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Помоћнајугроженијима
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јала,овапомоћзначипочетакновог,бољегживота, реклајекомесарказаизбегли
цеимиграцијеНаташаСтанисављевић

У Шашин ци ма је у петак, 
21. окто бра обе ле жен поче
так испо ру ке 120 паке та 
гра ђе вин ског мате ри ја ла за 
избе гли це из Босне и Хер
це го ви не и Хрват ске. Помоћ 
је обез бе ђе на кроз Реги о
нал ни стам бе ни про грам. У 
дво ри шту поро ди це Алек се 
Пили по ви ћа, избе гли це из 
Бугој на, испо ру чен је први 
пакет, вре дан девет хиља
да евра, наме њен адап
та ци ји куће у којој живи са 
супру гом Дан ком и кћер ком 
Луном. Гра ђе вин ски пакет 
обу хва та мате ри јал за 
ком плет ну рекон струк ци ју 
објек та, који поро ди ца пла
ни ра да при ла го ди за живот 
шесто го ди шње Луне, која је 
дете са посеб ним потре ба
ма.

– Усло ве живо та мора мо 
да ускла ди мо са Луни ним 
потре ба ма, како би про
стор био при ла го ђен њеном 
вежба њу са спра ва ма, да 
би јој све било при сту пач но. 
Гра ђе вин ски мате ри јал нам 
је од вели ког зна ча ја како 
би дете ту помо гли. Захвал
ни смо локал ној само у пра
ви и дона то ри ма који су 
нам омо гу ћи ли да олак ша
мо живот и надам се да су 
тешке годи не иза нас, изја
ви ла је Дан ка Пили по вић.

Испо ру ка 120 паке та ће 
се врши ти на тери то ри ји 

Срем ске Митро ви це, Руме 
и Бач ке Топо ле. 

– Ово је помоћ нај у гро
же ни ји ма. За поро ди цу 
Пили по вић и све оста ле 
који доби ја ју паке те гра ђе
вин ског мате ри ја ла, помоћ 
зна чи поче так новог, бољег 
живо та. Желим да у миру 
и бла го ста њу одга ја ју сво ју 
Луну. Са ова квом поли ти ком 
ћемо наста ви ти и убу ду ће, а 
сва ко коме је наша помоћ и 
подр шка потреб на, исту ће 
и доби ти, рекла је коме сар
ка за избе гли це и мигра ци је 
Ната ша Ста ни са вље вић. 

Дога ђа ју су при су ство ва
ли и дру ги уче сни ци про јек
та, изме ђу оста лог пред став
ни ци деле га ци је Европ ске 
уни је у Срби ји, Миси је ОЕБС 

– а, Мини стар ства за европ
ске инте гра ци је, УНХЦР – а, 
Амба са де Сје ди ње них Аме
рич ких држа ва у Срби ји, про
јект ни мена џе ри, као и пред
став ни ци дру гих орга ни за ци
ја и локал не само у пра ве.

– Због свог гео граф ског 
поло жа ја и бли зи не ратом 
захва ће них под руч ја, Град 
Срем ска Митро ви ца је од 
1992. годи не до 1998. годи
не збри нуо вели ки број 
избе глич ких поро ди ца, са 
тери то ри је Босне и Хер це
го ви не и Хрват ске. Овде су 
про на шли нови дом, доче
ка ни су брат ски и при ја
тељ ски и инте гри са ни су у 
нову сре ди ну. Митро ви ца је 
град отво ре ног срца, чија су 
вра та сви ма отво ре на. Од 

почет ка рат них деша ва ња 
Град је актив но уче ство вао 
у збри ња ва њу угро же них, 
кроз стам бе не про гра ме, 
про гра ме соци јал не поли
ти ке и кроз еко ном ско осна
жи ва ње поро ди ца. Сада 
су ти људи наше ком ши је, 
род би на и насто ји мо да и у 
наред ном пери о ду ради мо 
на реша ва њу њихо вих про
бле ма, иста као је заме ник 
гра до на чел ни це Срем ске 
Митро ви це, Петар Самар
џић.

Укуп но 28 избе глич ких 
поро ди ца, са тери то ри је 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
доби ће ову врсту помо ћи у 
наред не две неде ље. 

А.Дражић
Фото:Б.Туцаковић

ДанкаПилиповић НаташаСтанисављевић ПетарСамарџић
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У скло пу обе ле жа ва ња Да на осло бо ђе ња Ин ђи је у пе так 
21. ок то бра у Ули ци Вој во де Сте пе одр жа не су 57. атлет ске 
улич не тр ке. Као и сва ке го ди не, уче шће су узе ли уче ни
ци свих основ них и сред њих шко ла са те ри то ри је оп шти не 
Ин ђи ја. Пре ма ре чи ма се кре та ра Са ве за спор то ва Љу бо
ми ра Ко ва че ви ћа, и ове го ди не за бе ле жен је ве ли ки број 
уче сни ка.

– Пред став ни ци обра зов них уста но ва схва ти ли су да 
је ово ва жан до га ђај за оп шти ну Ин ђи ја и тра ди ци о на лан 
спорт ски до га ђај у ко јем тре ба да уче ству је ве ли ки број 

уче ни ка ре као је Ко ва че вић. 
Он је до дао да Са вез спор то ва и ове го ди не ор га ни за тор 

ове спорт ске ма ни фе ста ци је уз све срд ну по моћ Оп шти не 
Ин ђи ја и свих оста лих јав них ин сти ту ци ја и пред у зе ћа.

– У про се ку сва ке го ди не има мо укуп но из ме ђу 500 и 750 
уче сни ка. Же лео бих да се за хва лим ди рек то ри ма свих 
основ них и сред њих шко ла ко ји на пра ви на чин ани ми ра ју 
уче ни ке и уче ни це и због то га сва ке го ди не ве ли ки од зив на 
улич ним тр ка ма, ре као је Ко ва че вић.

М.Ђ.

57.атлетскеуличнетркеуИнђији
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Шта је то ком про мис о Ко со ву?
Ни про се чан Ср бин, уз огра ду да 

ду гу је мо су ви слу де фи ни ци ју 
просечног Србина, ни Ср бин 

ко ји у пи са ној јав ној фор ми раз ми
шља о ко сов ском про бле му, не мо же 
ја сно да за ми сли ка ко би по но во 
из гле да ла Ср би ја са ствар но ин те
гри са ним Ко со вом у њен др жав ни 
си стем. Тек шту ре по ми сли о то ме 
ја ве нам се док по сла ник из тзв. Пре
шев ске до ли не за го вор ни цом у срп
ском пар ла мен ту ср ча но нер ви ра 
ве ћи ну сво јим ста во ви ма про тив соп
стве не др жа ве: бо же, ка ко би из гле
да ла На род на скуп шти на са, на при
мер, 60 та квих го вор ни ка са Ко со ва и, 
мо жда, та квим пред сед ни ком пар ла
мен та? Ка ко би из гле да ла Вла да са, 
на при мер, пре ми је ром са Ко со ва?

Ка ко би из гле да ла Ср би ја ка да би 
сви ко сов ски Ал бан ци ко лек тив но 
усни ли не што ја ко ру жно и ују тро 
на у ми ли да се вра те у Ср би ју и 
ствар но и пот пу но укљу че у њен 
др жав ни си стем?  О, за не ке Ср бе то 
би био ру жни ји сан од Ал бан ци ма 
њи хо вог!

И ова кве шту ре по ми сли тре ба ло 
би да нам бу ду до вољ не за ис по ста
вља ње ре ал ног ман да та др жав ном 
ру ко вод ству у пре го во ри ма о Ко со ву. 
Не ре ал ни зах те ви ко је на ме ће јав
ност са мо ве зу ју ру ке др жав ном вођ
ству у муч ном пре го ва ра њу о одр жи
вој ве зи Ко со ва са Ср би јом. Ра чу ни
ца о мак си мал ном зах те ву да би се 
до би ло не што ма ње од мак си мал ног 
ни је уни вер зал но при ме њи ва, по го
то ву ако је на су прот ма ле и уса мље
не Ср би је ко лек тив ни За пад, истин
ски не при ја тељ ње не не за ви сно сти и 
не у трал но сти. 

Пред сед ник Ср би је по ку шао је пре 
не ко ли ко го ди на да кроз „уну тра шњи 
ди ја лог о Ко со ву” до ђе до упо тре
бљи вог ста ва јав но сти о пре го ва рач
кој плат фор ми Ср би је. По себ не три
би не за прав ни ке, кул тур ња ке, при
вред ни ке, па и спор ти сте, уз ду жно 
по што ва ње за по је ди нач на ми шље
ња, ни су до не ле ни шта осим пле би

сци та о ко лев ци срп ске кул ту ре и 
ве ре, о ко лев ци срп ске др жа ве, о 
исто риј ској зе мљи срп ског на ро да, о 
нај ску пљој срп ској ре чи, о Бро зо вој 
шип тар ској ау то но ми ји као мак си му
му ко ји Ср би ја тре ба да до пу сти. 
Пред сед ник ни је до био ни шта кон
крет ни је и про ми шље ни је од из ли ва 
па три о ти зма. У оп штем по зи ву на 
рас пра ву ни је би ло смет ње да се у 
окви ру „сви” пре по зна и СА НУ. Али, 
авај, Ака де ми ја се ни је пре по зна ла, 
па је са че ка ла да се „ди ја лог” сам 
уга си без ње ног од зи ва, ко ји би, да га 
је би ло, нај ве ро ват ни је по ка зао ње ну 
иде о ло шку по де ље ност.

Срп ска цр ква је, за тим, већ на пу
ште ни уну тра шњи ди ја лог о Ко со ву 
за ко ва ла ста вом: не при хва та мо 
от це пље ње, не ће мо да их при зна мо, 
не ће мо раз гра ни че ње ни по де лу, јер 
је Ко со во на ше. Са да упо ко је ни 
па три јарх Ири неј та да је ре као: „Не
ка нам га от му, али наш при ста нак 
не ће до би ти, че ка ће мо бож ју и 
зе маљ ску прав ду. Ако га по де ли мо, 
при ста ли смо. Ако се раз гра ни чи мо, 

при ста ли смо, а он да ви ше ни смо то 
што је смо.”

Онај за ми шље ни ру жни сан ко ји би 
Ал бан це са Ко сва на вео да по же ле 
ин те гра ци ју у др жав ни си стем Ср би
је из ве сно се не ће до го ди ти. За њих 
је ру жан сан и За јед ни ца срп ских 
оп шти на ко ја би их за у ста ви ла у 
чи шће њу се ве ра од Ср ба.

Оби чан гра ђа нин Ср би је не зна 
шта би тач но тре ба ло да са др жи 
мо гу ћи „све о бу хват ни спо ра зум” 
из ме ђу Бе о гра да и При шти не. За пад 
и При шти на др же да би Бе о град тре
ба ло да на ђе сре ћу у ме ђу соб ном 
при зна њу Ср би је и Ко со ва, и ви со ко 
ко о сов ско при зна ње Сре би је ко је 
Ср би ји ни је по треб но.

Због ње го ве склон сти да ре ше
ње ви ди у по де ли Ко со ва, 
Ха ши му Та чи ју За пад је ак ти ви

рао од го вор ност за зло чи не и ис кљу
чио га из про це са пре го ва ра ња, што 
по у зда но зна чи да За пад ни је за 
по де лу већ да све оста не шип тар ско, 
и ло јал но За па ду.

На су прот то ме, фа мо зни срп ски 
уну тра шњи ди ја лог о Ко со ву, срп ска 
Цр ква, де сне пар ти је и „на ци о нал на 
ин те ли ген ци ја” не по ко ле бљи во др же 
да це ло Ко со во мо ра оста ти у Ср би
ји. Не ма ни при ми сли да би смо се 
мо гли по ми ри ти са мо са се ве ром 
Ко со ва у са ста ву Ср би је, и онај ко ји 
би ис пред Ср би је по ну дио пре го во ре 
у том сме ру био би про гла шен из дај
ни ком и не би се ду го на но сио сво је 
функ ци је.

Срп ска ко лек тив на свест о Ко со ву 
и агре си ја ко лек тив ног За па да на 
Ср би ју не да ју мно го про сто ра срп
ском прд сед ни ку да у пре го во ри ма 
са При шти ном и За па дом из бо ри 
обо стра но при хва тљи во ре ше ње. И 
пр ва и дру га стра на, пр ва са ши ро ко 
усво је ним фа та ли змом, а дру га са 
ра до сним не при ја тељ ством пре ма 
Ср би ји, без ма ло па иду у прав цу ко га 
је бла же но по чив ши срп ски па три јарх 
Ири неј на слу тио: не ка нам га от му, 
али наш при ста нак не ће до би ти.
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Ве ћи на гра ђа на Ср би је, 
срп ска Цр ква, де сне пар
ти је и „на ци о нал на ин те
ли ген ци ја” не по ко ле бљи
во др же да це ло Ко со во 
мо ра оста ти у Ср би ји. 
Не ма ни при ми сли да 
би смо се мо гли по ми ри ти 
са мо са се ве ром Ко со ва у 
са ста ву Ср би је, и онај 
ко ји би ис пред Ср би је 
по ну дио пре го во ре у том 
сме ру био би про гла шен 
из дај ни ком и не би се 
ду го на но сио сво је функ
ци је

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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НА СТА ВЉА СЕ БРИ ГА О СЕ ЛУ

Но ве ку ће у Но ћа ју,
Ку зми ну и Ман ђе ло су

На осно ву Уред бе Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ство за 
бри гу о се лу спро во ди Про грам до де ле бес по врат них сред ста
ва за ку по ви ну се о ске ку ће са окућ ни цом на те ри то ри ји Ре пу
бли ке Ср би је за 2022. го ди ну.  За хва љу ју ћи ад ми ни стра тив но 
– тех нич кој по мо ћи и по др шци Гра да Срем ска Ми тро ви ца и 
град ске Аген ци је за ру рал ни раз вој, по себ но у де лу про це не 
тр жи шне вред но сти не крет ни не, ове го ди не је нај пре шест 

по ро ди ца са те ри то ри је гра да Срем ска Ми тро ви ца оства ри ло 
пра во на ова сред ста ва, а по том и но ве три по ро ди це. 

У Па ла ти „Ср би ја“ упри ли че но је пот пи си ва ње уго во ра о ре а
ли за ци ји про гра ма, и то за су пру жни ке Бран ку и Ми ро сла ва 
Сте па но вић за ку по ви ну ку ће у Но ћа ју, за са мо хра ну мај ку 
Ва њу Пи ли по вић за ку ћу у Ку зми ну и за мла дог по љо при вред
ни ка Не ма њу Ла ћар ца за ку по ви ну ку ће у Ман ђе ло су. 

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

„Беше нов цу“ сред ства
за уна пре ђе ње посло ва ња

По завр шет ку кон кур са 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
пољо при вред но газдин ство 
„Беше но вац“ из Беше но ва је 
захва љу ју ћи доде ље ним 
сред стви ма уна пре ди ло сво
ју про из вод њу у обла сти пре
ра де меса. Митро вач ка аген
ци ја је у мају ове годи не рас
пи са ла кон курс, наме њен 
мла дим пољо при вред ни ци
ма за инве сти ци је у имо ви ну 
и пре ра ду меса и мле ка. 

– Вео ма је важна помоћ 
при набав ци основ них сред
ста ва за рад. Поди гли смо 
наш посао на виши сте пен 
купо ви ном коба си чар ских, 
пан дле рај ских сто ло ва и 
коли ца за тран спорт у месар
ској про из вод њи. Задо вољ ни 
смо реа ли за ци јом кон кур са. 
Ово је поро дич ни посао, 
јесте тежак, али га ради мо са 
ела ном. У послу смо зва нич
но од про шлог новем бра. 

Нисмо се пока ја ли ни јед ног 
тре нут ка. У пот пу но сти смо 
ори јен ти са ни на пла сман 
робе физич ким лици ма, а 

про да ју врши мо на мани фе
ста ци ја ма и пре ко интер не та. 
Нај ви ше про из во да нам иде 
у Бео град и Нови Сад, рекао 

је Мир ко Илић из Беше но ва.
Укуп но осам пољо при вред

ни ка је доби ло сред ства, а 
могла су да кон ку ри шу лица 
ста ро сти до 40 годи на. За ову 
наме ну, кон кур сом је опре де
ље но око шест мили о на 
дина ра. 

– Циљ тог кон кур са је био 
да помог не мо нашим мла дим 
пољо при вред ни ци ма да уна
пре де сво ју про из вод њу и да 
им омо гу ћи мо опста нак на 
селу. Сма трам да је важно да 
се пре ла зи из при мар не у 
секун дар ну пољо при вред ну 
про из вод њу, јер за таквим 
пре ра ђе ви на ма посто ји вели
ка потра жња, рекла је в. д. 
дирек то ра Аген ци је за рурал
ни раз вој, Души ца Павло вић.

Газдин ство у Беше но ву 
про из во ди тра ди ци о нал не, 
сухо ме сна те про из во де, 
карак те ри стич не за свињ ски 
део Сре ма.   А. Д.

Фото: Б. Т.

Души ца Павло вић и Мир ко Илић
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ПРО ЈЕ КАТ „ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТ ФОР МА ЗА ЛО КАЛ НИ ДИ ЈА ЛОГ“

Ми тро ви ца је до бар при мер
У уто рак, 18. ок то бра је у 

Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци одр жан са ста нак 
по во дом про јек та „Одр жи ви 
раз вој за све – плат фор ма  
за  ло кал ни ди ја лог“. Про је
кат у са рад њи Ре ги о нал не  
ини ци ја ти ве Сре ма и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца по др жа
ла је швај цар ска Вла да. Циљ 
је ја ча ње ка па ци те та „зе ле
них“ и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве у до но ше њу 
од лу ка из обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не и одр жи вог 
раз во ја.

– Овај мо ни то ринг бих 
на звао не ком вр стом за вр
шне кон фе рен ци је про јек та, 
јер је ве ћи на про јект них 
за да та ка и ак тив но сти већ 
успе шно ре а ли зо ва на. Циљ 
је ве ћа укљу че ност гра ђан
ства, струч не јав но сти и 
ци вил ног сек то ра у рад Скуп
шти не гра да као нај ви шег 
град ског ор га на. Фор ми ра на 
је Зе ле на од бор нич ка гру па 
чи ме је ус по ста вљен нов 
ме ха ни зам ра да на шег 
ло кал ног пар ла мен та што ће 
омо гу ћи ти ди ја лог и ути цај 
јав но сти на до но ше ње од лу
ка кроз ме ха ни зам „зе ле не 
сто ли це“, ко јом се обез бе ђу
је уче шће пред став ни ка 
„Ре ги о нал не зе ле не мре же 
Сре ма“ као зва нич ног у ра ду 
Скуп шти не гра да, об ја снио је 
Пе тар Са мар џић, за ме ник 
гра до на чел ни це Срем ске 
Ми тро ви це.

Удру же ње „Ре ги о нал на 
зе ле на мре жа Сре ма“ осно
ва но је као не стра нач ко, 
не вла ди но и не про фит но 
удру же ње.

– Гра ђан ство пре ко мре же 
и Зе ле не од бор нич ке гру пе 
тре ба да ути че на до но си о це 
од лу ка, да то бу де не ка вр ста 
спре ге из ме ђу гра ђа на и 
ло кал не са мо у пра ве. Же ли
мо да уче ству је мо у Зе ле ној 
аген ди Европ ске уни је, одр
жи вом раз во ју и по зи ва мо 
гра ђа не да пу тем сај та да ју 
сво је пред ло ге ко ји ће се 
ите ка ко чу ти и до ћи до до но
си о ца од лу ка, ре кла је Та ма
ра Мил ко вић, пред сед ни ца 
Зе ле не од бор нич ке гру пе.

Срем ска Ми тро ви ца је 

до би ла по хва лу до на то ра 
сред ста ва за овај про је кат, 
због до бр ог при ме ра са рад
ње из ме ђу ло кал не са мо у
пра ве и гра ђа на. 

– Ва жно је да се гра ђа ни 
пи та ју ко ји при о ри те ти ће се 
на ћи у бу џе ту, на ко ји ће се 
на чин ре ша ва ти еко ло шки, 
со ци јал ни и дру ги про бле ми 
са ко ји ма се у сва ко днев ном 
жи во ту су сре ћу. У про те клих 
12 ме се ци по стиг ну ти су зна
чај ни ре зул та ти, сма тра 
Би ља на Ђу сић Рад ми ло вић, 
пред став ни ца кан це ла ри је 
за са рад њу при ам ба са ди у 
Ср би ји и до на то ра на про јек
ту.

Са рад њом су за до вољ ни и 
чла но ви не вла ди не ор га ни

за ци је Ре ги о нал на раз вој на 
аген ци ја Срем, ко ји су ис та
кли ва жност кон крет них 
ци ље ва про јек та.

– Ана ли зи ра ли смо шта 
гра ђа ни сма тра ју да је про
блем и ка ко мо гу ак тив но да 
уче ству ју у од лу ка ма о 
жи вот ној сре ди ни, сход но 
то ме ус по ста вље но је не ко
ли ко ме ха ни за ма, ка зао је 
Ми лан Ми ли чић, члан РРА 
„Срем“.

Кроз про је кат се ра ди ло на 
еду ка ци ји и кре и ра њу јав ног 
про сто ра за де ба ту о за шти
ти жи вот не сре ди не, на ко му
ни ка ци ји и ви дљи во сти, 
по ред број них ана ли за тре
нут ног ста ња. А. Дра жић

Фо то: Б. Ту ца ко вић

Учесници пројекта

МИТРО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА 

Одр жан Кари јер ни дан
У сре ду, 19. окто бра је у Митро вач кој 

гим на зи ји одр жан тра ди ци о нал ни 
Кари јер ни дан. Ове годи не се ода зва
ло чак 28 факул те та, који су одр жа ли 
про мо ци ју сред њо школ ци ма. 

– Кари јер ни дан је први корак у про
гра му про фе си о нал не ори јен та ци је, 
који спро во ди мо са нашим мату ран ти
ма. На овај начин смо им омо гу ћи ли да 
не мора ју да одла зе у Бео град или 
Нови Сад да би се инфор ми са ли о 
даљем шко ло ва њу, већ да доби ју 
сазна ња упра во овде, рекла јеТа ма ра 
Перић, педа гог у Митро вач кој гим на зи
ји. 

Мла ди кажу да поздра вља ју ову 
прак су Митро вач ке гим на зи је и да се 
нада ју да ће Кари јер ни дан и убу ду ће 

пома га ти гим на зи јал ци ма да се про фе
си о нал но усме ре.

– Има ли смо при ли ку да чује мо мно
го кори сних инфор ма ци ја и да раз мо
три мо све пону ђе не опци је. Мене инте
ре су је Прав ни факул тет у Новом Саду, 
тако да је ова посе та факул те та добра 
ствар и носи нам мно го бене фи та, 
изја вио је Вла ди мир Хаџи Сте вић, уче
ник Митро вач ке гим на зи је. 

Пре ма речи ма дирек то ри це гим на зи
је Мир ја не Ђор ђе вић, посеб но је задо
вољ ство што су се као пре зен те ри 
факул те та поја ви ли и нека да шњи уче
ни ци Митро вач ке гим на зи је, који су 
данас про фе со ри.

– Бив ши сам ђак Митро вач ке гим на
зи је и у моје вре ме Кари јер ни дан није 

посто јао. Након пери о да епи де ми је 
коро на – виру са смо схва ти ли коли ко 
нам је недо ста јао непо сре дан кон такт 
и коли ко то може да помог не неко ме 
да одлу чи да ли ће упи са ти Архи тек
тон ски факул тет или неки дру ги. Захва
лан сам коле га ма које су орга ни зо ва ле 
овај дога ђај, да може мо да се пред ста
ви мо ђаци ма. Они углав ном има ју 
свест о томе шта би желе ли да сту ди
ра ју, али фине се одлу чу ју, изја вио је 
Бра ни слав Анто нић, аси стент на Архи
тек тон ском факул те ту у Бео гра ду.

Иако је сва ке годи не инте ре со ва ње 
факул те та за уче шће у Кари јер ном 
дану било све веће, ове годи не је био 
при су тан рекор дан број. 

А. Дра жић
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ДРУ ШТВО ЉУ БИ ТЕ ЉА ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ „БЕ О ФО ТО“, ДО БИТ НИК ОК ТО БАР СКЕ
НА ГРА ДЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Фо то гра фи ја је мо ме нат
из ван вре ме на

У тре нут ку ка да при пре ма ју се дам на е сту из ло жбу „Пра во сла вље на ин тер не ту“, 
дру штву „Бе о фо то“ Ок то бар ска на гра да пред ста вља под сти цај и мо ти ва ци ју да 
на ста ве тра ди ци ју и убу ду ће

Дру штво љу би те ља фо то гра фи је, 
филм ских и ви део  оства ре ња „Бе о фо то“ 
из Бе о чи на је до бит ник Ок то бар ске на гра
де оп шти не Бе о чин за по се бан до при нос 
афир ма ци ји оп шти не. На гра ду је при мио 
Исмет Аде мов ски, пред сед ник дру штва.

„Бе о фо то“ је зва нич но фор ми ран пре 
пет на ест, али функ ци о ни шу за јед но већ 
се дам на ест го ди на. Пет на ест чла но ва је 
за слу жно за одр жа ва ње, са да већ тра ди
ци о нал не и на да ле ко по зна те из ло жбе 
„Пра во сла вље на ин тер не ту“. 

– Пр ву из ло жбу по кре ну ли смо пре 
се дам на ест го ди на. Та да нам се на кон
курс ја ви ло два де сет и шест уче сни ка и 
на пра ви ли смо че ти ри стра не ка та ло га. 
Да нас је то ка та лог са три де сет и две 
стра не, што пред ста вља ре зул тат ра да, 
ква ли те та и за ин те ре со ва но сти љу ди. 
По сле те пр ве го ди не смо схва ти ли да смо 
по го ди ли пра ву те му. Да ли смо и пра ви 
на зив из ло жби, ка да је ин тер нет био још 
увек „име“, а код нас не то ли ко раз ви јен. 
За хва љу ју ћи, упра во, ин тер не ту ми смо 
сти гли до јед ног пољ ског сај та на ме ње
ном об ја вљи ва њу пра во слав них фо то гра
фи ја. Бе о чин ци су ту да ли ве ли ки до при
нос, са об ја вљи ва њем на ших ра до ва. 
Та ко се ство ри ла иде ја да ми ор га ни зу је
мо из ло жбу, као нај број ни ји у том дру штву. 
Ви де ли смо да је по че так те жак, али успе
шан. Од ла зи ли смо са из ло жбом у Ба ња 
Лу ку, Мр ко њић Град, Пр ња вор, а усле ди ла 
су ме ста по Ср би ји. Без фи нан сиј ских 
сред ста ва смо ус пе ли да се про би је мо. 
Ау то ри су сма тра ли да је на ша из ло жба 
та квог ква ли те та да за слу жу је сти ца ње 
бо до ва. На и ме, сва ки ау тор ко ји осво ји 
не ку на гра ду на на шој из ло жби, прак тич но 
ни је мо гао да пре зен ту је тај ре зул тат и 
за ра ди бо до ве, па смо се опре де ли ли да 
све ово озва ни чи мо при сту па њем Фо то 
са ве зу Ср би је. Фо то гра фи ама те ри и про
фе си о нал ци има ју на тај на чин са тис фак
ци ју за свој рад, ка же Аде мов ски.

У сва ком по слу по сто је те шки тре ну ци, 
из ко јих на ста не не што вред но се ћа ња. 
Као је дан од та квих мо ме на та, Исмет Аде
мов ски на во ди до ла зак ау то ра фо то гра
фи ја из Ру си је и Ма ке до ни је.

– Пре не ке че ти ри го ди не ка да смо об ја
ви ли ре зул та те, до би ли смо мејл из Ру си
је, од ау тор ке по бед нич ке фо то гра фи је, 
Мар га ри те Тол ма че ве, у ком је из ра зи ла 
же љу да до ђе са сво јим су пру гом. Он да се 
у ме ђу вре ме ну ја вио и до бит ник на гра де 
из Ско пља са истом же љом. Та да смо 
има ли ди ле му ка ко да их уго сти мо, а ја вио 
се про блем и где ће мо да их сме сти мо... 
Све смо, ипак, ура ди ли ка ко тре ба, а има
ли смо го сте и из Бу гар ске. Тај тре ну так 
нас је све мо ти ви сао да на ста ви мо са 
ра дом на овој из ло жби. Бу де ту умо ра и 

на по ра, али ка да се по ша љу ка та ло зи, 
ка да про ђе из ло жба, ка да до би ја те сил не 
по хва ле, он да је то пра ва са тис фак ци ја, 
ис при чао је Исмет Аде мов ски.

Аде мов ски се фо то гра фи јом по чео 
ба ви ти вр ло млад. Го то во у де чач ком 

уз ра сту и то све за хва љу ју ћи на став ни ку 
оп штег тех нич ког обра зо ва ња.

– За хва љу ју ћи Ива ну Ми це ку, мно га 
де ца из Бе о чин се ла су се за ин те ре со ва
ла за фо то гра фи ју. Ка да сам био сед ми 
раз ред, ку пио сам фо то а па рат од нов ца 
ко ји сам за ра дио то ком ле та, ску пља ју ћи 
шљи ве. Та ко је све по че ло. За хва љу ју ћи 
фо то а па ра ту сам по чео да се ба вим но ви
анар ством, ко ји ми је ка сни је омо гу ћа вао 
да при су ству јем утак ми ца ма клу ба Вој во
ди не ко ји је играо у Но вом Са ду. Та ко сам 
про пра тио утак ми це и у Бе о гра ду из ме ђу 
Цр ве не зве зде и Пар ти за на. Имао сам и 
па у зу са фо то гра фи са њем, да бих по след
њих 25 го ди на про вео тра же ћи што бо ље 
фо то а па ра те, ште де ћи за њих... То је скуп 
спорт, ис ти че наш са го вор ник.

Го во ре ћи о мла дим на ра шта ји ма, Исмет 
ка же да га ра ду је чи ње ни ца да по сто је 
мла ди ко ји се ин те ре су ју за фо то гра фи ју. 
Увек им са ве ту је да мо ра ју би ти упор ни и 
ис трај ни у то ме. Упра во је то је дан од 
фо ку са удру же ња, ко ји при жељ ку је за 
на ред ни пе ри од.

– Во лео бих да до би је мо про сто ри је. Да 
се укљу чи што ви ше мла дих, да би смо 
има ли шко лу, где би смо мо гли да по ка же
мо јед ни дру ги ма шта смо ура ди ли, по ру
чу је Исмет Аде мов ски.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

У тре нут ку ка да при пре ма ју се дам на
е сту из ло жбу „Пра во сла вље на ин тер
не ту“, дру штву „Бе о фо то“ Ок то бар ска 
на гра да пред ста вља под сти цај и мо ти
ва ци ју да на ста ве тра ди ци ју и убу ду ће.

– Сви љу ди ко ји су до би ли Ок то бар
ске на гра де ове го ди не су их за и ста и 
за слу жи ли. На кон до де ле су нам мно ги 
че сти та ли, али ни сам оче ки вао у тој 
ме ри. Мо жда сам и ра ни је при жељ ки вао 
на гра ду за „Бе о фо то“, док смо се бо ри
ли за од ла зак са из ло жбом у Бо сну и 
Хер це го ви ну. Успех је био оти ћи и при
пре ми ти то све. Чо век ко ји нас је до че
као и пр ви нас пут ви део, уго стио је 
два де сет љу ди и фи нан си рао по зив ни
це. Та да ми је би ло кри во јер код ку ће 
не ко твој рад не ви ди. Сад кад је на гра
да до шла, раз ми шљао сам и се тио се 
свих тих се дам на ест го ди на, за кљу чио 
је Исмет Аде мов ски.

О на гра ди

Исмет Аде мов ски
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Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ПРЕД СЕД НИ ЦА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН БИЉА НА ЈАН КО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА РАКО ВАЦ

Реша ва ње кому нал них
и урба ни стич ких про бле ма

Пред сед ни ца Општи не 
Бео чин Биља на Јан ко вић је 
у окви ру пла ни ра них актив
но сти оби ла ска месних зајед
ни ца са сво јим сарад ни ци ма 
посе ти ла Рако вац.  Пред сед
ни ца Јан ко вић се том при ли
ком саста ла са пред сед ни
ком Саве та Месне зајед ни це 
„Рако вац“ Јова ном Дуј мо ви
ћем и шефом месне кан це ла
ри је и мати ча рем Радо ва ном 
Ђури чи ном.  

Током посе те Раков цу, 
пред сед ни ца Јан ко вић има ла 
је при ли ку да се инфор ми ше 
о тема ма и пита њи ма која су 
од зна ча ја за живот локал ног 
ста нов ни штва, а које се нај
ви ше одно се на урба ни зам и 
кому нал не делат но сти као и 
да оби ђе Месну кан це ла ри
ју, амбу лан ту и архе о ло шки 
лока ли тет „Гра ди на“. Пред
сед ни ци Јан ко вић је током 
оби ла ска ука за на и потре ба 
мешта на за побољ ша њем 
сао бра ћај них усло ва у око
ли ни основ не шко ле, али и 
потре ба за изград њом игра
ли шта за децу у Раков цу.

– Има ју ћи у виду да је Рако
вац тери то ри јал но нај ра спро
стра ње ни ја месна зајед ни ца у 
нашој општи ни и да гра ђа ни 
који овде ста ну ју заи ста има

ју доста оправ да них потре ба 
и пред ло га за уна пре ђе ње 
њихо ве сре ди не, изу ет но је 
важно да пажљи во пла ни ра
мо буџет ска сред ства и актив
но сти локал не само у пра ве 
за наред ну годи ну. Тако ђе, 
мешта ни ма Раков ца тре ба 
пону ди ти и могућ ност пар ти
ци па тив ног буџе ти ра ња како 
би има ли још један начин да 
у фокус рада и при о ри те та 
локал не само у пра ве ста ве 
теме и пита ња по соп стве ном 

избо ру, иста кла је пред сед
ни ца Јан ко вић током посе те 
Раков цу.

Под се ти мо, након недав
ног обил ска акту ел них радо
ва у основ ној шко ли у Раков
цу пред сед ни ца Јан ко вић 
је доби ла увид у фина ли за
ци ју про јек та дуго оче ки ва
не фискул тур не сале у овој 
шко ли. Посеб но нас раду је 
чиње ни ца да је овим радо
ви ма обу хва ће на и изград ња 
две нове учи о ни це за уче ни

ке као и збор ни це за настав
но осо бље шко ле. Конач ним 
завр шет ком овог про јек та, 
знат но ће бити уна пре ђе ни 
усло ви борав ка деце и рада 
учи те ља у рако вач кој шко ли. 

Оби ла зак месних зајед ни
ца ће у наред ном пери о ду 
бити фокус у раду пред сед
ни це Општи не Бео чин како 
би се добио јасни ји увид у 
потре бе гра ђа на и про бле ме 
са који ма се суо ча ва ју наша 
села.

Биљана Јанковић у обиласку МЗ Раковац

ОПШТИ НА БЕО ЧИН 

Про грам „Од непла ће ног до пла ће ног 
жен ског рада“

У Вели кој сали Скуп шти не 
општи не Бео чин је у сре ду, 
19. окто бра одр жа на ради о
ни ца, род на ана ли за и еду
ка ци ја на тему род не рав
но прав но сти и непла ће ног 
жен ског рада као и тума че
ње закон ских окви ра и стра
те ги ја које на наци о нал ном 
и локал ном нивоу покри ва
ју ове теме. Пред сед ни ца 
општи не Бео чин Биља на 
Јан ко вић при су ство ва ла је 
увод ном делу овог ску па и 
том при ли ком свим еду ка тор
ка ма и уче сни ца ма поже ле ла 
добро до шли цу исти чу ћи да 
је Општи на Бео чин спрем
на да узме актив но уче шће 
у дија ло гу и актив но сти ма на 
тему род не рав но прав но сти. 

– Веру јем да ће изра да  
Локал ног акци о ног пла на за 
оства ри ва ње род не рав но
прав но сти бити добра осно
ва да Општи на план ски и 
пажљи во спро ве де поли ти ку 
род не рав но прав но сти међу 
нашим гра ђан ка ма. Поред 
Бео чи на, оче ку јем да се овим 
пла ном скре не пажња и на 
поло жај жена у рурал ним 
сре ди на ма наше општи не 
који ма је потреб но дати више 
могућ но сти за ква ли тет ним 
уса вр ша ва њем, еду ка ци јом 
и осна жи ва њем, иста кла је 
пред сед ни ца Јан ко вић током 
свог обра ћа ња. 

Циљ овог ску па био је поди
за ње све сти о еко ном ској и 
соци јал ној вред но сти непла

ће ног рада жена у Вој во ди ни, 
утвр ђи ва ње моне тар не вред
но сти истог и дефи ни са ње 
кон крет них мера и пре по ру
ка које ће допри не ти раз во ју 
општи не Бео чин у обла сти 
род не рав но прав но сти.

Поме ну ти про грам међу 
локал ним само у пра ва ма реа
ли зу је Ака де ми ја жен ског 
пред у зет ни штва из Новог 

Сада уз подр шку Аген ци је 
Ује ди ње них наци ја за род ну 
рав но прав ност и осна жи ва ње 
жена у Срби ји а у окви ру про
јек та „Кључ ни кора ци ка род
ној рав но прав но сти, фаза II”.

Поред Бео чи на, локал не 
само у пра ве које су обу хва ће
не овим про гра мом су Кула, 
Субо ти ца, Сом бор, Врбас, 
Бач ка Палан ка и Бач. 

Детаљ са радионице
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА, 22. ОК ТО БАР

До де ље не
Ок то бар ске на гра де

Обе ле жа ва ње Да на оп шти не Ин ђи ја, 
22. ок то бра, по че ло је при је мом де ле га
ци је ин ђиј ског СУБ НОР – а, али из дру гих 
де ло ва бив ше Ју го сла ви је ко ји су сво јим 
до ла ском упри ли чи ли обе ле жа ва ње зна
чај ног да ту ма у исто ри ји тог срем ског гра
да. За њих је ор га ни зо ван при го дан про
грам у згра ди Оп шти не, а при сут ни ма се 
обра тио и пред сед ник Оп шти не Вла ди
мир Гак и че сти тао Дан осло бо ђе ња од 
оку па тор ских сна га у Дру гом свет ском 
ра ту.

– На овај дан тре ба да се се ти мо свих 
жр та ва ко је су по не ли пре ци за на шу сло
бо ду и бо љу бу дућ ност. Увек тре ба да 
те жи мо то ме да и бу ду ће ге не ра ци је иду 
ко рак да ље у чу ва њу и се ћа њу на све што 
ан ти фа ши зам са со бом но си, ка ко би и 
они зна ли да це не сло бо ду и мир ре као 
је Гак и до дао да не сме мо из гу би ти 
ис пра ван од нос пре ма сло бо ди, јер су 
ве ли ка зла ко ја сва ки рат са со бом до но
си.

По сле про гра ма у згра ди Оп шти не 
по ло же ни су вен ци и цве ће на спо ме ник 
По ду нав ско  пар ти зан ском од ре ду у цен
тру Ин ђи је, ко јем су при су ство ва ли пред
став ни ци бо рач ких ор га ни за ци ја из окру
же ња. На кон по ла га ња ве на ца, ор га ни зо
ван је и све ча ни при јем за пред став ни ке 
брат ских и при ја тељ ских оп шти на у згра
ди Оп шти не Ин ђи ја ко је је, та ко ђе, 
по здра вио пред сед ник те срем ске ло кал

не са мо у пра ве Вла ди мир Гак ис та кав ши 
да се при ја тељ ство тре ба не го ва ти и 
за хва лио де ле га ци ја ма из Гев ге ли је, 
Ја бла ни це и дру гих при ја тељ ских оп шти
на што су из дво ји ли вре ме ка ко би уве ли
ча ли обе ле жа ва њу Да на оп шти не Ин ђи ја.

У окви ру обе ле жа ва ња Да на оп шти не 
Ин ђи ја, 22. oк т обра, одр жа на је и све ча
на сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја у 
Кул тур ном цен тру ко ју је отво рио пред
сед ник СО Ин ђи ја Ђор ђе Ди мић. По сле 
ње га, при сут ни ма се обра тио и пред сед

Владимир Гак по ло жио вен це на спо ме ник у цен тру Ин ђи је

До бит ни ци Ок то бар ских на гра да за 2022. го ди ну

Сви до бит ни ци Ок то бар ских на гра да, до са да, оста ви ли су ве ли ки траг сва ко у 
свом до ме ну. Су шти на ове на гра де је да се за хва ли мо они ма ко ји до при но се да на ша 
оп шти на из гле да и функ ци о ни ше сва ке го ди не све бо ље и да се име Ин ђи је чу је 
ши ром све та – ре као је Владимир Гак
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ник Оп шти не Вла ди мир Гак ко ји је још 
јед ном че сти тао су гра ђа ни ма Дан оп шти
не. 

Гак је, из ме ђу оста лог, ис та као да је та 
оп шти на да нас јед на од нај ра зви је ни јих 
и да се оства ру ју пла но ви ко ји се од но се 
на по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка, што је 
би ла јед на од же ља чел них љу ди ка да су 
пре у зе ли дру ги ман дат 2020. го ди не.

– Бо ри ли смо се и из бо ри ли да Ин ђи ја 
по ста не нај бо ље ме сто за по ро ди цу и 
да нас мо же мо да се по хва ли мо да се у 
прет ход не две го ди не до се ли ло ви ше од 
1660 љу ди из свих де ло ва Ср би је ко ји 
сма тра ју да Ин ђи ја има пер спек ти ву и да 
се у на шем гра ду бо ље жи ви. Због то га 
мо ра мо да на ста ви мо са раз во јем при
вре де и отва ра њем но вих рад них ме ста 
као и да се по на ша мо до ма ћин ски, ка ко 
смо се пре ма на шем гра ду и од но си ли 
до са да ре као је Гак.

У скло пу све ча не сед ни це до де ље не 
су Ок то бар ске на гра де за 2022. го ди ну, 
нај ви ше при зна ње ко је до де љу је Оп шти
на Ин ђи ја ком па ни ја ма, удру же њи ма и 
по је дин ци ма ко ји су да ли до при нос уна
пре ђе њу ло кал не за јед ни це у раз ли чи
тим сфе ра ма де ло ва ња. Ок то бар ске 
на гра де ове го ди не уру че не су ком па ни
ја ма „То јо Та јерс“ и „Гом бит“, за из у зет не 
ре зул та те у ра ду и нај ви ша до стиг ну ћа и 
оства ре ња у обла сти при вре де. Ок то
бар ске на гра де до би ло је и Удру же ње 
спорт ских ри бо ло ва ца „Ба ри ца“, за из у
зе тан до при нос раз во ју спор та у Ин ђи ји а 
ка да су у пи та њу по је дин ци, ово го ди шњи 
ла у ре а ти су Ми хај ло Ба њац, фуд ба лер 
ру ског „Кра сно да ра“ ко ји је сво је пр ве 
фуд бал ске ко ра ке на чи нио у Ин ђи ји и 
На та ша Ко са но вић, про фе сор срп ског 
је зи ка и књи жев но сти и пред сед ни ца 
Кул тур ноумет нич ког дру штва „Со ко“ у 
Ин ђи ји.

– Ути сци су за и ста ве о ма по зи тив ни 
јер се на гра ди ни сам ни на да ла, ни ти 
сам је оче ки ва ла. Све оно што ра дим, 
ка ко у шко ли „Пе тар Ко чић“ та ко и у КУД
у  „Со ко“ већ 17 го ди на, не ра дим због 
на гра да већ из лич ног за до вољ ства 
ис та кла је На та ша Ко са но вић, до бит ни
ца Ок то бар ске на гра де за из у зе тан 
до при нос раз во ју кул ту ре у оп шти ни 
Ин ђи ја.

Пла ке те и ди пло ме до бит ни ци ма ово
го ди шњим ла у ре а ти ма уру чио је пред
сед ник пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак.

 Тру ди ли смо се да на гра де и ове 
го ди не стиг ну у пра ве ру ке, јер су у пи та
њу ком па ни је ко је за по шља ва ју зна ча јан 
број рад ни ка и ко је су до при не ле да се 
при вре да у на шем гра ду и да ље раз ви ја. 
Сви до бит ни ци Ок то бар ских на гра да, до 
са да, оста ви ли су ве ли ки траг сва ко у 
свом до ме ну. Су шти на ове на гра де је да 
се за хва ли мо они ма ко ји до при но се да 
на ша оп шти на из гле да и функ ци о ни ше 
сва ке го ди не све бо ље и да се име Ин ђи
је чу је ши ром све та – ре као је Гак.

У на став ку про гра ма све ча не сед ни це 
на сту пи ли усле дио је кул тур ноумет нич
ки про грам у из во ђе њу уче ни ка основ них 
шко ла „Пе тар Ко чић“, „Ду шан Јер ко вић“ 
из Ин ђи је и ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ из 
Бе шке о жи во ту сли кар ке Да ни це Јо ва
но вић из Бе шке, ко ја је стре ља на у 
Пр вом свет ском ра ту.

М.Ђ.

МЕ МО РИ ЈАЛ НА СО БА ДА НИ ЦЕ ЈО ВА НО ВИЋ 

У част стре ља ној
срп ској сли кар ки

У окви ру обе ле жа ва ња Да на оп шти не 
Ин ђи ја у су бо ту, 22. ок то бра, у Ма лој 
га ле ри ји Кул тур ног цен тра Ин ђи ја све ча
но је отво ре на Ме мо ри јал на со ба сли
кар ке Да ни це Јо ва но вић.  По став ка 
Ме мо ри јал не со бе, као стал на из ло жба у 
Ма лој га ле ри ји, об у хва та сце но граф ски 
при ка зан жи вот и рад сли кар ке, од нај ра
ни јих да на у Бе шки, пре ко Но вог Са да, 
Бе о гра да, Мин хе на, по врат ка у до мо ви
ну, до тра гич ног кра ја на Пе тро ва ра дин
ској твр ђа ви 1914. го ди не. У окви ру про
јек та Ме мо ри јал не со бе, чи ји је ау тор 
Ја сна Јо ва нов, об ја вље на је и мо но гра
фи ја „Да ни ца Јо ва но вић – го ди не и до га
ђа ји“ као и сли ков ни ца/бо јан ка „Упо знај 
Да ни цу Јо ва но вић“,  на ме ње на де ци ко ја 
по ха ђа ју ни же раз ре да основ них шко ла. 

– По се ти о ци ће мо ћи да се упо зна ју са 
жи во том сли кар ке јер се у јед ном де лу 
ме мо ри јал не со бе на ла зе и ње не лич не 
ства ри, фо то гра фи је, пи сма и ње на 
умет нич ка де ла ис та кла је ау тор ка 
Ја сна Јо ва нов.   

При ли ком све ча ног отва ра ња по се ти
о ци су при су ство ва ли и струч ном ту ма
че њу из ло жбе, а у на ред ном пе ри о ду 
мо ћи ће да пра те филм ске про гра ме о 
сли кар ки и струч на пре да ва ња, док ће 
за школ ски уз раст би ти ор га ни зо ва не 
по себ но кон ци пи ра не ли ков не ра ди о ни
це. Ка ко је на отва ра њу ме мо ри јал не 
со бе ис та кла Ру жи ца Јо ва но вић, ди рек
то ри ца Кул тур ног цен тра Ин ђи ја,  пред
ви ђе но је да ова из ло жба оста не стал на 
по став ка Ма ле га ле ри је Кул тур ног цен
тра.

– Ве о ма смо по но сни што се под 
на шим кро вом на ла зи ме мо ри јал на со ба 
сли кар ке Да ни це Јо ва но вић, умет ни це 
ко ја је сво јим зна ча јем дав но пре ва зи
шла ло кал не окви ре ис та кла је ди рек
то ри ца КЦ Ин ђи ја и на кра ју до да ла да 
ће по чев од по не дељ ка, 24. ок то бра, 
сва ког рад ног да на би ти ор га ни зо ва не 
еду ка тив не ра ди о ни це у пе ри о ду од 8 до 
16 ча со ва, а за нај мла ђе сре дом и пет
ком. М. Ђ.

Да ни ца Јо ва но вић  је срп ска сли кар
ка ко ја је при па да ла ге не ра ци ји срп
ских мо дер ни ста, ко ји су умет нич ко 
шко ло ва ње за по че ли по чет ком 20. 
ве ка, а њи хов кре а тив ни успон су пре
ки ну ли Бал кан ски и Пр ви свет ски рат. 
Тро ра зред ну основ ну шко лу за вр ши ла 
је 1895. го ди не у Бе шки. Нај бо ље оце
не је има ла из цр та ња. Ње но сту ди ра
ње по мо гли су мно ги Беш ча ни сво јим 
при ло зи ма, као и цр кве на оп шти на. 
Шко ло ва ње на ста вља у Мин хе ну на 
Жен ској сли кар ској ака де ми ји (1909 
— 1914). Кра јем мар та 1914. го ди не 
Да ни ца је за вр ши ла ака де ми ју и по ста
ла “ака дем ска сли кар ка”.

Из Мин хе на вра ћа се 3. ав гу ста 
1914. го ди не. Про ве ла је из ве сно вре
ме код при ја те ља проф. Ва ра ђа ни на у 
Но вом Са ду. За тим је кре ну ла у Бе шку, 

да се опро сти са бра том Ми ла ном, ко ји 
је као мо би ли сан кре нуо у рат. Ме ђу
тим ухап ше на је 10. сеп тем бра 1914. 
го ди не и два да на ка сни је стре ља на по 
крат ком по ступ ку са још пет ме шта на, 
та о ца.

Да ни ца Јо ва но вић је гру бо за у ста
вље на на по чет ку ка ри је ре ко јој је 
то ли ко те жи ла и за ко ју се бо ри ла, 
са чу ва не су тек по не ке же ље у пи сми
ма: да до 1915. го ди не бу де „го то ва са 
не ким сво јим пла но ви ма – и он да, у 
име Бо га, из ла жем,“ да пу ту је у Рим 
„где је сва ка сто па кла сич на“, Лон дон, 
мо жда Па риз, да по ка же же на ма кад 
се вра ти у до мо ви ну ка кве се ша ре 
упо тре бља ва ју на ћи ли ми ма... На шта
фе ла ју у род ној ку ћи у Бе шки оста ла је 
не до вр ше на ко пи ја Ру бен со ве „От ми
це Ле у ки по вих кће ри“.

Да ни ца Јо ва но вић (1886–1914)

Ме мо ри јал на со ба Да ни це Јо ва но вић

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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СУБО ТИ ШТЕ

Гас досту пан већ ове зиме
Пред сед ник Општи не Пећин

ци Сини ша Ђокић оби шао је 
17. окто бра радо ве на изград
њи дистри бу тив не гасне мре же 
у Субо ти шту. Радо ви који су 
поче ли пре око два месе ца 
пола ко се при во де кра ју, а 
оста ло је да се изгра ди још око 
500 мета ра гасне мре же, од 
укуп но пет и по кило ме та ра 
коли ко је потреб но да би гас 
сти гао до сва ког дома ћин ства у 
Субо ти шту.

– Субо ти ште је у гру пи чети
ри насе ља у који ма гасну мре
жу гра ди пред у зе ће Бео гас, а у 
тој гру пи су и Пећин ци, Шима
нов ци и Прхо во. Како нам је 
данас наја вио пред став ник 
изво ђа ча радо ва, гра ђа ни ма 
Субо ти шта ће већ у наред них 
месец дана гас бити досту пан 
као енер гент. У пре о ста лих 11 
насе ља, у који ма се гасна мре
жа гра ди у сарад њи са ЈП 
„Срби ја гас“, већ се раде испи
ти ва ња мре же и при ба вља ње 
нео п ход не тех нич ке доку мен
та ци је. Нада мо се да ће и у 
већи ни тих насе ља гас бити 
досту пан као енер гент већ ове 
зиме  изја вио је пред сед ник 
Ђокић.

По речи ма тех нич ког дирек
то ра Бео га са Вла ди ми ра Спа
со је ви ћа, гасна мре жа је у 
прет ход ном пери о ду завр ше на 
у Пећин ци ма и Шима нов ци ма.

– Сада завр ша ва мо у Субо
ти шту и оста је нам још 5,4 
кило ме тра гасне мре же у Прхо
ву, коју ћемо изгра ди ти почет
ком наред не годи не. У Шима

нов ци ма нам је оста ла још 
само инду стриј ска зона 5.1. за 
коју тек тре ба да се ради про
јект нотех нич ка доку мен та ци ја 
– рекао је Спа со је вић.

Обилазак радова у Суботишту

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

Пећи нач ка сред ња Тех нич ка шко ла, 
која носи име нашег народ ног херо ја 
Милен ка Вер ки ћа Неше, обе ле жи ла је 16. 
окто бра Дан шко ле тра ди ци о нал ним 
пола га њем цве ћа на спо мен обе леж је, у 
при су ству настав ног осо бља, про свет них 
рад ни ка и дирек то ра кул тур них уста но ва 
са тери то ри је наше општи не, као и уче ни
ка. Том при ли ком, дирек тор ка пећи нач ке 
Тех нич ке шко ле Сања Дујић похва ли ла је 
рад свих запо сле них, али и мар љи вост 
уче ни ка који желе да нау че што више у 
одлич ним усло ви ма, како је рекла, које 
има ју након изград ње новог дела шко ле.

– Вео ма сам поно сна на све запо сле не 
који су несе бич но одго во ри ли на све иза
зо ве у про те клом пери о ду. Настав нич ки 
позив је један од нај од го вор ни јих и нај ва
жни јих на све ту. Не посто ји ништа важни је 
од обра зо ва ња, јер будућ ност свих нас 
зави си од њего вог ква ли те та у сада шњо
сти. Зато се захва љу јем и локал ној само
у пра ви, свим инсти ту ци ја ма и ком па ни ја
ма на сарад њи, као и на помо ћи у оства
ри ва њу обра зов новас пит не делат но сти 
наше шко ле. Вама, дра ги наши уче ни ци, 
пору чи ла бих сле де ће  обра зо ва ње је 
нај моћ ни је оруж је које може те упо тре би
ти да про ме ни те свет, али и себе. Учи те, 

раз ви јај те се и ради те на себи. Настој те 
да буде те вер ни и искре ни при ја те љи, а 
пре све га добри људи – рекла је дирек
тор ка Дујић.

На спо мен – обе леж ју, сред њо школ ке 
су гово ри ле сти хо ве Меше Сели мо ви ћа и 
Јеле не Стој ко вић Мирић, као и песме о 
пећи нач кој шко ли које су напи са ли сами 
уче ни ци.

Дан шко ле обе ле жен је и спорт ским 
актив но сти ма – уче ни ци су се так ми чи ли 

у малом фуд ба лу и сто ном тени су, док су 
се настав ни ци заба вља ли игра ју ћи бад
мин тон. На кра ју дана тален то ва ни ђаци 
и њихо ви при ја те љи су сво јим уме ћем на 
гита ри и там бу ри ора спо ло жи ли дру га ре 
и настав ни ке.

Народ ни херој Милен ко Вер кић Неша 
рођен је 16. окто бра 1912. годи не у Обре
жу, а био је борац Посав ског бата љо на. 
Поги нуо је у ноћи изме ђу 19. и 20. децем
бра 1942. годи не на Маје ви ци.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Обе ле жен Дан шко ле

Обележен Дан школе
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ШИМА НОВ ЦИ

Бес плат на
мамо гра фи ја
 

Сва ког окто бра се обе ле жа ва Међу на
род ни месец бор бе про тив рака дој ке 
како би се поди гла свест јав но сти о зна
ча ју пре вен ци је и раног откри ва ња боле
сти.

Уко ли ко се кар ци ном дој ке откри је на 
вре ме, у пре ко 90 одсто слу ча је ва, лече
ње има добру прог но зу. Рано откри ва ње 
има изу зет ну важност, па је тако Покра
јин ска вла да пре три годи не покре ну ла 
про је кат „Прва мамо гра фи ја“, с циљем 
да се жена ма у рурал ним сре ди на ма у 
Вој во ди ни омо гу ћи сни ма ње покрет ним 
мамо гра фом бес плат но, без упу та и без 
зака зи ва ња.

Покрет ни мамо граф је од 24. окто бра, 
у 12.00 часо ва, поста вљен у Шима нов
ци ма, на пар кин гу код Дома здра вља, а 
мамо граф ско сни ма ње моћи ће да се 
оба ви само уз лич ну кар ту или неки дру
ги доку мент за иден ти фи ка ци ју. Пре гле
ди су наме ње ни жена ма од 40 и више 
годи на, које нису у про це су лече ња од 
тумо ра или рака дој ке и које нису већ у 
про це су пра ће ња од стра не лека ра.

Број сни ма ња није огра ни чен и зави си
ће искљу чи во од бро ја заин те ре со ва них 
жена, а по завр шет ку сни ма ња у Шима
нов ци ма покрет ни мамо граф ће бити 
поста вљен у Пећин ци ма, о чему ће јав
ност бити инфор ми са на зва нич ног сај та 
Општи не Пећин ци www.pecin ci.org.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Музич ке ради о ни це 
одр жа не у 13 насе ља

Про је кат Кул тур ног цен тра Пећин ци 
„Зајед но у рит му на селу – кла сич на 
музи ка кроз балет”, који је почео са реа
ли за ци јом током Деч је неде ље, наста
вљен је у још шест насе ља пећи нач ке 
општи не. Музич ко – еду ка тив не ради о
ни це одр жа не су у Ога ру, Обре жу, Аша
њи, Купи но ву, Доњем Товар ни ку и Дечу, 
а ради о ни це ће бити одр жа не и у Кар
лов чи ћу и Срем ским Миха љев ци ма.

Про је кат под ра зу ме ва 16 ради о ни ца 
наме ње них основ ци ма у свих 15 насе ља 
и деци и мла ди ма са смет ња ма у раз во ју 
из Днев ног борав ка у Субо ти шту, при 
чему је акце нат на попу ла ри зо ва њу кла
сич не музи ке и њене упо треб не и ста ту
сне вред но сти. Овај кул тур но – умет нич
ки и обра зов ни про грам, реа ли зу је се 
тре ћу годи ну заре дом под покро ви тељ
ством пећи нач ке локал не само у пра ве, а 
две годи не и под покро ви тељ ством 
Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским 
зајед ни ца ма.

И ове годи не про је кат ће бити кру ни
сан са три кон цер та, на који ма ће бити 
изво ђе не попу лар не мело ди је из позна
тих бале та. Кон цер ти су наме ње ни свој 
деци са про сто ра општи не Пећин ци, а 
посеб но они ма који су упо зна ти са тема
ти ком про јек та кроз 16 музич коеду ка
тив них ради о ни ца одр жа них у свим 
насе љи ма пећи нач ке општи не.

ЗА ШТИ ТА УЉА НЕ РЕ ПИ ЦЕ

Због ка сне се тве по треб на 
ве ћа за шти та усе ва

Уља на ре пи ца је биљ на вр ста ко ја из 
го ди не у го ди ну за у зи ма све зна чај ни је 
по вр ши не у на шој зе мљи. Ове го ди не 
због времeнских усло ва се тва је ка сни
ла та ко да се усев на ла зи у раз ли чи тим 
фа за ма раз во ја. По љо при вред ни струч
ња ци ка жу да тре ба оби ла зи ти усе ве и 
утвр ди ти да ли има на па да ли сних ва ши 
или не ких дру гих штет них ин се ка та и, 
ако је по треб но, од мах оба ви ти и за шти
ту од го ва ра ју ћим ин сек ти ци ди ма.

Ово го ди шња се тва оба вља на је у те
шким усло ви ма та ко да су ро ко ви би ли 
раз ли чи ти, а са мим тим, и усев је у раз
ли чи тим фа за ма раз во ја. Ова кво ста ње 
усе ва је иде ал но за по ја ву, на при мер, 
ли сних ва ши и дру гих штет них ин се ка та, 
па по љо при вред ни ци тре ба да што пре 
оби ђу сво је пар це ле, да би, уко ли ко је то 
по треб но, на вре ме ин тер ве ни са ли од го
ва ра ју ћим ин сек ти ци дом.

– Ово го ди шњу се тву уља не ре пи це 
пра ти ли су про бле ми ко ји су има ли ве зе 
са вре мен ским усло ви ма. Ки ше и су шни 
пе ри од ус по ри ли су при пре му зе мљи
шта за ову биљ ну вр сту, та ко да је усев 
са да у раз ли чи тим фа за ма раз во ја. По
себ ну па жњу тре ба обра ти ти на пре це ле 
где је усев у фа за ма ни ца ња или тре ћег 
до че твр тог ли ста, где мо гу да се по ја
ве штет ни ин сек ти. Пре гле дом пар це ла 
тре ба утвр ди ти да ли има ли сне ва ши, 
бу ва ча или ли сних оса, а мо гу ћа је и по
ја ва гу се ни ца. Сви ови ин сек ти мо гу да 
на не су ве ли ку ште ту уља ној ре пи ци, па 
по љо при вред ни ци, уко ли ко утвр де да 
има њи хо ве по ја ве, мо ра ју пра во вре ме
но ин тер ве ни са ти не ким од ин сек ти ци да 
за ту на ме ну, ка же  Го ри ца Ко зо ба рић из 
По љо при вред не струч не слу жбе у  Ру ми.

Уља на ре пи ца је осе тљи ва и на кон

ку рен ци ју пре све га до ми нат них ши ро
ко ли сних ко ро ва као што су па ла ми да, 
та ту ла и дру гих, сто га је од ве ли ке ва
жно сти и из вр ши ти њи хо во пра вил но и 
пра во вре ме но  су зби ја ње. На биљ ка ма 
уља не ре пи це мо же до ћи до по ја ве бо
ле сти као што су пла ме ња ча, мр ка пе
га вост ли шћа, си ва и бе ла  тру леж, па 
је и ов де ва жна пра во вре ме на за шти
та. Ово ме до дај мо и по да так да је вр
ло  ва жно да биљ ка уља не ре пи це уђе 
при пре мље на у зим ску фа зу што зна чи 
да не бу де ни пре ви ше раз ви је на ни ти 
сла бо раз ви је но, јер је он да сен зи тив
ни ја на ни ске тем пе ра ту ре а та осо би на, 
от пор ност на ни ске тем пе ра ту ре, је сте 
од огром ног зна ча ја за успе шно пре зи
мља ва ње и за др жа ва ње оп ти мал не гу
сти не усе ва.

Горица Козобарић

КЛЕ НАК

Пола га ње вена ца
У цен тру Клен ка нала зи се спо ме ник 

кри ло који је подиг нут у знак сећа ња на 
пале осло бо ди о це и пале пило те у бор
ба ма за осло бо ђе ње села и на Срем
ском фрон ту. Тим пово дом, на овој спо
ме ник су вен це 22. окто бра поло жи ле 

деле га ци је  Вој ске Репу бли ке Срби је, 
касар не у Срем ској Митро ви ци, СУБ НОР 
– а Шап ца и Руме, Удру же ња вазду хо
пло ва ца Вој во ди не, Соци ја ли стич ке пар
ти је Срби је, као и МЗ „Кле нак“. 

Пола га њу вена ца је при су ство вао и 
пред став ник амба са де Руске феде ра ци
је, ата ше Вла дан Зеле нов.

У кра ћем про гра му, уче ство ва ли су 
уче ни ци ОШ „23. окто бар“ из Клен ка.

Под се ти мо, у Клен ку је поста вље на 
спо мен пло ча и ави он ско кри ло у цен тру 
села, у знак сећа ња на поги ну ле вазду
хо плов це 422. Јури шног пука ави ја ци је 
Југо сла ви је и 166. гар дисјког јури шног 
пука ави ја ци је Совјет ског саве за који су 
поле те ли у бор бу за осло бо ђе ње Југо
сла ви је од оку па то ра и дома ћих кви
слин га до Срем ског фрон та и конач ног 
осло бо ђе ња  како пише на спо мен обе
леж ју које су поди гли захвал ни Клен ча
ни.

 С. Џ.
Пола га ње вена ца у Клен ку
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НАСТА ВАК РЕКОН СТРУК ЦИ ЈЕ ПУТ НЕ ИНФРА СТРУК ТУ РЕ

Уско ро изград ња пешач ко
– бици кли стич ке ста зе
од Вој ке до Ста рих Бано ва ца

У окви ру про јек та уре ђе
ња пут не инфра струк тур
не мре же у општи ни Ста ра 
Пазо ва у вред но сти од ско ро 
мили јар ду дина ра ради се 
32 кило ме тра путе ва. Поло
ви ном окто бра је поче ла и 
дру га фаза радо ва, одно сно 
рекон струк ци ја дуго оче ки ва
ног дела пута од  ресто ра на 
„Пут ник“ у Ста рој Пазо ви до 
над во жња ка ка Вој ки. Пред
сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић оби шао 
је радо ве на тој део ни ци и 
изја вио да су радо ви на овом 
делу ком плек сни, јер се ради 
о врло про мет ном путу који 
не може у пот пу но сти да се 
затво ри и где сва ко днев но 
мора да функ ци о ни ше сао
бра ћај,  али да радо ви теку 
по пла ну. Недав но је завр
шен  пут од над во жња ка пре
ма цен тру Вој ке. Након ове, у 
пла ну је рекон струк ци ја пута 
од Вој ке до Крње ше ва ца, 
уко ли ко дозво ле вре мен ски 
усло ви у новем бру месе цу.

– Када се ради уз фре
квен тан сао бра ћа јем вели ки 
је про блем, а неке путе ве не 
може мо да затво ри мо, али 
све иде по пла ну. Јако сам 
задо во љан дина ми ком и до 
лета наред не годи не, све тре

ба да буде завр ше но, тач ни је 
око 32 кило ме тра локал них 
путе ва. Након тога, оста ће 
мали део у Поду на вљу па ће 
сви локал ни путе ви бити пот
пу но ново и згра ђе ни. 

Тако ђе су у току и радо ви 
на пут ном прав цу од Ста ре 
Пазо ве до Инђи је, због чега је 
затво рен за сао бра ћај. Овај 
пут је у над ле жно сти ЈКП 
„Путе ви Срби је“ и тре ба ло би 
да буде рекон стру и сан у року 
од месец дана. 

– Вели ки је ути цај има ла 

локал на само у пра ва на то да 
се ради пут од Ста ре Пазо ве 
до Инђи је. Оче ку је мо да први 
део буде завр шен до почет ка 
зиме и оче ку је мо да ће се у 
наред ном пери о ду и ова део
ни ца ком плет но рекон стру и
са ти, рекао је први човек ста
ро па зо вач ке општи не. 

У вези са свим наред ним 
рекон струк ци ја ма одре ђе них 
пут них пра ва ца, пред сед ник 
Ради но вић је нагла сио да ће 
пошто ва ти про це ну струч ња
ка и изво ђа ча радо ва, јер је 

јако важно регу ли са ње сао
бра ћа ја, али и то да се радо
ви ма не угро жа ва посло ва ње 
фир ми и живот гра ђа на који 
ту ста ну ју.

Овом при ли ком је наја вио 
и да ће у наред ном пери о ду 
бити изгра ђе на и пешач ко
бици кли стич ка ста за од Вој ке 
до Ста рих Бано ва ца, каква 
сада посто ји од рас кр сни це у 
Новој Пазо ви до ауто  пута. 
Тиме ће бити пове за но чак 70 
посто општи не Ста ра Пазо ва.

 З. К.

Ђорђе Ради но вић

НА СТА ВЉЕ НА АК ЦИ ЈА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Деч је ау тосе ди ште чу ва жи вот
На јав ни по зив Оп шти не Ста ра Па зо

ва  за до де лу бес плат них ау тосе ди шта 
за де цу ро ђе ну од 1. ја ну а ра до 30. ју на 
ове го ди не сти гле су 194 при ја ве, а 192 
су одо бре не. По де ла је ор га ни зо ва на у 
два да на, 18. и 19. ок то бра. 

Пр вог да на у Ста рој Па зо ви су ау то 
се ди шта до би ли ма ли ша ни из Ста ре и 
Но ве Па зо ве, Вој ке, Кр ње ше ва ца и 
Го лу би на ца,  а том при ли ком у Скуп
штин ској са ли пу ној ро ди те ља са 
ма лом де цом, Мар ја на Јо ва но вић, 
ли цен ци ра ни пре да вач је одр жа ла пре
да ва ње о пра вил ној упо тре би ау то  
се ди шта. Пре ма не ким по да ци ма, чак у 
80 од сто слу ча је ва се ко ри сти не пра
вил но, а са мо аде кват на упо тре ба шти
ти де цу при ли ком са о бра ћај не не зго де. 
Да би ис пу ни ло сво ју свр ху и за шти ти
ло де те, ау то се ди ште мо ра да од го ва
ра уз ра сту де те та и да бу де до бро 
мон ти ра но, што је основ ни услов.

Бе бе се пре во зе у та ко зва но ја је 
се ди шту а ова ко ја су по де ље на, на ме
ње на су за  пре воз де це те жи не од 9 до 
36 кг, ко је има пет по ло жа ја на сло на и 
функ ци ју ба зе у два по ло жа ја. Сва ка 
по моћ је до бро до шла, ре кли су ро ди те
љи. Дру гог да на су ау то се ди шта до би
ла де ца из  Но вих Ба но ва ца, Ста рих 
Ба но ва ца, Бе ле ги ша и Сур ду ка у До му 
кул ту ре у Но вим Ба нов ци ма.

По де ла бес плат них ау то се ди шта за 
де цу прак ти ку је се у Оп шти ни Ста ра 
Па зо ва од 2020. го ди не у ци љу без бед
ног пре во же ња ма ли ша на, ре кла је 
Ире на Ухрик из Ка би не та пред сед ни ка 
Оп шти не. Ак ци ја се спро во ди по про
гра му ло кал ног Са ве та за без бед ност 
са о бра ћа ја. Са овом до бром прак сом 
ће се у оп шти ни Ста ра Па зо ва на ста ви
ти и у на ред ном пе ри о ду, јер деч је 
ау тосе ди ште чу ва жи вот.

З. К.
По де ла ау тосе ди шта у Ба нов ци ма
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ПРЕД СЕД НИ КУ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА ЂОР ЂУ РА ДИ НО ВИ ЋУ УРУ ЧЕН ОР ДЕН 
СВЕ ТОГ АР СЕ НИ ЈА СРЕМ ЦА

Ве ли ки до при нос у раз во ју 
цр кве ног и ду хов ног жи во та

Пред ве ли ким бро јем вер ни ка и го сти
ју вла ди ка срем ски Ва си ли је је уз са слу
же ње све штен ства одр жао све ту ар хи је
реј ска ли тур ги ју у пор ти Хра ма Пре нос 
мо шти ју Све тог оца Ни ко ла ја у Бе ле ги
шу. Овом при ли ком пред сед ни ку Оп шти
не Ста ра Па зо ва Ђор ђу Ра ди но ви ћу 
уру чен је ор ден Све тог Ар се ни ја Срем
ца, нај ве ће од ли ко ва ње у епар хи ји 
Срем ској, за из у зе тан до при нос у раз во
ју ду хов ног и цр кве ног жи во та.

– Из град њу овог Хра ма по мо гао је мој 
де да, ко ји је та да био пред сед ник цр кве
ног од бо ра, и то ме је мо ти ви са ло да 

овој цр кви, али и оста лим у на шој оп шти
ни, где год смо мо гли, по ма же мо у об но
ви и ре кон струк ци ји. И сад у овим 
те шким вре ме ни ма, ви ди мо ко ли ко је 
Срп ска пра во слав на цр ква по све ће на 
на шем на ро ду, ко ли ко би нам без цр кве 
би ло те шко, и ко ли ко је упра во она са чу
ва ла наш на род. Ово од ли ко ва ње ми је 
по себ но ја ко дра го, за то што су ов де 
ро ђе ни и мо ји Срем ци и ја, и да нас сам 
ве о ма  по но сан и сре ћан, ис та као је 
Ра ди но вић.

На кон све ча не ли тур ги је, че ти ри мај ке 
ко је су ро ди ле тро је или ви ше де це, 

до би ле су од ор ден Мај ке Ан ге ли не, ко ји 
им је уру чио вла ди ка. Ујед но је и ре а ли
зо ва но ру ко по ло же ње јед ног те о ло га у 
чин ђа ко на, а про то на ме сник Ђор ђе 
Kовљен, ста ре ши на хра ма у Бе ле ги шу 
до био је чин про то је ре ја.

Храм Пре нос мо шти ју Све тог оца 
Ни ко ла ја у Бе ле ги шу до био је но ви 
из глед на кон ви ше го ди шње ре кон струк
ци је, ко ја је ура ђе на уз фи нан сиј ску 
по др шку Оп шти не Ста ра Па зо ва. Ина че, 
пред сед ни ку Ра ди но ви ћу је ово дру го 
од ли ко ва ње СПЦ, на кон што му је 2015. 
го ди не уру чен ор ден Све тог Са ве.

Вла ди ка срем ски Ва си ли је уручио орден Ђор ђу Ра ди но вићу

Ста ра Пазо ва је у уто рак,18. окто бра  
била цен тар оку пља ња у коме се про мо
ви са ло при ја тељ ство, раз у ме ва ње и 
љубав. Да децу од нај ра ни јег узра ста 
тре ба нау чи ти да пошту ју сва ко га, без 
обзи ра на поте шко ће које има ју, потвр ди
ла је тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
Дефи ле при ја тељ ства. Дефи ле се већ 
14. пут реа ли зу је у орга ни за ци ји Дру
штва за афир ма ци ју инва ли да „Феникс“ 
и Цен тра за соци јал ни рад – Днев ни 
бора вак за мла де са инва ли ди те том „Мој 
кутак у гра ду“. При сут ни ма се обра ти ла 
Ната ша Милић Милаш, помоћ ни ца пред
сед ни ка Општи не, која се при дру жи ла 
про мо ци ји ових живот них вред но сти.

Тра ди ци о нал ној шет њи је прет хо дио 

про грам у Град ском пар ку у чијем су 
изво ђе њу уче ство ва ли нај мла ђи сугра
ђа ни. Деца из Пред школ ске уста но ве 
„Поле та рац“ из Ста ре Пазо ве су у прат
њи сво јих вас пи та ча пева ла и реци то ва
ла дечи је песме и уне ла радост у оку
пља ње. За осо бе које се само по хеди ке
пу раз ли ку ју од дру гих, деца Сло вач ког 
кул тур но – умет нич ког дру штва “Херој 
Јан ко Чме лик” и KУДа „Бран ко Ради че
вић“ на тре ну так су улеп ша ли сун чан дан 
и на нај леп ши могу ћи начин у див ном 
рас по ло же њу испра ти ла лепо вре ме.

Покро ви тељ мани фе ста ци је јесте 
општи на Ста ра Пазо ва, а подр жа ли су је 
број не уста но ве, удру же ња и фир ме.

З. K.

Љиља на Шарац
у Библи о те ци

Ста ро па зо вач кој чита лач кој публи ци у 
сре ду, 19.окто бра у госте је  дошла писац 
Љиља на Шарац и са собом доне ла осам 
сво јих рома на, од којих је нај но ви ји под 
нази вом „Док све тац бди” из штам пе иза
шао у авгу сту у изда њу Лагу не. Библи о те ка 
Доси теј Обра до вић и овог пута се потру ди
ла да Пазов ча ни ма пред ста ви нови тет и 
аутор ку која од почет ка свог писа ња при
вла чи вели ку пажњу публи ке. Роман “Док 
све тац бди”, Љиља ни ну при чу о гре си ма, 
тај на ма и пра шта њу про на ћи може те и на 
насту па ју ћем вели ком сај му књи га у Бео
гра ду.

Д. Г.

Дефи ле при ја тељ ства



14 26. OKTOBAR 2022.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР „БРА НА ЦРН ЧЕ ВИЋ“

Све ча на ака де ми ја по во дом 
по но вног ра да Ве ли ке дво ра не

Ра до ви на ре но ви ра њу 
Ве ли ке дво ра не рум ског Кул
тур ног цен тра ре а ли зо ва ни у 
про те кла два ме се ца су за вр
ше ни и сва ка ко ће по зи тив но  
ути ца ти на све про гра ме ко ји 
се то ком го ди не у њој одр жа
ва ју. Вред ност тих ра до ва је 10 
ми ли о на  ди на ра  кроз кон
курс Ми ни стар ства кул ту ре 
„Гра до ви у фо ку су“ је до би је но 
се дам ми ли о на, док је  пре о
ста ла три ми ли о на обез бе ди
ла ло кал на са мо у пра ва. Овај 
обје кат је гра ђен сред стви ма 
са мо до при но са,  а у ње го ву 
из град њу је уло же но 380 ми ли
о на та да шњих ди на ра. Ру мља
ни су би ли жељ ни јед ног та квог 
сим бо ла кул тур ног жи во та и 
не се бич но су из дво ји ли соп
стве ни но вац за ње го ву из град
њу. 

– То ком 37 го ди на до са да
шњег ак тив ног де ло ва ња у 
на шој сре ди ни Кул тур ни цен
тар је не на ме тљи во и го то во 
не при мет но по стао кљу чан, 
не за о би ла зан чи ни лац кул тур
не фи зи о но ми је гра да. По ред 
мак си мал не ло ги стич ке по др
шке свим ви до ви ма не про фе
си о нал ног ства ра ла штва, пре
зен та ци је по пу лар них кул тур
но  за бав них фор ми, го то во 
да не по сто ји  зна чај ни ја, 
ре но ми ра на те а тар ска ку ћа 
ко ја ни је вр хун ским про фе си о
нал ним умет нич ким, по зо ри
шним или му зич ким про гра ми
ма ви ше пу та им пре си о ни ра
ла рум ску , али и го то во ре дов
ну пу бли ку из окол них гра до
ва, ре кла је пред сед ни ца 
Оп шти не Алек сан дра Ћи рић 
на све ча ној ака де ми ји, ко ја је 
23. ок то бра упри ли че на по во
дом по нов ног отва ра ња и 
ра да Ве ли ке дво ра не Кул тур
ног цен тра.

Пред сед ни ца Ћи рић је под
се ти ла да ло кал на са мо у пра ва 
ула же у уре ђе ње и оста лих 
уста но ва кул ту ре и до мо ва 
кул ту ре по се ли ма, али је на ја
ви ла и но ва ула га ња у Кул тур
ни цен тар. 

– По ред до са да шњих ра до
ва на за ме ни сто ли ца и по да, 
кре че ња, за ме не лед па не ла, 
по ста вља ња рам пе за ин ва
лид на ли ца, на ста вља мо и 
на ред не го ди не да ула же мо у 
Кул тур ни цен тар, у до го во ру са 
ди рек тор ком Ка та ри ном Фи ли
по вић, ис та кла је Алек сан дра 
Ћи рић.

Ди рек тор ка Кул тур ног цен
тра „Бра на Црн че вић“ Ка та ри
на Фи ли по вић ка же да пред
сто ји јед на уз бу дљи ва кул тур
на је сен и зи ма са за ни мљи
вим про гра ми ма у об но вље ној 
Ве ли кој са ли по зна тој још у 
бив шој, ве ли кој Ју го сла ви ји, по 
сво јој аку сти ци. По ре ђе на је 
та да са „Ли син ским“ и „Ко лар
цем“.

Го во ре ћи о про гра му при

пре мље ном за све ча ну ака де
ми ју, она је ре кла да су на сту
ши ли ГТО „Бран ко Ра ди че вић“ 
, Срп ско пе вач ко дру штво и 
оста ли.

– То су љу ди ко ји су по те кли 
из овог гра да и ко ји го ди на ма 
упра во у овој са ли на сту па ју и 
ве жба ју. Част ми је и за до вољ
ство да су упра во они да ли 
пе чат ве че ра шњој ака де ми ји.  
Са њи ма на ста вља мо са рад
њу као и до са да. По сле ових 
ра до ва, мо ра ма да уре ди мо и 
уну тра шњост, јер је овај обје
кат ам би ци о зно пра вљен 1985. 
го ди не и сад зах те ва и та кво 
одр жа ва ње, ука за ла је ди рек
тор ка Фи ли по вић и до да ла да 
је Кул тур ни цен тар на пра вљен 
нов цем ко ји су из дво ји ли гра
ђа ни Ру ме и да је њи хо ва 
ми си ја да га одр же и не до зво
ле да про па да.

У умет нич ком про гра му су 
уче ство ва ли Срп ско пе вач ко 
дру штво у Ру ми и ГТО „Бран ко 
Ра ди че вић“, као Аго та Вит каи 
Ку че ра, ре дов на про фе сор ка 

Ака де ми је умет но сти у Но вом 
Са ду  и со ли ста на хар мо ни ци  
Вељ ко Љу шти на.

У окви ру про гра ма ко ји је 
при пре мљен упра во за по но во 
отва ра ње Ве ли ке дво ра не, 
одр жан је и 58. Фе сти вал 
му зич ких дру шта ва Вој во ди не, 
док је

за 26. ок то бар пла ни ран кон
церт евер грин му зи ке у ко јем 
уче ству ју Ру мља ни Ми ли ца 
Ра до нић, Сне жа на Ми ло ше
вић, као и  Ми ли ца и Не ма ња 
Ог ња но вић.  Дан ка сни је рум
ска пу бли ка ће има ти при ли ку 
да ужи ва у ба лет ској пред ста
ви „Ко то та мо пе ва“.

По зна ти глу мац и пе вач 
Иван Бо сиљ чић на сту пи ће у 
Ве ли кој дво ра ни 28. ок то бра, 
док ће се овај кул тур но умет
нич ки про грам, ор га ни зо ван 
по во дом по но вог ра да Ве ли ке 
дво ра не ком плет но ре но ви ра
не, за вр ши ти 29. ок то бра пред
ста вом „Бал кан ски шпи јун“ 
бе о град ског На род ног по зо ри
шта.

Са све ча ног отва ра ња Ве ли ке дво ра не КЦ

Алек сан дра Ћи рић на отва ра њу

Аго та Вит каи Ку че ра и ГТО Бран ко Ра ди че вић
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СРЕД СТВА ЗА КУПО ВИ НУ СЕО СКИХ КУЋА

Сред ства доби ло
и пет рум ских поро ди ца

Уго во ри за купо ви ну сео ских 
кућа са окућ ни цом пот пи са ни 
су 19. окто бра у Пала ти Срби
је изме ђу Мини стар ства за 
бри гу о селу, локал них само у
пра ва  и кори сни ка сред ста ва. 
Уго во ри ма су доде ље на бес
по врат на сред ства за купо
ви ну 200 сео ских кућа, које је 
прет ход но коми си ја на сво јим 
сед ни ца ма одо бри ла. Нала зе 
се у 18 управ них окру га, 51 
једи ни ци локал не само у пра
ве, одно сно у 122 села.

Тако нови дом на селу 
доби ја још 330 људи са 120 
деце, а међу њима је било 
и пет поро ди ца из рум ске 
општи не. Наи ме, захва љу
ју ћи кон кур су Мини стар ства 
за бри гу о селу свој дом је 
доби ло пет поро ди ца из рум
ске општи не, а циљ про гра ма 
је помоћ брач ним паро ви ма, 
мла дим пољо при вред ни ци
ма, ван брач ним паро ви ма и  
само хра ним роди те љи ма до 
45 годи на ста ро сти да реше 
стам бе но пита ње, али и осна
жи ва ње села и пове ћа ње број 
ста нов ни штва у рурал ним 
дело ви ма земље.

За живот на селу су се 
одлу чи ли ови рум ски паро ви:  
Мир ја на Милен ко вић и Вели
мир Влај са вље вић (Хрт ков
ци), Боја на Јова но вић (Гра
бов ци), Тија на Томић и Лазар 
Костић (Гра бов ци),  Гор да на 
Јова но вић (Добрин ци) и Вера 
Лен хард (Буђа нов ци).

У име рум ске општи не и 

свих поро ди ца које су доби
ле сред ства за купо ви ну кућа, 
Биља на Попо вић Јова но
вић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не је  изра зи ла захвал
ност мини стру Мила ну Крко
ба би ћу и Мини стар ству за 
бри гу о селу.  Она је дода ла 
да ће локал на  само у пра ва 
бити поу здан парт нер ресор

ном мини стар ству и у наред
ним про јек ти ма.

Јав ни кон курс за реа ли за
ци ју про гра ма доде ле бес по
врат них сред ста ва за купо ви
ну сео ске куће са окућ ни цом 
за теку ћу годи ну је  отво рен 
до 1. новем бра, до када сви 
заин те ре со ва ни могу да 
доста ве при ја ве. С. Џ. 

Биља на Попо вић Јова но вић са добит ни ци ма сред ста ва из рум ске општи не

СЕНИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

За девет месе ци реа ли за ци ја 
буџе та око 65 про це на та

Чла но ви Општин ског већа 
су, на сво јој 75. сед ни ци одр
жа ној 24.окто бра, усво ји ли 
изве штај о реа ли за ци ји ово
го ди шњег буџе та закључ но са 
30. сеп тем бром.

У овом пери о ду су укуп ни 
при хо ди и при ма ња оства ре
ну у изно су од 2,1 мили јар ду 
дина ра, што пред ста вља реа
ли за ци ју буџе та са 64,53 про
цен та.

При хо ди од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке у овом пери о ду су 
917,8 мили о на дина ра што 
је реа ли за ци ја пла на од 53,8 
про це на та, порез на имо ви ну 
је оства рен са 71,6 про це на
та, одно сно при хо ди изно се 
345,3 мили о на дина ра док су 
тран сфе ри били 284,1 мили
он или 78,6 одсто.

Рас хо ди и изда ци за девет 
месе ци изно се 1,8 мили јар ди 
дина ра, што зна чи реа ли за
ци ју пла на са 50,6 про це на та. 

– За ових девет месе ци 
види мо успе шно извр ше ње 
буџе та које пре ла зи 60 про

це на та, што зна чи да до кра ја 
кален дар ске годи не оче ку је
мо извр ше ње буџе та са 80, 
можда чак и 90 про це на та, 
што гово ри о одго вор ној упра
ви и нашем одго вор ном раду, 
што и јесте наш циљ. Дакле, 

да реа ли зу је мо што више 
пла но ва и про је ка та које смо 
на почет ку годи не обе ћа ли 
нашим гра ђа ни ма, иста кла је 
пред сед ни ца Општи не Алек
сан дра Ћирић.

На овој сед ни ци чла но ви 
Општин ског већа су доне ли и 
пред лог одлу ке о кому нал ној 
мили ци ји општи не Рума, која 
ће ићи на скуп штин ску сед ни
цу, а тре ба ло би да се при ме
њу је у наред ној годи ни, као 
и пред лог изме на и допу на 
одлу ке о локал ним кому нал
ним так са ма.

Усво јен је и изве штај о 
реа ли за ци ји годи шњег пла
на рада УПВО „Поле та рац“ 
за рад ну 2021/2022. годи ну, 
као и годи шњи план рада ове 
уста но ве за рад ну 2022/2023. 
годи ну. С. Џаку ла

Са седнице
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СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА

„Ми хи зо ва“ на гра да
Фи ли пу Ву јо ше ви ћу

Драм ски пи сац из Бе о гра
да за свој до са да шњи оства
ре ни опус је до бит ник на гра
де за драм ско ства ра ла штво 
„Бо ри слав Ми хај ло вић Ми
хиз“ и то је би ла јед но гла сна 
је од лу ка струч ног жи ри ја.  
На гра ду до де љу ју Фонд „Бо
ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“ и 
Срп ска чи та о ни ца у Ири гу, а 
ове го ди не је до де ље на по 
18. пут на све ча но сти у Срп
ској чи та о ни ци у Ири гу, 17. 
ок то бра, на Ми хи зов ро ђен
дан.

У жи ри ју су би ли  Ма ја Пе
ле вић, дра ма тур шки ња и 
драм ска спи са те љи ца, Ди
ми три је Kоканов, дра ма тург 
и драм ски пи сац  и Све ти
слав Јо ва нов, те а тро лог и 
пред сед ник жи ри ја.

 – На гра да мно го зна чи,  с 
об зи ром на то чи је име но си. 
То је  јед на  од нај ре ле вант
ни јих на гра да у на шем по слу 
дра ма тур га.  Ме ни лич но, 
зна чи ве о ма мно го јер је ни
сам оче ки вао. Већ не ко вре
ме не пи шем дра ме, али је 
на гра да до дат на мо ти ва ци ја 
и оба ве за да то не на пу стим, 
ка же ла у ре ат Фи лип Ву јо ше
вић.

Ву јо ше вић ка же да је, по
сле шест го ди на ра да на по
зи ци ји  дра ма тур га БИ ТЕФ 
фе сти ва ла, оти шао да ље. 

– Тре нут но  пи шем сце
на рио за је дан ди ван деч ји 
филм по  књи зи Ја смин
ке Пе тро вић и пла ни рам 
да пи шем и да ље. У мо јом 

дра ма ма пре о вла ђу ју те ме 
да на шњи це, а  оно што ме 
за ни ма је екс пе ри мен ти
са ње са фор мом, ру ше ње 
од но са из ме ђу драм ског и 
до ку мен тар ног по зо ри шта, 
ре као је Фи лип Ву јо ше вић.

Обра зло же ње за на гра ду 
из нео је пред сед ник жи ри ја 
Све ти слав Јо ва нов. 

– Фи лип Ву јо ше вић је у 
сво јим мно го број ним дра ма
ма мо жда ви ше од би ло ког 
на шег ау то ра об ра ђи вао пи
та ње тран зи ци је, не сна ла
жљи во сти мла дих у но вим 
си сте ми ма вред но сти ко је 
им се на ме ћу, ути цај но вих 
тех но ло ги ја као и по пу лар
не кул ту ре и мул ти на ци о

нал них ком па ни ја ко је су у 
ис точ но е вроп ским зе мља ма 
до ве ле до са свим дру га чи јег 
ни воа екс пло а та ци је љу ди. 
Ње го ви ју на ци су де ца из гу
бље на у све ту ви део игри ца 
у „Хал флај фу”, за по сле ни у 
Мек до налд су у ко ма ду „Ро
нал де, ра зу ми ме”, не у спе
шни глум ци из деч јег по зо
ри шта у „Жи вот сто ји, жи вот 
иде да ље” и не за по сле ни 
про па ли пе сник ко ји по ку ша
ва да се сна ђе у све ту мар
ке тин га у „Шу ма ди ји”, ре као 
је у обра зло же њу за на гра ду 
пред сед ник жи ри ја Све ти
слав Јо ва нов. 

Он је до дао да су дру га 
два чла на ово го ди шњег жи
ри ја упра во ра ни ји до бит ни
ци „Ми хи зо ве“ на гра де.  

– Мо гу ре ћи  да су ко нач
но и до бит ни ци пре у зе ли ту 
од го вор ност про це њи ва ња 
сво јих мла ђих ко ле га и пер
спек тив них ства ра ла ца, ка
же Јо ва нов.

Ве ра Нов ко вић, ди рек тор
ка Срп ске чи та о ни це, ре кла 
је не што ви ше о исто ри ја ту 
до де ле „Ми хи зо ве“ на гра де. 

 – Пре 18 го ди на из чи
та о ни це је по ни кла иде ја о 
фор ми ра њу Фон да ко ји би 
но сио Ми хи зо во име и ко ји 
би до де љи вао књи жев ну на
гра ду за ори ги нал ност ис ка
за у  са вре ме ном драм ском 
ства ра ла штву на књи жев ној 
сце ни Ср би је, а под по кро ви
тељ ством  Вла де АП Вој во
ди не, Ми ни стар ства кул ту ре 

Фи лип Ву јо ше вић

Ве ра Нов ко вић и чла но ви жи ри ја Са до де ле Ми хи зо ве на гра де
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и Оп шти не Ириг. На овај на
чин Ми хи зу ода је мо по част 
ко ју он за слу жу је, гра ду Ири
гу ко ји је имао шко лу ка да  је 
Бе о град ни је имао, Срп ској 
чи та о ни ци, нај ста ри јем чи
та ли шту у Ср ба, ко ја по сто ји 
већ 180 го ди на, срп ском на
ро ду  и на шој кул ту ри, ре кла 
је Ве ра Нов ко вић.

По во дом  сто го ди шњи це 
од ње го вог ро ђе ња по че ло 
се са  штам па њем Ми хи зо
вих са бра них де ла, у су и
зда ва штву Ма ти це срп ске, 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
у Бе о гра ду и  Срп ске чи та
о ни це у Ири гу. Из штам пе 
су иза шла два ко ла ко ја ће 
би ти пред ста вље на на бе о
град ском Сај му књи га.

Под се ти мо се и свих до са
да шњих до бит ни ка на гра де 
за драм ско ства ра ла штво 
„Бо ри слав Ми хај ло вић Ми
хиз. Сви они су сво јим по то
њим ан га жма ном по твр ди ли 
ис прав ност од лу ка жи ри
ја о на гра ди. То су Ми ле на 
Мар ко вић, Ма ја Пе ле вић, 
Ма ри ја Ка ра кла јић, Ми ле на 
Бо га вац, Ми ли ца Пи ле тић,  
Јор дан Цве та но вић, Та ња 
Шљи вар, Оли вер Фр љић, 
Ми лан Мар ко вић Ма тис, Да
ни ца Ни ко лић Ни ко лић, Ол га 
Ди ми три је вић, Бра ни сла ва 
Илић, Ди ми три је Ко ка нов, 
Ти ја на Гру мић, Иси до ра Ми
ло са вље вић, Фи лип Гру јић, 
Ива Бр дар и ово го ди шњи 
до бит ник Фи лип Ву јо ше вић.

У ми ну лих 17 го ди на на 
ве ћи ни све ча но сти по во дом 
до де ле на гра де при су ство
ва ла је и Ми хи зо ва кћи Ми ла 
Јан ко вић, ко ја је до бит ни
ци ма и уру чи ва ла на гра де.  
Ове го ди не Ми ла је из не
на да пре ми ну ла, та ко да је 
сво ја то пла се ћа ња на њу 
по де ли ла ро ђа ка Ива на Си
ме у но вић Ће лић. С. Џ.

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

„МИ ХИ ЗО ВА КУ ЋА“

На уч ни скуп о Ми хи зу

Ири жа ни не гу ју се ћа ње на 
свог слав ног су гра ђа ни на 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа 
Ми хи за, ро ђе ног пре 100 
го ди на у Ири гу.  Та ко је 17. 
ок то бра, на ње гов ро ђен дан, 
упри ли че на све ча ност на ко јој 
се до де љу је на гра да за драм
ско ства ра ла штво „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз“ ко ја је 
до де ље на по 18. пут. 

Већ 22. ок то бра, у ње го вој 
род ној ку ћи одр жа ни су Ми хи
зо ви су сре ти „Им пре си о ни
стич ка и ства ра лач ка кри ти
ка“  на уч ни скуп по во дом сто
го ди шњи це ро ђе ња Бо ри сла
ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, у 
окви ру ко јег је одр жа на и про
мо ци ја дру гог ко ла Ми хи зо вих  
Са бра них де ла и збор ни ка 
ра до ва „Ми хи зов век“.

По здрав ну реч уче сни ци ма 
ску па упу ти ла је Ве ра Нов ко
вић, ди рек тор ка Срп ске чи та
о ни це у Ири гу, и Дра ган Ста
нић, пред сед ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. 

– Мла ди на уч ни ци, ве ћи на 
њих ко ји да нас из ла жу, схва
ти ли су Ми хи зов зна чај, ње го
ву ве ли чи ну, да је то био је дан 
од нај ве ћих ин те лек ту а ла ца 
про шлог ве ка. Име на ше 
Чи та о ни це се на шло уз Ма ти
цу срп ску и уз Уни вер зи тет ску 
би бли о те ку из Бе о гра да, као 
су и зда вач са бра них Ми хи зо
вих де ла,  ко ја ће иза ћи у 
шест књи га. Ми се тру ди мо да 

све за цр та не вред но сти од 
ка да је Чи та о ни ца осно ва на 
не гу је мо и да ље, а то је да 
ра ди мо на ко рист на шег на ро
да, ис та кла је Ве ра Нов ко вић.

Вла дан Бај че та, ви ши на уч
ни са рад ник Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о
гра ду, ука зао је да се сто го ди
шњи ца Ми хи зо вог ро ђе ња

обе ле жа ва про мо ци јом 
ње го вог це ло куп ног де ла. 

– Вр ло је бит но што је 
де цен тра ли зо ва но, што се 
ова ма ни фе ста ци ја до га ђа у 
Ири гу. План нам је да на ред
ни „Ми хи зо ви су сре ти“ тра ју 
не ко ли ко да на  и да бу ду у 
свим Ми хи зо вим гра до ви ма: 
Срем ским Кар лов ци ма, 
Но вом Са ду, Бе о гра ду, па 
мо жда чак и у Ро ви њу, ако 
успе мо, ка же Бај че та.

Са бра на да ла су зна чај на, 
јер је ве ли ки број Ми хи зо вих 
тек сто ва остао по ча со пи си
ма, но ви на ма... Све је то  ску
пље но, при ре ђи ва чи су се 
тру ди ли да ни је дан  текст не 
при о пу сте. 

– Ово су са бра на де ла. 
По не кад ка да се на пра ве 
са бра на де ла, де си се да се 
не што про пу сти, не што је 
из гу бље но, а ми ов де има мо 
све, ис та као је Вла дан Бај че
та.

Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, ис та као је да 
је Ми хиз на пра вио ба ланс 

из ме ђу не ком фор ми зма и 
тра ди ци је.

– Ту вр сту ба лан са ко ју је 
он на сто јао да у свом жи во ту 
и сво јој не по сред ној око ли ни 
ре а ли зу је, то је не што што, по 
мом ми шље њу, оста је на ма 
да нас као је дан нај ве ћи за вет, 
ис ти че Дра ган Ста нић и до да
је да нам са бра на де ла слу же 
да нас у пот пу сно сти под се
ћа ју на оно што је Ми хиз 
чи нио.

По ду хват из да ва ња са бра
них де ла би ће за вр шен ове 
го ди не.

 – Ва жно је  што се ово 
де ша ва у Ири гу  где је кон цен
тра ци ја кул тур них зби ва ња 
ма ња не го у ве ли ким кул тур
ним  сре ди шти ма. Јер, Ириг 
има из у зет но бо га ту тра ди ци
ју ко ју је, из ме ђу оста лог, и 
Ми хиз опи сао у ре ци мо „Ау то
би о гра фи ји о дру ги ма“.  Ми хиз 
је ја ко во лео цео свој Срем, 
Ириг по го то во, ис та као је 
Дра ган Ста нић. 

Скуп у „Ми хи зо вој ку ћи“ је 
ра дио по сек ци ја ма: пр ва сек
ци ја је би ла по све ће на те о
риј ским по ла зи шти ма и књи
жев но исто риј ском окви ру, 
дру га се ба ви ла осно ва ма о 
при ро ди  и сми слу књи жев не 
кри ти ке, а тре ћа је би ла 
по све ће на есе ји сти ци као 
ства ра лач ком чи ну  пи сци 
као кре а то ри.

С. Џа ку ла

Ве ра Нов ко вић по здра вља скуп
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ТАТЈАНА ЛОШ – ТРЕЋА НАГРА ДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Слат ка лубе ни ца
је као мираж џи ка

Рав ни ца, широ ка и про стра на баш 
као у сти хо ви ма Мике Анти ћа. На 
плус 35, поглед уне до глед чини се 

још бес крај ни јим. Земља пуца од вре ли
не, расло ја ва се у пуко ти не као шаре на 
лубе ни ци.

Пам ти Срем и топли ја лета, али увек 
оно акту ел но оцр ни мо као нај вре ли је. 
Сре ћом, лубе ни це су про шле без „сун ча
ни це“. Избе гле „топлот ни удар“, сачу ва
ле све жи ну у сушне дане. Ено их како се 
са срем ским педи гре ом, као потвр дом 
ква ли те та, „башка ре“ на пија ца ма широм 
Срби је. Ода тле неста ју као алва. Не 
заду го, јер још неко ли ко дана и са срем
ских њива биће ски ну та и послед ња сла
сна лепо ти ца.

Док се мешта ни Шаши на ца и Добри на
ца, по нави ци, вер бал но кошка ју чија је 

лубе ни ца (и) овог лета нај сла ђа, ми смо 
зашли у њиве које ће уско ро бити сам 
ком ши лук новог аутопута. Ту, изме ђу 
Руме и Шап ца, у селу Хрт ков ци, тече као 
Сава дуга и род на бостан џиј ска тра ди ци
ја.

Борис Лака тош, успе шни про из во ђач 
од само 23 годи не, наш је водич кроз 
плод не хрт ко вач ке њиве. Добро смо 
пора ни ли зарад те аван ту ре, јер у бостан 
ваља кре ну ти пре „кон цер та“ цвр ча ка. 
Бори сов пре пла ну ли тен гово ри нам да 
је сате и сате оста вио испод сун ца род
ног неба.

 Јесам, али не жалим се, јер сам задо
во љан пла сма ном и про да јом  каже са 
осме хом.

 Сва ког дру гог дана дола зе ми стал ни 
куп ци из Новог Сада, Бео гра да, Коце ље

ве и Чач ка, а и кућа нам је на глав ном 
дру му, па сви зна ју на коју тезгу тре ба да 
свра те.

Док Борис вешто ски да лубе ни це и 
сла же их на при ко ли цу, пита мо га како 
зна да су баш те „пра ве“. Сазна је мо да је 
жути траг знак да су довољ но „одле жа
ле“ и да могу са њиве. Када раши ре белу 
шару толи ко да поста не већа од зеле не, 
таман су за ски да ње. Пока зу је нам Борис 
и петељ ку, по којој су људи нека да успе
ва ли да „оша цу ју“ да ли ће лубе ни ца 
усре ћи ти куп ца.

 По систе му „каши чи ца и брк“, осу ше
на петељ ка каже да је бостан зрео. Али 
пре ма томе више не може мо да се рав
на мо, јер нису лета као некад. Вели ке су 
осци ла ци је у тем пе ра ту ри, ноћи су хлад
не, дани вре ли, па се деша ва да се 
петељ ка спа ру ши и на недо вољ но зре лој 
лубе ни ци  откри ва нам мла ди про из во
ђач који је занат рано украо од деде.

Борис сади шаре не лубе ни це, јер при
зна је да са црним сор та ма још није на 
„ти“. Бри не га како би се избо рио са 
њима када нема ју шаре да их ода ју. Са 
њима очи то тре ба више так та.

Зато су баш оне спе ци јал ност Вере 
Волар. Нема пут ни ка намер ни ка који је 
јед ном купио црну лубе ни цу код ње а да 
се није вра тио.

Када поч не вре ме ски да ња боста на, 
лаи ци са стра не поми сле да рука ве тек 
тада тре ба засу ка ти, али за про из во ђа че 
је то нај ма њи стрес.

 Сушти на је да се расад поса ди, па 
онда иде бри га: отва рај, затва рај пла сте
ник три пута днев но, пра ти тем пе ра ту ру, 

одр жа вај гре ја ње да не буде ни пре ја ко 
ни сла бо, изне си расад на њиву, оби ла зи 
је, пуштај залив, пра ти веге та ци ју, ђубри 
ква ли тет но, ски дај „туне ле“, зали вај, 
чекај да сазри... Када све то успе, ски да
ње лубе ни ца дође као задо вољ ство  
обја шња ва ју нам саго вор ни ци.

Лако је кад сазри

Вера ВоларБорис Лака тош



1926. OKTOBAR 2022.  M NOVINE

Неке срем ске нави ке одо ле ва ју вре
ме ни ма, па тако и систем  куц ни лубе
ни цу да про ве риш да ли је слат ка. Да 
ово заи ста „ради“, уве ри ли смо се 
директ но у њива ма боста на. Куц неш, 
па ако одзво ни звон ко, лубе ни ца још 
мора да одле жи.

 Не ваља ни да се чује туп звук, јер 
то онда зна чи да је пре зре ла. Дакле, 
нешто изме ђу је шифра  каже нам 
Лака тош.

Куц ни да 
„чујеш“ сласт

 Она је пра ва кра љи ца сла сти. Има 
тан ку кору, сла ђа је и брже сазри, али 
мораш више да јој „цин цу ли раш“, јер је 
осе тљи ви ја  при ча Вера.

 Људи кажу да им је егзо тич на, пошто 
је све ређе про на ла зе. Ко год је свра тио 
на моју тезгу испред куће, а ову да је увек 
про мет но јер пут води за Нови Сад, Бео
град, Шабац, Лозни цу, па даље за Босну, 
вра тио се. Имам куп це који су овог лета 
били и по 15 пута.

Ко се и не би вра тио по слат ку „мађа
ри цу“, како су нека да зва ли ову сор ту, са 
којом се лети, уме сто кафе, дола зи ло у 
госте. Важно је такву „лепо ти цу“ и сачу
ва ти од вра го ла стих рав ни чар ских пти ца 
и зече ва, па из непре глед них срем ских 
њива ту и тамо иско чи поне ко стра ши ло. 
За ста ре Срем це било је неза ми сли во да 
међу бостан не поста ве лут ке од ста рих 
капу та и шеши ра, како би упла ши ли 
живо ти ње. Нека да је било још важни је 
сачу ва ти пло до ве од људи, па се над 
њивом ноћу пажљи во бди ло, а уме ле су 
ту да сев ну и озбиљ не вар ни це. Слат ка 
лубе ни ца била је као жена мираж џи ка, 
сви су се о њу оти ма ли.

Тако је и данас, само сада, чини се, 
накуп ци осва ја ју плен и при сва ја ју заслу
ге. Вера при зна је да на путу увек боље 
про ђе него када тргу је на вели ко. То 
дефи ни тив но оба ра цену, па испа да да 
боље про ђу они који над лубе ни цом нису 
про ли ли ни гра шку зно ја.

 Накуп ци су пра ва госпо да: дођу, купе 
за мале, а про да ју за вели ке паре, док 
ми про из во ђа чи тешко успе ва мо да 
напла ти мо свој рад. Вели ка су ула га ња, 
све је поску пе ло, од семе на пре ко нај ло
на до ђубри ва, а цене лубе ни це су исте 
већ десет годи на. Зато се бори мо директ
ном трго ви ном  каже Вера.

Тра ди ци ја про да ва ња лубе ни ца на 
дугим шоро ви ма, за Срем це је посе бан 
ћеиф. Не одри чу се тезги ца са сун цо бра
ни ма, али се са сетом при се ћа ју и вре
ме на када је било сасвим уоби ча је но да 
возом тран спор ту ју сво је пло до ве до 
Босне или Хрват ске, па у ком ши лу ку с 
поно сом изла жу лубе ни це. Мно ги Срем
ци су захва љу ју ћи њима први пут виде ли 
море, а „пале“ су тако и неке љуба ви за 
цео живот. Данас про из во ђа чи не путу ју 
на Јадран да би сла сно про да ва ли 
бостан, али лубе ни це из Сре ма и даље 
„бро де“ широм реги о на.

Вечер ње ново сти,
2. август 2022. годи не

Фото: Д. Савић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уна пре ђе ње
обра зо ва ња вас пи та ча

Пово дом реа ли за ци је новог про јек та 
за уна пре ђе ње обра зо ва ња вас пи та ча, у 
петак, 21. окто бра, Висо ку шко лу стру
ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча 
и послов не инфор ма ти ча ре „Сир ми јум“, 
посе тио је помоћ ник мини стра за пред
школ ско и основ но обра зо ва ње и вас пи
та ње Милан Пашић. Састан ку са дирек
то ром шко ле дома ћи на Деја ном Сави че
ви ћем при су ство ва ли су и пред став ни ци 
Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду. Том 
при ли ком, они су раз го ва ра ли о про јек ту 

који ће допри не ти бољој сарад њи пред
школ ске уста но ве и настав ни ка висо ке 
шко ле. Реч је о актив но сти ма које ће 
омо гу ћи ти укљу чи ва ње сту де на та у 
науч ну зајед ни цу и прак су. Како је још 
рече но, „Сир ми јум“ је прва шко ла која је 
ода бра на за уче шће у про јек ту, јер је 
пока за ла изу зет ну спрем ност и енер ги ју 
за сарад њу са локал ном само у пра вом и 
вишим ниво и ма вла сти.

А. Д.
Фото: Б. Т.

Детаљ са састан ка

Признање за Руму

ГРАД СКИ ТРГ РУМА

По ста вље не но ве клу пе
У скло пу уре ђе ња Град ског 

тр га, по сле по ста вља ња но ве 
ра све те, ових да на су мон ти ра не 
и но ве клу пе. Др ве не клу пе су са 
укра си ма од ко ва ног гво жђа, у 
скла ду су са прет ход но по ста вље
ним кан де ла бри ма. У том сти лу 
ће би ти  и укра сна кон струк ци ја, 
да кле од ко ва ног гво жђа, на 
по сто је ћем са ту у са мом цен тру 
тр га. На Град ском тр гу ће би ти 
по ста вље не и бе тон ске кан те за 
сме ће, као и но си чи за би ци кле. 
Пре ма на ја ва ма из ло кал не са мо
у пра ве, сле де ћа фа за је ре ста у
ра ци ја и кон зер ва ци је Спо ме ни ка 
ре во лу ци ји. С. Џ.

На ци о нал на али јан са за ло кал ни 
еко ном ски раз вој  НА ЛЕД  са оп шти ла 
је да су Но ви Сад, Ча чак, Ле ско вац, 
Ру ма, Бор, Ста ра Па зо ва и Пе ћин ци 
успе шно про шли кроз про грам сер ти
фи ка ци је оп шти на с по вољ ним по слов
ним окру же њем, ко ји по твр ђу је да гра
ђа ни ма и при вре ди пру жа ју услу ге по 
нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма. 
Уру че ње при зна ња је упри ли че но на 
тро днев ној ре ги о нал ној кон фе рен ци ји 

„Парт нер ство за кон ку рент ни ји ре ги он“, 
ко ја je одр жа на у Ду бров ни ку. 
Kонференција је одр жа на уз по моћ 
Не мач ке раз вој не са рад ње ко ју спро во
ди ГИЗ.

Сер ти фи ка те до де љу је Ре ги о нал на 
мре жа за по вољ но по слов но окру же ње 
у ју го и сточ ној Евро пи, ко ја оку пља ви ше 
од 20 парт нер ских ор га ни за ци ја из 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, Се вер
не Ма ке до ни је, Цр не Го ре и Ср би је.
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КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (18)

„Да се ни тко усу дио ни је 
ђу бре у Са ву ба ца ти 
на спрам гра да“ При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачуванесууИсторијскомархиву„Срем“ипредстављајудра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
државанаовимпросторима

Огла сом Град ског по гла вар
ства број 308 од 27. ју на 
1884. го ди не по зи ва ју се сви 

вла сни ци пу ша ка за лич ну (кућ ну) 
упо тре бу да се при ја ве град ској 
бла гај ни, као и ли ца ко ја на ме ра
ва ју да до би ју лов не до зво ле или 
ко ја же ле да им пу шке оста ну за 
успо ме ну. 
„Свионижитељикојипушкеза

кућну потребу посједују позивају
се – за 8 данах код овоградске
благајне пријаву поднети – .....
који такову занемари – хоће се
новчаном глобом казнити. Исто
тако позивају се они који ловне
карте завабити желе и они који
пушака као успомену посједују а
таковедосадепријавилинису,да
њихове пријаве за 8 дана, код
градскеблагајнеподнетиимаду.“

Об ја вом број 311 од 4. ју ла 1884. 
го ди не Град ско по гла вар ство да је 
на зна ње да је са ви ше ме ста оба
ве ште но о то ме да чо бан ски пси 
(ва шке) без при су ства сво јих га зда 
лу та ју по за се ја ним по љи ма и 
на но се ште ту. Уз то по сто ји и опа
сност да ови пси без при су ства 
па сти ра бу ду за ра же ни бе сни лом 
или да ме шта ни ма на не су по вре де 
опа сне по жи вот. Учи ни о ци ма се 
пре ти нов ча ном ка зном.
„Одвишестранадошлојеовом

поглаварствудознањадачобан
скевашкеуместокодчобанаитога
стада, каобезгаздапоусевижитом,
јечмом и зубови засејани тумарају,
такове газде и власником штету
наносе; то се овим једаред за свагда
забрањује, под претњом глобе од 5
форинтиитотимвишебудућидајеи
сада летно доба можно, да вашке и
беснило постигнете ако уз свога
пастира нисужитељству лако озље
деживотапогибељнеучинитимогу.“

У Про гла сној књи зи за 1884. го ди не 

под бро јем 327 на ла зи се об ја ва ко јом 
се тра жи нај бо љи по ну ђач за за куп 
ве ли ке крч ме у Ве ли ким Ра дин ци ма на 
пе ри од од три го ди не, са пра вом то че
ња ви на. Вла сник крч ме је ма ло лет но 
ли це. 
„Дана 26. јула у 9 сатих пре подне

даватће се под закуп велика крчма у
ВеликиРадинцинатригодинесасви
ма зградама власност малодобног
ПиштеВиздакаузакупсасвимправом
виноточја.Припонудбиморабитијам

чевине50форинти.Акоподзакуп
узети жели нека се тај дан код
обћинеВеликиРадинципријави“

Под ред ним бро јем 3597 у књи зи 
из 1884. го ди не, да на 4. ју ла об ја
вљен је сле де ћи штам па ни оглас:

„Поштојевремезанајвећевру
ћине наступило, необходно је
нужднонајстрожијенатопазити,
дасепокућама,зградама,авлија
ма и улицама највећа чистоћа
одржава, јер би се иначе изпаре
њем нечистоћах, ваздух јако оку
жиотебисетимесвакојакеболе
стиипошастилахкоиспостави
ле. Тога ради се свакому строго
налаже:
1. Дасвакиусвојојкући,узгра
дамаиавлијаманајвећчучистоћу
уздржаје,ађубреуавлијаманаго
милано најдаље за 8 дана изван
града изнети даде, јер у чијој се
авлији ђубре нађе да изнешено
није, бити ће дотични новчаном
глобомкажњен.
2. Да се нитко под казном усу
дио није такове течности или
ђубреуСавубацатинаспрамгра
дакаонитодакошуље,вунуили
шеширеуСавипереикаковекоже
кваси.
3. Уавлијамау којимасе ситна
марва коље има се крв одмах
опрати и неоставити да се осу
ши,ацреваиосталођубреодмау

земљузакопати.
4.Сваких8данахбарједаредимасеу
заходетечностсастојећаиз½киле
зелене галице и 10 литара воде
сипати,узаходекаванаикрчмадва
путнеделно.

5.Не сме се никакова смрдљива теч
ност,цеђ,помијеи.т.днаулицепро
сипати, а где седоља барах нашло
буде,имаду сеодма засутиили куд
пропустити,јеродврућинесетако
ваводапокварииваздухокужи.

Оглас о ко му нал ној хи ги је ни
у вре ме лет њих вру ћи на
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„ТО ПР КО СНО СУН ЦЕ ПРЕД ЗИ МУ“

При знај те! Нај ви ше се ужи ва 
у Ми хољ ском ле ту
Пра зник Све тог Ки ри ја ка От шел

ни ка или Ми хољ дан на род пре
ма гре го ри јан ском ка лен да ру 

пра зну је 12. ок то бра, ме се ца нај леп
ших бо ја, је се ни и сми ра ја при ро де, 
ко ја по ла ко га сне ћи се, бу ди ле по ту 
жи во та у сви ма на ма – при знај те. 
Све ти Ки ри јак От ше ли ник је хри шћан
ски све ти тељ и му че ник, ко ји је умро 
у сто де ве тој го ди ни као мо нах у Је ру
са ли му. Мо жда због ње го ве ду бо ке 
ста ро сти, ово ду бо ко ле то на зи ва мо 
по пра зни ку ко ји у ње го ву сла ву про
сла вља мо. Ми хољ ско ле то је при род
ни и ме те о ро ло шки фе но мен на 
се вер ној хе мис фе ри ка да се лет ње 
тем пе ра ту ре и вре ме на ста вља ју и 
на кон ка лен дар ског по чет ка је се ни. 
На зи ва се још и Мар тињ ско или 
ба бље ле то. У на род ном ве ро ва њу, 
Ми хољ дан је по че так је се ни, а ле по 
вре ме и тем пе ра ту ре на ро ду су 
по слу жи ле да оба ве при пре ме у по љу 
пред зи му ка ко би их при ро да по слу
жи ла у про ле ће, би ла ми ло срд на и 
по да ри ла им сво је пло до ве за хра ну. 
При ме ти ли смо да су нам ле та пре то
пла, а да нас већ ав густ сво јој ве чер
њом хлад но ћом ва ра, сеп тем бар је 
хла дан, а он да до ђе ок то бар и 
Ми хољ ско ле то, као не ка ле па да ма 
про бу де онај про лећ ни осе ћај у на ма, 
ка да би смо из ми ли ли на по ље, ста ви
ли на о ча ре за сун це и „гу ште ри са ли 
се“ као да је сун це про лећ но и при ја 
нам на ко жи и у ко сти ма. То ли ко смо 
се зи ме на ку пи ли за је дан сеп тем бар. 
Ве ру је се да су бо је ок то бра и нај леп
ше. Ту су кро шње ко је сва ко днев но 
коп не и жу те, она ко бла го, шме кер
ски, ла га но и по сто ји не бо ко је у су тон 
бу де не ве ро ват но и не ствар но ко ло
рит но. Чи ни се да су и Ми тров ча ни 
ма ло про ме ни ли на ви ке по пи та њу 
Ми хољ ског ле та. Ми тров ча ни, ко ји 

све ту не де љу во ле да про ве ду иза 
сво јих ви со ких ка пи ја, из ми ли су на 
кеј, на ста зе, у пар ко ве, у из ле ти шта и 
ку пе ове по след ње сун че ве зра ке, 
ме ња ју ћи сво је твр до гла ве на ви ке. 

Хај де да ви ди мо шта мо же те да 
ра ди те у ове ле пе да не пре сва ко
днев не но вем бар ске ма гле (ма да, хај
де да же ли мо да и но вем бар бу де 

леп). Пр во, увек мо же те да оде те на 
Фру шку го ру и рас па ли те не ки 
ро штиљ на Ле тен ци или Ро хаљ ба за
ма или на Ири шком Вен цу. Ка да сте 
већ та мо, про во зај те се до ма на сти ра 
Ку ве жди на, Ђип ше, Ши ша тов ца, Пет
ко ви це и нај мла ђег фру шко гор ском 
ма на сти ра Вра ња ша, са чи јег се из о

ра во дом снаб де вао ан тич ки Сир ми
јум или до Бе ше но вач ког Пр ња во ра 
где се по но во уз ди гао ма на стир 
Бе ше но во. Про во зај те се до Кар ло ва
ца или Пе тро ва ра ди на, по се ти те 
ер де вич ка је зе ра. И на рав но, фо то
гра фи ши те при ро ду да вас зи ми под
се ћа на леп тре ну так. Или ску вај те 
ка фу, си пај те је у тер мос и про ше тај те 
до пла же. Сун це се пре си ја ва у Са ви, 
а има оних не ко ли ко упор них ку па ча 
ко ји су ту од ка да гра не пр во про лећ
но сун це па до кле год ку па ти мо же. 
Или иди те на ма лу пла жу, мо жда је 
Са ва око 29. но вем бра и нај леп ша и 
још ди вља. Ше тај те по Спо мен  гро
бљу, во зи те би цикл, оби ђи те круг око 
Са ве кроз Срем ску Ми тро ви цу, пре ко 
пе шач ког мо ста, па кроз Ма чван ску 
Ми тро ви цу, ско ро до Че врт ни је, па 
пре ко те рет ног мо ста опет у Срем ску 
Ми тро ви цу. Мо жда не зву чи гла му ро
зно, али ето ко ли ко то га мо же те про
ћи са мо у јед ној шет њи. Ужи вај те у 
сво јој око ли ни док нам при ро да то 
пру жа, јер ће уско ро да се ме ња сат и 
до ла зи оно зим ско ра чу на ње вре ме
на, где ће док треп не мо мрак по че ти 
да па да у че ти ри по под не. Али зна те 
шта, при ро да је круг, па на кон то га, 
опет ће дан да се про ду жа ва и на ћи 
ће мо раз ло га да ужи ва мо у то ме и 
опет хва та мо днев ну све тлост. Ако 
ми сли те да ни је вре ме за ово све, па 
да вам ка же мо, за бри гу ће би ти вре
ме на, ај де са да да ужи ва мо.

А за крај Ђо ле Ба ла ше вић, ко ји је 
сти хо ви ма ове ко ве чио овај фе но мем 
– „У ме ни Ми хољ ско ле то, то пр ко сно 
сун це пред зи му“ и ствар но ово до ба 
из гле да баш као у тим сти хо ви ма: 
ба не као лу пеж и про спе нам ко су у 
ли це, а Ми хољ ско ле то на зи ва бла же
ним, јед ним и све тим за њих. 

Чи тан ка

При ме ти ли смо да су 
нам ле та пре то пла, а 

да нас већ ав густ сво
јој ве чер њом хлад но

ћом ва ра, сеп тем бар је 
хла дан, а он да до ђе 
ок то бар и Ми хољ ско 
ле то, као не ка ле па 
да ма про бу де онај 
про лећ ни осе ћај у 
на ма, ка да би смо 

из ми ли ли на по ље, 
ста ви ли на о ча ре за 

сун це и „гу ште ри са ли 
се“ као да је сун це 

про лећ но и при ја нам 
на ко жи и у ко сти ма

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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По ли тич ки брак и ра на смрт
Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (25) ДО РО ТЕ ЈА, СУ ПРУ ГА СТЕ ФА НА ТВРТ КА I КО ТРО МА НИ ЋА 

До ро те ја, или До ро сла ва, 
би ла је кћер ви дин ског 
ца ра Ива на Сра ци ми ра, 

и Ане, ћер ке вла шког вој во де 
Ни ко ле Алек сан дра Ба са ра ба. 
До ро те ја је има ла бра та Кон
стан ти на и се стру, чи је је име 
оста ло не по зна то. Ро ђе на је 
1355. го ди не у двор цу Ви дин, 
та да шњем се ди шту ви дин ске 
кне же ви не.

Го ди не 1365, До ро те ји но 
де тињ ство би ва на гло пре ки ну
то. Гла сни ци до но се стра вич не 
ве сти ње ном оцу: „Угар ски 
краљ Ма ђар ске, Ла још I Ве ли
ки, ре шио је да осво ји бу гар ски 
град Ви дин“. На кон све га не ко
ли ко да на, Ла још на па да, а 
по том у пот пу но сти осва ја 
бу гар ски град. По ра же ни До ро
те јин отац, иако ни је имао пу но 
из бо ра, ипак од би ја кра љев 
пред лог да по ста не ма ђар ски 
ва зал. До но ше ње ова кве од лу
ке, про у зро ко ва ло је но ве по те
шко ће. Пре ма на ло гу угар ског 
кра ља, До ро те ја и ње на по ро
ди ца би ва ју за ро бље ни и од ве
де ни у роп ство. Цар ска по ро ди
ца је би ла за то че на у Гом не ку. 
Ла још је од Ви дин ског цар ства 
ство рио Ви дин ску ба но ви ну у 
ко ју је за тим упу тио фра ње вач
ке ми си о на ре са ци љем да пре
о бра те је ре ти ке у Бу гар ској. 

Ор бин нам ка зу је да на кон 
Сра ци ми ро вог по врат ка на 
бу гар ски пре сто, До ро те ја и 
ње на се стра, пре ма на ред би 
угар ског кра ља, ни су сме ле да 

на пу сте двор. До ро те јин отац 
је, да ка ко, био при си љен да 
при зна кра ља за свог го спо да
ра. При том, оста вио је сво је 
кће ри на угар ском дво ру као 
га ран ци ју ње го ве вер но сти и 
ода но сти. Се стре се ни ка да 
ни су вра ти ле у Ви дин. Ме ђу
тим, са свим нео че ки ва но, 
Ор бин ка же, да је краљ ве о ма 
за во лео мла ду До ро те ју и 
во дио је бри гу о њој, као да му 
је кћер. По став ши двор ска 
да ма, До ро те ја је по себ но ужи
ва ла љу бав и по ве ре ње кра љи
це Је ли са ве те.

Угар ски краљ је био за слу жан 
за скла па ње Тврт ко вог (брат од 
стри ца кра љи це Је ли са ве те) и 
До ро те ји ног бра ка. „Пре не го 
што је узео кра љев ску ти ту лу, 
Тврт ко се оже нио До ро те јом [...] 
ко ја је жи ве ла код угар ске кра
љи це и би ла ње на двор ки ња. 
Он је то учи нио на мол бу кра ља 
Лу до ви ка, ко ји је с мај ком во дио 
бри гу о њој и мно го је во лео, јер 
је би ла вр ло кре по сна де вој ка“. 

У де цем бру 1374, До ро те ја и 
Тврт ко Ко тро ма нић су се вен ча
ли. Овај брак је скло пљен из 
чи сто по ли тич ких раз ло га, и 
ите ка ко је по мо гао ре а ли за ци ји 
Тврт ко вих пла но ва. Вен ча ли су 
се пре ма ри мо ка то лич ком об ре
ду у цр кви св. Или је, мо жда у 
Илин ци ма код Ши да, да кле, на 
те ри то ри ји Угар ске. По зи ва ју ћи 
се на по ве љу из 1374, ко ју је 
из дао Твр ко, Ру ва рац по твр ђу је 
да се „бан Тврт ко из ми рио са 

сво јим братoм Ву ком или Ву ки
ћем, ко га бан ту на зи ва Стје па
ном, ка ко се и сам Ву кић од 
го ди не 1398. стао пи са ти и 
на зи ва ти, и са мај ком, пре ве
дром го спо ђом Је ле ном [...] из 
те по ве ље до зна је мо да ље да 
се око тог вре ме на, или те го ди
не бан Тврт ко оже нио и да је га 
је вен чао бо сан ски би скуп 
Пе тар“. По во дом вен ча ња 
да ри вао je би ску пу по сед у Јел
ша ви ци, чи ме је за о кру же но 
има ње бо сан ске би ску пи је у 
Дуб ни ци. Ави њон ски па па Гр гур 
XI је одо брио овај по клон још 
31. ок то бра 1374. го ди не. 

До ро те јин су пруг Тврт ко, ка ко 
ка же Ћо ро вић, „сни вао је круп
не ства ри. Још 1370. го ди не 
ра дио је на том да се је дан од 
си но ва кра ља Ву ка ши на оже ни 
јед ном од Шу би ће вих оди ва, 
ње го вом ро ђа ком. По сле се 
сам оже нио До ро те јом [...] Са 
Ла за рем је скло пио са вез и 
по ште но га др жао и у нај те же 
да не. Бо сна, Ср би ја, Бу гар ска, 
спо је не у је дан ла нац и удру же
не искре ним са ве зом, чи ни ле 
би не сум њи во тврд бе дем про
тив сва ког на па да ча. То је план 
до сто јан па жње; за че так јед не 
но ве ли ге Ју жних Сло ве на у 
бор би про тив за јед нич ког 
не при ја те ља“.

Три го ди не на кон вен ча ња, 
До ро те ји ног му жа је кру ни сао 
је дан срп ски ми тро по лит у 
ма на сти ру Ми ле ше ви, над гро
бом све тог Са ве. По свој при ли

У де цем бру 
1374, До ро те ја

и Тврт ко
Ко тро ма нић

су се вен ча ли. 
Овај брак је 

скло пљен
из чи сто

по ли тич ких 
раз ло га,

и ите ка ко је 
по мо гао

ре а ли за ци ји 
Тврт ко вих

пла но ва.
Вен ча ли су се 

пре ма ри мо ка то
лич ком об ре ду

у цр кви
св. Или је, 

мо жда у
Илин ци ма
код Ши да, 
да кле, на

те ри то ри ји 
Угар ске

Грб кра љи це До ро те је Мо дер на ре кон струк ци ја гр ба Ко тро ма ни ћа
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

ци кру ни сан је стaром кру ном 
Сте фа на Пр во вен ча ног. Пре ма 
Ћо ро ви ће вим ре чи ма, „на том 
ме сту, то ли ко што ва ном у срп
ском све ту, Тврт ко је на сво ју 
гла ву ста вио 1377. кра љев ску 
кру ну. Бог ме „спо до био дво
стру ким вен цем, да вла дам над 
оба кра љев ства“, пи сао је он 
све ча но и с по но сом, ми ло сти
во да ју ћи ду бро вач кој ре пу бли
ци тр го вач ке по вла сти це, „пр во 
од дав ни на у бо го да ро ва ној 
нам зе мљи Бо сни“, а по том, кад 
је у Ср би ји не ста ло цар ске 
ло зе, и ја кад ви дех зе мљу пра
ро ди те ља мо јих оста вље ну од 
њих и да не ма свог па сти ра, 
по ђох у срп ску зе мљу, же ле ћи и 
хо те ћи утвр ди ти пре сто ро ди те
ља мо јих, и кад сам та мо до шао 
вен чан бих бо гом да ро ва ним 
ми вен цем на кра љев ство пра
ро ди те ља мо јих, да бу дем у 
Хри сту Ису су бла го вер ни и 
бо гом по ста вље ни Сте фан 
краљ Ср би ма и Бо сни и По мор
ју и За пад ним Стра на ма“. Кнез 
Ла зар се ни је бу нио. Ви дев ши 
пред со бом опа сност од Ту ра ка 
и осе ћа ју ћи зло, ко је је сна шло 
цео на род од ме ђу соб не бор бе 
по је ди них ве ли ка ша, он је оста
вио сва ку по ми сао о про те сту, 
при знао Тврт ку ти ту лу и та ко 
из бе гао да ље не при јат но сти. 

Сва ка ко, ва жно је ис та ћи да се 
Тврт ко, на кон смр ти ца ра Уро
ша, ја вио као пре тен дент за 
упра жње ну срп ску кру ну, има ју
ћи и ди рект но срод ство са до та
да шњом вла дар ском ло зом 
Не ма њи ћа, пре ко ба бе Је ли са
ве те.

Кад је до шао те шки час бит ке 
на Ко со ву, До ро те јин муж је 
по слао у по моћ кне зу Ла за ру 
свог нај бо љег вој во ду, Влат ка 
Ву ко ви ћа, са ве ли ким бро јем, 
исто та ко до бре вој ске.

Тврт ко и До ро те ја ни су има ли 
де це. Но, Тврт ко је имао, ба рем, 
два ван брач на си на, Осто ју и 
бу ду ћег кра ља Сте фа на Тврт ка 
II ко га је пре ма Ор би ну, Тврт ко 
до био из ве зе са из ве сном 
Ву ко са вом. Пр ва бо сан ска кра
љи ца, пре ми ну ла је ве о ма 
ра но. Бо жи лов ис ти че да је 
До ро те ја жи ве ла „све га не ко ли
ко го ди на по сле свад бе (1383)“ 
У исто вре ме, Тврт ко је из гу био 
и мај ку и же ну. Већ 1390. го ди
не, Тврт ко ула зи у пре го ва ра с 
аустриј ским вој во дом Ал бер том 
III о мо гу ћем бра ку с не ком Хаб
збур ков ком. До ро те ји но ме сто, 
за у зе ће бо сан ска плем ки ња, по 
име ну Је ли ца.

У сле де ћем бро ју:
Је ле на, су пру га

Сте фа на Да би ше

Спо ме ник кра љу Тврт ку у Ту зли

Три го ди не на кон вен ча ња, До ро
те ји ног му жа је кру ни сао је дан срп
ски ми тро по лит у ма на сти ру Ми ле
ше ви, над гро бом све тог Са ве. По 
свој при ли ци кру ни сан је стaром 
кру ном Сте фа на Пр во вен ча ног. 
Пре ма Ћо ро ви ће вим ре чи ма, „на 
том ме сту, то ли ко што ва ном у срп
ском све ту, Тврт ко је на сво ју гла ву 
ста вио 1377. кра љев ску кру ну“

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пред ста вље на књи га 
„Жи вим у пе сми“

Књи жев на за јед ни ца Срем
ска Ми тро ви ца и Би бли о те ка 
„Гли го ри је Во за ро вић“ су ор га
ни зо ва ли пред ста вља ње књи
ге по е зи је „Жи вим у пе сми“ 
Да ни це  Да не До дић у Би бли
о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ у 
уто рак, 18. ок то бра.  У про гра
му су уче ство ва ли пе сни ки ња 
Да ни ца  Да на До дић, ко ја је 
ми тро вач кој пу бли ци пред ста
ви ла сво ју по е зи ју и го во ри ла 
је о ма ни фе ста ци ји   „Па ри ско 
пе снич ко про ле ће“, ко је ор га
ни зу је у Па ри зу и ко је оку пља 
пе сни ке ди ја спо ре и ма ти
це.  Та ња Ан дри јић, со пран, и 
Дра ган Ми ла но вић, те нор, из
ве ли су  не ко ли ко ком по зи ци

ја, ко је је Та ња Ан дри јић ком
по но ва ла на Да ни не сти хо ве. 
Мир ја на Мар ко вић, Ја сна Ар
ба нас и Не бој ша Дра га но вић 
су у име Књи жев не за јед ни це 
Срем ска Ми тро ви ца уче ство
ва ли у про гра му про мо ци је го
во ре ћи Да ни ну и сво ју по е зи ју.

Да ни ца  Да на До дић је 
до бит ни ца мно го број них на
гра да и при зна ња. Об ја ви ла 
је књи ге по е зи је „Са мо стих 
(1998), „Па ри ска сви та ња“ 
(2003), „Плат но вре ме на“ 
(2006), „Плат но вре ме на II“ 
(2009), „Не вре ме“ (2014), „Ов
де да ле ко“ (2019). Све књи ге 
су об ја вље не дво је зич но, на 
срп ском и фран цу ском је зи ку.

ЗОН СКА СМО ТРА УМЕТ НИ КА АМА ТЕ РА

Дра го љуб Трин дић 
међу нај бо љима

На Зон ској смо три ликов
них умет ни ка ама те ра Сре ма, 
одр жа ној 16. окто бра, у орга
ни за ци ји Кул тур ног цен тра у 
Инђи ји и Саве за умет нич ког 
ства ра ла штва Вој во ди не, 
уче ство вао је и Дра го љуб 
Трин дић из Кар лов чи ћа, као 
једи ни сли кар из пећи нач ке 
општи не, са сво јом сли ком 
„Анти вак се ри ца“ рађе ном 
ком би но ва ним тех ни ка ма 
уље на плат ну и олов ка у боји 
из циклу са „Коро на”.

Од укуп но 59 радо ва сли ка
ра из Срем ске Митро ви це, 
Ста ра Пазо ве, Пећи на ца, 
Руме, Шида и Инђи је, исто ри
чар умет но сти и селек тор 
ово го ди шње зон ске смо тре 
Миле Игња то вић ода брао је 
30 нај бо љих који ће се пред
ста ви ти 6. новем бра на 23. 
Покра јин ској смо три ликов них 
умет ни ка ама те ра у Новом 
Бече ју, међу који ма је и Трин
ди ће ва „Анти вак се ри ца”.

Дра го љуб Трин дић се сли
кар ством бави више од чети
ри деце ни је и већ неко ли ко 
годи на уна зад вео ма је успе
шан на так ми че њи ма, а 2020. 
годи не про гла шен је нај бо
љим умет ни ком у Вој во ди ни 
када је за сли ку „То сва ко од 
нас може бити“, рађе ном тех
ни ком уље на плат ну из 
циклу са „Коро на“, осво јио 
прво место.

Даница  Дана Додић

Драгољуб Триндић
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РУМА 1944. ГОДИ НЕ (2. ДЕО) 

Осло бо ђе ње Руме
Пише: Алек сан дра Ћирић, 

кустос исто ри чар

У дру гом делу тек ста веза ног за рат ну 1944. годи ну гово ри мо о томе како је дошло 
до осло бо ђе ња Руме и њеном зна ча ју у кон тек сту бор би на Срем ском фрон ту

Од дру ге поло ви не 1944. годи не 
Срем је добио на зна ча ју у скло пу 
немач ких бор бе них пла но ва на 

југо и сто ку Евро пе. Он фак тич ки поста је 
састав ни део Источ ног фрон та. Успо ста
вља њем Срем ског фрон та насто ја ли су 
да обез бе де извла че ње немач ке Гру пе 
арми ја „Е“, спре че или успо ре насту па ње 
једи ни ца НОВЈ и Црве не арми је пре ма 
запа ду. Тако ђе, губит ком НДХ као саве
зни ка, додат но би оте жа ло поло жај немач
ке вој ске у овом делу Евро пе. Осло ба ђа
њем Бео гра да тежи ште рат них опе ра ци ја 
се пре не ло на про стор Сре ма. Уви ђа ју ћи 
стра те гиј ски зна чај Сре ма, Немач ка 
коман да Југо и сто ка (Армиј ска гру па Ф, 
под сво јом коман дом је поред Армиј ске 
гру пе Е, има ла и Дру гу оклоп ну арми ју у 
Југо сла ви ји) одлу чу је да на овом про сто ру 
успо ста ви сна жан фронт, који би се осла
њао на утвр ђе не одбрам бе не поло жа је. 

Од сеп тем бра 1944. годи не изгра ђе но је 
седам одбрам бе них поло жа ја, који су 
пове зи ва ли Дунав са Савом, одно сно 
Босу том. Про сти ра ли су се од Руме до 
Вин ко ва ца и Вуко ва ра. Ови поло жа ји су 

доби ли шифро ва не нази ве: Бра он, Зеле
на, Жута, Црна, Црве на, Нибе лун шка и 
поно во Зеле на лини ја. У њихо вој изград
њи анга жо ва не су инжи њер ске једи ни це, 
фолк сдој че ри, цивил но ста нов ни штво. За 
Руму су нај ва жни је биле Бра он и Зеле на 
лини ја. Бра он лини ја је била први одбрам
бе ни појас и нала зи ла се на про сто ру од 
Добри на ца, пре ко Пути на ца, ка Шатрин
ци ма и Кру ше до лу. Зеле на лини ја је била 
јачи и утвр ђе ни ји немач ки поло жај у одно
су на Бра он лини ју, која због брзог раз во ја 
дога ђа ја није ни довр ше на. Тежи ште 
немач ке одбра не је било на прав цу Јарак 
– Рума, са упо ри штем у Руми као глав ним 
чво ром отпо ра. За НОВЈ је под руч је Сре
ма било део општег југо сло вен ског фрон
та и део саве знич ког фрон та про тив 
Немач ке. Осло ба ђа ње источ ног Сре ма је 
било важно како би тек осло бо ђе ни Бео
град остао у дубо кој поза ди ни, зашти ћен 
од евен ту ал них напа да непри ја тељ ске 
вој ске.  После зау зи ма ња Новог Сада, 24. 
окто бра усле ди ле су бор бе за осло бо ђе
ње Руме, Срем ске Митро ви це, Шида и 
дру гих срем ских места. Тако 16. вој во ђан

Руму су осло бо ди ле једи
ни це 16. и 30. вој во ђан ске 

диви зи је и 6. лич ке, уз 
оби ла ту помоћ једи ни ца и 
арти ље ри је Црве не арми је 

и гра ђа на Руме. Обрад 
Јова но вић је орга ни зо вао 
вели чан ствен дочек осло
бо ди о ци ма у којем су уче

ство ва ли сви гра ђа ни 
Руме. Уве че, 27. окто бра у 
Руми је одр жа на прва све

ча на сед ни ца легал ног 
Град ског народ но о сло бо

ди лач ког одбо ра
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ска диви зи ја, на челу са коман дан том 
Мар ком Пери чи ном Каме ња ром, оја ча на 
117. про тив тен ков ском и 563. мино ба цач
ким пуком Црве не арми је, фор си ра реку 
Саву код села Ске ла у ноћи 21./22. окто
бра. Саву прво пре ла зи Прва вој во ђан ска 
бри га да са коман дан том Жиком Стој ши
ћем, раз би ја немач ке заштит ни це, обра зу
је мосто бран на лини ји Про гар – Аша ња и 
врши при хват Дру ге вој во ђан ске бри га де 
са коман дан том Савом Соги ћем и Четвр
те вој во ђан ске бри га де са коман дан том 
Симом Веско ви ћем и осло ба ђа ју сва 
места од Купи но ва укљу чу ју ћи и Пећин це. 
На левом кри лу, левом оба лом реке Саве, 
насту па 11. кра ји шка диви зи ја и зау зи ма 
села Пла ти че во и Хрт ков це. На десном 
кри лу насту па 36. вој во ђан ска диви зи ја и 
изби ја на лини ју село Кру ше дол – Ириг.

Немач ке сна ге су пру жа ле отпор и 
врши ле репре са ли је пре ма ста нов
ни штву. Тако ђе, мини ра ли су ули це 

села која су била на Бра он лини ји. На 
њихо ву бор бе ност је ути ца ла Хитле ро ва 
наред ба који није био задо во љан раз во
јем ситу а ци је у Сре му и да се источ не 
гра ни це Рај ха, пого то во у тзв. „Срем ском 
џепу“ мора ју бра ни ти и по цену нај ве ћих 
жрта ва. 

Једи ни це НОВЈ и Црве не арми је су 25. 
окто бра кре ну ле у напад на Бра он лини ју. 
После дво ча сов не бор бе услед вели ких 
губи та ка, немач ке сна ге су се пову кле 
пре ма Руми. Тако је немач ка одбра на сло
мље на и Добрин ци су осло бо ђе ни у зору 
26. окто бра. 

Из Добри на ца је вој ска истог дана кре
ну ла пре ма Руми. Зау ста ви ли су се у Кра
љев ци ма, а немач ка вој ска се пову кла и 
из овог села, како би утвр ди ли одбра ну 
Руме. Мешта ни су са нестр пље њем ишче
ки ва ли дола зак осло бо ди ла ца. Оку пља ли 
су се на цен тру села. Сре та Јокић, секре
тар Месног НООа у Кра љев ци ма, сли ко
ви то је опи сао осло бо ђе ње Кра ље ва ца.  
„Видео сам коло ну пар ти за на која је ишла 
кал др мом од Добри на ца. Зна ли су да су 
се у току ноћи Нем ци пову кли. У селу је 
неве ро ват ном брзи ном про стру ја ла вест: 
Иду наши.  Мно ги су пла ка ли од сре ће, 
поно сни на сво је осло бо ди о це и себе што 
су издр жа ли чети ри годи не пат њи и пони
жа ва ња, чести та ли јед ни дру ги ма сло бо
ду. Коло ну су пре ки да ле жене везу ју ћи 
бор ци ма кошу ље и пешки ре. Гото во пред 
сва ком кућом бор ци ма су изно ше ни хра на 
и пиће, све што су нај бо ље има ли и чува
ли за овај дан“.

Немач ке сна ге у Руми и око ли ни су 
одлу чи ле да утвр де град поди за њем бун
ке ра и рово ва. Овај одбрам бе ни појас се 
пру жао у круг преч ни ка  више од осам 
кило ме та ра. Изгра ђе но је чети ри бун ке ра, 
а на глав ним рас кр сни ца ма, на ули ца ма и 
по ула зи ма у град поста вље не су бари ка
де и мањи бун ке ри. Зау зи ма њем одбрам
бе них поло жа ја на Бра он лини ји Путин
ци –До брин ци, осла бље на је немач ка 
одбра на на Зеле ној лини ји. Тиме су ство
ре ни усло ви за успе шан напад на Руму. 
По речи ма Обра да Јова но ви ћа, пред сед
ни ка Месног народ но о сло бо ди лач ког 
одбо ра у вре ме осло бо ђе ња Руме, „пар
ти зан ске и совјет ске једи ни це су 26. окто
бра отпо че ле напад на Руму. Дома ћи 
Нем ци – вла сни ци инду стриј ских обје ка та, 
уви де ли су да ће ипак мора ти да напу сте 
Руму. Када су осло бо ди лач ке једи ни це 

нава ли ле на Руму, непри ја тељ ској вој сци 
нису помо гле ни напра вље не бари ка де на 
ули ца ма.“

Руму су осло бо ди ле једи ни це 16. и 30. 
вој во ђан ске диви зи је и 6. лич ке, уз оби
ла ту помоћ једи ни ца и арти ље ри је Црве
не арми је и гра ђа на Руме. Обрад Јова но
вић је орга ни зо вао вели чан ствен дочек 
осло бо ди о ци ма у којем су уче ство ва ли 
сви гра ђа ни Руме. Уве че, 27. окто бра у 
Руми је одр жа на прва све ча на сед ни ца 
легал ног Град ског народ но о сло бо ди лач
ког одбо ра. У бор ба ма за осло бо ђе ње 
Руме од једи ни ца НОВЈ су уче ство ва ле 
једи ни це 11. диви зи је, 16. диви зи је, 12. и 
32. бри га де и јед на совјет ска про тив тен
ков ска бате ри ја која је у бор ба ма на пото
ку Кудо шу, помо гла бор ци ма 11. диви зи је 
да се про би ју до самог гра да. У бор ба ма 
за осло бо ђе ње Руме, Нем ци су има ли 
око 150 мртвих и рање них вој ни ка, а 40 је 
заро бље но. Међу бор ци ма НОВЈ рање но 
је око 80 вој ни ка, а 30 вој ни ка је поги ну
ло. 

После осло бо ђе ња Рума је поста ла 
цен тар свих вој них актив но сти на 
Срем ском фрон ту. У Руму су при

сти за ле оста ле једи ни це, добро вољ ци, 
поза дин ски рад ни ци,  као и орга ни нове 
вла сти. Поно во је у Руми  успо ста вљен 
Сре ски народ но о сло бо ди лач ки одбор  и 
коман да места. Осно ван је једин ствен 
Народ но о сло бо ди лач ки фронт за рум ски 
срез, а исто вре ме но је успо ста вљен 
Месни и Сре ски коми тет КПЈ за рум ски 
срез. Један од нај ва жни јих зада та ка је 
била обно ва пору ше ног гра да. Зато су 
после осло бо ђе ња орга ни зо ва не добро
вољ не рад не акци је у који ма је уче ство
ва ло ста нов ни штво Руме и окол них села. 
Обно вље на  је Желе знич ка ста ни ца, део 
пру ге Бео град – Загреб и успо ста вљен је 
несме та ни желе знич ки сао бра ћај. Тако
ђе, оспо со бљен је и аеро дром у бли зи ни 
Руме, како би се помо гло једи ни ца ма на 
Срем ском фрон ту. Поред совјет ске ави ја
ци је, била су ту ста ци о ни ра на и два пар
ти зан ска вазду хо плов на пука  113. и 423. 
Тако су са рум ског аеро дро ма поле те ли 
први пар ти зан ски ави о ни. 

На Срем ском фрон ту су се једи ни це 
НОВЈ сусре ле са фрон тал ним бор ба ма. 
То је узро ко ва ло вели ке губит ке, међу 
који ма је било доста рање ни ка. Зато је у 
Руми орга ни зо ва на вој на бол ни ца, сме
ште на у згра ди Гим на зи је. Пошто у овој 
згра ди нису могли да се сме сте сви рање
ни бор ци, отво ре но је још јед но оде ље ње 
бол ни це у згра ди Срп ске шко ле у којој је 
данас ОШ „Змај Јова Јова но вић“.

Ста нов ни штво Руме и окол них села је  
током свих рат них годи на пру жа ло сна жан 
отпор оку па то ру упр кос изло же ном  теро
ру. Од почет ка оку па ци је народ се при
кљу чи вао Пар ти зан ском покре ту боре ћи 
се за сло бо ду. Тешко сте че на сло бо да је 
одне ла број не живо те. Тако је током чети
ри годи не оку па ци је стра да ло 594 Румља
на свих наци о нал но сти. Уби је ни су или 
стра да ли у Јасе нов цу и дру гим кон цен
тра ци о ним лого ри ма. У народ но о сло бо
ди лач кој бор би је поги ну ло 95 Румља на. 

Рума је дала чети ри народ на херо ја: 
Вељ ка Дуго ше ви ћа, Душа на Јер ко ви ћа, 
Лаза ра Мар ко ви ћа и  Лаза ра Сава ти ћа 
Метал ца.

Фото: Исто риј ска збир ка
Зави чај ног музе ја Рума

После зау зи ма ња Новог 
Сада, 24. окто бра усле ди
ле су бор бе за осло бо ђе
ње Руме, Срем ске Митро

ви це, Шида и дру гих срем
ских места. Тако 16. вој во
ђан ска диви зи ја, на челу 
са коман дан том Мар ком 
Пери чи ном Каме ња ром, 

оја ча на 117. про тив тен ков
ском и 563. мино ба цач ким 

пуком Црве не арми је, 
фор си ра реку Саву код 

села Ске ла у ноћи 21./22. 
окто бра. Саву прво пре ла
зи Прва вој во ђан ска бри

га да са коман дан том 
Жиком Стој ши ћем, раз би ја 
немач ке заштит ни це, обра
зу је мосто бран на лини ји 
Про гар – Аша ња и врши 
при хват Дру ге вој во ђан
ске бри га де са коман дан

том Савом Соги ћем и 
Четвр те вој во ђан ске бри

га де са коман дан том 
Симом Веско ви ћем и 

осло ба ђа ју сва места од 
Купи но ва укљу чу ју ћи и 

Пећин це. На левом кри лу, 
левом оба лом реке Саве, 

насту па 11. кра ји шка диви
зи ја и зау зи ма села Пла ти

че во и Хрт ков це. На 
десном кри лу насту па 36. 
вој во ђан ска диви зи ја и 

изби ја на лини ју село Кру
ше дол – Ириг
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У ТЕ ШКОЈ СА О БРА ЋАЈ НОЈ НЕ СРЕ ЋИ ИЗ ГУ БЉЕ НА ДВА МЛА ДА ЖИ ВО ТА

За јед но оти шли у смрт,
за јед но по чи ва ју у ис тој гроб ни ци

Знам да је оти шла срећ на на пут. Пла ни ра ла је не ко ли ко да на да оста не са мом ком 
у Врд ни ку, а он да је тра ге ди ја све про ме ни ла. Пи там се да ли је та ко мо ра ло да бу де. 
Ка жу да је во зач ухап шен, шта то вре ди, ка да мог де те та ви ше не ма  ти хим ре чи ма 
пу них бо ла го во рио је Ро берт Не ра лић, отац на стра да ле Де ја не Не ра лић (17) из Го лу
би на ца, дан на кон стра шне тра ге ди је

Де вој ка ко ја је на стра да ла 
18. ок то бра на пу ту Ин ђи ја – 
Но ви Сад, код рас кр сни це за 
Бе шку и Ма ра дик, би ла је на 
мо то ру ко ји је во зио њен 
мо мак Бо рис Ма јор ски (18) из 
Ста ре Па зо ве, та да је Сло бо
дан Б. (83) из Кр че ди на упра
вља ју ћи „мер це де сом“, уда
рио у мо то цикл ко јем прет ход
но ни је усту пио пр вен ство. 
Де ја на је на ли цу ме ста 
из дах ну ла док је Бо рис на 
пу ту до бол ни це. 

Ту га и бол за вла да ли су 
Го лу бин ци ма и Ста рој Па зо
ви, на кон што су у са о бра ћај
ној не зго ди по ги ну ли де вој ка и 
мла дић пред ко ји ма је тек био жи вот.

– Ове го ди не је за вр ши ла сред њу 
шко лу, сви смо у по ро ди ци као и она 
би ли срећ ни због ма ту ре. До бра де вој

ка, увек на сме ја на, та кву ће мо је и пам
ти ти. Сле де ћег ме се ца, тач ни је 15. 
но вем бра, тре ба ла је да сла ви пу но лет
сво ка же Ђур ђи ца Бач ко ња, Де ја ни на 

тет ка по оцу по ка зи ва ју ћи 
сли ке са ма ту ре на ко јој ти неј
џер ка по зи ра у ли ла ха љи ни
ци.

Ка ко је до шло до ове те шке 
не сре ће ни ро ди те љи на стра
да лих са си гур но шћу не зна ју, 
да ли при ли ком ди рект ног 
су да ра или че ша ња во зи ла.

– Тог да на је код ме не сти
гла по не ке ства ри да но си 
код ма ме, спре ма ла се на пут, 
а ја сам оти шао у дру гу сме ну 
на по сао. По сле ме је су пру га 
на зва ла и ре кла за тра ге ди ју 
го во ри скр хан од бо ла отац 
Ро берт. Ина че, Де ја на је 
по сле раз во да ро ди те ља 

жи ве ла и код оца и мај ке. 
По ро ди ца на стра да ле ти неј џер ке о 

Бо ри су има са мо ре чи хва ле. Ка жу да су 
се за ба вља ли око де вет ме се ци и ја ко 
во ле ли.

– Бо рис је за вр ша вао за ку ва ра у Бе о
гра ду, во лео је мо то ре као и ње гов отац 
и де да. Отац му др жи по греб но пред у зе
ће у Ста рој Па зо ви и че сто му је при ска
ко у по моћ. Био је до бар деч ко, вре дан 
 при ча Ђур ђи ца.

Дво је мла дих  са хра ње ни су у за јед
нич кој гроб ни ци 21. ок то бра на гро бљу у 
Ста рој Па зо ви. 

С. Ко стић

У ВИ ШЕМ СУ ДУ ПО ЧИ ЊЕ СУ ЂЕ ЊЕ ЗБОГ УБИ СТВА ЉУ БО МИ РА ТР НИ ЋА
ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ле ка ре вић је ди ни на оп ту же нич кој клу пи
У Ви шем су ду у Срем ској Ми тро ви ци 

за ка за но је при прем но ро чи ште Ве не су 
Ле ка ре ви ћу (38) из Срем ске Ми тро ви це, 
ко ји је окри вљен због кри вич ног де ла 
те шко уби ство. Ле ка ре вић ће, ка ко се 
оче ку је 9. но вем бра пред су ди јом Ми ли
цом Цве јић, из не ти да ли је он пре ту као 
до смр ти Љу бо ми ра Тр ни ћа (43), а он да 
ње го во те ло умо тао у те пих и ста вио у 
ге пек пут нич ког ау то мо би ла голф, где је 
и про на ђе но у на се љу Ка ме њар у Срем
ској Ми тро ви ци.

Тр нић, отац тро је ма ло лет них де вој чи
ца, про на ђен је дан на кон што је ње гов 
не ста нак по ли ци ји при ја ви ла су пру га 
Јо ва на, ко ја је све вре ме на слу ћи ва ла 
да му се не што де си ло. Ка ко је удо ви ца 
ре кла за наш лист, пре ма на ла зи ма 
об дук ци је Љу бо мир се угу шио од сво је 

кр ви, а ли це му је скроз би ло уна ка же но 
од ба ти на. 

– Же ља ми је са мо да чу јем исти ну, 
шта се де си ло и шта је био раз лог да му 
се оду зме жи вот  ка же Јо ва на.

Иа ко је у овом зло чи ну би ла осум њи
че на и Ни ко ли на К. (26) да је из вр ши ла 
кри вич но де ло те шко уби ство у са и звр
ши ла штву, а ко ја се то ком ис тра ге из ја

сни ла да је у ван брач ној ве зи са Ле ка ре
ви ћем, Ви ше јав но ту жи ла штво је об у
ста ви ло ис тра гу, ка ко на во де, јер не ма 
до вољ но до ка за за оп ту же ње.

Тог коб ног 26. ав гу ста про шле го ди не, 
Љу бо мир је у по сле по днев ним са ти ма 
пио ис пред јед не про дав ни це са још два 
при ја те ља. Ка ко су ре кли све до ци до га
ђа ја, та да је на и шао Ве нес ко ји се спо
реч као са са јед ним од Љу бо ми ро вих 
дру га ра, ко ји их је сми ри вао да не до ђе 
до ту че. Ка да се си ту а ци ја сми ри ла 
Ве нес је по звао Љу бо ми ра на још јед но 
пи ће, на че га је он при стао и оти шао код 
Ни ко ли не у стан. Тра же ћи Љу бо ми ра и 
рас пи ти ва ју ћи се код осо ба ко је су га 
ви де ле, Тр ни ће ви по ро дич ни при ја те љи 
по ла ко су до ве ли по ли ци ју до те ла.

С. Ко стић

Од мах на кон от кри ва ња зло чи на, 
по ли ци ја је кре ну ла у по тра гу за Ле ка
ре ви ћем, ко ји је ухап шен по сле че ти ри 
да на у ата ру код Ла ћар ка. Он је у при
твор ској је ди ни ци КПЗа ода кле ће 
би ти спро ве ден на су ђе ње.

Бек ство

Во зач ко ји је иза звао са о бра ћај ну 
не сре ћу Сло бо дан Б. са слу шан је у 
Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ста рој 
Па зо ви и ње му је од ре ђен при твор у 
тра ја њу до 30 да на. Иа ко се по ја ви ла 
ин фор ма ци ја да је ње ну ис те кла во зач

ка до зво ла, из По ли циј ске упра ве 
Срем ска Ми тро ви ца су то де ман то ва
ли. За наш лист из по ли ци је ка жу да 
чо век има ва же ћу ино стра ну во зач ку 
до зво лу са ко јом мо же да во зи и по 
Ср би ји. 

Во зач има ино стра ну во зач ку
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СРЕМ НА УДА РУ АРХЕ О ЛО ШКЕ МАФИ ЈЕ

„Дивљи“ архе о ло зи
оста вља ју пустош

Цео Срем богат анти кви те
ти ма још из нео ли та на уда ру 
је архе о ло шке мафи је, која 
добро ухо да ним иле гал ним 
кана ли ма кул тур но бла го од 
нов чи ћа до оруж ја иско па но 
на њива ма пла си ра у руке 
при ват них колек ци о на ра на 
запад.

– Ситу а ци ја је ката стро
фал на, али ми струч ња ци 
мало шта ту може мо! Дивљи 
архе о ло зи “нао ру жа ни“ метал 
 детек то ри ма, а често и пра
вим нао ру жа њем, одлич но 
позна ју архе о ло ги ју ових 
тере на, док је ште та коју 
нано се лока ли те ти ма огром
на. За собом оста вља ју 
пустош, оскра на вље не оста
ве и нала зи шта, због неко ли
ко вред них кома да уни ште 
све чега се доче па ју, немоћ но 
шири руке архе о лог Миро
слав Јесре тић, виши кустос 
Музе ја Сре ма у Срем ској 
Митро ви ци.

Цео Срем је један вели ки 
лока ли тет, а огром не јаме као 
после ди ца дивљих архе о ло
шких иско па ва ња могу се сре
сти у целом реги о ну. Сама 
Срем ска Митро ви ца тра ја
њем од седам миле ни ју ма од 
нео ли та, пре ко Кел та, Римља
на, Ава ра, Сло ве на и Визан
тиј ског кул тур ног насле ђа, 
пред ста вља бога то нала зи
ште.

 Иако се кри јум ча ри све од 
оруж ја, наки та, грн ча ри је, нај
че шћи обје кат иле гал не трго
ви не су нов чи ћи, чија цена на 
црном тржи шту вари ра од 100 
евра до 100 хиља да евра, 
зави сно од тога да ли је реч о 
уни ка ту, из које ков ни це поти
че или из ког пери о да. Кри јум
ча ри често сеља ци ма нуде 
бес плат но дубо ко ора ње, с 
тим да све што се вред но у 

земљи про на ђе при пад не 
њима.

По Зако ну о зашти ти кул
тур них доба ра све што је под 
земљом или водом држав на 
је сво ји на, али кад иско па ва
ње раде “дивљи“ архе о ло зи о 
анти кви те ти ма не посто ји 
доку мен та ци ја, упо зо ра ва ју 
струч ња ци.

Док тра ју зва нич на иско па
ва ња орга ни зу је се и чувар
ско обез бе ђе ње, али чим се 
завр ше нала зи шта оста ју пот
пу но небра ње на и пре пу ште
на на милост и неми лост 
пљач ка ши ма који у пот пу но
сти “очи сте“ терен. 

– Митро ви цу јав но посе ћу ју 
дома ћи и стра ни колек ци о на
ри, а на инте нер ту чак посто је 
стра не за про да ју анти кви те
та иле гал но иско па них са 
ових тере на. Гра ђа ни нас 
зову и сами при ја вљу ју пљач
ка ше који се у сва ко доба 
могу виде ти на срем ским 
њива ма како метал  детек то

ри ма пре тра жу ју тере не. Ми 
то при ја ви мо поли ци ји, али су 
казне мале, крив ци се углав
ном про ву ку са услов ним 
казна ма, каже Јесре тић.

У Заво ду за зашти ту спо ме
ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци посто ји валид на 
доку мен та ци ја и мапе свих 
архе о ло шких лока ли те та у 
Сре му, који због опа сно сти од 
зло у по тре ба нису доступ ни 
јав но сти. 

– Низак стан дард у нашој 
земљи и могућ ност брзе зара
де пого ду ју раз во ју иле гал ног 
тржи шта анти кви те ти ма. Све
му томе допри но си и непо сто
ја ње све сти о зна ча ју очу ва
ња нала зи шта и нала за. Само 
вели ким зајед нич ким анга жо
ва њем суд ства, поли ци је и 
нас струч ња ка може мо ста ти 
на пут изу зет но орга ни зо ва ној 
архе о ло шкој мафи ји и зау ста
ви ти одлив нашег кул тур ног 
бла га, упо зо ра ва архе о лог 
Биља на Лучић из Заво да за 

зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у 
Срем ској Митро ви ци.

У Срем ској Митро ви ци је 
било слу ча је ва да су захва
љу ју ћи акци ји поли ци је пре ки
ну ти иле гал ни путе ви кри јум
ча ра, а запле ње ни анти кви те
ти пре да ти Музе ју Сре ма. 

Јед ном таквом акци јом 
1992.годи не уни ка тан злат ни 
појас из 6. века непро це њи ве 
вред но сти, укра шен дија ман
ти ма  за који се прет по ста вља 
да је при па дао авар ском вођи 
Баја ну или њего во им сино ви
ма, иско пан по твр ђе њу кри
јум ча ра код села Чал ме, 
постао је део бога те колек ци
је Музе ја Сре ма.

Чуве на сре бр на коп ча из 
шестог века вели ке кул тур не 
вред но сти, вла сни штво Музе
ја Сре ма, још увек није вра ће
на из Метро по ли тен музе ја у 
Њујор ку, где је доспе ла још 
пре две деце ни је иле гал ним 
кри јум чар ским кана ли ма.

Нар ци са Божић 

Иза правих археолога локалитет чисте дивљи
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ОВАН: Но во са зна ње 
по зи тив но ути че на 
ва шу мо ти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори

јен та ци ју.Са да има те до бру 
во љу да се ан га жу је те на не ким 
за дат ци ма ко је мо же те да ре ша
ва те у до го во ру са са рад ни ци ма. 
Не тре ба да се оп те ре ћу је те са 
не ким нов ча ним пи та њи ма,је р 
уско ро ће те ре ши ти и те ди ле ме. 
Љу бав ни до га ђа ји ко је на слу ћу
је те има ју не ку нео бич ну драж.

БИК: Осла ња те се на 
сво је пре го ва рач ке 
ма ни ре, јер без до бре 
при пре ме не ма ни 

по слов ног успе ха. По треб но је 
да се уса гла ша ва те са сво јим 
са рад ни ци ма, ка ко би сви око 
вас осе ти ли мо рал ну и ма те ри
јал ну са тис фак ци ју. Па жња и 
раз у ме ва ње ко је до би ја те у кру гу 
сво је по ро ди це де лу ју вр ло под
сти цај но.

БЛИ ЗАН ЦИ: Из не
над ни по слов ни обр
ти де лу ју збун ју ју ће 
на вас,али кра јем 

на ред не не де ље ће се све ста би
ли зо ва ти. Сло бод но мо же те да 
ин си сти ра те на сво јим иде ја
ма,јер  има те вр ло по у зда не 
по ка за те ље о успе ху.у емо тив
ном за но су спрем ни сте да учи
ни те не што по себ но ка ко би сте 
им пре си о ни ра ли свог парт не ра.

РАК: По треб но је да 
се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за,али  
не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но. У 
до сто јан стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња при хва та те све 
ко ри сне су ге сти је или ре чи кри
ти ке ко је вам упу ћу ју бли ски 
са рад ни ци. Же ле ли би сте да 
ус по ста ви те бо љу кон тро лу над 
но вим до га ђа ји ма у љу бав ном 
жи во ту.

ЛАВ: На ла зи те се за 
ве ли ки ко рак ис пред 
дру гих,јер  уме те да 
пред ви ди те не чи ју 

ре ак ци ју или од го вор у по слов
ним пре го во ри ма. Ја сно вам је 
да са вре ме ни ји при ступ за јед ни
чим те ма ма до но си успех. По ста
вља те су ви ше стро ге кри те ри ју
ме пред во ље ну осо бу,али  вас 
под сти цај уме и да де лу је бла го
твор но на ви ше на чи на.

ДЕ ВИ ЦА: Си ту а ци ја 
око вас де лу је вр ло 
про мен љи во и те шко 
је пре ци зно пред ви

де ти не чи ју ре ак ци ју или од го
вор. Бо ље је да се др жи те про ве
ре них пра ви ла и да из бе га ва те 
би ло ко ју вр сту ри зи ка. Од ло жи
те не ке на пор не оба ве зе док не 
до би је те бо ље усло ве. Об ра до
ва ће вас по сту пак не ких бли ских 
при ја те ља. На ла зи те се у фа зи 
емо тив ног уз ле та, та ко да од нос 
са парт не ром до жи вља ва те као 
оства ре ње сво јих сно ва.

ВА ГА: Ула же те ве ли
ки на пор да оства ри те 
по зи тив не ре зул та те у 
свом по слов ном из ра

жа ва њу,ал и по сто ји след до га ђа
ја ко ји ре ме ти ва ше пла но ве. 
Ва жно је да се пра вил но ор га ни
зу је те и да ис по шту је те све за да
те ро ко ве. Скло ни сте че стим 
про ме на ма свог емо тив ног рас
по ло же ња,не ма раз ло га да гу би
те на ду или да се уда ља ва те од 
парт не ра.

ШКОР ПИ ОН: Са ве
сно ис пу ња ва те свој 
део оба ве за и де лу је
те вр ло ажур но при

ли ком ис пу ња ва ња ра зних до го
во ра ко је има те са са рад ни ци ма. 
Ре ал но за сни ва те све сво је 
од лу ке и не ма раз ло га да не ко 
ути че на ва шу про фе си о нал ну 
не си гур ност. У од но су са парт не
ром,не ма по тре бе да упор но 
по на вља те си ту а ци је ко је не 
до но се же ље ни ефе кат.

СТРЕ ЛАЦ: У скла ду 
са при о ри те ти ма ко је 
сте по ста ви ли има те 
сво ју ви зи ју и не 

же ли те да при хва ти те ком про ми
сна ре ше ња ко ја вам пред ла жу 
од ре ђе ни са рад ни ци. Не мој те 
до зво ли ти да не ко оте жа ва ваш 
по слов ни или дру штве ни по ло
жај. Ис ку ство вас опо ми ње да 
на пра ви те емо тив ну дис тан цу у 
од но су на јед ну осо бу и на не ке 
сум њи ве си ту а ци је. 

ЈА РАЦ: Из не над не 
про ме не на по слов ној 
сце ни, де лу ју као 
до дат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
до бру кон цен тра ци ју ка ко би сте 
се на вре ме при ла го ђа ва ли у 
од но су на оче ки ва ња. Ва ша лич
на сре ћа про ис ти че из уну тра
шње по тре бе, да се све ле пе 
ми сли и то пла осе ћа ња увек 
де ле или раз ме њу ју са бли ском 
осо бом.

ВО ДО ЛИ ЈА: По тру
ди те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

де ло. Ва жно је да по ред се бе 
има те осо бу од по ве ре ња и тим 
про ве ре них са рад ни ка за ко је 
вас ве зу ју за јед нич ки ин те ре си. У 
љу бав ном од но су,не мој те уза
луд но по ку ша ва ти да про ме ни те 
парт не ро во по на ша ње или да 
ме ња те ток ства ри ко је не за ви се 
од ва ше во ље.

РИ БЕ: Исто вре ме но 
сте ан га жо ва ни на 
ви ше по ља и са ве сно 
ис пу ња ва те свој део 

оба ве за или не ке зва нич не до го
во ре ко је има те са са рад ни ци ма. 
На ста ви те са озбиљ ним про це
на ма и про ми шља њем у ве зи 
не ких нов ча них по ну да, не мој те 
до зво ли ти да не ко од лу чу је у 
ва ше име. Парт нер у ва ма под
сти че број на пи та ња на ко ја не 
до би ја те од го во ре. 

VREMEPLOV
26. ок то бар

1961. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био ју го сло вен
ски књи жев ник Иво Ан дрић и 
по стао пр ви до бит ник те пре
сти жне свет ске на гра де из 
Ју го сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња око 
800 та ла ца ко је су че чен ски 
те ро ри сти др жа ли три да на у 
јед ном мо сков ском по зо ри шту 
стра да ло 128 осо ба. Ли кви ди
ра но свих 50 те ро ри ста.

27. ок то бар
1811. Ро ђен је аме рич ки про
на ла зач Ај зак Ме рит Син гер, 
ко ји је 1851. уса вр шио пр ву 
ши ва ћу ма ши ну за ши ро ку 
упо тре бу.
1843. У Ср би ји је осно ва на 
др жав на по шта. 
1995. У Бе о гра ду је умро срп
ски књи жев ник Сло бо дан 
Се ле нић.

28. ок то бар
1636. У Кем бри џу, у аме рич кој 
др жа ви Ма са чу сетс, осно ван 
ко леџ Хар вард, нај ста ри ја 
об ра зов на уста но ва у САД.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с 
ви ше од по ла од сто ал ко хо ла.

29. ок то бар
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као “цр ни уто рак”, озна
чио је по че так ве ли ке кри зе 
ко ја је уз др ма ла те ме ље аме
рич ке при вре де, а ка сни је се 
про ши ри ла на цео свет. Ин ду
стриј ска про из вод ња је па ла у 
раз ви је ним зе мља ма на ни во с 
по чет ка ве ка, а без по сла је 
оста ло 26 ми ли о на љу ди.

30. ок то бар
1973. Пу штен је у са о бра ћај 
мост на Бос фо ру ко ји по ве зу је 
Евро пу и Ази ју. 
1974. Но ка у том над Џор џом 
Фор ма ном, Му ха мед Али се у 
32. го ди ни три јум фал но вра
тио бок су.

31. ок то бар
1517. Огор чен мно го број ним 
зло у по тре ба ма цр кве, не мач ки 
све ште ник Мар тин Лу тер на 
вра та ка те дра ле у Ви тен бер гу 
ока чио и на јав ну рас пра ву 
ста вио 95 те за о ре фор ми 
цр кве. Ти ме у не мач ким 
зе мља ма по че ла Ре фор ма ци
ја, а Лу тер по стао је дан од 
ње них во ђа.
1984. Ис пред ре зи ден ци је у 
Њу Дел хи ју уби је на Ин ди ра 
Ган ди, пре ми јер ка Ин ди је. 
Уби ство из вр ши ли екс тре ми
сти Си и ки, при пад ни ци ње ног 
обез бе ђе ња.

1. но вем бар
1509. Јав но сти пр ви пут пред
ста вље не Ми ке лан ђе ло ве 
сли ке на пла фо ну Сик стин ске 
ка пе ле. 
1918. Пр ва срп ска ар ми ја под 
ко ман дом вој во де Пе тра Бо јо
ви ћа у Пр вом свет ском ра ту 
осло бо ди ла Бе о град.

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) ок то бар  
Св.муч. Карп; Све та му че ни ца 
Зла та Ме глен ска; Све та муч.
Бо сиљ ка

Че твр так, 27. (14) ок то бар  
Пре по доб на ма ти Па ра ске ва – 
Све та Пет ка

Пе так, 28. (15) ок то бар  
Све ти све ште но му че ник Лу ки
јан; Пре по доб ни Јев ти ми је 
Но ви

Су бо та, 29. (16) ок то бар  
Све ти му че ник Лон гин Сот ник

Не де ља, 30. (17) ок то бар  
Све ти про рок Оси ја; Св.пре по
доб но му че ник Ан дреј Крит ски

По не де љак, 31. (18) ок то бар  
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Лу ка; Свти Пе тар Це тињ ски

Уто рак, 1. но вем бар
(19. ок то бар)  

Св. про рок Јо ил; Преп. Про хор 
Пчињ ски; Преп. Јо ван Рил ски

Crkveni
kalendar

Цар ска пи та
Са стој ци: 4 ја је та, 11,5 ка ши

чи ца со ли, 200 мл уља, 400 мл 
мле ка, 200 г ку ку ру зног бра шна, 
200 г пше нич ног бра шна 
(оштрог), 1 пра шак за пе ци во, 
200 г сти шње не шун ке (пиз за 
шун ке, или не ке дру ге са ла ме), 
200 г тра пист си ра, 120 г ки се лих 
кра ста ва ца, 120 г ки се ле цр ве не 
па при ке.

При пре ма: Уму ти ти 4 ја је та, 
за тим до да ти со, уље и мле ко. 
По сте пе но до да ва ти пше нич но, 
па ку ку ру зно бра шно. Ка да се 
сме са до бро уму ти, до да ти су ве 
са стој ке сит но исец ка не. Из ли ти 
у плех и пе ћи око 40 ми ну та на 
180 сте пе ни. 

• Не ко га ку пи ди ја мант, а 
не ко га „Ја ви се кад стиг
неш ку ћи“ .
• Ако имаш циљ ... на ћи 
ћеш и пут ...
• Док уго диш сви ма, 
се бе нај ви ше ис ква риш!
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1.На ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ИЗ ЛА ЖЕ СЕ Ур ба ни стич ки 
про је кат за из град њу пор тир ни це 1 и 2, са о бра ћај ног и 
пе шач ког при кључ ка на ули цу Вој во де Ву ка и под зем
ног по стро је ња за ме ша ње га са, на ка та стар ској пар це
ли број 1746/47 КО Ши ма нов ци, ко ји је из ра ђен од стра
не ``ШИДПРОЈЕКТ`` ДОО, Кне за Ми ло ша 2, Шид.

2. Ин ве сти тор из ра де Ур ба ни стич ког про јек та је  Ком па
ни ја ``RO BERT BOSCH`` из Бе о гра да.

3. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка 
ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки про је кат, као и да 
у то ку тра ја ња  јав не пре зен та ци је до ста ве сво је при
мед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку Оде ље њу за ур ба
ни зам и имо вин ско прав не по сло ве Оп штин ске упра ве 

оп шти не Пе ћин ци, Пе ћин ци, ул. Сло бо да на Ба ји ћа 
бр.5.

4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти 
одр жа на од 26. ок то бра до 2. но вем бра 2022.го ди не,  
сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва. Ме сто одр жа ва
ња јав не пре зен та ци је су про сто ри је Оп штин ске  упра
ве оп шти не Пе ћин ци, со ба број 7., у Пе ћин ци ма, ул. 
Сло бо да на Ба ји ћа бр.5.

5. Ли це овла шће но за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју 
јав не пре зен та ци је је Алек сан дра Ву чић. Под руч је об у
хва ће но Ур ба ни стич ким про јек том на ла зи се у КО 
Ши ма нов ци, об у хва та це лу кп.бр. 1746/47 по вр ши не 
13ha  19a 11m2.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ – ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве

  На осно ву  чланa 63.  За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11,121/12,  
42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019др.за кон, 9/2020 и 52/2021) и чла на 88. став 2. 
Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник 
РС“, бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА 

за из град њу пор тир ни це 1 и 2, са о бра ћај ног и пе шач ког при кључ ка на ули цу Вој во де Ву ка и под зем ног 
по стро је ња за ме ша ње га са, на ка та стар ској пар це ли број 1746/47 КО Ши ма нов ци

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „УКУ СИ ВОЈ ВО ДИ НЕ“

Фе сти вал
га стро но ми је
пр ви пут у Ин ђи ји

Оп шти на Ин ђи ја би ће до ма ћин га стро ном ске 
ма ни фе ста ци је „Уку си Вој во ди не“ ко ја ће би ти 
одр жа на 29. и 30. ок то бра у пе шач кој зо ни Ин ђи је. 
По се ти о ци ће мо ћи да ужи ва ју у вр хун ским тра ди
ци о нал ним је ли ма вој во ђан ске ку хи ње, ко ја ће за 
њих спре ма ти ис ку сни ку ва ри из це ле Вој во ди не. 
Тим по во дом, одр жа на је кон фе рен ци ја за ме ди је 
у згра ди Оп шти не Ин ђи ја на ко јој су се при сут ни
ма обра ти ли ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Ин ђи ја Ми лан Бо го је вић као и ПР фе сти
ва ла Са ра Ба ла бан.

– Ве ли ка нам је част што ће у на шем гра ду би ти 
одр жа на ма ни фе ста ци ја „Уку си Вој во ди не“, ко ја је 
по ста ла бренд. Мо рам да на по ме нем да оп шти на 
Ин ђи ја да нас има не у по ре ди во бо ље уго сти тељ
ске објек те не го што је то би ло до пре не ко ли ко 
го ди на, али и ви на ри је ко је су са зре ле, од лич на 
ви на са ко ји ма ра ме уз ра ме иду зим ни ца, пче ли
њи про из во ди, џем и си ре ви ис та као је Бо го је вић 
и до дао да из тих раз ло га не тре ба да чу ди што ће 
„Уку си Вој во ди не“ би ти одр жа ни у Ин ђи ји, пр ви 
пут на кон Но вог Са да.

Са ра Ба ла бан, ПР фе сти ва ла „Уку си Вој во ди
не“, ис та кла је да ће по се ти о ци мо ћи да про ба ју 
раз не вој во ђан ске спе ци ја ли те те.

– Фе сти вал су ве о ма до бро оце ни ли ка ко струч
ња ци из обла сти ту ри зма и га стро но ми је та ко и 
са ми по се ти о ци. „Уку си Вој во ди не“ ор га ни зу ју се 
већ шест го ди на уна зад ре кла је Ба ла бан и до да
ла да ће се на ше та ли шту у Ули ци Вој во де Сте пе, 
из ме ђу оста лог, пе ћи ри ба на та лан да ри, ку ва ти 
шкем би ћи и мно га дру га тра ди ци о нал на је ла.

Ка ко су ис та кли ор га ни за то ри, ви ше од 30 ку ва
ра узе ће уче шће у ма ни фе ста ци ји, а ме ђу њи ма 
би ће и га стро ном ски струч њак Са ша Ми шић ко ји 
ће, та ко ђе, спре ма ти вој во ђан ске спе ци ја ли те те.

М. Ђ.

Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој
во ди не је одр жан 22. и 23. ок то бра у 
рум ском Кул тур ном цен тру по 58. 
пут. Ове го ди не су пред струч ним 
жи ри јем у са ста ву Зо ран Му лић, 
ком по зи тор, Ве сна Ки сић Кр сма но
вић, ди ри гент и Бо жи дар Цр њан ски 
ди ри гент, сво је пе вач ко уме ће по ка
за ло де сет хо ро ва и во кал них гру па, 
док је ван кон ку рен ци је на сту пио 
хор и ор ке стар Му зич ке шко ле  
„Да во рин Јен ко“ из Бе о гра да. На сту
пи ло је укуп но 11 хо ро ва, али је 10 
би ло утак ми чар ском де лу.  Ове 

го ди не, пр ви пут, на Од бо ру за 
му зич ко ства ра ла штво је уве де на 
но ва  ка те го ри ја,  а то су во кал не 
гру пе ко је не гу ју се ри о зну му зи ку и 
има ју од осам  до 16 чла но ва.  Ор га
ни за то ри фе сти ва ла су Са вез умет
нич ког ства ра ла штва ама те ра Вој
во ди не и Кул тур ни цен тар „Бра на 
Црн че вић“ Ру ма, док су по кро ви те
љи По кра јин ски се кре та ри јат за кул
ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се 
са вер ским за јед ни ца ма и Оп тши на 
Ру ма.

С. Џа ку ла

ФЕ СТИ ВАЛ МУ ЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Уче ство ва ло 11 хо ро ва
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СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „СРЕМСПИН“ 

Рад са младима је приоритет 

Почетак нове сезоне у Војвођанској 
А стонотениској лиги за такмичаре 
сремскомитровачког „Сремспина“ 

није онакав каквом су се надали. Ове се
зоне значајно ослабљена екипа Митров
чана, без појачања, у конкуренцији ква
литетних војвођансколигаша забележила 
је неколико узастопних пораза и тренутно 
је при дну првенствене табеле. Други тим 
„Срем  спина“ у коме се већи простор 
даје млађим и мање искусним играчи
ма одлично стоји у нижем такмичарском 
рангу  Сремској лиги. Оно што у овом 
тренутку може бити знатно важније, наро
чито за будућност клуба  јесте чињеница 
да ће руководство и тренери митровач
ког клуба највећу пажњу у наредном пе
риоду посветити раду са младима. Циљ 
је вратити популарност „пингпонга“ која 
је у граду и на његовом ширем подручју 
својевремено постојала, нарочито у поје
диним сеоским насељима као што је су
седни Јарак. Управо из овог места дошао 
је Живан Јовановић, тренер и играч првог 
клупског тима и учесник многих ветеран

ских турнира на којима редовно узима 
медаље. За рад са митровачким клинци
ма биће задужен други искусан и квали
тетан играч, од недавно и тренер, Мла
ден – Млађа Недељковић. Људима из 
„Сремспина“ на руку иде и податак да су 
наишли на разумевање руководства хале 
„Пинки“ које је за тренинге такмичарског 
тима и деце определило пет недељних 
термина. Подсетимо, због ситуације са 
корона вирусом и улогом спортске хале 
у процесу вакцинације, стонотенисери су 
прошле сезоне утакмице играли у холу 
средње медицинске школе. 

У разговору са Живаном Јовановићем 
сазнајемо да се тренутно тренира на 
три стола. Сходно капацитетима, у клу
бу је моментално дванаесторо деце а 
многи родитељи последњих дана дове
ли су више деце заинтересоване за овај 
спорт. Термини за једноипочасовни рад 
са најмлађима су уторак и четвртак. У 
клубу дефинитивно не би имали ништа 
против још којег слободног сата за рад 
са клинцима. Можемо рећи да су услови 

за рад и утакмице значајно побољшани. 
У остварењу замисли да се митровачким 
клинцима „од старих мајстора“ пренесе 
вештина стоног тениса биће потребна и 
значајна подршка локалне самоуправе.

– Нама је најбитнији рад са децом и 
због тога нам је важно што смо за почетак 
успели да одвојимо децу и одрасле. На 
недавно одржаном општинском првен
ству основних и средњих школа у стоном 
тенису показало се да су најбоље резул
тате остварила деца која тренирају или 
су тренирала стони тенис. Већина их је 
из нашег клуба. На овом такмичењу 
учествовало је око педесетак играча а 
неки од њих постали су нови чланови 
клуба. Ми смо у тренутно могућности да 
радимо са највише петнаестак младих 
играча и имамо вољу да им пренесемо 
знање и своје богато искуство, рекао је 
Живан Јовановић.

Д.  Мостарлић

Детаљ са градског школског стонотениског првенства у хали „Пинки“

Један од рела тив но нових чла но ва 
клу ба је Алек сан дар Мило ше вић који је 
почео да тре ни ра у фебру а ру ове годи не 
а на град ском школ ском так ми че њу већ 
је осво јио тре ће место у поје ди нач ној 
кон ку рен ци ји пио ни ра. Овај два не сто
го ди шњи уче ник Основ не шко ле „Јован 
Јова но вић Змај“ љуби тељ је мно гих 
спор то ва а ујед но тре ни ра и „вели ки“ 
тенис. Са сто ним тени сом сусре тао се 
углав ном на рекре а тив ним мече ви ма 
са при ја те љи ма, након чега је решио да 
поста не члан овог клу ба.

– Задовољан сам својом игром и 

постигнутим резултатом али ми је жеља 
да потпуно савладам овај спорт и 
научим неке технике. Рецимо, могао бих 
боље да изводим и контролишем спин. 
У клубу је све супер, тренери су ту да 
исправе сваку грешку и да нам покажу 
како се изводи правилан ударац. Мени 
је можда лакше јер још увек тренирам 
тенис па ту има великих сличности. 
Треће место за мене је велики подстицај 
да се трудим и дајем још више, каже 
Александар који у оба тениска спорта 
недељно има чак шест тренинга.

Алек сан дро во тре ће место
као награ да и под сти цај

Алек сан дар Мило ше вић
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ЏУДО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА 
КАДЕ ТЕ
Џуди сти „Сирми у ма“ 
осво ји ли две меда ље

На џудо Првен ству Срби је за каде те које 
је у субо ту 22. окто бра одр жа но у бео град
ској хали „Шуми це“ насту пи ло је тро је так
ми ча ра срем ско ми тро вач ког „Сир ми у ма“. 
У кате го ри ји до 48 кило гра ма так ми чи ла 
се Ката ри на Томић која је осво ји ла брон за
ну меда љу. Давид Пер ко вић је насту пио у 
кате го ри ји + 81 кило грам и осво јио тако ђе 
брон зу. У кате го ри ји џуди ста до 46 кило гра
ма Лука Нова ко вић био је пети. Вели ки успех 
чла но ва Џудо клу ба „Сир ми ум“ у жесто кој 
кон ку рен ци ји нај бо љих каде та у Срби ји, тре
нер Ненад Вуко лић про ко мен та ри сао је сле
де ћим речи ма:

– Што се тиче Каће, као њен тре нер сам 
оче ки вао фина ле, али испо ста ви ло се да 
она још није пси хо ло шки сазре ла за так
тич ко вође ње меча када затре ба и бор бу је 
изгу би ла чети ри секун де пре кра ја. У бор
би за брон за ну меда љу осво ји ла је тре ће 
место. Што се тиче Дави да, дечак који је 
напо кон осво јио држав ну меда љу тру дом, 
вољом на тре нин гу, али он још мно го тре ба 
да нау чи што се тиче тех нич ког дела вође
ња бор бе, као што су гард или кре та ње. Лука 
Нова ко вић је дечак који по мени тек тре ба да 
се пока же и дока же. На жалост, он је у бор
би за брон зу изгу био и осво јио пето место у 
држа ви, каже тре нер Вуко лић.

Д. М.

ЏУДО КЛУБ ЛСК ЛАЋА РАК
Зла то и брон за
у Бео гра ду

У орга ни за ци ји Џудо клу ба „Пар ти зан“, 23. 
окто бра одр жа но је так ми че ње  у Бео гра ду 
на коме је уче ство ва ло пре ко 600 так ми ча
ра из Срби је и реги о на. Џудо клуб ЛСК из 
Лаћар ка насту пао је са шест так ми ча ра. У 
вео ма јакој кон ку рен ци ји осво ји ли су две 
меда ље и два пета места. Тама ра  Крстић 
осво ји ла је прво место до 28 кг, Стра хи ња  
Биро вљев је осво је но тре ће место до 55 кг, 
Дими три је Опа чић и Нема ња Вита со вић су 
били пети, а Алек сан дар Вин чић  и Ката ри на 
Тео до сић су осво ји ли сед мо место.

ШАХИСТ КИ ЊЕ „СИР МИ У МА“ 
ПОЧЕ ЛЕ ОДБРА НУ ТИТУ ЛЕ
Добар старт 

У хоте лу „Ста ра пла ни на“ у субо ту 22. 
окто бра поче ла је Прва шахов ска лига Срби
је у кон ку рен ци ји жена на којој у кон ку рен ци
ји 12 нај бо љих клу бо ва Срби је титу лу прва ка 
бра ни шахов ски клуб „Сир ми ум“ из Срем ске 
Митро ви це. После оди гра на два кола на 
врху табе ле нала зе се фаво ри ти по реј тин
гу: „Сир ми ум“, „Рад“, „Осно вац“ и „Јели ца“ са 
мак си мал них шест бодо ва.

На лиги за клу бо ве насту па ју нај бо ље 
срп ске шахист ки ње и вели ки број јаких 
стра них игра чи ца из Кине, Гру зи је, Руму ни
је, Пољ ске, Бугар ске, Изра е ла, Сло ве ни је и 
Хрват ске, што ква ли тет лиге чини нај ја чим у 
послед њих десе так годи на. По свим про це
на ма глав ни фаво ри ти за титу лу поред „Сир
ми у ма“ су „Осно вац“ из Ниша и „Рад“ из Бео
гра да а так ми че ње се завр ша ва 1. новем бра.

Еки па „Сир ми у ма“ насту па у саста ву: Лела 
Џава ки шви ли (Гру зи ја), Јова на Ерић, Тија на 
Бла го је вић, Мари на Гај чин и Мила Жар ко
вић. Извор: ШК „Сир ми ум“

Одбој ка ши ГОК „Срем Ито на“ оства ри
ли су у субо ту 22. окто бра 2022. годи не и 
дру гу побе ду на почет ку так ми че ња у Вој во
ђан ској лиги. После побе де на госто ва њу у 
Срем ским Кар лов ци ма, на дома ћем тере ну 
је савла дан „Борац” из Стар че ва. Тре нер 
Кова чић је шан су пру жио и нај мла ђим игра
чи ма из пио нир ског саста ва који су је дели
мич но иско ри сти ли. 

Изу зев малог опу шта ња у дру гом сету 
игра чи „Сре ма“ су све вре ме кон тро ли са
ли меч. Нај бо љу игру у дома ћој еки пи су 
пру жи ли Алек сић и Сто шо вић, а код гости
ју Јовић. Ради кал но под мла ђе на еки па 
пре во ђе на иску сним тех ни ча рем Јова ном 
Кова чи ћем пока за ла је да има пер спек ти ву 
и да се на њу у будућ но сти може рачу на ти.

„Срем Итон“ играо је у саста ву: Рољић, 
Кова чић Ј, Андри је вић, Пет ко вић, Алек
сић, Тадић, Сто шо вић, Кузма но вић, Мари
чић, Дудок, Кера но вић. Тре нер еки пе Зоран 
Кова чић сма тра да је резул тат могао бити 
и мак си мал них 3:0 али је желео да пру жи 
шан су и мла дим игра чи ма који су редов ни 
на тре нин гу и саве сно испу ња ва ју клуп ске 
оба ве зе. 

– На мла де игра че наш клуб увек ће 
се осла ња ти. Још увек нема мо довољ
но уигран тим. Нисам неза до во љан, али с 
обзи ром на иску ство и играч ки стаж иску
сни јих оче ку јем њихо ва боља изда ња, каже 
за наш лист тре нер Кова чић.

Сле де ће неде ље „Срем Итон“ госту је 
еки пи „СК воле ја“ у Новом Саду. Д. М.

ПРВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА – ЗАПАД

Одбој ка ши „Срем Ито на“ 
веза ли дру гу побе ду
ОК „Срем Итон“ Срем ска Митро ви ца  ОК „Борац 2” Стар че во 

3:1 (25:16, 22:25,25:18, 25:16)

УТАК МИ ЦОМ ПИО НИР КИ „ЦРВЕ НЕ  ЗВЕ ЗДЕ“ И „СРЕМ 
ИТО НА“ УСПО СТА ВЉЕ НА САРАД ЊА ДВА КЛУ БА

Пријатељски
меч вршњакиња

Одбој ка ши це нај мла ђе селек ци је „Срем 
Ито на“ про шле неде ље у спорт ском ком
плек су „Црве не зве зде“ оди гра ле су при ја
тељ ски меч са вршња ки ња ма из Бео гра да. 
После зани мљи ве утак ми це која је пока
за ла да у обе еки пе има низ тален то ва них 
игра чи ца, побе да је при па ла нешто срећ ни
јој еки пи дома ћи на резул та том 3:2. 

На овај начин, Жен ски одбој ка шки 
клуб „Срем Итон“ из Срем ске Митро ви це 
успо ста вио је сарад њу са нај тро феј ни
јим жен ским одбој ка шким клу бом, бео
град ском „Црве ном зве здом“. Сарад ња 
ових клу бо ва би уско ро тре ба ла да доби

је и зва нич ни карак тер. Један од првих 
кора ка је сарад ња пио нир ских еки па. У 
овој утак ми ци, еки пу „Сре ма“ са клу пе  
је пред во ди ла тре не р мла ђих кате го ри ја 
Биља на Јеф то вић а игра ле су у саста ву 
Гра бић, Дави до вић, Тупе на рац, Андрић, 
Кир ја ко вић, Гар че вић, Ста но је вић, Миљ
ко вић, Попо вић, Радо ва нац, Гази ба рић, 
Васи ље вић, Савић,  Мија и ло вић, Сто ји
но вић, Рађе но вић, Јелен ко вић, Сивац и 
Вуко вић.

Уско ро се оче ку је и реванш меч у Срем
ској Митро ви ци те поди за ње сарад ње 
ових клу бо ва на виши ниво.

АТЛЕ ТИ ЧАР КЕ „СРЕ МА“ НА ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ У 
КРО СУ 

Одбра ње на титу ла
екип них прва ки ња 

Митро вач ке атле ти чар ке су на Првен
ству Срби је у кро су одр жа ном у Новом 
Саду у субо ту 22. окто бра поно ви ле успех 
од про шле годи не, овај пут у јачој и број
ни јој кон ку рен ци ји. Трча ло се укуп но осам 
кило ме та ра. Алек сан дра Коста ди но вић 
је завр ши ла трку у екип ном пла сма ну као 
тре ће пла си ра на, Јова на Шуба тли ја је била 
четвр та, а Вања Вла о вић деве та, што је у 
конач ном зби ру бодо ва на кра ју дове ло до 
првог места. Иза себе су оста ви ле дру го
пла си ра ну еки пу бео град ске „Црве не Зве
зде“ и тима „Сома ра то на“ из Сом бо ра. 

Так ми чар ке АК „Срем“ су и ове годи не 
сте кле пра во да пред ста вља ју Срби ју на 
Купу европ ских шам пи о на у кро су који ће 

се одр жа ти у Шпа ни ји. Сјај ни су били и ста
ри ји пио ни ри у трци на 2 кило ме тра који су 
осво ји ли дру го место, иза ново сад ске „Вој
во ди не“. Михај ло Вук Комле нић је завр шио 
као пето пла си ра ни, Мар ко Лукач на 15., а 
Филип Митро вић на 17. месту. Из клу ба су 
похва ли ли и еки пе мла ђих пио ни ра (Мак си
ма Хасе чи ћа који се хра бро борио и завр
шио као сед ми, Мар ка Попо ви ћа и Дани ла 
Боји ћа), мла ђих пио нир ки (Ката ри ну Шко
рић, Неве ну Божић, Јули ју Фили по вић), 
ста ри јих пио нир ки (Тару Жарић, Иву Бежа
но вић и Миу Ружој чић). Мир ко Мау на је у 
трци мла ђих сени о ра завр шио као шесто
пла си ра ни.

Д. М.
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„16 WАКО BAL KAN OPEN“ У 
ТЕШЊУ
Жера вић нај бо љи 
кик бок сер 

На кик бокс так ми че њу „16 WАКО Bal kan 
open“ одр жа ном у Тешњу про шлог викен да, 
насту пи ло је пре ко 600 так ми ча ра из Алба
ни је, Аустри је, Мађар ске, Хрват ске, Црне 
Горе, БиХ, Сло ве ни је, Срби је, Руму ни је, 
Литва ни је, Син га пу ра, Изра е ла, Бугар ске, 
Грч ке, Маке до ни је и Тур ске. Међу њима 
је био и члан Jiu Jit su и ММА клу ба „Без
бед ност“ из Срем ске Митро ви це Душан 
Жера вић који је осво јио прво место и злат
ну меда љу. Он је у кла си „Older cadets beg
gi ners“, кате го ри ја 57 кг, имао три меча – 
четврт фи на ле, полу фи на ле са Сло ве ни јом 
и фина ле са Маке до ни јом, где је оства рио 
све три побе де. Два меча завр ше на су пре
ки дом а један је добио јед но гла сном судиј
ском одлу ком.  Д. М.

ЖРК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“
По раз ак ту ел них
шам пи он ки
у Ја го ди ни

Ак ту ел не шам пи он ке Ср би је, ру ко ме та
ши це ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ до жи ве ле су 
још је дан по раз од ЖРК „Ја го ди не“ у окви ру 
5. ко ла АР КУС ли ге за ру ко ме та ши це.  Био 
је то дер би меч иа ко по ло жај на та бе ли два 
ти ма у овом тре нут ку и не го во ри та ко. На 
кра ју „Ја го ди на“ је сла ви ла, а су срет је за
вр шен ре зул та том 24: 22 (14: 10). Игром се 
по себ но ис та кла гол ман ка „Же ле зни ча ра“ 
Је ле на Ва сиљ ко вић са 15 успе шних од бра
на, али то ни је би ло до вољ но да шам пи он
ке осво је ма кар је дан бод. Ду ња Ра де вић са 
се дам го ло ва би ла је нај е фи ка сни ја игра чи
ца „Ја го ди не“, а код го шћи је то би ла по но во 
Ду ња Та бак са се дам по стиг ну тих го ло ва.

 М.Ђ.
КК „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР“
По раз у Жи ти шту

Ко шар ка ши ин ђиј ског „Же ле зни ча ра“ 
до жи ве ли су по раз од еки пе КК „Све ти 
Ђор ђе“ из Жи ти шта 80:73 у окви ру 4. ко
ла Пр ве му шке ре ги о нал не ли ге Се вер 
ко ја је од и гра на у пе так, 21. ок то бра. Ме
ђу тим, иа ко су до жи ве ли по раз у го сти
ма, тим из Ин ђи је и да ље се на ла зи на 
пр вој по зи ци ји на та бе ли ПМРЛ Се вер са 
осво је них се дам бо до ва док их са истим 
ре зул тат ским ско ром пра те еки пе „Хај
дук“ из Ку ле и „Под ри ње“ из Ма чван ске 
Ми тро ви це.  М.Ђ.

УР ВИ РУ МА
Пр во екип но
так ми че ње у пе ца њу

Удру же ње рат них вој них ин ва ли да (УР
ВИ) у Ру ми је ор га ни зо ва ло пр во екип но 
так ми че ње у пе ца њу на пло вак. Ово так
ми че ње је одр жа но 23. ок то бра на бра
ни је зе ра Ку дош  у Па влов ци ма. Так ми
че ње у пе ца њу је фи нан сиј ски по мо гао 
По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва. За так ми че ње се при ја ви ло 45 
еки па,  а по бед ник је би ла еки па УР ВИ из 
Ср бо бра на. С. Џ

15. КОЛО ПРВЕ MOZ ZART BET ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Спас „Гра фи ча ра“
у послед њим
тре ну ци ма меча
РФК „Гра фи чар“ Бео град  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 

2:2 (0:1)
РФК „Гра фи чар“: Маној ло вић, Петро

вић, Иба њез, Јова но вић, Лазић (од 77. 
Радо је вић), Кне же вић, Васи ље вић, Ђурић 
(од 55. Бубањ), Н.Миту љи кић (од 81. 
Мекен зи), Ј. Миту љи кић (од 77. Стој чев), 
Нико ла ше вић, (од 55. Калу ђе ро вић). Тре
нер: Мар ко Неђић.

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, 
Mиодраговић, (од 84. Про тић), Ивић, Гајић, 
В. Илић, Игња то вић, Милин ко вић, (од 84. 
Кова че вић), Ђор ђе вић (од 65. Ристо вић), 
С. Илић (од 65. Пиус), Спа со је вић, Грбо вић, 
(од 77. Чара пић). Тре нер: Дејан Нико лић. 

Жути кар то ни: Ј. Миту љи кић, Петро вић, 
Јова но вић („Гра фи чар“), Гајић, Мио дра го
вић, Пиус, Ристо вић, Чара пић („Рад нич ки“)

Глав ни суди ја Мари на Вишњић, помоћ
ни ци Тубић, Ђурић.

Фуд ба ле ри „Рад нич ког“ госто ва ли су у 
неде љу 23. окто бра 2022. годи не дру го
пла си ра ном тиму „Гра фи ча ра“ и оди гра ли 
одлич ну утак ми цу у којој је фаво ри зо ва ни 
про тив ник „изву као“ бод у послед њим тре
ну ци ма утак ми це. На почет ку утак ми це 
испод јужне три би не „Зве зди ног“ ста ди о на 
дома ћи ни су пре ти ли, нај ви ше пре ко Нико
ле Кне же ви ћа, док је напа дач Митров ча на 

Сте фан Илић био нај ра спо ло же ни ји у редо
ви ма гости ју. То је резул ти ра ло завр шни
цом одлич не акци је када је у 14. мину ту по 
левој стра ни при хва тио пас Уро ша Гаји ћа 
и ефект ним про до ром и шутом савла дао 
гол ма на Маној ло ви ћа. Усле ди ла је још јед
на акци ја истог игра ча која је резул ти ра
ла ста ти вом. Поку ша ји дома ћи на до кра ја 
полу вре ме на нису уро ди ли пло дом. Гости 
су могли до дуплог вод ства у 52. мину ту 
после шан се Нико ле Милин ко ви ћа, али је 
Нико ла Миту љи кић пре ци зним удар цем из 
непо сред не бли зи не у 53. мину ту изјед на
чио резул тат. Крста Ђор ђе вић је у 62. мину
ту после гре шке одбра не дома ћи на нашао 
про стор изме ђу два про тив нич ка игра ча 
и пости гао дру ги пого дак за Митров ча не. 
Када се чини ло да ће „Рад нич ки“ наста ви ти 
про шло го ди шњу сери ју побе да над „Гра фи
ча рем“, резер ви ста Мате ја Бубањ у послед
њим тре ну ци ма меча капи та ли зу је при ти
сак дома ћи на и удар цем са десне стра не 
иза петер ца гости ју изјед на чио је резул тат. 
„Рад нич ки“ је упи сао 19. бод и тре нут но је 
на сре ди ни првен стве не табе ле. Наред ног 
викен да Митров ча ни госту ју еки пи „Сло бо
де“ у Ужи цу. Д. М.

ЖОК „Нови Сад“ Нови Сад  ГЖОК „Срем“ Срем ска 
Митро ви ца 1:3 (25:21, 19:25, 18:25, 16:25)

ДРУ ГО КОЛО ЖЕН СКЕ ОДБОЈ КА ШКЕ СУПЕР ЛИ ГЕ 
СРБИ ЈЕ

„Сре мице“ боље
од „Новог Сада“

ЖОК „Нови Сад“: Кла у диа Хер нан дез, 
Изна га Кин де лан, Анђе ла Јова но вић, 
Анђе ла Марин ко вић, Еми ли ја Михај ло вић, 
Мили ца Пето вић, Нађа Вујо вић, Тео до ра 
Јол дић, Ема Пет ко вић, Еле на Чобан, Васја 
Фили по вић, Тео до ра Ско ча јић, Ања Кукић. 
Тре нер: Вели бор Ива но вић.
ГЖОК „Срем“: Ана Михај ло вић, Мина 
Михај ло вић, Дуња Гра бић, Ања Гаће ша, 
Ана Сарић, Ива на Тадић, Љуби ца Дап че
вић (л), Тија на Јова но вић, Дра га на Сте ва
но вић, Иси до ра Егић, Дуња Стан ко вић (л), 
Миња Дра шко вић, Јова на Антић, Мили ца 
Жива но вић. Тре нер Нико ла Каприц.
Одлич на игра и побе да одбој ка ши ца Сре
ма на госто ва њу у дру гом колу Одбој ка шке 
супер лиге Срби је про тив еки пе из Новог 
Сада. Меч је оди гран у неде љу 23. окто
бра у хали СПЦ „Вој во ди на“. Поче так меча 
био је изу зет но тежак за Митров чан ке. 
Игра чи це „Новог Сада“  новај ли је у лиги, 
ушле су у меч вео ма моти ви са не са 
жељом да оства ре прву побе ду. Митров
чан ке се нису сна шле и већ на самом 
почет ку сета раз ли ка је изно си ла седам 

пое на. Про бле ми на при је му одра зи ли су 
се на лошу орга ни за ци ју напа да, тек при 
кра ју сета Сре ми це су успо ста ви ле рав но
те жу али је то било довољ но само за губи
так сета са малом раз ли ком. 
Дру ги сет је почео још горе за Сре ми це. 
Дома ће одбој ка ши це су пове ле 5:0 да би 
на поло ви ни сета води ле 13:7. Чини ло се 
даје меч резул тат ски готов а да бодо ви 
оста ју у Новом Саду а онда се чита ва 
хеми ја меча пре о кре ну ла. „Срем“ изјед на
чу је на 15:15 и потом доби ја сет резул та
том 25:19. До кра ја меча игра само један 
тим. Митров чан ке лако доби ја ју наред на 
два сета за прву побе ду у првен ству. У 
митро вач кој еки пи одлич но је играо пар 
сред њих игра чи ца Жива но вић и Антић, 
Дуња Гра бић је била сјај на на при је му а 
Ана Михај ло вић у напа ду. Сво ју шан су је 
иско ри сти ла и мла да Стан ко вић на пози
ци ји либе ра а еки пу је солид но раз и гра ва
ла тех ни чар Сте ва но вић.
ГЖОК „Срем“ се у сле де ћем колу саста је 
на свом тере ну са еки пом Субо тич ког 
„Спа р та ка“.
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Ро бот и при ма до на
Строј. Ма ши на. Ро бот. Зо ви те га 

ка ко хо ће те, али Ер линг Ха ланд 
ове се зо не по ста вља не ке су лу де 

ре кор де. Нор ве шки фуд ба лер пу ни 
но вин ске ступ це још од ка ко је по че ла 
ак ту ел на се зо на. Сви су већ до бро упо
зна ти са ње го вим рас ко шним та лен том, 
али ово што он ра ди пре ва зи ла зи сва 
оче ки ва ња.

Деч ко је про шлог ви кен да по сти гао 17. 
гол у 11 ме че ва за Ман че стер Си ти у 
ен гле ској Пре ми јер ли ги. По ре ђе ња 
ра ди, Ха ри Кејн, је дан од нај бо љих на па
да ча на Остр ву, дао је то ли ко го ло ва за 
це лу про те клу се зо ну.

Иде мо да ље. Мла ди Нор ве жа нин је 
ус пео већ да за бо де три хет– три ка. Нај
бр же у исто ри ји. Иза ње га је Мајкл Овен 
ко јем је тре ба ло 48 утак ми ца да то ура
ди.

У сво јој до са да шњој крат кој ка ри је ри, 
овај деч ко се на да вао го ло ва да би 
ко мот но мо гао у пен зи ју. За нор ве шки 
Мол де је играо 50 пу та и дао 20 го ло ва. 
За тим  до ла зи на ред Сал збург где је на 
27 на сту па убе ле жио 29 ко ма да. У Бо ру
си ји је стр пао 86, у Си ти ју до са да 20, за 
ре пре зен та ци ју исто то ли ко, у Ли ги шам
пи о на 28 го ло ва. А тек му је 22 го ди не. 
Је зи во.

Мно ги су би ли скеп тич ни ка да је овог 
ле та до шао у Ен гле ску. Ми сли ли су да ће 
му тре ба ти вре ме на да се при ла го ди 
Гвар ди о ли ној еки пи. Или да се она при
ла го ди ње му. Ипак, Ха ланд је од мах про
ки нуо и са да бу квал но при су ству је мо 
исто ри ји.

Ду го се при ча ло да су ре кор ди Ме си ја 
и Ро нал да не до сти жни, али се он да 
по ја вио овај мо мак ко ји из гле да, а и 
игра, као да је са дру ге пла не те. Исти на, 
мо ра ће да тр па још мно го го ди на да би 
пре сти гао ову дво ји цу, али фуд ба лу је 
тре бао ова кав раз би јач. Па да се за хва
ли мо и пен зо си ма ко ји су на из ма ку 
ка ри је ре.

Ка да смо већ код пен зо са, ком шиј ски 
клуб, Ман че стер Ју нај тед, ових да на 
му ку му чи са Кри сти ја ном Ро нал дом. 

Го спо дин је еви дент но не за до во љан 
сво јим ста ту сом у клу бу. Стр пље ња му 
по не ста је јер углав ном гре је ча мо ви ну у 
пр вен стве ним утак ми ца ма.

По след ња пи зда ри ја ве за на за ње га 
де си ла се на ме чу про тив То тен хе ма. 
Ро нал до је на вод но од био да уђе у игру 
пред крај утак ми це и де мон стра тив но 
на пу стио до га ђај.

Хо ланд ски струч њак на клу пи Ју нај те
да, Ерик Тен Хаг, ни је му остао ду жан, па 
га је из оп штио из еки пе за на ред ни меч. 

За пре ће но му је и до дат ном ка зном у 
ви ду кре са ња не дељ не пла те. Е ту се 
пор ту гал ска ве де та брец ну ла из сна, па 
је бр же – бо ље об ја вио не ки вид из ви
ње ња на инстаграму. Јер, бо же мој, ко 
би још во лео да га не ко реб не по џе пу са 
пар ми ли о на.

Про сто не ве ро ват но зву чи чи ње ни ца 
да је Ро нал до и да ље је дан од нај пла ће
ни јих фуд ба ле ра да на шњи це. Тај по да
так у ства ри го во ри ко ли ко је ло ше упра
ва Ју нај те да по сло ва ла свих ових го ди
на, те је до пу сти ла да на клу пи џе џи лик 
ко ји узи ма бо гат ство, а не до при но си 
уоп ште.

Да се раз у ме мо, тре ба ски ну ти ка пу 
Пор ту гал цу и по што ва ти чи ње ни цу 
да је мо жда и нај бо љи свих вре ме

на. Ње го ва не сре ћа ле жи у то ме што је 
иза брао по гре шан клуб у сми рај ка ри је
ре. Не ка ко из гле да ту жно ка да јед на 
та ква ве ли чи на у по зним го ди на ма по ку
ша ва да се ко пр ца на ве ли кој сце ни. Иди 
бра те код Ара па, збри ни пе то ко ле но. 
Или у Аме ри ку па сни мај фил мо ве и 
ре кла ме. Све је бо ље не го се де ње на 
клу пи.

Да ствар бу де го ра, хо ланд ски струч
њак је не ка ко ус пео да по ве же ре до ве у 
рас па лом Ју нај те ду, па им са да ствар но 
на те ре ну не тре ба при ма до на на за ла
ску ка ри је ре.

Чи ње ни ца је да на сце ну до ла зе не ки 
но ви клин ци. И то ка кви. Мно го ра ни је 
не го што смо се на да ли. Ро нал ду оста је 
да стр па те сил не ми ли о не у џеп и ужи ва 
у остат ку жи во та. Ако је ио ле па ме тан.

Чи ње ни ца је да на сце ну 
до ла зе не ки но ви клин ци. 
И то ка кви. Мно го ра ни је 
не го што смо се на да ли. 
Ро нал ду оста је да стр па 

те сил не ми ли о не у џеп и 
ужи ва у остат ку жи во та. 

Ако је ио ле па ме тан

„Бео град ски побед ник“ за одбој ка ши це
ста роп азо вач ке Гим на зи је

У бео град ском хоте лу „Ради сон“ одр жа на 
је 19. по реду све ча на доде ла пеха ра „Бео
град ски побед ник“, а међу добит ни ци ма су 
и одбој ка ши це ста ро па зо вач ке Гим на зи је 
„Бран ко Ради че вић“, које су ове годи не у 
Бра зи лу поста ле Свет ске шам пи он ке у 
школ ској одбој ци.

Титу лу свет ског прва ка осво ји ле су и 
2018. годи не у Чешкој, што је апсо лут но 
раз лог да одбој ка ши це ста ро па зо вач ке гим
на зи је доби ју све пре сти жне награ де за 
постиг ну те успе хе.Доде ла „Бео град ског 
побед ни ка“ је тра ди ци ја дуга 19 годи на а 
доби ја ју га само људи који су нај бо љи у 
оно ме што раде. Део побед нич ке еки пе 
чини девет одбој ка ши ца а све ча ној доде ли 
су при су ство ва ле њих три, Уна Ваја гић, 
Иво на Лазо вић, Мили ца Kесер и про фе сор
ка физич ког вас пи та ња и тре нер Ива на 
Мар ко вић.

Д. Г.
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Гра фи чар – Рад нич ки СМ 2:2; 
Сло бо да – Ме та лац 2:0; Но ви 
Сад 1921 – Рад (су би ли од и
гра ли у по не де љак); Рад нич ки 
НБ – Ин ђи ја ТОYО ТИ РЕС (су 
би ли од и гра ли у по не де љак); 
Зла ти бор – ИМТ (су би ли од и
гра ли у по не де љак); Тра јал – 
Ло зни ца 1:0; Је дин ство – Ма чва 
1:0; Же ле зни чар – ОФК Вр шац 
1:0.

Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка 
– По ду на вац 0:0; Пан че во: 
Ди на мо 1945 – Је дин ство 1:1; 
Еле мир: Наф та гас – Омла ди
нац 2:0; Оџа ци: Тек сти лац – 
Ста ни шић 1920 1:0; Сом бор: 
Рад нич ки 1912 – Ти са 1:1; 
Ру ма: Пр ви Мај – Ка бел 2:0; 
Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 – Хај дук 
1912 2:1; Зре ња нин: Рад нич ки 
– Бо рац 0:1.

01. Радн. 1912 11 7 2 2 19:10 23
02. Је дин ство 11 7 1 3 18:12 22
03. Наф та гас 11 6 2 3 16:16 20
04. По ду на вац 11 5 4 2 7:4 19
05. Бо рац 11 5 3 3 19:12 18
06. ОФК Бе чеј 11 6 0 5 18:12 18
07. Тек сти лац 11 5 3 3 16:12 18
08. Пр ви Мај 11 5 3 3 13:10 18
09. Ка бел 11 5 2 4 12:9 17
10. Омла ди нац 11 4 4 3 9:8 16
11. Хај дук 11 4 2 5 11:11 14
12. Ти са 11 3 2 6 22:25 11
13. Ди на мо 11 3 2 6 15:21 11
14. ОФК Бач ка 11 2 3 6 7:12 9
15. Ста ни шић 11 2 1 8 7:21 7
16. Рад нич ки 11 1 2 8 6:20 5

Рад нич ки Ниш – Цр ве на Зве
зда 1:2; Но ви Па зар – Во ждо вац 
0:0; Пар ти зан – Ја вор Ма тис 
3:3; Рад нич ки 1923 – Ко лу ба ра 
3:0; Мла дост ГАТ – Рад ник (су 
би ли од и гра ли у по не де љак); 
Спар так ЖК – Мла дост (су би ли 
од и гра ли у по не де љак); На пре
дак – Вој во ди на (су би ли од и
гра ли у по не де љак); ТСЦ – 
Чу ка рич ки 1:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 11 8 3 0 18:1 27
02. Сло га (Е) 11 8 0 3 20:14 24
03. Ин декс 11 7 1 3 22:15 22
04. Же ле знич. 11 6 3 2 22:8 21
05. ГФК Сло вен 11 6 2 3 19:14 20
06. Ве тер ник 11 5 2 4 12:17 17
07. Је дин ство 11 4 4 3 18:7 16
08. Сло га (Т) 11 5 1 5 17:14 16
09. Сло бо да 11 4 4 3 17:15 16
10. До њи Срем 11 4 3 4 13:12 15
11. Ду нав 11 3 6 2 6:6 15
12. Мла дост 11 3 2 6 13:20 11
13. Радн. (НП) 11 2 3 6 8:14 9
14. Сла ви ја 11 2 1 8 13:20 7
15. Шај каш 11 2 0 9 6:34 6
16. Радн. (Ш) 11 0 3 8 8:21 3

01. ИМТ 14 10 3 1 24:10 33
02. РФК Гра ф. 15 9 4 2 35:17 31
03. Же ле знич. 14 7 4 3 20:13 25
04. Ин ђи ја 14 5 7 2 22:14 22
05. ОФК Вр шац 15 6 3 6 16:18 21
06. ГФК Сло б. 15 4 8 3 16:14 20
07. Је дин ство 15 5 5 5 16:14 20
08. Радн. (СМ) 15 4 7 4 9:10 19
09. Ме та лац 15 5 3 7 16:19 18
10. Ма чва 14 4 5 5 13:16 17
11. Но ви Сад 14 4 4 6 15:19 16
12. Траyал 15 4 4 7 15:20 16
13. Рад 14 3 6 5 16:20 15
14. Радн. (НБ) 14 4 2 8 8:17 14
15. Ло зни ца 15 4 2 9 14:28 14
16. Зла ти бор 14 2 5 7 16:22 11

01. Ц. Зве зда 15 13 2 0 42:6 41
02. Пар ти зан 15 10 4 1 38:12 34
03. ТСЦ 16 9 6 1 29:9 33
04. Чу ка рич. 15 9 3 3 31:16 30
05. Н. Па зар 16 8 3 5 22:15 27
06. Во ждо вац 16 7 3 6 13:21 24
07. Вој во ди на 15 6 5 4 21:16 23
08. Рад нич ки 16 6 3 7 16:15 21
09. Ко лу ба ра 16 5 4 7 15:30 19
10. На пре дак 15 5 2 8 15:17 17
11. Рад нич ки 16 4 4 8 22:31 16
12. Спар так 14 3 4 7 12:19 13
13. Мла дост 15 3 4 8 23:34 13
14. Ј. Ма тис 16 3 4 9 17:34 13
15. Млад. ГАТ 15 2 4 9 7:25 10
16. Рад ник 15 0 5 10 10:33 5

Ру ма: Фру шка Го ра – Срем 
1:8; Ва ши ца: На пре дак – Бо рац 
(ВР) 2:0; Би кић До: ОФК Би кић 
– Оби лић 1993 1:2; Но ћај: Змај 
– Бо рац (Р) 2:1; Бе ше но во: 
БСК – ЛСК 1:4; Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша – Гра ни чар 0:1; 
Ер де вик: Ер де вик 2017 – 
Је дин ство 1:3.

01. Гра нич. 10 9 0 1 30:6 27
02. Је дин ство 10 8 0 2 28:11 24
03. ЛСК 10 7 2 1 28:8 23
04. Оби лић 10 6 2 2 17:9 20
05. Зе ка Буљ. 10 6 1 3 29:13 19
06. БСК 10 6 1 3 28:17 19
07. ОФК Би кић 10 6 1 3 14:7 19
08. Срем 10 5 1 4 27:12 16
09. Ер де вик 10 3 1 6 16:18 10
10. На пре дак 10 1 5 4 8:18 8
11. Змај 10 2 1 7 7:31 7
12. Ф. Го ра 10 2 0 8 6:31 6
13. Бо рац (Р) 10 0 2 8 8:32 2
14. Бо рац (ВР) 10 0 1 9 10:43 1

01. Тр го вач. 9 7 0 2 30:15 21
02. Сло га (Ч) 9 5 2 2 19:11 17
03. Сло бо да 8 5 0 3 20:10 15
04. Срем 8 5 0 3 35:27 15
05. Сло га (З) 8 4 1 3 25:21 13
06. Сре мац 8 3 2 3 13:16 11
07. ОФК Спар та 8 3 1 4 18:21 10
08. Ми трос 8 2 3 3 28:24 9
09. Пла ни нац 8 3 0 5 13:21 9
10. ОФК Бо сут 8 2 1 5 15:24 7
11. На пре дак 8 1 0 7 6:32 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – Ка ме ни 
0:4; Врд ник: Ру дар – По лет 
(НК) 1:2; Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 – Сре мац 13:1; Кр че дин: 
Фру шко го рац – Цар Урош 4:0; 
Бу ђа нов ци: Мла дост – Кру ше
дол 2:1; Чор та нов ци: ЧСК – 
Гра ни чар 3:0 (пре кид 45′); Жар
ко вац: На пре дак – По лет (Н) 
1:2.

01. По лет (НК) 10 8 1 1 44:9 25
02. Кру ше дол 10 7 1 2 20:8 22
03. Ка ме ни 10 7 0 3 21:11 21
04. ЧСК 10 6 1 3 18:11 19
05. Мла дост 10 6 0 4 24:16 18
06. По лет (Н) 10 5 2 3 20:11 17
07. Хај дук 10 5 1 4 29:11 16
08. Фру шко гор. 10 4 2 4 18:14 14
09. На пре дак 10 4 1 5 21:19 13
10. Цар Урош 10 4 0 6 20:29 12
11. Ру дар 10 3 1 6 19:16 10
12. Љу ко во 10 3 1 6 22:30 10
13. Гра нич. 10 2 1 7 16:30 7
14. Сре мац 10 0 0 10 3:80 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Пар ти зан – Сре
мац (Д) 3:0; Ви шњи ће во: Хај
дук (В) – Фру шко го рац 1:1; 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње – Бо рац 1925 1:0; Ку змин: 
Гра ни чар – На пре дак Ме ри ди ан 
3:1; Срем ски Ми ха љев ци: 
Срем – Сло га 1:1; Вој ка: Сре
мац (В) – Рад нич ки 4:1; Са лаш 
Но ћај ски: Бу дућ ност – Хај дук 
(Б) 5:3; Огар: Шу мар – Ја дран 
4:0.

01. Бу дућ ност 11 7 2 2 32:13 23
02. Шу мар 11 7 2 2 32:15 23
03. Срем 11 6 2 3 28:13 20
04. Пар ти зан 11 6 1 4 29:16 19
05. Хај дук (Б) 11 5 4 2 22:14 19
06. На пре дак 11 6 1 4 21:14 19
07. Срем. (Д) 11 5 2 4 16:17 17
08. Сло га 11 4 4 3 19:22 16
09. Фру шко гор. 11 4 3 4 22:18 15
10. Гра ни чар 11 4 2 5 16:20 14
11. Срем. (В) 11 4 2 5 17:22 14
12. Ја дран 11 4 2 5 17:24 14
13. Под ри ње 11 4 1 6 13:15 13
14. Хај дук (В) 11 3 2 6 12:19 11
15. Рад нич ки 11 3 1 7 14:17 10
16. Бо рац 11 0 1 10 4:55 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бач ки Ја рак: Мла дост – 
Је дин ство 0:2; Ин ђи ја: Же ле
зни чар – ГФК Сло вен 1:1; 
Ко виљ: Шај каш 1908 – Рад нич
ки (НП) 1:0; Шид: Рад нич ки (Ш) 
– Хај дук 0:0; Ер де вик: Сло га 
(Е) – Сло га (Т) 2:1; Но ви Сад: 
Ин декс – Сло бо да 4:3; Пе ћин
ци: До њи Срем 2015 – Ве тер
ник 5:0; Ста ри Ба нов ци: Ду нав 
– Сла ви ја 1:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – 
Омла ди нац 1:1; Ги ба рац: Син
ђе лић – Јед но та 2:0; Бер ка со
во: Сре мац – Је дин ство 2:3; 
Ја ме на: Гра ни чар – Бо рац 3:2; 
Брат ство је би ло сло бод но.

Кра љев ци: Је дин ство (К) – 
Је дин ство (П) 0:5; Гра бов ци: 
Гра ни чар – Бо рац (С) 1:0; Хрт
ков ци: Хрт ков ци – Фру шко го
рац 4:1; До њи Пе тров ци су би ли 
сло бод ни.

1. Син ђе лић 7 6 0 1 20:8 18
2. Јед но та 7 6 0 1 18:8 18
3. Бо рац 8 4 1 3 17:12 13
4. Гра нич. 7 3 1 3 18:13 10
5. Омла ди нац 7 2 4 1 18:16 10
6. Је дин ство 7 3 0 4 15:18 9
7. Сре мац 6 2 1 3 11:12 7
8. ОФК Бинг. 7 1 1 5 8:13 4
9. Брат ство 6 0 0 6 9:34 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Ри ви ца: Пла ни нац – Бо рац 
8:1; Ма ра дик: Сло га (М) – 
Ду нав 0:0; Ша трин ци: 27.Ок то
бар – Вој во ди на 3:0; Сло га (К) је 
би ла сло бод на.

1. Пла ни нац 7 6 0 1 22:5 18
2. 27.Ок то бар 7 5 1 1 20:4 16
3. Ду нав 7 4 2 1 9:3 14
4. Сло га (М) 7 2 2 3 6:11 8
5. Сло га (К) 6 2 0 4 8:11 6
6. Вој во ди на 7 2 0 5 6:20 6
7. Бо рац 7 0 1 6 5:22 1

1. Хрт ков ци 6 5 0 1 22:8 15
2. До њи Пе тр. 6 4 1 1 20:7 13
3. Бо рац (С) 6 3 1 2 15:8 10
4. Је дин. (П) 5 2 1 2 11:6 7
5. Фру шко гор. 6 2 1 3 17:18 7
6. Гра нич. 5 1 0 4 5:18 3
7. Је дин.(К) 6 1 0 5 5:30 3

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Кар лов чић: Ло вац – Сло вен 
3:0; Бре стач: ОФК Бре стач – 
Ви тез 3:2; Мла дост 1935 је би ла 
сло бод на.

1. ОФК Брест. 6 6 0 0 21:2 18
2. Ло вац 6 5 0 1 17:6 15
3. Ви тез 5 2 0 3 8:8 6
4. Сло вен 6 0 1 5 3:18 1
5. Мла дост 5 0 1 4 2:17 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

За са ви ца: Сло га (З) – Пла
ни нац 5:1; Бо сут: ОФК Бо сут – 
Сло га (Ч) 0:0; Ја рак: Сре мац – 
Тр го вач ки 1:4; Срем ска Ми тро
ви ца: Срем – ОФК Спар та 2:3; 
Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос 
– На пре дак 2021 9:1; Сло бо да 
је би ла сло бод на.
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ПРИ ЧЕ О ПОСТЕ ПЕ НОМ ПОВРАТ КУ ЛСКа, НЕКАД СТАН ДАРД НОГ ЧЕТВР ТО ЛИ ГА ША, 
У ОВАЈ ТАК МИ ЧАР СКИ РАНГ ПОНО ВО ПОСТА ЈУ РЕАЛ НЕ

Лаћа рач ки клин ци се поно во рас пи ту ју 
за тер ми не ЛСКових тре нин га

За еки пу ЛСКа из Лаћар ка може се 
рећи да је јед но од при јат ни јих изне
на ђе ња Међу оп штин ске лиге Срем – 
„Запад“. После пора за на стар ту нове 
сезо не Лаћар ци су забе ле жи ли чак 
седам побе да уз два нере ше на резул
та та. Послед њи убе дљив три јумф од 
4:1 оства рен је про шлог викен да на 
госто ва њу беше но вач ком БСКу. Запа
же ни резул та ти „лан си ра ли“ су их у врх 
првен стве не табе ле, па при че о посте
пе ном поврат ку некад стан дард ног 
четвр то ли га ша у овај так ми чар ски ранг 
поно во поста ју реал не. У гру пи тимо ва 
за сада при бли жног ква ли те та из Ада
ше ва ца, Руме, Рав ња и Беше но ва мом
ци у зеле ним дре со ви ма, као јед на од 
нај мла ђих еки па, тра жи ће про лаз  нај
пре у Срем ску фуд бал ску лигу. Нај ве ће 
заслу ге за ста би ли за ци ју игре и резул
та та ЛСКа при па да ју игра чи ма али и 
новом струч ном шта бу који је еки пу пре
у зео кра јем авгу ста после првог првен
стве ног кола. 

Тре нер еки пе је Недељ ко Дивљак, а 
посао њего вог нај бли жег сарад ни ка и 

тре не ра гол ма на оба вља Дра ган Клин
цов. Недељ ко, међу Лаћар ци ма познат 
као Пега и његов коле га Дра ган, као 
„деца“ клу ба и нека да шњи саи гра чи 
нераз двој ни су при ја те љи и сарад ни
ци без ма ло четр де сет годи на. У жељи 
да поно во „завр те“ ЛСКову фуд бал ску 
при чу уло жи ли су ван ред ни труд. За 
поче так, допри не ли су изград њи тима и 
ство ри ли добре одно се у свла чи о ни ци и 
на самом тере ну. Амби ци ја за пла сман у 
виши ранг сва ка ко посто ји, али по речи
ма оба тре не ра, мно го важни ја ствар 
у овом момен ту јесте чиње ни ца да се 
лаћа рач ки клин ци и њихо ви роди те љи 
поно во рас пи ту ју за тер ми не ЛСКових 
тре нин га. У пио нир ском и кадет ском 
пого ну клу ба тре нут но је четр де се так 
кли на ца рође них изме ђу 2007 и 2010. 
годи не. У првом тиму нема про бле ма са 
„бону си ма“, шта више, мла ди игра чи су 
стан дард ни део еки пе а бар два „бону
са“ увек су на клу пи. Клуп ска упра ва и 
„логи сти ка“ на челу са пред сед ни ком 
Дра га ном Јова ни ћем добро функ ци
о ни шу. Упра ву чине Дра ган Коње вић, 

Лаћар ци и „наша деца“ нај бо ље зна ју шта је ЛСК и коли ко је он важан за ово село. 
Дана шње гене ра ци је јесу доне кле дру га чи је, али је бит но да сва ки мла ди играч који 
обу че овај дрес има мотив да се упи ше у клуп ску исто ри ју и наста ви путем који су 
гра ди ле гене ра ци је лаћа рач ких игра ча пре њега. Ипак је овај клуб инсти ту ци ја која 
посто ји ско ро 100 годи на, каже тре нер Недељ ко Дивљак и дода је да је сво је вр сна 
фуд бал ска еуфо ри ја у селу после ди ца кон ти ну и те та добрих ига ра и резул та та ЛСКа

Део сада шњег саста ва ФК ЛСК

Када оди гра те девет 
утак ми ца без пора за, 

публи ка пре по зна ваш 
труд и вра ћа се на утак
ми це. Про тив „Раден ко

ви ћа“ је било 150 људи а 
поне кад и пуне три би не 

ста ди о на са 250 сто ли ца. 
Чак се и неки људи који 
су били у упра ви пре 30 
годи на вра ћа ју на ста ди

он и гле да ју наше тре
нин ге, каже Недељ ко 

Дивљак који је као део 
упра ве клу ба од 2013. 
годи не сара ђи вао са 
иску сним тре не ром 

Нико лом Буди ши ћем
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Сини ша Гарић и Саша Буга џи ја. У клу бу 
сви саве сно раде свој посао, од секре
та ра Мила на Крсти ћа до еко но ма Пере 
Овше ка који се бри не о усло ви ма за 
тре нин ге и утак ми це. Потре бу да подр
жи ову фуд бал ску при чу пре по зна ла је и 
срем ско ми тро вач ка локал на само у пра
ва која мак си мал но пома же „поди за њу“ 
лаћа рач ког фуд ба ла, баш као и месна 
зајед ни ца и поје ди ни спон зо ри.

Недељ ко Дивљак је нека да шњи везни 
играч ЛСКа и „Сре ма“ који је јед но вре
ме водио омла дин ску селек ци ју Лаћа ра
ца, а био је и пред сед ник клу ба од 2015. 
до 2017. годи не. Тре ни рао је сени ор ске 
тимо ве из Ноћа ја и Лежи ми ра. Позив на 
клу пу оми ље ног клу ба зате као га је као 
јед ног од чла но ва упра ве. Дра ган Клин
цов сво је вре ме но је био гол ман ЛСКа. 
Радио је као тре нер гол ма на и помоћ ник 
иску сном Дра го сла ву Анто ни ћу у „Хај ду
ку“ из Диво ша. На Пегин позив Дра ган 
се дру ги пут вра тио у клуб. Могућ ност 
да ства ра мла де и ква ли тет не гол ма
не за њега је истин ско задо вољ ство. 
У авгу сту је зате као све га јед ног чува
ра мре же а за ово крат ко вре ме у кон
ку рен ци ји лаћа рач ког клу ба нала зе се 
чак три гол ма на. Дра ган каже да је циљ 
њихо вог тре нер ског анга жма на вра ћа
ње ЛСКа на узла зну фуд бал ску лини
ју и ниво Вој во ђан ске лиге. Недељ ко 
Дивљак сма тра да Лаћа рак на осно ву 

бро ја ста нов ни ка и бога те тра ди ци је 
овог клу ба тако нешто и заслу жу је.

– Уве рен сам да има мо можда и нај
бо љу еки пу у лиги. Добрим радом и 
пра вим одно сом пре ма резул та ту доста 
тога може да се постиг не. Еки па је на 
почет ку првен ства ста би ли зо ва на и 
беле жи мо добре резул та те. Било би 
добро да уђе мо нај пре у Срем ску лигу 
а потом и тај четвр ти фуд бал ски ранг 
у коме нам је реал но место. Пред ност 
Лаћар ка је у томе што је јед но од рет
ких места које нема про блем са бро јем 
деце. Има мо пер спек ти ву и пози ти ван 
при род ни при ра штај. То ства ра могућ
ност да офор ми мо и селек ти ра мо ква
ли тет не игра че из соп стве не шко ле, за 
шта су потреб ни усло ви и добар рад. 
Ми упра во ради мо на томе и очи глед
но смо успе шни, јер је летос овде било 
све га шест деча ка а данас их је гото во 
четр де сет. Наша омла дин ска шко ла од 
увек је дава ла добре игра че. Бит но је 
да клуб оста не опре де љен да план ски 
и посте пе но ства ра соп стве не игра че. 
Лаћар ци и „наша деца“ нај бо ље зна ју 
шта је ЛСК и коли ко је он важан за ово 
село. Дана шње гене ра ци је јесу доне кле 
дру га чи је, али је бит но да сва ки мла ди 
играч који обу че овај дрес има мотив да 
се упи ше у клуп ску исто ри ју и наста ви 
путем који су гра ди ле гене ра ци је лаћа

По речи ма тре не ра Дивља ка и 
Клин цо ва, капи тен Или ја Сла до
је вић који се после чети ри годи не 
сту ди ја вра тио у лаћа рач ки клуб, 
пока зао је одго вор ност и озбиљ
ност каква се од капи те на и тра
жи. Или ја дола зи из фуд бал ске 
поро ди це. Кари је ру почео упра во у 
ЛСК у а изве сно вре ме про вео је 
игра ју ћи у Ерде ви ку и Бин гу ли. 

– Атмос фе ра у еки пи је одлич
на и код свих посто ји жеља да 
напад не мо то прво место које 

сле де ће годи не води у виши ранг. 
Има мо неко ли ко поја ча ња па се 
још уигра ва мо, али мислим да 
ће сле де ћа полу се зо на бити још 
боља. Мислим да сви зајед но са 
струч ним шта бом напре ду је мо. 
Пред сто је нам три тешке утак ми це 
до кра ја. Надам се нашем мак си
мал ном учин ку, рекао је капи тен 
Сла до је вић који је задо во љан сво
јим доса да шњим изда њи ма али, 
конач ну оце ну пре пу шта тре не ри
ма и публи ци.

Капи тен по мери клу ба
  Или ја Сла до је вић

Или ја Сла до је вић

Из првог тима ЛСКа који 
је про шлу сезо ну окон чао 
на сре ди ни првен стве не 
табе ле током лета оти шла 
су три игра ча. Анга жо ва
њем и инси сти ра њем новог 
струч ног шта ба зеле ни дрес 
у међу вре ме ну је обу кло 
неко ли ко ква ли тет них поје
ди на ца. У клуб су дошли 
гол ма ни Дра го слав Чупић 
и Нема ња Миро са вље вић, 
везни игра чи Нико ла Чоња
гић, Мар ко Мали но вић и 
Душан Мађа ро ски, напа дач 
Игор Грбић, одбрам бе ни 
игра чи Бојан Даво гић и Мар
ко Бојић. Неки од њих већ 

су носи о ци игре свог тима. 
Шан су ће, по речи ма тре
не ра доби ја ти и сва три гол
ма на. У зим ској пау зи могла 
би се поја ча ти кон ку рен ци ја 
на мести ма шпи ца, што пе ра 
и „везња ка“. Поред наве де
них игра ча, део акту ел ног 
саста ва Лаћа ра ца чине гол
ман Иван Овшек, Милош 
Раду ло вић, Срђан Зарић, 
Алек сан дар Вајић, Бран ко 
Опа ру шић, Нема ња Дро нић, 
Буди мир Рибић, Мар ко Пет
ко вић, Игор Грбић, Милош 
Јавић, Игор Лац ко вић, Иван 
Шћурк, Дејан Дави до вић и 
Горан Ради шић.

Дошла су вред на поја ча ња

Недељ ко Дивљак је 
нека да шњи везни играч 
ЛСКа и „Сре ма“ који је 

јед но вре ме водио омла
дин ску селек ци ју Лаћа

ра ца, а био је и пред сед
ник клу ба од 2015. до 

2017. годи не. Тре ни рао је 
сени ор ске тимо ве из 
Ноћа ја и Лежи ми ра. 

Позив на клу пу оми ље
ног клу ба зате као га је 
као јед ног од чла но ва 

упра ве. Дра ган Клин цов 
сво је вре ме но је био гол
ман ЛСКа. Радио је као 

тре нер гол ма на и помоћ
ник иску сном Дра го сла
ву Анто ни ћу у „Хај ду ку“ 

из Диво ша. На Пегин 
позив Дра ган се дру ги 

пут вра тио у клуб.

Дра га н Клин цо в и Недељ ко Дивљак 
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рач ких игра ча пре њега. Ипак је овај 
клуб инсти ту ци ја која посто ји ско ро 100 
годи на, каже тре нер Дивљак и дода је 
да је сво је вр сна фуд бал ска еуфо ри ја 
у селу после ди ца кон ти ну и те та добрих 
ига ра и резул та та ЛСКа.

– Када оди гра те девет утак ми ца без 
пора за, публи ка пре по зна ваш труд и 
вра ћа се на утак ми це. Про тив „Раден
ко ви ћа“ је било 150 људи а поне кад и 
пуне три би не ста ди о на са 250 сто ли ца. 
Чак се и неки људи који су били у упра
ви пре 30 годи на вра ћа ју на ста ди он и 
гле да ју наше тре нин ге, каже Недељ ко 
Дивљак који је као део упра ве клу ба 
од 2013. годи не сара ђи вао са иску сним 
тре не ром Нико лом Буди ши ћем. 

Тада је „пре по ро ђе на“ омла дин ска 
шко ла ЛСК а чији су игра чи 2017. годи
не били прва ци Сре ма.

Пред тимом и струч ним шта бом 
ЛСКа, у коме је поло ви на игра ча мла ђа 
од 30 годи на, до кра ја овог дела првен
ства оста ла су три зна чај на иску ше ња 
 окр ша ји са кон ку рент ским еки па ма 
из Рав ња, Ерде ви ка и Руме. Тре не ри 
Лаћа ра ца нада ју се да ће еки па има ти 
довољ но сна ге и кон цен тра ци је да до 
зим ске пау зе оста не у кон ку рен ци ји за 
прво место. Тре нут но их од тога дели 
све га чети ри бода. Дејан Мостар лић

Лаћа рач ки спорт клуб осно ван је 
дав не 1928. годи не на иде ју тада
шњих лаћа рач ких гим на зи ја ла
ца, зана тли ја и рад ни ка „Вар де“. У 
међу рат ном пери о ду на земљи шту 
које је било башта сео ског све ште
ни ка, са њего вом дозво лом у бли зи
ни лаћа рач ке пра во слав не цркве у 
цен тру села изгра ђе но је дана шње 
игра ли ште, одно сно ста ди он. Клуб 
је у више навра та мењао име и ста
тус а прво бит ни и сада шњи назив 
уста лио се од 1967. годи не. ЛСК 
се углав ном так ми чио у Ново сад
ско  срем ској зони, али и Срем ској, 
одно сно Вој во ђан ској лиги. У Срем
ској лиги више пута је би нај бо ља 
еки па. Лаћар ци су дали и неко ли ко 
зна чај них фуд бал ских име на међу 
који ма је сва ка ко нај по зна ти ји Бран
ко Хер цег, нека да шњи прво ли га шки 
играч „Чели ка“ из Зени це, бања луч
ког „Бор ца“ и „Сре ма“. Петар Слав
кић играо је за тузлан ску „Сло бо ду“. 
ЛСК ов играч био је и Дра ган Мојић, 
дуго го ди шњи капи тен кул ског прво
ли га ша „Хај ду ка“ који је касни је 
оти шао у „Сло ван“ из Бра ти сла
ве. Лаћа рац Горан Анто нић после 
матич ног клу ба напра вио је добру 
кари је ру у субо тич ком „Спар та ку“ и 
ино стран ству. Данас је одбрам бе ни 
играч ТСЦа, јед не од нај бо љих еки
па фуд бал ске Супер ли ге Срби је.

Тра ди ци ја 
вред на
пошто ва ња

9. КО ЛО ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ЛИ ГЕ ЈУГ

„Же ле зни чар“ и „Хај дук“ 
игра ли не ре ше но

ФК „Же ле зни чар“: Пет ко вић, Гр ко вић, Бо
снић, Бран ко вић, Ве се ли но вић, Ра ди шић, 
Осман, Ми ло је вић, Тр бо вић, Ка у рин, Ша
ху рић.

Тре нер: Вла ди мир Ли ва ја
ФК „Хај дук“: Тр ку ља, Ско пљак, Ха ли ло

вић, Је вић, Ни ко лић, Кр мар, Нађ, Иг њић, 
Га лић, Ерак, Па вло вић.

Тре нер: Бо јан Ву ко вић
Утак ми ца 9. ко ла Вој во ђан ске фуд бал ске 

ли ге југ (ВФЛ југ) од и гра на је на ста ди о ну 
„То јо Та јерс аре на“ у Ин ђи ји у не де љу, 9. 
ок то бра у ко јем су се са ста ли до ма ћи „Же
ле зни чар“ и тре нут ни ли дер на та бе ли, „Хај
дук“ из Ди во ша за вр ше на је не по пу лар ним 
ре зул та том 0:0. Ви ђе но је не ко ли ко при ли

ка то ком 90. ми ну та су сре та, али ни јед на 
ни је ре а ли зо ва на у ви ду го ла. Ви ше су на
па да ли до ма ћи фуд ба ле ри. Ка у рин је у 39. 
ми ну ту мо гао да бу де стре лац пр вог го ла 
за „Же ле зни чар“ али ње гов уда рац гла вом 
у де сни гор њи угао го ла „Хај ду ка“ из био је 
гол ман Тр ку ља. Го сти су се у нај ве ћем де лу 
утак ми це бра ни ли, а до ма ћи на па да ли без 
кон крет не ре а ли за ци је. 

Дру га, сто по стот на шан са до ма ћих ви
ђе на је у 90. ми ну ту ме ча. На кон из во ђе ња 
сло бод ног удар ца са пет ме та ра од го ла го
сти ју шу ти рао је Ве се ли но вић али та лоп та 
од ла зи из над преч ке. Утак ми ца је на кон три 
ми ну та су диј ске на док на де за вр ше на ре
зул та том 0:0 и по де лом бо до ва. М.Ђ.

ПРВA РЕГИОНАЛНA ЖЕНСКA КОШАРКАШКA ЛИГA – 
ГРУ ПА А

Митров чан ке убе дљи ве 
про тив „Чела ре ва“

ПЕТО КОЛО СУПЕР Б ЖЕН СКЕ РУКО МЕТ НЕ ЛИГЕ 

Сре ми ца ма изма кла побе да

У утак ми ци 4. кола Прве реги о нал не жен
ске кошар ка шке лиге – гру па А, ЖКК „Срем“ 
убе дљи во је у субо ту 22. окто бра побе дио 
гошће из Чела ре ва. „Срем“ је, како се и 
оче ки ва ло рутин ски добио ову утак ми цу. 
Тре нер Нема ња Ста мен ко вић омо гу ћио је 
свим игра чи ца ма да уђу у игру а оне су се 
оду жи ле пру жа ју ћи свој мак си мум на тере
ну. Еки па „Сре ма“ је на овој утак ми ци била 
додат но поја ча на дола ском бив шег капи
те на „Пар ти за на“ Мили це Инђић, игра чи
це која има вели ко зна ње и иску ство како 
у дома ћој Првој лиги, тако и у WABA лиги 
и ино стра ним клу бо ви ма. У сле де ћем колу 
ЖКК “Срем” госту је еки пи ЖКК „Тител“. Тре
нер „Сре ма“ Нема ња Ста мен ко вић у крат
кој изја ви за „Митро вач ке нови не“ изра зио 
је задо вољ ство оства ре ним резул та том.

– Моји ути сци са почет ка првен ства су 
добри. Поја ча ња се још увек укла па ју у 
наш систем рада. Од овог кола са нама је 
и Мили ца Инђић, вели ко поја ча ње које би 

тре ба ло да допри не се афир ма ци ји мла дих 
игра чи ца које ће ста са ва ти уз њу. Задо во
љан сам начи ном на који је моја еки па стар
то ва ла у про шлој утак ми ци, јер је после 
таквог почет ка лако игра ти у настав ку утак
ми це. Посеб но сам задо во љан енер ги јом 
и одбра ном која нам је доне ла пред ност 
недо сти жну за про тив ни це, рекао је Ста
мен ко вић наја вљу ју ћи у наред ном колу иза
зов и бор бу за побе ду на „вру ћем“ тере ну 
у Тите лу про тив јед не од нај бо љих еки па у 
лиги.

За „Срем“ су на овој утак ми ци игра ле: 
капи тен Мари ја Костић (24 пое на), Зора на 
Дедо вић (14 пое на), Мили ца Инђић (12 пое
на), Мир ја на Мило ва но вић (6 пое на), Нико
ли на Бала нац (5 пое на), Мили ца Ђор ђић (4 
пое на), Мили ца Три ван (4 пое на), Мили ца 
Јери нић (2 пое на) и Мила Нико лић. У еки
пи из Чела ре ва нај е фи ка сни је игра чи це су 
биле Лена Маној ло вић и М. Кесић са по 10 
пое на.  Д. М.

ЖРК „Сло га“: Рајић, Тодо ро вић, Бого
са вље вић, Савић, Т. Бого са вље вић, Миле
тић, Дрпа, Дми тра Бого са вље вић, Тасић, 
Митић, Сто јиљ ко вић, Мило ва но вић, Јова но
вић, Поју жи на Анкић, Ради во је вић. Тре нер: 
Срђан Илић.

ЖРК „Срем“: Раду ло вић, Васи ље вић, 
Мија и ло вић, Митрић, Бла жић, Петро вић, 
Ђули нац, Мир ко вић, Скен џић, Дра ку ла, Шер
фе зи, Була то вић, Шпо ља рић, Ђоро вић, М. 
Шпо ља рић. Тре нер: Душан Дрча.

Руко ме та ши це „Сре ма“ оди гра ле су на 
госто ва њу у Петров цу на Мла ви 23. окто
бра нере ше но са дома ћом еки пом „Сло ге“. 

Митров чан ке су првих десе так мину та има
ле пред ност од чети ри  пет пого да ка коју су 
Петров чан ке „исто пи ле“ на само два раз ли ке 
на полу вре ме ну. Гошће су има ле бла гу пред
ност током већег дела дру гог полу вре ме на и 
чини ло се да ће утак ми цу рутин ски при ве сти 
кра ју. У послед ња три мину та меча „Сло га“ је 
пости гла чети ри гола и сти гла до прве побе
де у првен ству. Нај е фи ка сни је у еки пи гошћи 
биле су Нико ли на Була то вић са 9 и Ната ша 
Раду ло вић са 8 голо ва. „Срем“ је тре нут
но четвр та еки па на првен стве ној табе ли. У 
Срем ску Митро ви цу наред не неде ље дола зи 
„Топли ча нин“ из Про ку пља. Д. М. 

ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  ЖКК „Чела ре во“ 
Чела ре во 71:30 (25:10, 18:3, 16:9, 12:8).

ЖРК „Сло га“ Петро вац на Мла ви ЖРК „Срем“ Срем ска 
Митро ви ца 28:28 (14:16)


