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ПОЧЕЛА ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА

Помоћ најугроженијима

Одржане уличне трке у Инђији

За породицу Пилиповић и све остале који добијају пакете грађевинског матери
јала, ова помоћ значи почетак новог, бољег живота, рекла је комесарка за избегли
це и миграције Наташа Станисављевић

57. атлетске уличне трке у Инђији

У склопу обележавања Дана ослобођења Инђије у петак
21. октобра у Улици Војводе Степе одржане су 57. атлетске
уличне трке. Као и сваке године, учешће су узели учени
ци свих основних и средњих школа са територије општине
Инђија. Према речима секретара Савеза спортова Љубо
мира Ковачевића, и ове године забележен је велики број
учесника.
– Представници образовних установа схватили су да
је ово важан догађај за општину Инђија и традиционалан
спортски догађај у којем треба да учествује велики број

Обележавање почетка реализације пројекта

У Шашинцима је у петак,
21. октобра обележен поче
так испоруке 120 пакета
грађевинског материјала за
избеглице из Босне и Хер
цеговине и Хрватске. Помоћ
је обезбеђена кроз Регио
нални стамбени програм. У
дворишту породице Алексе
Пилиповића, избеглице из
Бугојна, испоручен је први
пакет, вредан девет хиља
да евра, намењен адап
тацији куће у којој живи са
супругом Данком и кћерком
Луном. Грађевински пакет
обухвата
материјал
за
комплетну реконструкцију
објекта, који породица пла
нира да прилагоди за живот
шестогодишње Луне, која је
дете са посебним потреба
ма.
– Услове живота морамо
да ускладимо са Луниним
потребама, како би про
стор био прилагођен њеном
вежбању са справама, да
би јој све било приступачно.
Грађевински материјал нам
је од великог значаја како
би детету помогли. Захвал
ни смо локалној самоупра
ви и донаторима који су
нам омогућили да олакша
мо живот и надам се да су
тешке године иза нас, изја
вила је Данка Пилиповић.
Испорука 120 пакета ће
се вршити на територији

Данка Пилиповић

Сремске Митровице, Руме
и Бачке Тополе.
– Ово је помоћ најугро
женијима.
За
породицу
Пилиповић и све остале
који добијају пакете грађе
винског материјала, помоћ
значи почетак новог, бољег
живота. Желим да у миру
и благостању одгајају своју
Луну. Са оваквом политиком
ћемо наставити и убудуће, а
свако коме је наша помоћ и
подршка потребна, исту ће
и добити, рекла је комесар
ка за избеглице и миграције
Наташа Станисављевић.
Догађају су присуствова
ли и други учесници пројек
та, између осталог представ
ници делегације Европске
уније у Србији, Мисије ОЕБС

Наташа Станисављевић

– а, Министарства за европ
ске интеграције, УНХЦР – а,
Амбасаде Сједињених Аме
ричких држава у Србији, про
јектни менаџери, као и пред
ставници других организаци
ја и локалне самоуправе.
– Због свог географског
положаја и близине ратом
захваћених подручја, Град
Сремска Митровица је од
1992. године до 1998. годи
не збринуо велики број
избегличких породица, са
територије Босне и Херце
говине и Хрватске. Овде су
пронашли нови дом, доче
кани су братски и прија
тељски и интегрисани су у
нову средину. Митровица је
град отвореног срца, чија су
врата свима отворена. Од

Петар Самарџић

почетка ратних дешавања
Град је активно учествовао
у збрињавању угрожених,
кроз стамбене програме,
програме социјалне поли
тике и кроз економско осна
живање породица. Сада
су ти људи наше комшије,
родбина и настојимо да и у
наредном периоду радимо
на решавању њихових про
блема, истакао је заменик
градоначелнице
Сремске
Митровице, Петар Самар
џић.
Укупно 28 избегличких
породица, са територије
Града Сремска Митровица,
добиће ову врсту помоћи у
наредне две недеље.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

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

ученика- рекао је Ковачевић.
Он је додао да Савез спортова и ове године организатор
ове спортске манифестације уз свесрдну помоћ Општине
Инђија и свих осталих јавних институција и предузећа.
– У просеку сваке године имамо укупно између 500 и 750
учесника. Желео бих да се захвалим директорима свих
основних и средњих школа који на прави начин анимирају
ученике и ученице и због тога сваке године велики одзив на
уличним тркама, рекао је Ковачевић.
М. Ђ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Шта је то компромис о Косову?

Н

и просечан Србин, уз ограду да
дугујемо сувислу дефиницију
просечног Србина, ни Србин
који у писаној јавној форми разми
шља о косовском проблему, не може
јасно да замисли како би поново
изгледала Србија са стварно инте
грисаним Косовом у њен државни
систем. Тек штуре помисли о томе
јаве нам се док посланик из тзв. Пре
шевске долине за говорницом у срп
ском парламенту срчано нервира
већину својим ставовима против соп
ствене државе: боже, како би изгле
дала Народна скупштина са, на при
мер, 60 таквих говорника са Косова и,
можда, таквим председником парла
мента? Како би изгледала Влада са,
на пример, премијером са Косова?
Како би изгледала Србија када би
сви косовски Албанци колективно
уснили нешто јако ружно и ујутро
наумили да се врате у Србију и
стварно и потпуно укључе у њен
државни систем? О, за неке Србе то
би био ружнији сан од Албанцима
њиховог!
И овакве штуре помисли требало
би да нам буду довољне за испоста
вљање реалног мандата државном
руководству у преговорима о Косову.
Нереални захтеви које намеће јав
ност само везују руке државном вођ
ству у мучном преговарању о одржи
вој вези Косова са Србијом. Рачуни
ца о максималном захтеву да би се
добило нешто мање од максималног
није универзално примењива, пого
тову ако је насупрот мале и усамље
не Србије колективни Запад, истин
ски непријатељ њене независности и
неутралности.
Председник Србије покушао је пре
неколико година да кроз „унутрашњи
дијалог о Косову” дође до употре
бљивог става јавности о преговарач
кој платформи Србије. Посебне три
бине за правнике, културњаке, при
вреднике, па и спортисте, уз дужно
поштовање за појединачна мишље
ња, нису донеле ништа осим плеби

сцита о колевци српске културе и
вере, о колевци српске државе, о
историјској земљи српског народа, о
најскупљој српској речи, о Брозовој
шиптарској аутономији као максиму
му који Србија треба да допусти.
Председник није добио ништа кон
кретније и промишљеније од излива
патриотизма. У општем позиву на
расправу није било сметње да се у
оквиру „сви” препозна и САНУ. Али,
авај, Академија се није препознала,
па је сачекала да се „дијалог” сам
угаси без њеног одзива, који би, да га
је било, највероватније показао њену
идеолошку подељеност.

Већина грађана Србије,
српска Црква, десне пар
тије и „национ
 ална инте
лигенција” непоколебљи
во држе да цело Косово
мора остати у Србији.
Нема ни примисли да
бисмо се могли помирити
само са севером Косова у
саставу Србије, и онај
који би испред Србије
понудио преговоре у том
смеру био би проглашен
издајником и не би се
дуго наносио своје функ
ције
Српска црква је, затим, већ напу
штени унутрашњи дијалог о Косову
заковала ставом: не прихватамо
отцепљење, нећемо да их признамо,
нећемо разграничење ни поделу, јер
је Косово наше. Сада упокојени
патријарх Иринеј тада је рекао: „Не
ка нам га отму, али наш пристанак
неће добити, чек аћемо божју и
земаљску правду. Ако га поделимо,
пристали смо. Ако се разграничимо,

пристали смо, а онда више нисмо то
што јесмо.”
Онај замишљени ружни сан који би
Албанце са Косва навео да пожеле
интеграцију у државни систем Срби
је извесно се неће догодити. За њих
је ружан сан и Заједница српских
општина која би их зауставила у
чишћењу севера од Срба.
Обичан грађанин Србије не зна
шта би тачно требало да садржи
могући „свеобухватни споразум”
између Беог рада и Приштине. Запад
и Приштина држе да би Беог рад тре
бало да нађе срећу у међусобном
признању Србије и Косова, и високо
коос
 овско признање Сребије које
Србији није потребно.
бог његове склонсти да реше
ње види у подели Косова,
Хашиму Тачију Запад је активи
рао одговорност за злочине и искљу
чио га из процеса преговарања, што
поуздано значи да Запад није за
поделу већ да све остане шиптарско,
и лојално Западу.
Насупрот томе, фамозни српски
унутрашњи дијалог о Косову, српска
Црква, десне партије и „национална
интелигенција” непоколебљиво држе
да цело Косово мора остати у Срби
ји. Нема ни примисли да бисмо се
могли помирити само са севером
Косова у саставу Србије, и онај који
би испред Србије понудио преговоре
у том смеру био би проглашен издај
ником и не би се дуго наносио своје
функције.
Српска колективна свест о Косову
и агресија колективног Запада на
Србију не дају много простора срп
ском прдседнику да у преговорима
са Приштином и Западом избори
обострано прихватљиво решење. И
прва и друга страна, прва са широко
усвојеним фатализмом, а друга са
радосним непријатељством према
Србији, безмало па иду у правцу кога
је блаженопочивши српски патријарх
Иринеј наслутио: нека нам га отму,
али наш пристанак неће добити.

З
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НАСТАВЉА СЕ БРИГА О СЕЛУ

Нове куће у Ноћају,
Кузмину и Манђелосу

На основу Уредбе Владе Републике Србије, Министарство за
бригу о селу спроводи Програм доделе бесповратних средста
ва за куповину сеоске куће са окућницом на територији Репу
блике Србије за 2022. годину. Захваљујући административно
– техничкој помоћи и подршци Града Сремска Митровица и
градске Агенције за рурални развој, посебно у делу процене
тржишне вредности некретнине, ове године је најпре шест

породица са територије града Сремска Митровица остварило
право на ова средстава, а потом и нове три породице.
У Палати „Србија“ уприличено је потписивање уговора о реа
лизацији програма, и то за супружнике Бранку и Мирослава
Степановић за куповину куће у Ноћају, за самохрану мајку
Вању Пилиповић за кућу у Кузмину и за младог пољопривред
ника Немању Лаћарца за куповину куће у Манђелосу.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Бешеновцу“ средства
за унапређење пословања

По завршетк у конк урса
Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица,
пољопривредно газдинство
„Бешеновац“ из Бешенова је
захваљ ујућ и
додељ ен им
средствима унапредило сво
ју производњу у области пре
раде меса. Митровачка аген
ција је у мају ове године рас
писала конкурс, намењен
младим пољопривредници
ма за инвестиције у имовину
и прераду меса и млека.
– Веома је важна помоћ
при набавци основних сред
става за рад. Подигли смо
наш посао на виши степен
куповином кобасичарских,
пандлерајских стол ова и
колица за транспорт у месар
ској производњи. Задовољни
смо реализацијом конкурса.
Ово је породични посао,
јесте тежак, али га радимо са
еланом. У послу смо званич
но од прошлог новембра.

Душица Павловић и Мирко Илић

Нисмо се покајали ни једног
тренутка. У потпуности смо
оријентисани на пласман
робе физичким лицима, а

продају вршимо на манифе
стацијама и преко интернета.
Највише производа нам иде
у Београд и Нови Сад, рекао

је Мирко Илић из Бешенова.
Укупно осам пољопривред
ника је добило средства, а
могла су да конкуришу лица
старости до 40 година. За ову
намену, конкурсом је опреде
љено око шест милиона
динара.
– Циљ тог конкурса је био
да помогнемо нашим младим
пољопривредницима да уна
преде своју производњу и да
им омогућимо опстанак на
селу. Сматрам да је важно да
се прелази из примарне у
секундарну пољопривредну
производњу, јер за таквим
прерађевинама постоји вели
ка потражња, рекла је в. д.
директора Агенције за рурал
ни развој, Душица Павловић.
Газдинство у Бешенову
производи традиционалне,
сухом ес нат е
прои зв од е,
карактеристичне за свињски
део Срема. 
А. Д.
Фото: Б. Т.
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ПРОЈЕКАТ „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ“

Митровица је добар пример

У уторак, 18. октобра је у
Градској кући у Сремској
Митровици одржан састанак
поводом пројекта „Одрживи
развој за све – платформа
за локални дијалог“. Проје
кат у сарадњи Регионалне
иницијативе Срема и Града
Сремска Митровица подржа
ла је швајцарска Влада. Циљ
је јачање капацитета „зеле
них“ и јединица лок алне
самоуправе у доношењу
одлука из области заштите
животне средине и одрживог
развоја.
– Овај мониторинг бих
назвао неком врстом завр
шне конференције пројекта,
јер је већина пројектних
задатака и активности већ
успешно реализована. Циљ
је већа укљученост грађан
ства, стручне јавности и
цивилног сектора у рад Скуп
штине града као највишег
градског органа. Формирана
је Зелена одборничка група
чиме је успостављен нов
механ из ам рад а наш ег
локалног парламента што ће
омогућити дијалог и утицај
јавности на доношење одлу
ка кроз механизам „зелене
столице“, којом се обезбеђу
је учешће представник а
„Регион
 алне зелене мреже
Срема“ као званичног у раду
Скупштине града, објаснио је
Петар Самарџић, заменик
град он ач елн ице Сремс ке
Митровице.

Учесници пројекта

Удруж ењ е „Рег ио н алн а
зелена мрежа Срема“ осно
вано је као нестраначко,
невладино и непрофитно
удружење.
– Грађанство преко мреже
и Зелене одборничке групе
треба да утиче на доносиоце
одлука, да то буде нека врста
спреге између грађана и
локалне самоуправе. Жели
мо да учествујемо у Зеленој
агенди Европске уније, одр
живом развоју и позивамо
грађане да путем сајта дају
своје предлоге који ће се
итекако чути и доћи до доно
сиоца одлука, рекла је Тама
ра Милковић, председница
Зелене одборничке групе.
Сремска Митровица је

добила похвалу донатора
средстава за овај пројекат,
због доброг примера сарад
ње између локалне самоу
праве и грађана.
– Важно је да се грађани
питају који приор
 итети ће се
наћи у буџету, на који ће се
начин решавати еколошки,
социјални и други проблеми
са којима се у свакодневном
животу сусрећу. У протеклих
12 месеци постигнути су зна
чајни резултати, сматра
Биљана Ђусић Радмиловић,
представница канцеларије
за сарадњу при амбасади у
Србији и донатора на пројек
ту.
Сарадњом су задовољни и
чланови невладине органи

зације Регионална развојна
агенција Срем, који су иста
кли важност конкретних
циљева пројекта.
– Анализирали смо шта
грађани сматрају да је про
блем и како могу активно да
учествују у одлук ама о
животној средини, сходно
томе успостављено је неко
лико механизама, казао је
Милан Миличић, члан РРА
„Срем“.
Кроз пројекат се радило на
едукацији и креир
 ању јавног
простора за дебату о зашти
ти животне средине, на кому
ник ацији и видљивости,
поред бројних анализа тре
нутног стања.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Одржан Каријерни дан
У среду, 19. октобра је у Митровачкој
гимназији одржан традиционални
Каријерни дан. Ове године се одазва
ло чак 28 факултета, који су одржали
промоцију средњошколцима.
– Каријерни дан је први корак у про
граму професионалне оријентације,
који спроводимо са нашим матуранти
ма. На овај начин смо им омогућили да
не морају да одлазе у Београд или
Нови Сад да би се информисали о
даљем школовању, већ да добију
сазнања управо овде, рекла јеТамара
Перић, педагог у Митровачкој гимнази
ји.
Млади кажу да поздрављају ову
праксу Митровачке гимназије и да се
надају да ће Каријерни дан и убудуће

помагати гимназијалцима да се профе
сионално усмере.
– Имали смо прилику да чујемо мно
го корисних информација и да размо
тримо све понуђене опције. Мене инте
ресује Правни факултет у Новом Саду,
тако да је ова посета факултета добра
ствар и носи нам много бенефита,
изјавио је Владимир Хаџи Стевић, уче
ник Митровачке гимназије.
Према речима директорице гимнази
је Мирјане Ђорђевић, посебно је задо
вољство што су се као презентери
факултета појавили и некадашњи уче
ници Митровачке гимназије, који су
данас професори.
– Бивши сам ђак Митровачке гимна
зије и у моје време Каријерни дан није

постојао. Након периода епидемије
корона – вируса смо схватили колико
нам је недостајао непосредан контакт
и колико то може да помогне некоме
да одлучи да ли ће уписати Архитек
тонски факултет или неки други. Захва
лан сам колегама које су организовале
овај догађај, да можемо да се предста
вимо ђацима. Они углавном имају
свест о томе шта би желели да студи
рају, али финесе одлучују, изјавио је
Бранислав Антонић, асистент на Архи
тектонском факултету у Београду.
Иако је сваке године интересовање
факултета за учешће у Каријерном
дану било све веће, ове године је био
присутан рекордан број.
А. Дражић
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ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ФОТОГРАФИЈЕ „БЕОФОТО“, ДОБИТНИК ОКТОБАРСКЕ
НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Фотографија је моменат
изван времена

У тренутку када припремају седамнаесту изложбу „Православље на интернету“,
друштву „Беофото“ Октобарска награда представља подстицај и мотивацију да
наставе традицију и убудуће

Друштво љубитеља фотографије,
филмских и видео - остварења „Беофото“
из Беочина је добитник Октобарске награ
де општине Беочин за посебан допринос
афирмацији општине. Награду је примио
Исмет Адемовски, председник друштва.
„Беоф
 ото“ је званично формиран пре
петнаест, али функцион
 ишу заједно већ
седамнаест година. Петнаест чланова је
заслужно за одржавање, сада већ тради
ционалне и надалеко познате изложбе
„Православље на интернету“.
– Прву изложбу покренули смо пре
седамнаест година. Тада нам се на кон
курс јавило двадесет и шест учесника и
направили смо четири стране каталога.
Данас је то каталог са тридесет и две
стране, што представља резултат рада,
квалитета и заинтересованости људи.
После те прве године смо схватили да смо
погодили праву тему. Дали смо и прави
назив изложби, када је интернет био још
увек „име“, а код нас не толико развијен.
Захваљујући, управо, интернету ми смо
стигли до једног пољског сајта намење
ном објављивању православних фотогра
фија. Беочинци су ту дали велики допри
нос, са објављивањем наших радова.
Тако се створила идеја да ми организује
мо изложбу, као најбројнији у том друштву.
Видели смо да је почетак тежак, али успе
шан. Одлазили смо са изложбом у Бања
Луку, Мркоњић Град, Прњавор, а уследила
су места по Србији. Без финансијских
средстава смо успели да се пробијемо.
Аутори су сматрали да је наша изложба
таквог квалитета да заслужује стицање
бодова. Наиме, сваки аутор који освоји
неку награду на нашој изложби, практично
није могао да презентује тај резултат и
заради бодове, па смо се определили да
све ово озваничимо приступањем Фото
савезу Србије. Фотографи аматери и про
фесионалци имају на тај начин сатисфак
цију за свој рад, каже Адемовски.
У сваком послу постоје тешки тренуци,
из којих настане нешто вредно сећања.
Као један од таквих момената, Исмет Аде
мовски наводи долазак аутора фотогра
фија из Русије и Македоније.
– Пре неке четири године када смо обја
вили резултате, добили смо мејл из Руси
је, од ауторке победничке фотографије,
Маргарите Толмачеве, у ком је изразила
жељу да дође са својим супругом. Онда се
у међувремену јавио и добитник награде
из Скопља са истом жељом. Тада смо
имали дилему како да их угостимо, а јавио
се проблем и где ћемо да их сместимо...
Све смо, ипак, урадили како треба, а има
ли смо госте и из Бугарске. Тај тренутак
нас је све мотивисао да наставимо са
радом на овој изложби. Буде ту умора и

Исмет Адемовски

напора, али када се пошаљу каталози,
када прође изложба, када добијате силне
похвале, онда је то права сатисфакција,
испричао је Исмет Адемовски.
Адемовски се фотографијом почео
бавити врло млад. Готово у дечачком

О награди
У тренутку када припремају седамна
есту изложбу „Православље на интер
нету“, друштву „Беофото“ Октобарска
награда представља подстицај и моти
вацију да наставе традицију и убудуће.
– Сви људи који су добили Октобар
ске награде ове године су их заиста и
заслужили. Након доделе су нам многи
честитали, али нисам очекивао у тој
мери. Можда сам и раније прижељкивао
награду за „Беофото“, док смо се бори
ли за одлазак са изложбом у Босну и
Херцеговину. Успех је био отићи и при
премити то све. Човек који нас је доче
као и први нас пут видео, угостио је
двадесет људи и финансирао позивни
це. Тада ми је било криво јер код куће
неко твој рад не види. Сад кад је награ
да дошла, размишљао сам и сетио се
свих тих седамнаест година, закључио
је Исмет Адемовски.

узрасту и то све захваљујући наставнику
општег техничког образовања.
– Захваљујући Ивану Мицеку, многа
деца из Беочин села су се заинтересова
ла за фотографију. Када сам био седми
разред, купио сам фотоапарат од новца
који сам зарадио током лета, скупљајући
шљиве. Тако је све почело. Захваљујући
фотоап
 арату сам почео да се бавим нови
анарством, који ми је касније омогућавао
да присуствујем утакмицама клуба Војво
дине који је играо у Новом Саду. Тако сам
пропратио утакмице и у Беог раду између
Црвене звезде и Партизана. Имао сам и
паузу са фотографисањем, да бих послед
њих 25 година провео тражећи што боље
фотоапарате, штедећи за њих... То је скуп
спорт, истиче наш саговорник.
Говорећи о младим нараштајима, Исмет
каже да га радује чињеница да постоје
млади који се интересују за фотографију.
Увек им саветује да морају бити упорни и
истрајни у томе. Управо је то један од
фокуса удружења, који прижељкује за
наредни период.
– Волео бих да добијемо просторије. Да
се укључи што више младих, да бисмо
имали школу, где бисмо могли да покаже
мо једни другима шта смо урадили, пору
чује Исмет Адемовски.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ БЕОЧИН БИЉАНА ЈАНКОВИЋ ПОСЕТИЛА РАКОВАЦ

Решавање комуналних
и урбанистичких проблема
Председница
Општине
Беочин Биљана Јанковић је
у оквиру планираних актив
ности обиласка месних зајед
ница са својим сарадницима
посетила Раковац. Председ
ница Јанковић се том прили
ком састала са председни
ком Савета Месне заједнице
„Раковац“ Јованом Дујмови
ћем и шефом месне канцела
рије и матичарем Радованом
Ђуричином.
Током
посете
Раковцу,
председница Јанковић имала
је прилику да се информише
о темама и питањима која су
од значаја за живот локалног
становништва, а које се нај
више односе на урбанизам и
комуналне делатности као и
да обиђе Месну канцелари
ју, амбуланту и археолошки
локалитет „Градина“. Пред
седници Јанковић је током
обиласка указана и потреба
мештана за побољшањем
саобраћајних услова у око
лини основне школе, али и
потреба за изградњом игра
лишта за децу у Раковцу.
– Имајући у виду да је Рако
вац територијално најраспро
страњенија месна заједница у
нашој општини и да грађани
који овде станују заиста има

Биљана Јанковић у обиласку МЗ Раковац

ју доста оправданих потреба
и предлога за унапређење
њихове средине, изуетно је
важно да пажљиво планира
мо буџетска средства и актив
ности локалне самоуправе
за наредну годину. Такође,
мештанима Раковца треба
понудити и могућност парти
ципативног буџетирања како
би имали још један начин да
у фокус рада и приоритета
локалне самоуправе ставе
теме и питања по сопственом

избору, истакла је председ
ница Јанковић током посете
Раковцу.
Подсетимо, након недав
ног обилска актуелних радо
ва у основној школи у Раков
цу председница Јанковић
је добила увид у финализа
цију пројекта дуго очекива
не фискултурне сале у овој
школи. Посебно нас радује
чињеница да је овим радо
вима обухваћена и изградња
две нове учионице за учени

ке као и зборнице за настав
но особље школе. Коначним
завршетком овог пројекта,
знатно ће бити унапређени
услови боравка деце и рада
учитеља у раковачкој школи.
Обилазак месних заједни
ца ће у наредном периоду
бити фокус у раду председ
нице Општине Беочин како
би се добио јаснији увид у
потребе грађана и проблеме
са којима се суочавају наша
села.

ОПШТИНА БЕОЧИН

Програм „Од неплаћеног до плаћеног
женског рада“

У Великој сали Скупштине
општине Беочин је у среду,
19. октобра одржана радио
ница, родна анализа и еду
кација на тему родне рав
ноправности и неплаћеног
женског рада као и тумаче
ње законских оквира и стра
тегија које на националном
и локалном нивоу покрива
ју ове теме. Председница
општине Беочин Биљана
Јанковић присуствовала је
уводном делу овог скупа и
том приликом свим едукатор
кама и учесницама пожелела
добродошлицу истичући да
је Општина Беочин спрем
на да узме активно учешће
у дијалогу и активностима на
тему родне равноправности.

– Верујем да ће израда
Локалног акционог плана за
остваривање родне равно
правности бити добра осно
ва да Општина плански и
пажљиво спроведе политику
родне равноправности међу
нашим грађанкама. Поред
Беочина, очекујем да се овим
планом скрене пажња и на
положај жена у руралним
срединама наше општине
којима је потребно дати више
могућности за квалитетним
усавршавањем, едукацијом
и оснаживањем, истакла је
председница Јанковић током
свог обраћања.
Циљ овог скупа био је поди
зање свести о економској и
социјалној вредности непла

Детаљ са радионице

ћеног рада жена у Војводини,
утврђивање монетарне вред
ности истог и дефинисање
конкретних мера и препору
ка које ће допринети развоју
општине Беочин у области
родне равноправности.
Поменути програм међу
локалним самоуправама реа
лизује Академија женског
предузетништва из Новог

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Сада уз подршку Агенције
Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање
жена у Србији а у оквиру про
јекта „Кључни кораци ка род
ној равноправности, фаза II”.
Поред Беочина, локалне
самоуправе које су обухваће
не овим програмом су Кула,
Суботица, Сомбор, Врбас,
Бачка Паланка и Бач.
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Додељене
Октобарске награде

Добитници Октобарских награда за 2022. годину

Сви добитници Октобарских награда, до сада, оставили су велики траг свако у
свом домену. Суштина ове награде је да се захвалимо онима који доприносе да наша
општина изгледа и функционише сваке године све боље и да се име Инђије чује
широм света – рекао је Владимир Гак
Обележавање Дана општине Инђија,
22. октобра, почело је пријемом делега
ције инђијског СУБНОР – а, али из других
делова бивше Југославије који су својим
доласком уприличили обележавање зна
чајног датума у историји тог сремског гра
да. За њих је организован пригодан про
грам у згради Општине, а присутнима се
обратио и председник Општине Влади
мир Гак и честитао Дан ослобођења од
окупаторских снага у Другом светском
рату.
– На овај дан треба да се сетимо свих
жртава које су понели преци за нашу сло
боду и бољу будућност. Увек треба да
тежимо томе да и будуће генерације иду
корак даље у чувању и сећању на све што
антифашизам са собом носи, како би и
они знали да цене слободу и мир- рекао
је Гак и додао да не смемо изгубити
исправан однос према слободи, јер су
велика зла која сваки рат са собом доно
си.
После програма у згради Општине
положени су венци и цвеће на споменик
Подунавско - партизанском одреду у цен
тру Инђије, којем су присуствовали пред
ставници борачких организација из окру
жења. Након полагања венаца, организо
ван је и свечани пријем за представнике
братских и пријатељских општина у згра
ди Општине Инђија које је, такође,
поздравио председник те сремске локал

не самоуправе Владимир Гак истакавши
да се пријатељство треба неговати и
захвалио делегацијама из Гевгелије,
Јабланице и других пријатељских општи
на што су издвојили време како би увели
чали обележавању Дана општине Инђија.

У оквиру обележавања Дана општине
Инђија, 22. oктобра, одржана је и свеча
на седница Скупштине општине Инђија у
Културном центру коју је отворио пред
седник СО Инђија Ђорђе Димић. После
њега, присутнима се обратио и председ

Владимир Гак положио венце на споменик у центру Инђије
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ник Општине Владимир Гак који је још
једном честитао суграђанима Дан општи
не.
Гак је, између осталог, истакао да је та
општина данас једна од најразвијенијих
и да се остварују планови који се односе
на повећање броја становника, што је
била једна од жеља челних људи када су
преуз ели други мандат 2020. године.
– Борили смо се и изборили да Инђија
постане најбоље место за породицу и
данас можемо да се похвалимо да се у
претходне две године доселило више од
1660 људи из свих делова Србије који
сматрају да Инђија има перспективу и да
се у нашем граду боље живи. Због тога
морамо да наставимо са развојем при
вреде и отварањем нових радних места
као и да се понашамо домаћински, како
смо се према нашем граду и односили
до сада- рекао је Гак.
У склопу свечане седнице додељене
су Октобарске награде за 2022. годину,
највише признање које додељује Општи
на Инђија компанијама, удружењима и
појединцима који су дали допринос уна
пређењу локалне заједнице у различи
тим сферама деловања. Октобарске
награде ове године уручене су компани
јама „Тојо Тајерс“ и „Гомбит“, за изузетне
резултате у раду и највиша достигнућа и
остварења у области привреде. Окто
барске награде добило је и Удружење
спортских риболоваца „Барица“, за изу
зетан допринос развоју спорта у Инђији а
када су у питању појединци, овогодишњи
лауреати су Михајло Бањац, фудбалер
руског „Краснодара“ који је своје прве
фудбалске кораке начинио у Инђији и
Наташа Косановић, професор српског
језика и књижевности и председница
Културно-уметничког друштва „Соко“ у
Инђији.
– Утисци су заиста веома позитивни
јер се награди нисам ни надала, нити
сам је очекивала. Све оно што радим,
како у школи „Петар Кочић“ тако и у КУДу „Соко“ већ 17 година, не радим због
награда већ из личног задовољстваистакла је Наташа Косановић, добитни
ца Октобарске награде за изузетан
допринос развоју културе у општини
Инђија.
Плакете и дипломе добитницима ово
годишњим лауреатима уручио је пред
седник председник Општине Инђија Вла
димир Гак.
- Трудили смо се да награде и ове
године стигну у праве руке, јер су у пита
њу компаније које запошљавају значајан
број радника и које су допринеле да се
привреда у нашем граду и даље развија.
Сви добитници Октобарских награда, до
сада, оставили су велики траг свако у
свом домену. Суштина ове награде је да
се захвалимо онима који доприносе да
наша општина изгледа и функционише
сваке године све боље и да се име Инђи
је чује широм света – рекао је Гак.
У наставку програма свечане седнице
наступили уследио је културно-уметнич
ки програм у извођењу ученика основних
школа „Петар Кочић“, „Душан Јерковић“
из Инђије и ОШ „Браћа Груловић“ из
Бешке о животу сликарке Данице Јова
новић из Бешке, која је стрељана у
Првом светском рату.
М.Ђ.
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У част стрељаној
српској сликарки

Меморијална соба Данице Јовановић

У оквиру обележавања Дана општине
Инђија у суботу, 22. октобра, у Малој
галерији Културног центра Инђија свеча
но је отворена Меморијална соба сли
карке Данице Јовановић.
Поставк а
Меморијалне собе, као стална изложба у
Малој галерији, обухвата сценографски
приказан живот и рад сликарке, од најра
нијих дана у Бешки, преко Новог Сада,
Београда, Минхена, повратка у домови
ну, до трагичног краја на Петроварадин
ској тврђави 1914. године. У оквиру про
јекта Меморијалне собе, чији је аутор
Јасна Јованов, објављена је и моногра
фија „Даница Јовановић – године и дога
ђаји“ као и сликовница/бојанка „Упознај
Даницу Јовановић“, намењена деци која
похађају ниже разреда основних школа.
– Посетиоци ће моћи да се упознају са
животом сликарке јер се у једном делу
меморијалне собе налазе и њене личне
ствари, фотографије, писма и њена
уметничк а дела- истакла је ауторк а
Јасна Јованов.

Приликом свечаног отварања посети
оци су присуствовали и стручном тума
чењу изложбе, а у наредном периоду
моћи ће да прате филмске програме о
сликарки и стручна предавања, док ће
за школски узраст бити организоване
посебно конципиране ликовне радион
 и
це. Како је на отварању меморијалне
собе истакла Ружица Јовановић, дирек
торица Културног центра Инђија, пред
виђено је да ова изложба остане стална
поставка Мале галерије Културног цен
тра.
– Веома смо поносни што се под
нашим кровом налази меморијална соба
сликарке Данице Јовановић, уметнице
која је својим значајем давно превази
шла локалне оквире- истакла је дирек
торица КЦ Инђија и на крају додала да
ће почев од понедељка, 24. октобра,
сваког радног дана бити организоване
едукативне радионице у периоду од 8 до
16 часова, а за најмлађе средом и пет
ком.
М. Ђ.

Даница Јовановић (1886–1914)
Даница Јовановић је српска сликар
ка која је припадала генерацији срп
ских модерниста, који су уметничко
школовање започели почетком 20.
века, а њихов креативни успон су пре
кинули Балкански и Први светски рат.
Троразредну основну школу завршила
је 1895. године у Бешки. Најбоље оце
не је имала из цртања. Њено студира
ње помогли су многи Бешчани својим
прилозима, као и црквена општина.
Школовање наставља у Минхену на
Женској сликарској академији (1909
— 1914). Крајем марта 1914. године
Даница је завршила академију и поста
ла “академска сликарка”.
Из Минхена враћа се 3. августа
1914. године. Провела је извесно вре
ме код пријатеља проф. Варађанина у
Новом Саду. Затим је кренула у Бешку,

да се опрости са братом Миланом, који
је као мобилисан кренуо у рат. Међу
тим ухапшена је 10. септембра 1914.
године и два дана касније стрељана по
кратком поступку са још пет мештана,
таоца.
Даница Јовановић је грубо зауста
вљена на почетку каријере којој је
толико тежила и за коју се борила,
сачуване су тек понеке жеље у писми
ма: да до 1915. године буде „готова са
неким својим плановима – и онда, у
име Бога, излажем,“ да путује у Рим
„где је свака стопа класична“, Лондон,
можда Париз, да покаже женама кад
се врати у домовину какве се шаре
употребљавају на ћилимима... На шта
фелају у родној кући у Бешки остала је
недовршена копија Рубенсове „Отми
це Леукипових кћери“.

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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СУБОТИШТЕ

Гас доступан већ ове зиме
Председник Општине Пећин
ци Синиша Ђокић обишао је
17. октобра радове на изград
њи дистрибутивне гасне мреже
у Суботишту. Радови који су
почели пре око два месеца
полако се приводе крају, а
остало је да се изгради још око
500 метара гасне мреже, од
укупно пет и по километара
колико је потребно да би гас
стигао до сваког домаћинства у
Суботишту.
– Суботиште је у групи чети
ри насеља у којима гасну мре
жу гради предуз еће Беогас, а у
тој групи су и Пећинци, Шима
новци и Прхово. Како нам је
данас најавио представник
извођача радова, грађанима
Суботишта ће већ у наредних
месец дана гас бити доступан
као енергент. У преосталих 11
насеља, у којима се гасна мре
жа гради у сарадњи са ЈП
„Србијагас“, већ се раде испи
тивања мреже и прибављање
неопходне техничке докумен
тације. Надамо се да ће и у
већини тих насеља гас бити
доступан као енергент већ ове
зиме - изјавио је председник
Ђокић.

Обилазак радова у Суботишту

По речима техничког дирек
тора Беогаса Владимира Спа
сојевића, гасна мрежа је у
претходном периоду завршена
у Пећинцима и Шимановцима.

– Сада завршавамо у Субо
тишту и остаје нам још 5,4
километра гасне мреже у Прхо
ву, коју ћемо изградити почет
ком наредне године. У Шима

новцима нам је остала још
само индустријска зона 5.1. за
коју тек треба да се ради про
јектно-техничка документација
– рекао је Спасојевић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Обележен Дан школе

Пећиначк а средња Техничк а школа,
која носи име нашег народног хероја
Миленка Веркића Неше, обележила је 16.
октобра Дан школе традиционалним
полагањем цвећа на спомен обележје, у
присуству наставног особља, просветних
радника и директора културних установа
са територије наше општине, као и учени
ка. Том приликом, директорка пећиначке
Техничке школе Сања Дујић похвалила је
рад свих запослених, али и марљивост
ученика који желе да науче што више у
одличним условима, како је рекла, које
имају након изградње новог дела школе.
– Веома сам поносна на све запослене
који су несебично одговорили на све иза
зове у протеклом периоду. Наставнички
позив је један од најодговорнијих и најва
жнијих на свету. Не постоји ништа важније
од образовања, јер будућност свих нас
зависи од његовог квалитета у садашњо
сти. Зато се захваљујем и локалној само
управи, свим институцијама и компанија
ма на сарадњи, као и на помоћи у оства
ривању образовно-васпитне делатности
наше школе. Вама, драги наши ученици,
поручила бих следеће - образовање је
најмоћније оружје које можете употреби
ти да промените свет, али и себе. Учите,

Обележен Дан школе

развијајте се и радите на себи. Настојте
да будете верни и искрени пријатељи, а
пре свега добри људи – рекла је дирек
торка Дујић.
На спомен – обележју, средњошколке
су говориле стихове Меше Селимовића и
Јелене Стојковић Мирић, као и песме о
пећиначкој школи које су написали сами
ученици.
Дан школе обележен је и спортским
активностима – ученици су се такмичили

у малом фудбалу и стоном тенису, док су
се наставници забављали играјући бад
минтон. На крају дана талентовани ђаци
и њихови пријатељи су својим умећем на
гитари и тамбури орасположили другаре
и наставнике.
Народни херој Миленко Веркић Неша
рођен је 16. октобра 1912. године у Обре
жу, а био је борац Посавског батаљона.
Погинуо је у ноћи између 19. и 20. децем
бра 1942. године на Мајевици.

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

Бесплатна
мамографија
Сваког октобра се обележава Међуна
родни месец борбе против рака дојке
како би се подигла свест јавности о зна
чају превенције и раног откривања боле
сти.
Уколико се карцином дојке открије на
време, у преко 90 одсто случајева, лече
ње има добру прогнозу. Рано откривање
има изузетну важност, па је тако Покра
јинска влада пре три године покренула
пројекат „Прва мамографија“, с циљем
да се женама у руралним срединама у
Војводини омогући снимање покретним
мамографом бесплатно, без упута и без
заказивања.
Покретни мамограф је од 24. октобра,
у 12.00 часова, постављен у Шиманов
цима, на паркингу код Дома здравља, а
мамографско снимање моћи ће да се
обави само уз личну карту или неки дру
ги документ за идентификацију. Прегле
ди су намењени женама од 40 и више
година, које нису у процесу лечења од
тумора или рака дојке и које нису већ у
процесу праћења од стране лекара.
Број снимања није ограничен и зависи
ће искључиво од броја заинтересованих
жена, а по завршетку снимања у Шима
новцима покретни мамограф ће бити
постављен у Пећинцима, о чему ће јав
ност бити информисана званичног сајта
Општине Пећинци www.pecinci.org.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Музичке радион
 ице
одржане у 13 насеља
Пројекат Културног центра Пећинци
„Заједно у ритму на селу – класична
музика кроз балет”, који је почео са реа
лизацијом током Дечје недеље, наста
вљен је у још шест насеља пећиначке
општине. Музичко – едукативне радио
нице одржане су у Огару, Обрежу, Аша
њи, Купинову, Доњем Товарнику и Дечу,
а радионице ће бити одржане и у Кар
ловчићу и Сремским Михаљевцима.
Пројекат подразумева 16 радион
 ица
намењених основцима у свих 15 насеља
и деци и младима са сметњама у развоју
из Дневног боравка у Суботишту, при
чему је акценат на популаризовању кла
сичне музике и њене употребне и стату
сне вредности. Овај културно – уметнич
ки и образовни програм, реализује се
трећу годину заредом под покровитељ
ством пећиначке локалне самоуправе, а
две године и под покровитељством
Покрајинског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе с верским
заједницама.
И ове године пројекат ће бити круни
сан са три концерта, на којима ће бити
извођене популарне мелодије из позна
тих балета. Концерти су намењени свој
деци са простора општине Пећинци, а
посебно онима који су упознати са тема
тиком пројекта кроз 16 музичко-едука
тивних радионица одржаних у свим
насељима пећиначке општине.
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ЗАШТИТА УЉАНЕ РЕПИЦЕ

Због касне сетве потребна
већа заштита усева
Уљана репица је биљна врста која из
године у годину заузима све значајније
површине у нашој земљи. Ове године
због времeнских услова сетва је касни
ла тако да се усев налази у различитим
фазама развоја. Пољопривредни струч
њаци кажу да треба обилазити усеве и
утврдити да ли има напада лисних ваши
или неких других штетних инсеката и,
ако је потребно, одмах обавити и зашти
ту одговарајућим инсектицидима.
Овогодишња сетва обављана је у те
шким условима тако да су рокови били
различити, а самим тим, и усев је у раз
личитим фазама развоја. Овакво стање
усева је идеално за појаву, на пример,
лисних ваши и других штетних инсеката,
па пољопривредници треба да што пре
обиђу своје парцеле, да би, уколико је то
потребно, на време интервенисали одго
варајућим инсектицидом.
– Овогодишњу сетву уљане репице
пратили су проблеми који су имали везе
са временским условима. Кише и сушни
период успорили су припрему земљи
шта за ову биљну врсту, тако да је усев
сада у различитим фазама развоја. По
себну пажњу треба обратити на прецеле
где је усев у фазама ницања или трећег
до четвртог листа, где могу да се поја
ве штетни инсекти. Прегледом парцела
треба утврдити да ли има лисне ваши,
бувача или лисних оса, а могућа је и по
јава гусеница. Сви ови инсекти могу да
нанесу велику штету уљаној репици, па
пољопривредници, уколико утврде да
има њихове појаве, морају правовреме
но интервенисати неким од инсектицида
за ту намену, каже Горица Козобарић из
Пољопривредне стручне службе у Руми.
Уљана репица је осетљива и на кон

Горица Козобарић

куренцију пре свега доминатних широ
колисних корова као што су паламида,
татула и других, стога је од велике ва
жности и извршити њихово правилно и
правовремено сузбијање. На биљкама
уљане репице може доћи до појаве бо
лести као што су пламењача, мрка пе
гавост лишћа, сива и бела трулеж, па
је и овде важна правовремена зашти
та. Овоме додајмо и податак да је вр
ло важно да биљка уљане репице уђе
припремљена у зимску фазу што значи
да не буде ни превише развијена нити
слабо развијено, јер је онда сензитив
нија на ниске температуре а та особина,
отпорност на ниске температуре, јесте
од огромног значаја за успешно прези
мљавање и задржавање оптималне гу
стине усева.

КЛЕНАК

Полагање венаца
У центру Кленка налази се споменик
крило који је подигнут у знак сећања на
пале ослободиоце и пале пилоте у бор
бама за ослобођење села и на Срем
ском фронту. Тим поводом, на овој спо
меник су венце 22. октобра положиле

Полагање венаца у Кленку

делегације Војске Републике Србије,
касарне у Сремској Митровици, СУБНОР
– а Шапца и Руме, Удружења ваздухо
пловаца Војводине, Социјалистичке пар
тије Србије, као и МЗ „Кленак“.
Полагању венаца је присуствовао и
представник амбасаде Руске федераци
је, аташе Владан Зеленов.
У краћем програму, учествовали су
ученици ОШ „23. октобар“ из Кленка.
Подсетимо, у Кленку је постављена
спомен плоча и авионско крило у центру
села, у знак сећања на погинуле вазду
хопловце 422. Јуришног пука авијације
Југославије и 166. гардисјког јуришног
пука авијације Совјетског савеза који су
полетели у борбу за ослобођење Југо
славије од окупатора и домаћих кви
слинга до Сремског фронта и коначног
ослобођења - како пише на спомен обе
лежју које су подигли захвални Кленча
ни.

С. Џ.
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НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ускоро изградња пешачко
– бициклистичке стазе
од Војке до Старих Бановаца

У оквиру пројекта уређе
ња путне инфраструктур
не мреже у општини Стара
Пазова у вредности од скоро
милијарду динара ради се
32 километра путева. Поло
вином октобра је почела и
друга фаза радова, односно
реконструкција дуго очекива
ног дела пута од ресторана
„Путник“ у Старој Пазови до
надвожњака ка Војки. Пред
седник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић обишао
је радове на тој деоници и
изјавио да су радови на овом
делу комплексни, јер се ради
о врло прометном путу који
не може у потпуности да се
затвори и где свакодневно
мора да функционише сао
браћај, али да радови теку
по плану. Недавно је завр
шен пут од надвожњака пре
ма центру Војке. Након ове, у
плану је реконструкција пута
од Војке до Крњешеваца,
уколико дозволе временски
услови у новембру месецу.
– Када се ради уз фре
квентан саобраћајем велики
је проблем, а неке путеве не
можемо да затворимо, али
све иде по плану. Јако сам
задовољан динамиком и до
лета наредне године, све тре

Ђорђе Радиновић

ба да буде завршено, тачније
око 32 километра локалних
путева. Након тога, остаће
мали део у Подунављу па ће
сви локални путеви бити пот
пуно новоизграђени.
Такође су у току и радови
на путном правцу од Старе
Пазове до Инђије, због чега је
затворен за саобраћај. Овај
пут је у надлежности ЈКП
„Путеви Србије“ и требало би
да буде реконструисан у року
од месец дана.
– Велики је утицај имала

локална самоуправа на то да
се ради пут од Старе Пазове
до Инђије. Очекујемо да први
део буде завршен до почетка
зиме и очекујемо да ће се у
наредном периоду и ова део
ница комплетно реконструи
сати, рекао је први човек ста
ропазовачке општине.
У вези са свим наредним
реконструкцијама одређених
путних праваца, председник
Радиновић је нагласио да ће
поштовати процену стручња
ка и извођача радова, јер је

јако важно регулисање сао
браћаја, али и то да се радо
вима не угрожава пословање
фирми и живот грађана који
ту станују.
Овом приликом је најавио
и да ће у наредном периоду
бити изграђена и пешачкобициклистичка стаза од Војке
до Старих Бановаца, каква
сада постоји од раскрснице у
Новој Пазови до ауто - пута.
Тиме ће бити повезано чак 70
посто општине Стара Пазова.
З. К.

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Дечје ауто-седиште чува живот

На јавни позив Општине Стара Пазо
ва за доделу бесплатних ауто-седишта
за децу рођену од 1. јануара до 30. јуна
ове године стигле су 194 пријаве, а 192
су одобрене. Подела је организована у
два дана, 18. и 19. октобра.
Првог дана у Старој Пазови су аутоседишта добили малишани из Старе и
Нове Пазове, Војке, Крњешеваца и
Голубинаца, а том приликом у Скуп
штинској сали пуној родитеља са
малом децом, Марјана Јовановић,
лиценцирани предавач је одржала пре
давање о правилној употреби ауто седишта. Према неким подацима, чак у
80 одсто случајева се користи непра
вилно, а само адекватна употреба шти
ти децу приликом саобраћајне незгоде.
Да би испунило своју сврху и заштити
ло дете, аутоседиште мора да одгова
ра узрасту детета и да буде добро
монтирано, што је основни услов.

Бебе се превозе у такозвано јаје
седишту а ова која су подељена, наме
њена су за превоз деце тежине од 9 до
36 кг, које има пет положаја наслона и
функцију базе у два положаја. Свака
помоћ је добродошла, рекли су родите
љи. Другог дана су ауто- седишта доби
ла деца из Нових Бановаца, Старих
Бановаца, Белегиша и Сурдука у Дому
културе у Новим Бановцима.
Подела бесплатних аутоседишта за
децу практикује се у Општини Стара
Пазова од 2020. године у циљу безбед
ног превожења малишана, рекла је
Ирена Ухрик из Кабинета председника
Општине. Акција се спроводи по про
граму локалног Савета за безбедност
саобраћаја. Са овом добром праксом
ће се у општини Стара Пазова настави
ти и у наредном периоду, јер дечје
ауто-седиште чува живот.
З. К.

Подела ауто-седишта у Бановцима
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ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЂОРЂУ РАДИНОВИЋУ УРУЧЕН ОРДЕН
СВЕТОГ АРСЕНИЈА СРЕМЦА

Велики допринос у развоју
црквеног и духовног живота

Владика сремски Василије уручио орден Ђорђу Радиновићу

Пред великим бројем верника и гости
ју владика сремски Василије је уз саслу
жење свештенства одржао свету архије
рејска литургију у порти Храма Пренос
моштију Светог оца Николаја у Белеги
шу. Овом приликом председнику Општи
не Стара Пазова Ђорђу Радиновићу
уручен је орден Светог Арсенија Срем
ца, највеће одликовање у епархији
Сремској, за изузетан допринос у разво
ју духовног и црквеног живота.
– Изградњу овог Храма помогао је мој
деда, који је тада био председник цркве
ног одбора, и то ме је мотивисало да

овој цркви, али и осталим у нашој општи
ни, где год смо могли, помажемо у обно
ви и реконструкцији. И сад у овим
тешким временима, видимо колико је
Српска православна црква посвећена
нашем народу, колико би нам без цркве
било тешко, и колико је управо она сачу
вала наш народ. Ово одликовање ми је
посебно јако драго, зато што су овде
рођени и моји Сремци и ја, и данас сам
веома поносан и срећан, истакао је
Радиновић.
Након свечане литургије, четири мајке
које су родиле троје или више деце,

Дефиле пријатељства
Стара Пазова је у уторак,18. октобра
била центар окупљања у коме се промо
висало пријатељство, разумевање и
љубав. Да децу од најранијег узраста
треба научити да поштују свакога, без
обзира на потешкоће које имају, потврди
ла је традиционална манифестација
Дефиле пријатељства. Дефиле се већ
14. пут реализује у организацији Дру
штва за афирмацију инвалида „Феникс“
и Центра за социјални рад – Дневни
боравак за младе са инвалидитетом „Мој
кутак у граду“. Присутнима се обратила
Наташа Милић Милаш, помоћница пред
седника Општине, која се придружила
промоцији ових животних вредности.
Традиционалној шетњи је претходио

програм у Градском парку у чијем су
извођењу учествовали најмлађи сугра
ђани. Деца из Предшколске установе
„Полетарац“ из Старе Пазове су у прат
њи својих васпитача певала и рецитова
ла дечије песме и унела радост у оку
пљање. За особе које се само по хедике
пу разликују од других, деца Словачког
културно – уметничког друштва “Херој
Јанко Чмелик” и KУД-а „Бранко Радиче
вић“ на тренутак су улепшали сунчан дан
и на најлепши могући начин у дивном
расположењу испратила лепо време.
Покровитељ манифестације јесте
општина Стара Пазова, а подржали су је
бројне установе, удружења и фирме.
З. K.

добиле су од орден Мајке Ангелине, који
им је уручио владика. Уједно је и реали
зовано рукоположење једног теолога у
чин ђакона, а протонамесник Ђорђе
Kовљен, старешина храма у Белегишу
добио је чин протојереја.
Храм Пренос моштију Светог оца
Николаја у Белегишу добио је нови
изглед након вишегодишње реконструк
ције, која је урађена уз финансијску
подршку Општине Стара Пазова. Иначе,
председнику Радиновићу је ово друго
одликовање СПЦ, након што му је 2015.
године уручен орден Светог Саве.

Љиљана Шарац
у Библиотеци
Старопазовачкој читалачкој публици у
среду, 19.октобра у госте је дошла писац
Љиљана Шарац и са собом донела осам
својих романа, од којих је најновији под
називом „Док светац бди” из штампе иза
шао у августу у издању Лагуне. Библиотека
Доситеј Обрадовић и овог пута се потруди
ла да Пазовчанима представи новитет и
ауторку која од почетка свог писања при
влачи велику пажњу публике. Роман “Док
светац бди”, Љиљанину причу о гресима,
тајнама и праштању пронаћи можете и на
наступајућем великом сајму књига у Бео
граду.
Д. Г.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „БРАНА ЦРНЧЕВИЋ“

Свечана академија поводом
поновног рада Велике дворане

Радови на реновирању
Велике дворане румског Кул
турног центра реализовани у
протекла два месеца су завр
шени и свакако ће позитивно
утицати на све програме који
се током године у њој одржа
вају. Вредност тих радова је 10
милиона динара - кроз кон
курс Министарства културе
„Градови у фокусу“ је добијено
седам милион
 а, док је прео
стала три милиона обезбеди
ла локална самоуправа. Овај
објекат је грађен средствима
самодоприноса, а у његову
изградњу је уложено 380 мили
она тадашњих динара. Румља
ни су били жељни једног таквог
симбола културног живота и
несебично су издвојили соп
ствени новац за његову изград
њу.
– Током 37 година досада
шњег активног деловања у
нашој средини Културни цен
тар је ненаметљиво и готово
неприметно постао кључан,
незаоб
 илазан чинилац култур
не физиономије града. Поред
максималне логистичке подр
шке свим видовима непрофе
сион
 алног стваралаштва, пре
зентације популарних култур
но - забавних форми, готово
да не постоји
значајнија,
реномирана театарска кућа
која није врхунским професио
налним уметничким, позори
шним или музичким програми
ма више пута импресионира
ла румску , али и готово редов
ну публику из околних градо
ва, рекла је председница
Општине Александра Ћирић
на свечаној академији, која је
23. октобра уприличена пово
дом поновног отварања и
рада Велике дворане Култур
ног центра.

Александра Ћирић на отварању

Председница Ћирић је под
сетила да локална самоуправа
улаже у уређење и осталих
установа културе и домова
културе по селима, али је наја
вила и нова улагања у Култур
ни центар.
– Поред досадашњих радо
ва на замени столица и пода,
кречења, замене лед панела,
постављања рампе за инва
лидна лица, настављамо и
наредне године да улажемо у
Културни центар, у договору са
директорком Катарином Фили
повић, истакла је Александра
Ћирић.
Директорка Културног цен
тра „Брана Црнчевић“ Катари
на Филиповић каже да пред
стоји једна узбудљива култур
на јесен и зима са занимљи
вим програмима у обновљеној
Великој сали познатој још у
бившој, великој Југославији, по
својој акустици. Поређена је
тада са „Лисинским“ и „Колар
цем“.
Говорећи о програму при

Са свечаног отварања Велике дворане КЦ

премљеном за свечану акаде
мију, она је рекла да су насту
шили ГТО „Бранко Радичевић“
, Српско певачко друштво и
остали.
– То су људи који су потекли
из овог града и који годинама
управо у овој сали наступају и
вежбају. Част ми је и задовољ
ство да су управо они дали
печат вечерашњој академији.
Са њима настављамо сарад
њу као и до сада. После ових
радова, морама да уредимо и
унутрашњост, јер је овај обје
кат амбициозно прављен 1985.
године и сад захтева и такво
одржавање, указала је дирек
торка Филиповић и додала да
је Културни центар направљен
новцем који су издвојили гра
ђани Руме и да је њихова
мисија да га одрже и не дозво
ле да пропада.
У уметничком програму су
учествовали Српско певачко
друштво у Руми и ГТО „Бранко
Радичевић“, као Агота Виткаи
Кучера, редовна професорка

Академије уметности у Новом
Саду и солиста на хармоници
Вељко Љуштина.
У оквиру програма који је
припремљен управо за поново
отварање Велике дворане,
одржан је и 58. Фестивал
музичких друштава Војводине,
док је
за 26. октобар планиран кон
церт евергрин музике у којем
учествују Румљани Милица
Радонић, Снежана Милоше
вић, као и Милица и Немања
Огњановић. Дан касније рум
ска публика ће имати прилику
да ужива у балетској предста
ви „Ко то тамо пева“.
Познати глумац и певач
Иван Босиљчић наступиће у
Великој дворани 28. октобра,
док ће се овај културно умет
нички програм, организован
поводом поновог рада Велике
дворане комплетно реновира
не, завршити 29. октобра пред
ставом „Балк ански шпијун“
беог радског Народног позори
шта.

Агота Виткаи Кучера и ГТО Бранко Радичевић
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СРЕДСТВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

Средства добило
и пет румских породица
Уговори за куповину сеоских
кућа са окућницом потписани
су 19. октобра у Палати Срби
је између Министарства за
бригу о селу, локалних самоу
права и корисника средстава.
Уговорима су додељена бес
повратна средства за купо
вину 200 сеоских кућа, које је
претходно комисија на својим
седницама одобрила. Налазе
се у 18 управних округа, 51
јединици локалне самоупра
ве, односно у 122 села.
Тако нови дом на селу
добија још 330 људи са 120
деце, а међу њима је било
и пет породица из румске
општине. Наиме, захваљу
јући конкурсу Министарства
за бригу о селу свој дом је
добило пет породица из рум
ске општине, а циљ програма
је помоћ брачним паровима,
младим пољопривредници
ма, ванбрачним паровима и
самохраним родитељима до
45 година старости да реше
стамбено питање, али и осна
живање села и повећање број
становништва у руралним
деловима земље.

Биљана Поповић Јовановић са добитницима средстава из румске општине

За живот на селу су се
одлучили ови румски парови:
Мирјана Миленковић и Вели
мир Влајсављевић (Хртков
ци), Бојана Јовановић (Гра
бовци), Тијана Томић и Лазар
Костић (Грабовци), Гордана
Јовановић (Добринци) и Вера
Ленхард (Буђановци).
У име румске општине и

свих породица које су доби
ле средства за куповину кућа,
Биљана Поповић Јовано
вић, заменица председника
Општине је изразила захвал
ност министру Милану Крко
бабићу и Министарству за
бригу о селу. Она је додала
да ће локална самоуправа
бити поуздан партнер ресор

ном министарству и у наред
ним пројектима.
Јавни конкурс за реализа
цију програма доделе беспо
вратних средстава за купови
ну сеоске куће са окућницом
за текућу годину је отворен
до 1. новембра, до када сви
заинтересовани
могу
да
доставе пријаве.
С. Џ.

СЕНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

За девет месеци реализација
буџета око 65 процената
Чланови Општинског већа
су, на својој 75. седници одр
жаној 24.октобра, усвојили
извештај о реализацији ово
годишњег буџета закључно са
30. септембром.
У овом периоду су укупни
приходи и примања остваре
ну у износу од 2,1 милијарду
динара, што представља реа
лизацију буџета са 64,53 про
цента.
Приходи од пореза на
доходак, добит и капиталне
добитке у овом периоду су
917,8 милиона динара што
је реализација плана од 53,8
процената, порез на имовину
је остварен са 71,6 процена
та, односно приходи износе
345,3 милиона динара док су
трансфери били 284,1 мили
он или 78,6 одсто.

Са седнице

Расходи и издаци за девет
месеци износе 1,8 милијарди
динара, што значи реализа
цију плана са 50,6 процената.
– За ових девет месеци
видимо успешно извршење
буџета које прелази 60 про

цената, што значи да до краја
календарске године очекује
мо извршење буџета са 80,
можда чак и 90 процената,
што говори о одговорној упра
ви и нашем одговорном раду,
што и јесте наш циљ. Дакле,

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

да реализујемо што више
планова и пројеката које смо
на почетку године обећали
нашим грађанима, истакла је
председница Општине Алек
сандра Ћирић.
На овој седници чланови
Општинског већа су донели и
предлог одлуке о комуналној
милицији општине Рума, која
ће ићи на скупштинску седни
цу, а требало би да се приме
њује у наредној години, као
и предлог измена и допуна
одлуке о локалним комунал
ним таксама.
Усвојен је и извештај о
реализацији годишњег пла
на рада УПВО „Полетарац“
за радну 2021/2022. годину,
као и годишњи план рада ове
установе за радну 2022/2023.
годину.
С. Џакула
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СРПСКА ЧИТАОНИЦА

„Михизова“ награда
Филипу Вујошевићу

Драмски писац из Београ
да за свој досадашњи оства
рени опус је добитник награ
де за драмско стваралаштво
„Борислав Михајловић Ми
хиз“ и то је била једногласна
је одлука стручног жирија.
Награду додељују Фонд „Бо
рислав Михајловић Михиз“ и
Српска читаоница у Иригу, а
ове године је додељена по
18. пут на свечаности у Срп
ској читаоници у Иригу, 17.
октобра, на Михизов рођен
дан.
У жирију су били Маја Пе
левић, драматуршкиња и
драмска списатељица, Ди
митрије Kоканов, драматург
и драмски писац и Свети
слав Јованов, театролог и
председник жирија.
– Награда много значи, с
обзиром на то чије име носи.
То је једна од најрелевант
нијих награда у нашем послу
драматурга.
Мени лично,
значи веома много јер је ни
сам очекивао. Већ неко вре
ме не пишем драме, али је
награда додатна мотивација
и обавеза да то не напустим,
каже лауреат Филип Вујоше
вић.
Вујошевић каже да је, по
сле шест година рада на по
зицији драматурга БИТЕФ
фестивала, отишао даље.
– Тренутно пишем сце
нарио за један диван дечји
филм по
књизи Јасмин
ке Петровић и планирам
да пишем и даље. У мојом

Филип Вујошевић

драмама преовлађују теме
данашњице, а оно што ме
занима је експерименти
сање са формом, рушење
односа између драмског и
документарног позоришта,
рекао је Филип Вујошевић.
Образложење за награду
изнео је председник жирија
Светислав Јованов.

Вера Новковић и чланови жирија

– Филип Вујошевић је у
својим многобројним драма
ма можда више од било ког
нашег аутора обрађивао пи
тање транзиције, неснала
жљивости младих у новим
системима вредности које
им се намећу, утицај нових
технологија као и популар
не културе и мултинацио

налних компанија које су у
источноевропским земљама
довеле до сасвим другачијег
нивоа експлоатације људи.
Његови јунаци су деца изгу
бљена у свету видео -игрица
у „Халфлајфу”, запослени у
Мекдоналдсу у комаду „Ро
налде, разуми ме”, неуспе
шни глумци из дечјег позо
ришта у „Живот стоји, живот
иде даље” и незапослени
пропали песник који покуша
ва да се снађе у свету мар
кетинга у „Шумадији”, рекао
је у образложењу за награду
председник жирија Свети
слав Јованов.
Он је додао да су друга
два члана овогодишњег жи
рија управо ранији добитни
ци „Михизове“ награде.
– Могу рећи да су конач
но и добитници преузели ту
одговорност процењивања
својих млађих колега и пер
спективних стваралаца, ка
же Јованов.
Вера Новковић, директор
ка Српске читаонице, рекла
је нешто више о историјату
доделе „Михизове“ награде.
– Пре 18 година из чи
таонице је поникла идеја о
формирању Фонда који би
носио Михизово име и који
би додељивао књижевну на
граду за оригиналност иска
за у савременом драмском
стваралаштву на књижевној
сцени Србије, а под покрови
тељством Владе АП Војво
дине, Министарства културе

Са доделе Михизове награде
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и Општине Ириг. На овај на
чин Михизу одајемо почаст
коју он заслужује, граду Ири
гу који је имао школу када је
Београд није имао, Српској
читаоници, најстаријем чи
талишту у Срба, која постоји
већ 180 година, српском на
роду и нашој култури, рекла
је Вера Новковић.
Поводом
стогодишњице
од његовог рођења почело
се са штампањем Михизо
вих сабраних дела, у суи
здаваштву Матице српске,
Универзитетске библиотеке
у Београду и Српске чита
онице у Иригу. Из штампе
су изашла два кола која ће
бити представљена на бео
градском Сајму књига.
Подсетимо се и свих доса
дашњих добитника награде
за драмско стваралаштво
„Борислав Михајловић Ми
хиз. Сви они су својим пото
њим ангажманом потврдили
исправност одлука жири
ја о награди. То су Милена
Марковић, Маја Пелевић,
Марија Караклајић, Милена
Богавац, Милица Пилетић,
Јордан Цветановић, Тања
Шљивар, Оливер Фрљић,
Милан Марковић Матис, Да
ница Николић Николић, Олга
Димитријевић, Бранислава
Илић, Димитрије Коканов,
Тијана Грумић, Исидора Ми
лосављевић, Филип Грујић,
Ива Брдар и овогодишњи
добитник Филип Вујошевић.
У минулих 17 година на
већини свечаности поводом
доделе награде присуство
вала је и Михизова кћи Мила
Јанковић, која је добитни
цима и уручивала награде.
Ове године Мила је изне
нада преминула, тако да је
своја топла сећања на њу
поделила рођака Ивана Си
меуновић Ћелић.
С. Џ.
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„МИХИЗОВА КУЋА“

Научни скуп о Михизу

Вера Новковић поздравља скуп

Ирижани негују сећање на
свог славног суграђанина
Бор ис лав а
Мих ајл ов ић а
Михиза, рођеног пре 100
година у Иригу. Тако је 17.
октобра, на његов рођендан,
уприличена свечаност на којој
се додељује награда за драм
ско стваралаштво „Борислав
Михајловић Михиз“ која је
додељена по 18. пут.
Већ 22. октобра, у његовој
родној кући одржани су Михи
зови сусрети „Импресиони
стичка и стваралачка крити
ка“ - научни скуп поводом сто
годишњице рођења Борисла
ва Михајловића Михиза, у
оквиру којег је одржана и про
моција другог кола Михизових
Сабраних дела и зборник а
радова „Михизов век“.
Поздравну реч учесницима
скупа упутила је Вера Новко
вић, директорка Српске чита
онице у Иригу, и Драган Ста
нић, председник Библиотеке
Матице српске.
– Млади научници, већина
њих који данас излажу, схва
тили су Михизов значај, њего
ву величину, да је то био један
од највећих интелектуалаца
прошлог век а. Име наше
Читаонице се нашло уз Мати
цу српску и уз Универзитетску
библиотеку из Београда, као
суиздавач сабраних Михизо
вих дела, која ће изаћи у
шест књига. Ми се трудимо да

све зацртане вредности од
када је Читаоница основана
негујемо и даље, а то је да
радимо на корист нашег наро
да, истакла је Вера Новковић.
Владан Бајчета, виши науч
ни сарадник Института за
књижевност и уметност у Бео
граду, указао је да се стогоди
шњица Михизовог рођења
обел еж ава
пром оц ијом
његовог целокупног дела.
– Врло је битно што је
децентрализовано, што се
ова манифестација догађа у
Иригу. План нам је да наред
ни „Михизови сусрети“ трају
неколико дана и да буду у
свим Михизовим градовима:
Сремс ким
Карл овц им а,
Новом Саду, Београду, па
можда чак и у Ровињу, ако
успемо, каже Бајчета.
Сабрана дала су значајна,
јер је велики број Михизових
текстова остао по часописи
ма, новинама... Све је то ску
пљено, приређивачи су се
трудили да ниједан текст не
приопусте.
– Ово су сабрана дела.
Понек ад када се направе
сабрана дела, деси се да се
нешто пропусти, нешто је
изгубљено, а ми овде имамо
све, истакао је Владан Бајче
та.
Драган Станић, председник
Матице српске, истакао је да
је Михиз направио баланс

између нек омформизма и
традиције.
– Ту врсту баланса коју је
он настојао да у свом животу
и својој непосредној околини
реализује, то је нешто што, по
мом мишљењу, остаје нама
данас као један највећи завет,
истиче Драган Станић и дода
је да нам сабрана дела служе
да нас у потпусности подсе
ћају на оно што је Михиз
чинио.
Подухват издавања сабра
них дела биће завршен ове
године.
– Важно је што се ово
дешава у Иригу где је концен
трација културних збивања
мања него у великим култур
ним средиштима. Јер, Ириг
има изузетно богату традици
ју коју је, између осталог, и
Михиз описао у рецимо „Ауто
биографији о другима“. Михиз
је јако волео цео свој Срем,
Ириг поготово, истак ао је
Драган Станић.
Скуп у „Михизовој кући“ је
радио по секцијама: прва сек
ција је била посвећена тео
ријским полазиштима и књи
жевно историјском оквиру,
друга се бавила основама о
природи и смислу књижевне
критике, а трећа је била
посвећена есејистици као
стваралачком чину - писци
као креатори.
С. Џакула

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ТАТЈАНА ЛОШ – ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Слатка лубеница
је као миражџика

Борис Лакатош

Р

авница, широк а и пространа баш
као у стиховима Мике Антића. На
плус 35, поглед унедоглед чини се
још бескрајнијим. Земља пуца од врели
не, раслојава се у пукотине као шаре на
лубеници.
Памти Срем и топлија лета, али увек
оно актуелно оцрнимо као најврелије.
Срећом, лубенице су прошле без „сунча
нице“. Избегле „топлотни удар“, сачува
ле свежину у сушне дане. Ено их како се
са сремским педигреом, као потврдом
квалитета, „башкаре“ на пијацама широм
Србије. Одатле нестају као алва. Не
задуго, јер још неколико дана и са срем
ских њива биће скинута и последња сла
сна лепотица.
Док се мештани Шашинаца и Добрина
ца, по навици, вербално кошкају чија је

Вера Волар

лубеница (и) овог лета најслађа, ми смо
зашли у њиве које ће ускоро бити сам
комшилук новог ауто-пута. Ту, између
Руме и Шапца, у селу Хртковци, тече као
Сава дуга и родна бостанџијска традици
ја.
Борис Лакатош, успешни произвођач
од само 23 године, наш је водич кроз
плодне хртк овачк е њиве. Добро смо
поранили зарад те авантуре, јер у бостан
ваља кренути пре „концерта“ цврчак а.
Борисов препланули тен говори нам да
је сате и сате оставио испод сунца род
ног неба.
- Јесам, али не жалим се, јер сам задо
вољан пласманом и продајом - каже са
осмехом.
Сваког другог дана долазе ми стални
купци из Новог Сада, Београда, Коцеље

Лако је кад сазри
Када почне време скидања бостана,
лаици са стране помисле да рукаве тек
тада треба засукати, али за произвођаче
је то најмањи стрес.
- Суштина је да се расад посади, па
онда иде брига: отварај, затварај пласте
ник три пута дневно, прати температуру,

одржавај грејање да не буде ни прејако
ни слабо, изнеси расад на њиву, обилази
је, пуштај залив, прати вегетацију, ђубри
квалитетно, скидај „тунеле“, заливај,
чекај да сазри... Када све то успе, скида
ње лубеница дође као задовољство објашњавају нам саговорници.

ве и Чачк а, а и кућа нам је на главном
друму, па сви знају на коју тезгу треба да
сврате.
Док Борис вешто скида лубенице и
слаже их на приколицу, питамо га како
зна да су баш те „праве“. Сазнајемо да је
жути траг знак да су довољно „одлежа
ле“ и да могу са њиве. Када рашире белу
шару толико да постане већа од зелене,
таман су за скидање. Показује нам Борис
и петељку, по којој су људи некада успе
вали да „ошацују“ да ли ће лубеница
усрећити купца.
- По систему „кашичица и брк“, осуше
на петељк а каже да је бостан зрео. Али
према томе више не можемо да се рав
намо, јер нису лета као некад. Велике су
осцилације у температури, ноћи су хлад
не, дани врели, па се дешава да се
петељк а спаруши и на недовољно зрелој
лубеници - открива нам млади произво
ђач који је занат рано украо од деде.
Борис сади шарене лубенице, јер при
знаје да са црним сортама још није на
„ти“. Брине га како би се изборио са
њима када немају шаре да их одају. Са
њима очито треба више такта.
Зато су баш оне специјалност Вере
Волар. Нема путника намерника који је
једном купио црну лубеницу код ње а да
се није вратио.
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Куцни да
„чујеш“ сласт
Неке сремске навике одолевају вре
менима, па тако и систем - куцни лубе
ницу да провериш да ли је слатк а. Да
ово заиста „ради“, уверили смо се
директно у њивама бостана. Куцнеш,
па ако одзвони звонко, лубеница још
мора да одлежи.
- Не ваља ни да се чује туп звук, јер
то онда значи да је презрела. Дакле,
нешто између је шифра - каже нам
Лакатош.
- Она је права краљица сласти. Има
танку кору, слађа је и брже сазри, али
мораш више да јој „цинцулираш“, јер је
осетљивија - прича Вера.
- Људи кажу да им је егзотична, пошто
је све ређе проналазе. Ко год је свратио
на моју тезгу испред куће, а овуда је увек
прометно јер пут води за Нови Сад, Бео
град, Шабац, Лозницу, па даље за Босну,
вратио се. Имам купце који су овог лета
били и по 15 пута.
Ко се и не би вратио по слатку „мађа
рицу“, како су некада звали ову сорту, са
којом се лети, уместо кафе, долазило у
госте. Важно је такву „лепотицу“ и сачу
вати од враголастих равничарских птица
и зечева, па из непрегледних сремских
њива ту и тамо искочи понеко страшило.
За старе Сремце било је незамисливо да
међу бостан не поставе лутке од старих
капута и шешира, како би уплашили
животиње. Некада је било још важније
сачувати плодове од људи, па се над
њивом ноћу пажљиво бдило, а умеле су
ту да севну и озбиљне варнице. Слатк а
лубеница била је као жена миражџик а,
сви су се о њу отимали.
Тако је и данас, само сада, чини се,
накупци освајају плен и присвајају заслу
ге. Вера признаје да на путу увек боље
прође него када тргује на велико. То
дефинитивно обара цену, па испада да
боље прођу они који над лубеницом нису
пролили ни грашку зноја.
- Накупци су права господа: дођу, купе
за мале, а продају за велике паре, док
ми произвођачи тешко успевамо да
наплатимо свој рад. Велик а су улагања,
све је поскупело, од семена преко најло
на до ђубрива, а цене лубенице су исте
већ десет година. Зато се боримо директ
ном трговином - каже Вера.
Традиција продавања лубеница на
дугим шоровима, за Сремце је посебан
ћеиф. Не одричу се тезгица са сунцобра
нима, али се са сетом присећају и вре
мена када је било сасвим уобичајено да
возом транспортују своје плодове до
Босне или Хрватске, па у комшилуку с
поносом излажу лубенице. Многи Срем
ци су захваљујући њима први пут видели
море, а „пале“ су тако и неке љубави за
цео живот. Данас произвођачи не путују
на Јадран да би сласно продавали
бостан, али лубенице из Срема и даље
„броде“ широм региона.
Вечерње новости,
2. август 2022. године
Фото: Д. Савић
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Унапређење
образовања васпитача

Детаљ са састанка

Поводом реализације новог пројекта
за унапређење образовања васпитача, у
петак, 21. октобра, Високу школу стру
ковних студија за образовање васпитача
и пословне информатичаре „Сирмијум“,
посетио је помоћник министра за пред
школско и основно образовање и васпи
тање Милан Пашић. Састанку са дирек
тором школе домаћина Дејаном Савиче
вићем присуствовали су и представници
Филозофског факултета у Београду. Том
приликом, они су разговарали о пројекту

који ће допринети бољој сарадњи пред
школске установе и наставника високе
школе. Реч је о активностима које ће
омогућити укључивање студената у
научну заједницу и праксу. Како је још
речено, „Сирмијум“ је прва школа која је
одабрана за учешће у пројекту, јер је
показала изузетну спремност и енергију
за сарадњу са локалном самоуправом и
вишим нивоима власти.
А. Д.
Фото: Б. Т.

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Постављене нове клупе

У склопу уређења Градског
трга, после постављања нове
расвете, ових дана су монтиране
и нове клупе. Дрвене клупе су са
украсима од кованог гвожђа, у
складу су са претходно поставље
ним канделабрима. У том стилу
ће бити и украсна конструкција,
дакле од кованог гвожђа, на
постојећем сату у самом центру
трга. На Градском тргу ће бити
постављене и бетонске канте за
смеће, као и носичи за бицикле.
Према најавама из локалне само
управе, следећа фаза је рестау
рација и конзервације Споменика
револуцији.
С. Џ.

Признање за Руму

Национална алијанса за лок ални
економски развој - НАЛЕД саопштила
је да су Нови Сад, Чачак, Лесковац,
Рума, Бор, Стара Пазова и Пећинци
успешно прошли кроз програм серти
фикације општина с повољним послов
ним окружењем, који потврђује да гра
ђанима и привреди пружају услуге по
највишим међународним стандардима.
Уручење признања је уприличено на
тродневној регионалној конференцији

„Партнерство за конкурентнији регион“,
која je одржана у Дубровник у.
Kонференција је одржана уз помоћ
Немачке развојне сарадње коју спрово
ди ГИЗ.
Сертификате додељује Регионална
мрежа за повољно пословно окружење
у југоисточној Европи, која окупља више
од 20 партнерских организација из
Хрватске, Босне и Херцеговине, Север
не Македоније, Црне Горе и Србије.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века
уређивала свакодневни живот Митровчана и Сремаца? (18)

„Да се нитко усудио није
ђубре у Саву бацати
наспрам града“

Припрема: Дејан Мостарлић

Градско поглаварство у Митровици, које је представљало орган аутономне локалне
управе после 1881. године издавало је прогласе који су садржали све битне одлуке веза
не за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке објављиване
су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обнародовања
(На сред пијаце код крста, пред кућама појединих митровачких грађана, пред Казнионом,
на ћошку код Камените ћуприје, на ћошку код Златна бунара...). Прогласне књиге Град
ске управе у Митровици сачуване су у Историјском архиву „Срем“ и представљају дра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
држава на овим просторима

О

гласом Градског поглавар
ства број 308 од 27. јуна
1884. године позивају се сви
власници пушака за личну (кућну)
употребу да се пријаве градској
благајни, као и лица која намера
вају да добију ловне дозволе или
која желе да им пушке остану за
успомену.
„Сви они житељи који пушке за
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
такове до саде пријавили нису, да
њихове пријаве за 8 дана, код
градске благајне поднети имаду.“
Објавом број 311 од 4. јула 1884.
године Градско поглаварство даје
на знање да је са више места оба
вештено о томе да чобански пси
(вашке) без присуства својих газда
лутају по засејаним пољима и
наносе штету. Уз то постоји и опа
сност да ови пси без присуства
пастира буду заражени беснилом
или да мештанима нанесу повреде
опасне по живот. Учиниоцима се
прети новчаном казном.
Оглас о комуналној хигијени
у време летњих врућина
„Од више страна дошло је овом
поглаварству до знања да чобан
ске вашке у место код чобана и тога под бројем 327 налази се објава којом
стада, као без газда по усеви житом, се тражи најбољи понуђач за закуп
јечмом и зубови засејани тумарају, велике крчме у Великим Радинцима на
такове газде и власником штету период од три године, са правом точе
наносе; то се овим једаред за свагда ња вина. Власник крчме је малолетно
забрањује, под претњом глобе од 5 лице.
форинти и то тим више будући да је и
„Дана 26. јула у 9 сатих пре подне
сада летно доба можно, да вашке и дават ће се под закуп велика крчма у
беснило постигнете ако уз свога Велики Радинци на три године са сви
пастира нису житељству лако озље ма зградама власност малодобног
де живота погибељне учинити могу.“
Пиште Виздака у закуп са свим правом
У Прогласној књизи за 1884. године виноточја. При понудби мора бити јам

чевине 50 форинти. Ако под закуп
узети жели нека се тај дан код
обћине Велики Радинци пријави“
Под редним бројем 3597 у књизи
из 1884. године, дана 4. јула обја
вљен је следећи штампани оглас:
„Пошто је време за највеће вру
ћине наступило, необходно је
нуждно најстрожије на то пазити,
да се по кућама, зградама ,авлија
ма и улицама највећа чистоћа
одржава, јер би се иначе изпаре
њем нечистоћах, ваздух јако оку
жио те би се тиме свакојаке боле
сти и пошасти лахко испостави
ле. Тога ради се свакому строго
налаже:
1. Да сваки у својој кући, у згра
дама и авлијама највећчу чистоћу
уздржаје, а ђубре у авлијама наго
милано најдаље за 8 дана изван
града изнети даде, јер у чијој се
авлији ђубре нађе да изнешено
није, бити ће дотични новчаном
глобом кажњен.
2. Да се нитко под казном усу
дио није такове течности или
ђубре у Саву бацати наспрам гра
да као ни то да кошуље, вуну или
шешире у Сави пере и какове коже
кваси.
3. У авлијама у којима се ситна
марва коље има се крв одмах
опрати и неоставити да се осу
ши, а црева и остало ђубре одма у
земљу закопати.
4. Сваких 8 данах бар једаред има се у
заходе течност састојећаиз ½ киле
зелене галице и 10 литара воде
сипати, у заходе кавана и крчма два
пут неделно.
5. Не сме се никакова смрдљива теч
ност, цеђ, помије и.т.д на улице про
сипати, а где седоља барах нашло
буде, имаду се одма засути или куд
пропустити, јер од врућине се тако
ва вода поквари и ваздух окужи.
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„ТО ПРКОСНО СУНЦЕ ПРЕД ЗИМУ“

Признајте! Највише се ужива
у Михољском лету

П

разник Светог Киријака Отшел
ника или Михољдан народ пре
ма грегоријанском календару
празнује 12. октобра, месеца најлеп
ших боја, јесени и смираја природе,
која полако гаснећи се, буди лепоту
живота у свима нама – признајте.
Свети Киријак Отшелиник је хришћан
ски светитељ и мученик, који је умро
у сто деветој години као монах у Јеру
салиму. Можда због његове дубоке
старости, ово дубоко лето називамо
по празнику који у његову славу про
слављамо. Михољско лето је природ
ни и метеор
 олошки феномен на
северној хемисфери када се летње
температуре и време настављају и
након календарског почетка јесени.
Назива се још и Мартињско или
бабље лето. У народном веровању,
Михољдан је почетак јесени, а лепо
време и температуре народу су
послужиле да обаве припреме у пољу
пред зиму како би их природа послу
жила у пролеће, била милосрдна и
подарила им своје плодове за храну.
Приметили смо да су нам лета прето
пла, а да нас већ август својој вечер
њом хладноћом вара, септембар је
хладан, а онда дође октобар и
Михољско лето, као нека лепа дама
пробуде онај пролећни осећај у нама,
када бисмо измилили напоље, стави
ли наочаре за сунце и „гуштерисали
се“ као да је сунце пролећно и прија
нам на кожи и у костима. Толико смо
се зиме накупили за један септембар.
Верује се да су боје октобра и најлеп
ше. Ту су крошње које свакодневно
копне и жуте, онако благо, шмекер
ски, лагано и постоји небо које у сутон
буде невероватно и нестварно коло
ритно. Чини се да су и Митровчани
мало променили навике по питању
Михољског лета. Митровчани, који
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свету недељу воле да проведу иза
својих високих капија, измили су на
кеј, на стазе, у паркове, у излетишта и
купе ове последње сунчеве зраке,
мењајући своје тврдоглаве навике.
Хајде да видимо шта можете да
радите у ове лепе дане пре свако
дневне новембарске магле (мада, хај
де да желимо да и новембар буде

Приметили смо да су
нам лета претопла, а
да нас већ август сво
јој вечерњом хладно
ћом вара, септембар је
хладан, а онда дође
октобар и Михољско
лето, као нека лепа
дама пробуде онај
пролећни осећај у
нама, када бисмо
измилили напоље,
ставили наочаре за
сунце и „гуштерисали
се“ као да је сунце
пролећно и прија нам
на кожи и у костима

леп). Прво, увек можете да одете на
Фрушку гору и распалите неки
роштиљ на Летенци или Рохаљ база
ма или на Иришком Венцу. Када сте
већ тамо, провозајте се до манастира
Кувеждина, Ђипше, Шишатовца, Пет
ковице и најмлађег фрушкогорском
манастира Врањаша, са чијег се изо

ра водом снабдевао антички Сирми
јум или до Бешеновачког Прњавора
где се поново уздигао манастир
Бешеново. Провозајте се до Карлова
ца или Петроварадина, посетите
ердевичка језера. И наравно, фото
графишите природу да вас зими под
сећа на леп тренутак. Или скувајте
кафу, сипајте је у термос и прошетајте
до плаже. Сунце се пресијава у Сави,
а има оних неколико упорних купача
који су ту од када гране прво пролећ
но сунце па докле год купати може.
Или идите на малу плажу, можда је
Сава око 29. новембра и најлепша и
још дивља. Шетајте по Спомен - гро
бљу, возите бицикл, обиђите круг око
Саве кроз Сремску Митровицу, преко
пешачког моста, па кроз Мачванску
Митровицу, скоро до Чевртније, па
преко теретног моста опет у Сремску
Митровицу. Можда не звучи гламуро
зно, али ето колико тога можете про
ћи само у једној шетњи. Уживајте у
својој околини док нам природа то
пружа, јер ће ускоро да се мења сат и
долази оно зимско рачунање време
на, где ће док трепнемо мрак почети
да пада у четири поподне. Али знате
шта, природа је круг, па након тога,
опет ће дан да се продужава и наћи
ћемо разлога да уживамо у томе и
опет хватамо дневну светлост. Ако
мислите да није време за ово све, па
да вам кажемо, за бригу ће бити вре
мена, ајде сада да уживамо.
А за крај Ђоле Балашевић, који је
стиховима овековечио овај феномем
– „У мени Михољско лето, то пркосно
сунце пред зиму“ и стварно ово доба
изгледа баш као у тим стиховима:
бане као лупеж и проспе нам косу у
лице, а Михољско лето назива блаже
ним, једним и светим за њих.
Читанка

M NOVINE

22

ФЕЉТОН

M NOVINE

СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (25)

26. OKTOBAR 2022.

ДОРОТЕЈА, СУПРУГА СТЕФАНА ТВРТКА I КОТРОМАНИЋА

Политички брак и рана смрт
Пише: др Снежана Булат

У децембру
1374, Доротеја
и Твртко
Котроманић
су се венчали.
Овај брак је
склопљен
из чисто
политичких
разлога,
и итекако је
помогао
реал
 изацији
Тврткових
планова.
Венчали су се
према римокато
личком обреду
у цркви
св. Илије,
можда у
Илинцима
код Шида,
дакле, на
територији
Угарске

Грб краљице Доротеје

Д

оротеја, или Дорослава,
била је кћер видинског
цара Ивана Срацимира,
и Ане, ћерке влашког војводе
Николе Александра Басараба.
Доротеја је имала брата Кон
стантина и сестру, чије је име
остало непознато. Рођена је
1355. године у дворцу Видин,
тадашњем седишту видинске
кнежевине.
Године 1365, Доротејино
детињство бива нагло прекину
то. Гласници доносе стравичне
вести њеном оцу: „Угарски
краљ Мађарске, Лајош I Вели
ки, решио је да освоји бугарски
град Видин“. Након свега неко
лико дана, Лајош напада, а
потом у потпуности осваја
бугарски град. Поражени Доро
тејин отац, иако није имао пуно
избора, ипак одбија краљев
предлог да постане мађарски
вазал. Доношење овакве одлу
ке, проузроковало је нове поте
шкоће. Према налогу угарског
краља, Доротеја и њена поро
дица бивају заробљени и одве
дени у ропство. Царска породи
ца је била заточена у Гомнеку.
Лајош је од Видинског царства
створио Видинску бановину у
коју је затим упутио фрањевач
ке мисионаре са циљем да пре
обрате јеретике у Бугарској.
Орбин нам казује да након
Срацимировог повратк а на
бугарски престо, Доротеја и
њена сестра, према наредби
угарског краља, нису смеле да

Модерна реконструкција грба Котроманића
напусте двор. Доротејин отац
је, дакако, био присиљен да
призна краља за свог господа
ра. Притом, оставио је своје
кћери на угарском двору као
гаранцију његове верности и
оданости. Сестре се ник ада
нису вратиле у Видин. Међу
тим, сас вим неоч екиван о,
Орбин каже, да је краљ веома
заволео младу Доротеју и
водио је бригу о њој, као да му
је кћер. Поставши дворска
дама, Доротеја је посебно ужи
вала љубав и поверење краљи
це Јелисавете.
Угарски краљ је био заслужан
за склапање Твртковог (брат од
стрица краљице Јелисавете) и
Доротејиног брака. „Пре него
што је узео краљевску титулу,
Твртко се оженио Доротејом [...]
која је живела код угарске кра
љице и била њена дворкиња.
Он је то учинио на молбу краља
Лудовика, који је с мајком водио
бригу о њој и много је волео, јер
је била врло крепосна девојка“.
У децембру 1374, Доротеја и
Твртко Котроманић су се венча
ли. Овај брак је склопљен из
чисто политичких разлога, и
итекако је помогао реализацији
Тврткових планова. Венчали су
се према римокатоличком обре
ду у цркви св. Илије, можда у
Илинцима код Шида, дакле, на
територији Угарске. Позивајући
се на повељу из 1374, коју је
издао Тврко, Руварац потврђује
да се „бан Твртко измирио са

својим братoм Вуком или Вуки
ћем, кога бан ту назива Стјепа
ном, како се и сам Вукић од
године 1398. стао писати и
називати, и са мајком, преве
дром госпођом Јеленом [...] из
те повеље дознајемо даље да
се око тог времена, или те годи
не бан Твртко оженио и да је га
је венчао босански бискуп
Петар“. Поводом венчања
даривао je бискупу посед у Јел
шавици, чиме је заокружено
имање босанске бискупије у
Дубници. Авињонски папа Гргур
XI је одобрио овај поклон још
31. октобра 1374. године.
Доротејин супруг Твртко, како
каже Ћоровић, „снивао је круп
не ствари. Још 1370. године
радио је на том да се један од
синова краља Вукашина ожени
једном од Шубићевих одива,
његовом рођаком. После се
сам оженио Доротејом [...] Са
Лазарем је склопио савез и
поштено га држао и у најтеже
дане. Босна, Србија, Бугарска,
спојене у један ланац и удруже
не искреним савезом, чиниле
би несумњиво тврд бедем про
тив сваког нападача. То је план
достојан пажње; зачетак једне
нове лиге Јужних Словена у
борб и прот ив заједн ичк ог
непријатеља“.
Три године након венчања,
Доротејиног мужа је крунисао
један српски митрополит у
манастиру Милешеви, над гро
бом светог Саве. По свој прили
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Представљена књига
„Живим у песми“

Споменик краљу Твртку у Тузли

Три године након венчања, Доро
тејиног мужа је крунисао један срп
ски митрополит у манастиру Миле
шеви, над гробом светог Саве. По
свој прилици крунисан је стaром
круном Стефана Првовенчаног.
Према Ћоровићевим речима, „на
том месту, толико штованом у срп
ском свету, Твртко је на своју главу
ставио 1377. краљевску круну“
ци крунисан је стaром круном
Стефана Првовенчаног. Према
Ћоровићевим речима, „на том
месту, толико штованом у срп
ском свету, Твртко је на своју
главу ставио 1377. краљевску
круну. Бог ме „сподобио дво
струким венцем, да владам над
оба краљевства“, писао је он
свечано и с поносом, милости
во дајући дубровачкој републи
ци трговачке повластице, „прво
од давнина у богодарованој
нам земљи Босни“, а потом, кад
је у Србији нестало царске
лозе, и ја кад видех земљу пра
родитеља мојих остављену од
њих и да нема свог пастира,
пођох у српску земљу, желећи и
хотећи утврдити престо родите
ља мојих, и кад сам тамо дошао
венчан бих богом дарованим
ми венцем на краљевство пра
родитеља мојих, да будем у
Христу Исусу благоверни и
богом постављени Стефан
краљ Србима и Босни и Помор
ју и Западним Странама“. Кнез
Лазар се није бунио. Видевши
пред собом опасност од Турака
и осећајући зло, које је снашло
цео народ од међусобне борбе
појединих великаша, он је оста
вио сваку помисао о протесту,
признао Твртку титулу и тако
избегао даље непријатности.

Свакако, важно је истаћи да се
Твртко, након смрти цара Уро
ша, јавио као претендент за
упражњену српску круну, имају
ћи и директно сродство са дота
дашњом владарском лозом
Немањића, преко бабе Јелиса
вете.
Кад је дошао тешки час битке
на Косову, Доротејин муж је
послао у помоћ кнезу Лазару
свог најбољег војводу, Влатка
Вуковића, са великим бројем,
исто тако добре војске.
Твртко и Доротеја нису имали
деце. Но, Твртко је имао, барем,
два ванбрачна сина, Остоју и
будућег краља Стефана Твртка
II кога је према Орбину, Твртко
добио из везе са извесном
Вукосавом. Прва босанска кра
љица, преминула је веома
рано. Божилов истиче да је
Доротеја живела „свега неколи
ко година после свадбе (1383)“
У исто време, Твртко је изгубио
и мајку и жену. Већ 1390. годи
не, Твртко улази у преговара с
аустријским војводом Албертом
III о могућем браку с неком Хаб
збурковком. Доротејино место,
заузеће босанска племкиња, по
имену Јелица.
У следећем броју:
Јелена, супруга
Стефана Дабише

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

Даница - Дана Додић

Књижевна заједница Срем
ска Митровица и Библиотека
„Глигорије Возаровић“ су орга
низовали представљање књи
ге поезије „Живим у песми“
Данице - Дане Додић у Библи
отеци „Глигорије Возаровић“ у
уторак, 18. октобра. У програ
му су учествовали песникиња
Даница - Дана Додић, која је
митровачкој публици предста
вила своју поезију и говорила
је о манифестацији „Париско
песничко пролеће“, које орга
низује у Паризу и које окупља
песнике дијаспоре и мати
це. Тања Андријић, сопран, и
Драган Милановић, тенор, из
вели су неколико композици

ја, које је Тања Андријић ком
поновала на Данине стихове.
Мирјана Марковић, Јасна Ар
банас и Небојша Драгановић
су у име Књижевне заједнице
Сремска Митровица учество
вали у програму промоције го
ворећи Данину и своју поезију.
Даница - Дана Додић је
добитница многобројних на
града и признања. Објавила
је књиге поезије „Само стих
(1998), „Париска свитања“
(2003), „Платно времена“
(2006), „Платно времена II“
(2009), „Невреме“ (2014), „Ов
де далеко“ (2019). Све књиге
су објављене двојезично, на
српском и француском језику.

ЗОНСКА СМОТРА УМЕТНИКА АМАТЕРА

Драгољуб Триндић
међу најбољима

На Зонској смотри ликов
них уметника аматера Срема,
одржаној 16. октобра, у орга
низацији Културног центра у
Инђији и Савеза уметничког
ствар ал аш тва
Војвод ин е,
учествовао је и Драгољуб
Триндић из Карловчића, као
једини сликар из пећиначке
општине, са својом сликом
„Антивакс ер иц а“
рађен ом
комб ин ован им
техн ик ам а
уље на платну и оловка у боји
из циклуса „Корона”.
Од укупно 59 радова слика
ра из Сремске Митровице,
Стара Пазове, Пећинаца,
Руме, Шида и Инђије, истори
чар уметности и селектор
овогодишње зонске смотре
Миле Игњатовић одабрао је
30 најбољих који ће се пред
ставити 6. новембра на 23.
Покрајинској смотри ликовних
уметника аматера у Новом
Бечеју, међу којима је и Трин
дићева „Антиваксерица”.

Драгољуб Триндић

Драгољуб Триндић се сли
карством бави више од чети
ри деценије и већ неколико
година уназад веома је успе
шан на такмичењима, а 2020.
године проглашен је најбо
љим уметником у Војводини
када је за слику „То свако од
нас може бити“, рађеном тех
ником уље на платну из
циклуса „Корона“, освојио
прво место.
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РУМА 1944. ГОДИНЕ (2. ДЕО)

Ослобођење Руме
Пише: Александра Ћирић,
кустос историчар

У другом делу текста везаног за ратну 1944. годину говоримо о томе како је дошло
до ослобођења Руме и њеном значају у контексту борби на Сремском фронту

О

д друге половине 1944. године
Срем је добио на значају у склопу
немачких борбених планова на
југоистоку Европе. Он фактички постаје
саставни део Источног фронта. Успоста
вљањем Сремског фронта настојали су
да обезбеде извлачење немачке Групе
армија „Е“, спрече или успоре наступање
јединица НОВЈ и Црвене армије према
западу. Такође, губитком НДХ као саве
зника, додатно би отежало положај немач
ке војске у овом делу Европе. Ослобађа
њем Београда тежиште ратних операција
се пренело на простор Срема. Увиђајући
стратегијски значај Срема, Немачк а
команда Југоистока (Армијска група Ф,
под својом командом је поред Армијске
групе Е, имала и Другу оклопну армију у
Југославији) одлучује да на овом простору
успостави снажан фронт, који би се осла
њао на утврђене одбрамбене положаје.
Од септембра 1944. године изграђено је
седам одбрамбених положаја, који су
повезивали Дунав са Савом, односно
Босутом. Простирали су се од Руме до
Винковаца и Вуковара. Ови положаји су

Руму су ослободиле једи
нице 16. и 30. војвођанске
дивизије и 6. личке, уз
обилату помоћ јединица и
артиљерије Црвене армије
и грађана Руме. Обрад
Јовановић је организовао
величанствен дочек осло
бодиоцима у којем су уче
ствовали сви грађани
Руме. Увече, 27. октобра у
Руми је одржана прва све
чана седница легалног
Градског народноослобо
дилачког одбора

добили шифроване називе: Браон, Зеле
на, Жута, Црна, Црвена, Нибелуншка и
поново Зелена линија. У њиховој изград
њи ангажоване су инжињерске јединице,
фолксдојчери, цивилно становништво. За
Руму су најважније биле Браон и Зелена
линија. Браон линија је била први одбрам
бени појас и налазила се на простору од
Добринаца, преко Путинаца, ка Шатрин
цима и Крушедолу. Зелена линија је била
јачи и утврђенији немачки положај у одно
су на Браон линију, која због брзог развоја
догађаја није ни довршена. Тежиште
немачке одбране је било на правцу Јарак
– Рума, са упориштем у Руми као главним
чвором отпора. За НОВЈ је подручје Сре
ма било део општег југословенског фрон
та и део савезничког фронта против
Немачке. Ослобађање источног Срема је
било важно како би тек ослобођени Бео
град остао у дубокој позадини, заштићен
од евентуалних напада непријатељске
војске. После заузимања Новог Сада, 24.
октобра уследиле су борбе за ослобође
ње Руме, Сремске Митровице, Шида и
других сремских места. Тако 16. војвођан
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ска дивизија, на челу са командантом
Марком Перичином Камењаром, ојачана
117. противтенковском и 563. минобацач
ким пуком Црвене армије, форсира реку
Саву код села Скела у ноћи 21./22. окто
бра. Саву прво прелази Прва војвођанска
бригада са командантом Жиком Стојши
ћем, разбија немачке заштитнице, образу
је мостобран на линији Прогар – Ашања и
врши прихват Друге војвођанске бригаде
са командантом Савом Согићем и Четвр
те војвођанске бригаде са командантом
Симом Весковићем и ослобађају сва
места од Купинова укључујући и Пећинце.
На левом крилу, левом обалом реке Саве,
наступа 11. крајишка дивизија и заузима
села Платичево и Хртковце. На десном
крилу наступа 36. војвођанска дивизија и
избија на линију село Крушедол – Ириг.
емачке снаге су пружале отпор и
вршиле репресалије према станов
ништву. Такође, минирали су улице
села која су била на Браон линији. На
њихову борбеност је утицала Хитлерова
наредба који није био задовољан разво
јем ситуације у Срему и да се источне
границе Рајха, поготово у тзв. „Сремском
џепу“ морају бранити и по цену највећих
жртава.
Јединице НОВЈ и Црвене армије су 25.
октобра кренуле у напад на Браон линију.
После двочасовне борбе услед великих
губитака, немачке снаге су се повукле
према Руми. Тако је немачка одбрана сло
мљена и Добринци су ослобођени у зору
26. октобра.
Из Добринаца је војска истог дана кре
нула према Руми. Зауставили су се у Кра
љевцима, а немачка војска се повукла и
из овог села, како би утврдили одбрану
Руме. Мештани су са нестрпљењем ишче
кивали долазак ослободилаца. Окупљали
су се на центру села. Срета Јокић, секре
тар Месног НОО-а у Краљевцима, слико
вито је описао ослобођење Краљеваца.
„Видео сам колону партизана која је ишла
калдрмом од Добринаца. Знали су да су
се у току ноћи Немци повукли. У селу је
невероватном брзином прострујала вест:
Иду наши. Многи су плакали од среће,
поносни на своје ослободиоце и себе што
су издржали четири године патњи и пони
жавања, честитали једни другима слобо
ду. Колону су прекидале жене везујући
борцима кошуље и пешкире. Готово пред
сваком кућом борцима су изношени храна
и пиће, све што су најбоље имали и чува
ли за овај дан“.
Немачке снаге у Руми и околини су
одлучиле да утврде град подизањем бун
кера и ровова. Овај одбрамбени појас се
пружао у круг пречника више од осам
километара. Изграђено је четири бункера,
а на главним раскрсницама, на улицама и
по улазима у град постављене су барика
де и мањи бункери. Заузимањем одбрам
бених положаја на Браон линији Путин
ци–Добринци, ослабљена је немачк а
одбрана на Зеленој линији. Тиме су ство
рени услови за успешан напад на Руму.
По речима Обрада Јовановића, председ
ник а Месног народноос лободилачк ог
одбора у време ослобођења Руме, „пар
тизанске и совјетске јединице су 26. окто
бра отпочеле напад на Руму. Домаћи
Немци – власници индустријских објеката,
увидели су да ће ипак морати да напусте
Руму. Када су ослободилачке јединице

Н

После заузимања Новог
Сада, 24. октобра уследи
ле су борбе за ослобође
ње Руме, Сремске Митро
вице, Шида и других срем
ских места. Тако 16. војво
ђанска дивизија, на челу
са командантом Марком
Перичином Камењаром,
ојачана 117. противтенков
ском и 563. минобацачким
пуком Црвене армије,
форсира реку Саву код
села Скела у ноћи 21./22.
октобра. Саву прво прела
зи Прва војвођанска бри
гада са командантом
Жиком Стојшићем, разбија
немачке заштитнице, обра
зује мостобран на линији
Прогар – Ашања и врши
прихват Друге војвођан
ске бригаде са командан
том Савом Согићем и
Четврте војвођанске бри
гаде са командантом
Симом Весковићем и
ослобађају сва места од
Купинова укључујући и
Пећинце. На левом крилу,
левом обалом реке Саве,
наступа 11. крајишка диви
зија и заузима села Плати
чево и Хртковце. На
десном крилу наступа 36.
војвођанска дивизија и
избија на линију село Кру
шедол – Ириг
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навалиле на Руму, непријатељској војсци
нису помогле ни направљене барикаде на
улицама.“
Руму су ослободиле јединице 16. и 30.
војвођанске дивизије и 6. личке, уз оби
лату помоћ јединица и артиљерије Црве
не армије и грађана Руме. Обрад Јовано
вић је организовао величанствен дочек
ослободиоцима у којем су учествовали
сви грађани Руме. Увече, 27. октобра у
Руми је одржана прва свечана седница
легалног Градског народноослободилач
ког одбора. У борбама за ослобођење
Руме од јединица НОВЈ су учествовале
јединице 11. дивизије, 16. дивизије, 12. и
32. бригаде и једна совјетска противтен
ковска батерија која је у борбама на пото
ку Кудошу, помогла борцима 11. дивизије
да се пробију до самог града. У борбама
за ослобођење Руме, Немци су имали
око 150 мртвих и рањених војника, а 40 је
заробљено. Међу борцима НОВЈ рањено
је око 80 војника, а 30 војника је погину
ло.
осле ослобођења Рума је постала
центар свих војних активности на
Сремском фронту. У Руму су при
стизале остале јединице, добровољци,
позадински радници, као и органи нове
власти. Поново је у Руми успостављен
Срески народноослободилачки одбор и
команда места. Основан је јединствен
Народноослободилачки фронт за румски
срез, а истовремено је успостављен
Месни и Срески комитет КПЈ за румски
срез. Један од најважнијих задатака је
била обнова порушеног града. Зато су
после ослобођења организоване добро
вољне радне акције у којима је учество
вало становништво Руме и околних села.
Обновљена је Железничка станица, део
пруге Београд – Загреб и успостављен је
несметани железнички саобраћај. Тако
ђе, оспособљен је и аеродром у близини
Руме, како би се помогло јединицама на
Сремском фронту. Поред совјетске авија
ције, била су ту стационирана и два пар
тизанска ваздухопловна пука - 113. и 423.
Тако су са румског аеродрома полетели
први партизански авион
 и.
На Сремском фронту су се јединице
НОВЈ сусреле са фронталним борбама.
То је узроковало велике губитке, међу
којима је било доста рањеника. Зато је у
Руми организована војна болница, сме
штена у згради Гимназије. Пошто у овој
згради нису могли да се сместе сви рање
ни борци, отворено је још једно одељење
болнице у згради Српске школе у којој је
данас ОШ „Змај Јова Јовановић“.
Становништво Руме и околних села је
током свих ратних година пружало снажан
отпор окупатору упркос изложеном теро
ру. Од почетка окупације народ се при
кључивао Партизанском покрету борећи
се за слободу. Тешко стечена слобода је
однела бројне животе. Тако је током чети
ри године окупације страдало 594 Румља
на свих националности. Убијени су или
страдали у Јасеновцу и другим концен
трационим логорима. У народноослобо
дилачкој борби је погинуло 95 Румљана.
Рума је дала четири народна хероја:
Вељка Дугошевића, Душана Јерковића,
Лазара Марковића и Лазара Саватића
Металца.
Фото: Историјска збирка
Завичајног музеја Рума
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У ТЕШКОЈ САОБ
 РАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ ИЗГУБЉЕНА ДВА МЛАДА ЖИВОТА

Заједно отишли у смрт,
заједно почивају у истој гробници
Знам да је отишла срећна на пут. Планирала је неколико дана да остане са момком
у Врднику, а онда је трагедија све променила. Питам се да ли је тако морало да буде.
Кажу да је возач ухапшен, шта то вреди, када мог детета више нема - тихим речима
пуних бола говорио је Роберт Нералић, отац настрадале Дејане Нералић (17) из Голу
бинаца, дан након страшне трагедије

Девојка која је настрадала
18. октобра на путу Инђија –
Нови Сад, код раскрснице за
Бешку и Марадик, била је на
мотору који је возио њен
момак Борис Мајорски (18) из
Старе Пазове, тада је Слобо
дан Б. (83) из Крчедина упра
вљајући „мерцедесом“, уда
рио у мотоцикл којем претход
но није уступио првенство.
Дејана је на лицу места
издахнула док је Борис на
путу до болнице.
Туга и бол завладали су
Голубинцима и Старој Пазо
ви, након што су у саобраћај
ној незгоди погинули девојка и
младић пред којима је тек био живот.
– Ове године је завршила средњу
школу, сви смо у породици као и она
били срећни због матуре. Добра девој

ка, увек насмејана, такву ћемо је и пам
тити. Следећег месеца, тачније 15.
новембра, требала је да слави пунолет
сво- каже Ђурђица Бачкоња, Дејанина

Возач има инострану возачку
Возач који је изазвао саобраћајну
несрећу Слободан Б. саслушан је у
Основном јавном тужилаштву у Старој
Пазови и њему је одређен притвор у
трајању до 30 дана. Иако се појавила
информација да је њену истекла возач

ка дозвола, из Полицијске управе
Сремска Митровица су то демантова
ли. За наш лист из полиције кажу да
човек има важећу инострану возачку
дозволу са којом може да вози и по
Србији.

тетк а по оцу пок азивајући
слике са матуре на којој тинеј
џерка позира у лила хаљини
ци.
Како је дошло до ове тешке
несреће ни родитељи настра
далих са сигурношћу не знају,
да ли приликом директног
судара или чешања возила.
– Тог дана је код мене сти
гла по неке ствари да носи
код маме, спремала се на пут,
а ја сам отишао у другу смену
на посао. После ме је супруга
назвала и рекла за трагедијуговори скрхан од бола отац
Роберт. Иначе, Дејана је
после развода родитеља
живела и код оца и мајке.
Породица настрадале тинејџерке о
Борису има само речи хвале. Кажу да су
се забављали око девет месеци и јако
волели.
– Борис је завршавао за кувара у Бео
граду, волео је моторе као и његов отац
и деда. Отац му држи погребно предузе
ће у Старој Пазови и често му је приска
ко у помоћ. Био је добар дечко, вредан
- прича Ђурђица.
Двоје младих сахрањени су у зајед
ничкој гробници 21. октобра на гробљу у
Старој Пазови.
С. Костић

У ВИШЕМ СУДУ ПОЧИЊЕ СУЂЕЊЕ ЗБОГ УБИСТВА ЉУБОМИРА ТРНИЋА
ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Лекаревић једини на оптуженичкој клупи
У Вишем суду у Сремској Митровици
заказано је припремно рочиште Венесу
Лекаревићу (38) из Сремске Митровице,
који је окривљен због кривичног дела
тешко убиство. Лекаревић ће, како се
очекује 9. новембра пред судијом Мили
цом Цвејић, изнети да ли је он претукао
до смрти Љубомира Трнића (43), а онда
његово тело умотао у тепих и ставио у
гепек путничког аутомобила голф, где је
и пронађено у насељу Камењар у Срем
ској Митровици.
Трнић, отац троје малолетних девојчи
ца, пронађен је дан након што је његов
нестанак полицији пријавила супруга
Јована, која је све време наслућивала
да му се нешто десило. Како је удовица
рекла за наш лист, према налазима
обдукције Љубомир се угушио од своје

крви, а лице му је скроз било унакажено
од батина.
– Жеља ми је само да чујем истину,
шта се десило и шта је био разлог да му
се одузме живот - каже Јована.
Иако је у овом злочину била осумњи
чена и Николина К. (26) да је извршила
кривично дело тешко убиство у саизвр
шилаштву, а која се током истраге изја

Бекство
Одмах након откривања злочина,
полиција је кренула у потрагу за Лека
ревићем, који је ухапшен после четири
дана у атару код Лаћарка. Он је у при
творској јединици КПЗ-а одакле ће
бити спроведен на суђење.

снила да је у ванбрачној вези са Лекаре
вићем, Више јавно тужилаштво је обу
ставило истрагу, како наводе, јер нема
довољно доказа за оптужење.
Тог кобног 26. августа прошле године,
Љубомир је у послеподневним сатима
пио испред једне продавнице са још два
пријатеља. Како су рекли сведоци дога
ђаја, тада је наиш
 ао Венес који се спо
речкао са са једним од Љубомирових
другара, који их је смиривао да не дође
до туче. Када се ситуација смирила
Венес је позвао Љубомира на још једно
пиће, на чега је он пристао и отишао код
Николине у стан. Тражећи Љубомира и
распитивајући се код особа које су га
виделе, Трнићеви породични пријатељи
полако су довели полицију до тела.
С. Костић

M NOVINE

26. OKTOBAR 2022.

27

СРЕМ НА УДАРУ АРХЕОЛОШКЕ МАФИЈЕ

„Дивљи“ археолози
остављају пустош
Цео Срем богат антиквите
тима још из неолита на удару
је археолошке мафије, која
добро уходаним илегалним
каналима културно благо од
новчића до оружја ископано
на њивама пласира у руке
приватних колекционара на
запад.
– Ситуација је катастро
фална, али ми стручњаци
мало шта ту можемо! Дивљи
археолози “наоружани“ метал
- детекторима, а често и пра
вим наоружањем, одлично
познају археол огију ових
терена, док је штета коју
наносе локалитетима огром
на. За собом остављају
пустош, оскранављене оста
ве и налазишта, због неколи
ко вредних комада униште
све чега се дочепају, немоћно
шири руке археолог Миро
слав Јесретић, виши кустос
Музеја Срема у Сремској
Митровици.
Цео Срем је један велики
локалитет, а огромне јаме као
последица дивљих археоло
шких ископавања могу се сре
сти у целом региону. Сама
Сремска Митровица траја
њем од седам миленијума од
неолита, преко Келта, Римља
на, Авара, Словена и Визан
тијског културног наслеђа,
представља богато налази
ште.
Иако се кријумчари све од
оружја, накита, грнчарије, нај
чешћи објекат илегалне трго
вине су новчићи, чија цена на
црном тржишту варира од 100
евра до 100 хиљада евра,
зависно од тога да ли је реч о
уникату, из које ковнице поти
че или из ког периода. Кријум
чари често сељацима нуде
бесплатно дубоко орање, с
тим да све што се вредно у

Иза правих археолога локалитет чисте дивљи

земљи пронађе припадне
њима.
По Закону о заштити кул
турних добара све што је под
земљом или водом државна
је својина, али кад ископава
ње раде “дивљи“ археолози о
антиквитетима не постоји
документација, упозоравају
стручњаци.
Док трају званична ископа
вања организује се и чувар
ско обезбеђење, али чим се
заврше налазишта остају пот
пуно небрањена и препуште
на на милост и немилост
пљачкашима који у потпуно
сти “очисте“ терен.
– Митровицу јавно посећују
домаћи и страни колекциона
ри, а на интенерту чак постоје
стране за продају антиквите
та илегално ископаних са
ових терена. Грађани нас
зову и сами пријављују пљач
каше који се у свако доба
могу видети на сремским
њивама како метал - детекто

рима претражују терене. Ми
то пријавимо полицији, али су
казне мале, кривци се углав
ном провуку са условним
казнама, каже Јесретић.
У Заводу за заштиту споме
ник а култ уре у Сремској
Митровици постоји валидна
документација и мапе свих
археолошких локалитета у
Срему, који због опасности од
злоупотреба нису доступни
јавности.
– Низак стандард у нашој
земљи и могућност брзе зара
де погодују развоју илегалног
тржишта антиквитетима. Све
му томе доприноси и непосто
јање свести о значају очува
ња налазишта и налаза. Само
великим заједничким ангажо
вањем судства, полиције и
нас стручњака можемо стати
на пут изузетно организованој
археолошкој мафији и зауста
вити одлив нашег културног
блага, упозорава археолог
Биљана Лучић из Завода за

заштиту споменика културе у
Сремској Митровици.
У Сремској Митровици је
било случајева да су захва
љујући акцији полиције преки
нути илегални путеви кријум
чара, а заплењени антиквите
ти предати Музеју Срема.
Једном таквом акцијом
1992.године уникатан златни
појас из 6. века непроцењиве
вредности, украшен дијаман
тима за који се претпоставља
да је припадао аварском вођи
Бајану или његовоим синови
ма, ископан по тврђењу кри
јумчара код села Чалме,
постао је део богате колекци
је Музеја Срема.
Чувена сребрна копча из
шестог века велике културне
вредности, власништво Музе
ја Срема, још увек није враће
на из Метрополитен музеја у
Њујорку, где је доспела још
пре две деценије илегалним
кријумчарским каналима.
Нарциса Божић
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VREMEPLOV
26. октобар
1961. Нобелову награду за
књижевност добио југословен
ски књижевник Иво Андрић и
постао први добитник те пре
стижне светске награде из
Југославије.
2002. У акцији ослобађања око
800 талаца које су чеченски
терористи држали три дана у
једном московском позоришту
страдало 128 особа. Ликвиди
рано свих 50 терориста.
27. октобар
1811. Рођен је амерички про
налазач Ајзак Мерит Сингер,
који је 1851. усавршио прву
шиваћу машину за широку
употребу.
1843. У Србији је основана
државна пошта.
1995. У Београду је умро срп
ски књижевник Слободан
Селенић.
28. октобар
1636. У Кембриџу, у америчкој
држави Масачусетс, основан
колеџ Харвард, најстарија
образовна установа у САД.
1919. У САД на снагу ступио
закон о прохибицији, којим је
забрањена продаја пића с
више од пола одсто алкохола.
29. октобар
1929. Крах Њујоршке берзе,
познат као “црни уторак”, озна
чио је почетак велике кризе
која је уздрмала темеље аме
ричке привреде, а касније се
проширила на цео свет. Инду
стријска производња је пала у
развијеним земљама на ниво с
почетка века, а без посла је
остало 26 милиона људи.
30. октобар
1973. Пуштен је у саоб
 раћај
мост на Босфору који повезује
Европу и Азију.
1974. Нокаутом над Џорџом
Форманом, Мухамед Али се у
32. години тријумфално вра
тио боксу.
31. октобар
1517. Огорчен многобројним
злоуп
 отребама цркве, немачки
свештеник Мартин Лутер на
врата катедрале у Витенбергу
окачио и на јавну расправу
ставио 95 теза о реформи
цркве. Тиме у немачким
земљама почела Реформаци
ја, а Лутер постао један од
њених вођа.
1984. Испред резиденције у
Њу Делхију убијена Индира
Ганди, премијерк а Индије.
Убиство извршили екстреми
сти Сиики, припадници њеног
обезбеђења.
1. новембар
1509. Јавности први пут пред
став љен е
Мик ел анђ ел ове
слике на плафону Сикстинске
капеле.
1918. Прва српска армија под
командом војводе Петра Бојо
вића у Првом светском рату
ослободила Београд.

26. OKTOBAR 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну ори
јентацију.Сада имате добру
вољу да се ангажујете на неким
задатцима које можете да реша
вате у договору са сарадницима.
Не треба да се оптерећујете са
неким новчаним питањима,јер
ускоро ћете решити и те дилеме.
Љубавни догађаји које наслућу
јете имају неку необичну драж.

ВАГА: Улажете вели
ки напор да остварите
позитивне резултате у
свом пословном изра
жавању,али постоји след догађа
ја који ремети ваше планове.
Важно је да се правилно органи
зујете и да испоштујете све зада
те рокове. Склони сте честим
променама свог емотивног рас
положења,нема разлога да губи
те наду или да се удаљавате од
партнера.

БИК: Ослањате се на
своје преговарачк е
манире, јер без добре
припреме нема ни
пословног успеха. Потребно је
да се усаглашавате са својим
сарадницима, како би сви око
вас осетили моралну и матери
јалну сатисфакцију. Пажња и
разумевање које добијате у кругу
своје породице делују врло под
стицајно.

ШКОРПИОН: Саве
сно испуњавате свој
део обавеза и делује
те врло ажурно при
ликом испуњавања разних дого
вора које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром,нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.

БЛИЗАНЦИ: Изне
надни пословни обр
ти делују збунјујуће
на вас,али крајем
наредне недеље ће се све стаби
лизовати. Слободно можете да
инсистирате на својим идеја
ма,јер имате врло поуздане
показатеље о успеху.у емотив
ном заносу спремни сте да учи
ните нешто посебно како бисте
импресионирали свог партнера.
РАК: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза,али
нем ат е
дов ољн о
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватате све
корисне сугестије или речи кри
тике које вам упућују блиски
сарадници. Желели бисте да
успоставите бољу контролу над
новим догађајима у љубавном
животу.
ЛАВ: Налазите се за
велики корак испред
других,јер умете да
предв идите нечију
реакцију или одговор у послов
ним преговорима. Јасно вам је
да савременији приступ заједни
чим темама доноси успех. Поста
вљате сувише строге критерију
ме пред вољену особу,али вас
подстицај уме и да делује благо
творно на више начина.
ДЕВИЦА: Ситуација
око вас делује врло
променљиво и тешко
је прецизно предви
дети нечију реакцију или одго
вор. Боље је да се држите прове
рених правила и да избегавате
било коју врсту ризика. Одложи
те неке напорне обавезе док не
добијете боље услове. Обрадо
ваће вас поступак неких блиских
пријатеља. Налазите се у фази
емотивног узлета, тако да однос
са партнером доживљавате као
остварење својих снова.

СТРЕЛАЦ: У складу
са приор
 итетима које
сте поставили имате
своју визију и не
желите да прихватите компроми
сна решења која вам предлажу
одређени сарадници. Немојте
дозволити да неко отежава ваш
пословни или друштвени поло
жај. Искуство вас опомиње да
направите емотивну дистанцу у
односу на једну особу и на неке
сумњиве ситуације.
ЈАРАЦ: Изненадне
промене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагођавали у
односу на очекивања. Ваша лич
на срећа проистиче из унутра
шње потребе, да се све лепе
мисли и топла осећања увек
деле или размењују са блиском
особом.
ВОДОЛИЈА: Потру
дите се да успешно
спроведете све своје
идеје и планове у
дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверених сарадник а за које
вас везују заједнички интереси. У
љубавном односу,немојте уза
лудно покушавати да промените
партнерово понашање или да
мењате ток ствари које не зависе
од ваше воље.
РИБЕ: Истовремено
сте ангажовани на
више поља и савесно
испуњавате свој део
обавеза или неке званичне дого
воре које имате са сарадницима.
Наставите са озбиљним проце
нама и промишљањем у вези
неких новчаних понуда, немојте
дозволити да неко одлучује у
ваше име. Партнер у вама под
стиче бројна питања на која не
добијате одговоре.

Crkveni
kalendar
Среда, 26. (13) октобар
Св.муч. Карп; Света мученица
Злата Мегленска; Света муч.
Босиљка
Четвртак, 27. (14) октобар
Преподобна мати Параскева –
Света Петка
Петак, 28. (15) октобар
Свети свештеномученик Луки
јан; Преподобни Јевтимије
Нови
Субота, 29. (16) октобар
Свети мученик Лонгин Сотник
Недеља, 30. (17) октобар
Свети пророк Осија; Св.препо
добномученик Андреј Критски
Понедељак, 31. (18) октобар
Свети апостол и јеванђелист
Лука; Свти Петар Цетињски
Уторак, 1. новембар
(19. октобар)
Св. пророк Јоил; Преп. Прохор
Пчињски; Преп. Јован Рилски

Царска пита
Састојци: 4 јајета, 1-1,5 каши
чица соли, 200 мл уља, 400 мл
млека, 200 г кукурузног брашна,
200
г
пшен ичн ог
браш на
(оштрог), 1 прашак за пециво,
200 г стишњене шунке (пизза
шунке, или неке друге саламе),
200 г трапист сира, 120 г киселих
краставаца, 120 г киселе црвене
паприке.

Припрема: Умутити 4 јајета,
затим додати со, уље и млеко.
Постепено додавати пшенично,
па кукурузно брашно. Када се
смеса добро умути, додати суве
састојке ситно исецкане. Излити
у плех и пећи око 40 минута на
180 степени.

• Некога купи дијамант, а
некога „Јави се кад стиг
неш кући“ .
• Ако имаш циљ ... наћи
ћеш и пут ...
• Док угодиш свима,
себе највише исквариш!
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МАНИФЕСТАЦИЈА „УКУСИ ВОЈВОДИНЕ“

ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Општина Инђија биће домаћин гастрономске
манифестације „Укуси Војводине“ која ће бити
одржана 29. и 30. октобра у пешачкој зони Инђије.
Посетиоци ће моћи да уживају у врхунским тради
ционалним јелима војвођанске кухиње, која ће за
њих спремати искусни кувари из целе Војводине.
Тим поводом, одржана је конференција за медије
у згради Општине Инђија на којој су се присутни
ма обратили директор Туристичке организације
општине Инђија Милан Богојевић као и ПР фести
вала Сара Балабан.
– Велика нам је част што ће у нашем граду бити
одржана манифестација „Укуси Војводине“, која је
постала бренд. Морам да напоменем да општина
Инђија данас има неупоредиво боље угоститељ
ске објекте него што је то било до пре неколико
година, али и винарије које су сазреле, одлична
вина са којима раме уз раме иду зимница, пчели
њи производи, џем и сиреви- истакао је Богојевић
и додао да из тих разлога не треба да чуди што ће
„Укуси Војводине“ бити одржани у Инђији, први
пут након Новог Сада.
Сара Балабан, ПР фестивала „Укуси Војводи
не“, истакла је да ће посетиоци моћи да пробају
разне војвођанске специјалитете.
– Фестивал су веома добро оценили како струч
њаци из области туризма и гастрономије тако и
сами посетиоци. „Укуси Војводине“ организују се
већ шест година уназад- рекла је Балабан и дода
ла да ће се на шеталишту у Улици Војводе Степе,
између осталог, пећи риба на таландари, кувати
шкембићи и многа друга традиционална јела.
Како су истакли организатори, више од 30 кува
ра узеће учешће у манифестацији, а међу њима
биће и гастрономски стручњак Саша Мишић који
ће, такође, спремати војвођанске специјалитете.
М. Ђ.

Фестивал музичких друштава Вој
водине је одржан 22. и 23. октобра у
румском Културном центру по 58.
пут. Ове године су пред стручним
жиријем у саставу Зоран Мулић,
композитор, Весна Кисић Крсмано
вић, диригент и Божидар Црњански
диригент, своје певачко умеће пока
зало десет хорова и вокалних група,
док је ван конкуренције наступио
хор и оркестар Музичке школе
„Даворин Јенко“ из Београда. Насту
пило је укупно 11 хорова, али је 10
било утакмичарском делу.
Ове

Фестивал
гастрономије
први пут у Инђији

Учествовало 11 хорова

године, први пут, на Одбору за
музичко стваралаштво је уведена
нова категорија, а то су вокалне
групе које негују сериозну музику и
имају од осам до 16 чланова. Орга
низатори фестивала су Савез умет
ничког стваралаштва аматера Вој
водине и Културни центар „Брана
Црнчевић“ Рума, док су покровите
љи Покрајински секретаријат за кул
туру, јавно информисање и односе
са верским заједницама и Оптшина
Рума.
С. Џакула

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
На основу чланa 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 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, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 88. став 2.
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник
РС“, бр.32/2019)
ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу портирнице 1 и 2, саобраћајног и пешачког прикључка на улицу Војводе Вука и подземног
постројења за мешање гаса, на катастарској парцели број 1746/47 КО Шимановци
1.На ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗЛАЖЕ СЕ Урбанистички
пројекат за изградњу портирнице 1 и 2, саобраћајног и
пешачког прикључка на улицу Војводе Вука и подзем
ног постројења за мешање гаса, на катастарској парце
ли број 1746/47 КО Шимановци, који је израђен од стра
не ``ШИДПРОЈЕКТ`` ДОО, Кнеза Милоша 2, Шид.
2. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је Компа
нија ``ROBERT BOSCH`` из Београда.
3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да
у току трајања јавне презентације доставе своје при
медбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урба
низам и имовинско правне послове Општинске управе

општине Пећинци, Пећинци, ул. Слободана Бајића
бр.5.
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржана од 26. октобра до 2. новембра 2022.године,
сваког радног дана од 9 до 14 часова. Место одржава
ња јавне презентације су просторије Општинске упра
ве општине Пећинци, соба број 7., у Пећинцима, ул.
Слободана Бајића бр.5.
5. Лице овлашћено за давање обавештења о садржају
јавне презентације је Александра Вучић. Подручје обу
хваћено Урбанистичким пројектом налази се у КО
Шимановци, обухвата целу кп.бр. 1746/47 површине
13ha 19a 11m2.

СПОРТ
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СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „СРЕМ-СПИН“

Рад са младима је приоритет

Детаљ са градског школског стонотениског првенства у хали „Пинки“

П

очетак нове сезоне у Војвођанској
А стонотениској лиги за такмичаре
сремскомитровачког „Срем-спина“
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 „пинг-понга“ 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
„Срем-спина“ 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

Александрово треће место
као награда и подстицај
Један од релативно нових чланова
клуба је Александар Милошевић који је
почео да тренира у фебруару ове године
а на градском школском такмичењу већ
је освојио треће место у појединачној
конкуренцији пионира. Овај дванесто
годишњи ученик Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ љубитељ је многих
спортова а уједно тренира и „велики“
тенис. Са стоним тенисом сусретао се
углавном на рекреативним мечевима
са пријатељима, након чега је решио да
постане члан овог клуба.
– 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.

Александар Милошевић
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ЏУДО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА
КАДЕТЕ

Џудисти „Сирмиума“
освојили две медаље

На џудо Првенству Србије за кадете које
је у суботу 22. октобра одржано у београд
ској хали „Шумице“ наступило је троје так
мичара сремскомитровачког „Сирмиума“.
У категорији до 48 килограма такмичила
се Катарина Томић која је освојила бронза
ну медаљу. Давид Перковић је наступио у
категорији + 81 килограм и освојио такође
бронзу. У категорији џудиста до 46 килогра
ма Лука Новаковић био је пети. Велики успех
чланова Џудо клуба „Сирмиум“ у жестокој
конкуренцији најбољих кадета у Србији, тре
нер Ненад Вуколић прокоментарисао је сле
дећим речима:
– Што се тиче Каће, као њен тренер сам
очекивао финале, али испоставило се да
она још није психолошки сазрела за так
тичко вођење меча када затреба и борбу је
изгубила четири секунде пре краја. У бор
би за бронзану медаљу освојила је треће
место. Што се тиче Давида, дечак који је
напокон освојио државну медаљу трудом,
вољом на тренингу, али он још много треба
да научи што се тиче техничког дела вође
ња борбе, као што су гард или кретање. Лука
Новаковић је дечак који по мени тек треба да
се покаже и докаже. На жалост, он је у бор
би за бронзу изгубио и освојио пето место у
држави, каже тренер Вуколић.
Д. М.

ЏУДО КЛУБ ЛСК ЛАЋАРАК

Злато и бронза
у Београду

У организацији Џудо клуба „Партизан“, 23.
октобра одржано је такмичење у Београду
на коме је учествовало преко 600 такмича
ра из Србије и региона. Џудо клуб ЛСК из
Лаћарка наступао је са шест такмичара. У
веома јакој конкуренцији освојили су две
медаље и два пета места. Тамара Крстић
освојила је прво место до 28 кг, Страхиња
Бировљев је освојено треће место до 55 кг,
Димитрије Опачић и Немања Витасовић су
били пети, а Александар Винчић и Катарина
Теодосић су освојили седмо место.

ШАХИСТКИЊЕ „СИРМИУМА“
ПОЧЕЛЕ ОДБРАНУ ТИТУЛЕ

Добар старт

У хотелу „Стара планина“ у суботу 22.
октобра почела је Прва шаховска лига Срби
је у конкуренцији жена на којој у конкуренци
ји 12 најбољих клубова Србије титулу првака
брани шаховски клуб „Сирмиум“ из Сремске
Митровице. После одиграна два кола на
врху табеле налазе се фаворити по рејтин
гу: „Сирмиум“, „Рад“, „Основац“ и „Јелица“ са
максималних шест бодова.
На лиги за клубове наступају најбоље
српске шахисткиње и велики број јаких
страних играчица из Кине, Грузије, Румуни
је, Пољске, Бугарске, Израела, Словеније и
Хрватске, што квалитет лиге чини најјачим у
последњих десетак година. По свим проце
нама главни фаворити за титулу поред „Сир
миума“ су „Основац“ из Ниша и „Рад“ из Бео
града а такмичење се завршава 1. новембра.
Екипа „Сирмиума“ наступа у саставу: Лела
Џавакишвили (Грузија), Јована Ерић, Тијана
Благојевић, Марина Гајчин и Мила Жарко
вић.
Извор: ШК „Сирмиум“
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ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ОДБОЈКАШКА ЛИГА – ЗАПАД

Одбојкаши „Срем Итона“
везали другу победу

ОК „Срем Итон“ Сремска Митровица - ОК „Борац 2” Старчево
3:1 (25:16, 22:25,25:18, 25:16)

Одбојкаши ГОК „Срем Итона“ оствари
ли су у суботу 22. октобра 2022. године и
другу победу на почетку такмичења у Војво
ђанској лиги. После победе на гостовању у
Сремским Карловцима, на домаћем терену
је савладан „Борац” из Старчева. Тренер
Ковачић је шансу пружио и најмлађим игра
чима из пионирског састава који су је дели
мично искористили.
Изузев малог опуштања у другом сету
играчи „Срема“ су све време контролиса
ли меч. Најбољу игру у домаћој екипи су
пружили Алексић и Стошовић, а код гости
ју Јовић. Радикално подмлађена екипа
превођена искусним техничарем Јованом
Ковачићем показала је да има перспективу
и да се на њу у будућности може рачунати.

„Срем Итон“ играо је у саставу: Рољић,
Ковачић Ј, Андријевић, Петковић, Алек
сић, Тадић, Стошовић, Кузмановић, Мари
чић, Дудок, Керановић. Тренер екипе Зоран
Ковачић сматра да је резултат могао бити
и максималних 3:0 али је желео да пружи
шансу и младим играчима који су редовни
на тренингу и савесно испуњавају клупске
обавезе.
– На младе играче наш клуб увек ће
се ослањати. Још увек немамо довољ
но уигран тим. Нисам незадовољан, али с
обзиром на искуство и играчки стаж иску
снијих очекујем њихова боља издања, каже
за наш лист тренер Ковачић.
Следеће недеље „Срем Итон“ гостује
екипи „СК волеја“ у Новом Саду.
Д. М.

УТАКМИЦОМ ПИОНИРКИ „ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ“ И „СРЕМ
ИТОНА“ УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА ДВА КЛУБА

Пријатељски
меч вршњакиња

Одбојкашице најмлађе селекције „Срем
Итона“ прошле недеље у спортском ком
плексу „Црвене звезде“ одиграле су прија
тељски меч са вршњакињама из Београда.
После занимљиве утакмице која је пока
зала да у обе екипе има низ талентованих
играчица, победа је припала нешто срећни
јој екипи домаћина резултатом 3:2.
На овај начин, Женски одбојкашки
клуб „Срем Итон“ из Сремске Митровице
успоставио је сарадњу са најтрофејни
јим женским одбојкашким клубом, бео
градском „Црвеном звездом“. Сарадња
ових клубова би ускоро требала да доби

је и званични карактер. Један од првих
корака је сарадња пионирских екипа. У
овој утакмици, екипу „Срема“ са клупе
је предводила тренер млађих категорија
Биљана Јефтовић а играле су у саставу
Грабић, Давидовић, Тупенарац, Андрић,
Кирјаковић, Гарчевић, Станојевић, Миљ
ковић, Поповић, Радованац, Газибарић,
Васиљевић, Савић, Мијаил
 овић, Стоји
новић, Рађеновић, Јеленковић, Сивац и
Вуковић.
Ускоро се очекује и реванш меч у Срем
ској Митровици те подизање сарадње
ових клубова на виши ниво.

АТЛЕТИЧАРКЕ „СРЕМА“ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У
КРОСУ

Одбрањена титула
екипних првакиња
Митровачке атлетичарке су на Првен
ству Србије у кросу одржаном у Новом
Саду у суботу 22. октобра поновиле успех
од прошле године, овај пут у јачој и број
нијој конкуренцији. Трчало се укупно осам
километара. Александра Костадиновић
је завршила трку у екипном пласману као
трећепласирана, Јована Шубатлија је била
четврта, а Вања Влаовић девета, што је у
коначном збиру бодова на крају довело до
првог места. Иза себе су оставиле друго
пласирану екипу београдске „Црвене Зве
зде“ и тима „Сомаратона“ из Сомбора.
Такмичарке АК „Срем“ су и ове године
стекле право да представљају Србију на
Купу европских шампиона у кросу који ће

се одржати у Шпанији. Сјајни су били и ста
рији пионири у трци на 2 километра који су
освојили друго место, иза новосадске „Вој
водине“. Михајло Вук Комленић је завршио
као петопласирани, Марко Лукач на 15., а
Филип Митровић на 17. месту. Из клуба су
похвалили и екипе млађих пионира (Макси
ма Хасечића који се храбро борио и завр
шио као седми, Марка Поповића и Данила
Бојића), млађих пионирки (Катарину Шко
рић, Невену Божић, Јулију Филиповић),
старијих пионирки (Тару Жарић, Иву Бежа
новић и Миу Ружојчић). Мирко Мауна је у
трци млађих сениора завршио као шесто
пласирани.
Д. М.
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15. КОЛО ПРВЕ MOZZART BET ЛИГЕ СРБИЈЕ

Спас „Графичара“
у последњим
тренуцима меча

РФК „Графичар“ Београд - ФК „Раднички“ Сремска Митровица
2:2 (0:1)

РФК „Графичар“: Манојловић, Петро
вић, Ибањез, Јовановић, Лазић (од 77.
Радојевић), Кнежевић, Васиљевић, Ђурић
(од 55. Бубањ), Н.Митуљикић (од 81.
Мекензи), Ј. Митуљикић (од 77. Стојчев),
Николашевић, (од 55. Калуђеровић). Тре
нер: Марко Неђић.
ФК
„Раднички“:
Драгићевић,
Mиодраговић, (од 84. Протић), Ивић, Гајић,
В. Илић, Игњатовић, Милинковић, (од 84.
Ковачевић), Ђорђевић (од 65. Ристовић),
С. Илић (од 65. Пиус), Спасојевић, Грбовић,
(од 77. Чарапић). Тренер: Дејан Николић.
Жути картони: Ј. Митуљикић, Петровић,
Јовановић („Графичар“), Гајић, Миодраго
вић, Пиус, Ристовић, Чарапић („Раднички“)
Главни судија Марина Вишњић, помоћ
ници Тубић, Ђурић.
Фудбалери „Радничког“ гостовали су у
недељу 23. октобра 2022. године друго
пласираном тиму „Графичара“ и одиграли
одличну утакмицу у којој је фаворизовани
противник „извукао“ бод у последњим тре
нуцима утакмице. На почетку утакмице
испод јужне трибине „Звездиног“ стадиона
домаћини су претили, највише преко Нико
ле Кнежевића, док је нападач Митровчана

Стефан Илић био најрасположенији у редо
вима гостију. То је резултирало завршни
цом одличне акције када је у 14. минуту по
левој страни прихватио пас Уроша Гајића
и ефектним продором и шутом савладао
голмана Манојловића. Уследила је још јед
на акција истог играча која је резултира
ла стативом. Покушаји домаћина до краја
полувремена нису уродили плодом. Гости
су могли до дуплог водства у 52. минуту
после шансе Николе Милинковића, али је
Никола Митуљикић прецизним ударцем из
непосредне близине у 53. минуту изједна
чио резултат. Крста Ђорђевић је у 62. мину
ту после грешке одбране домаћина нашао
простор између два противничка играча
и постигао други погодак за Митровчане.
Када се чинило да ће „Раднички“ наставити
прошлогодишњу серију победа над „Графи
чарем“, резервиста Матеја Бубањ у послед
њим тренуцима меча капитализује прити
сак домаћина и ударцем са десне стране
иза петерца гостију изједначио је резултат.
„Раднички“ је уписао 19. бод и тренутно је
на средини првенствене табеле. Наредног
викенда Митровчани гостују екипи „Слобо
де“ у Ужицу.
Д. М.

ДРУГО КОЛО ЖЕНСКЕ ОДБОЈКАШКЕ СУПЕРЛИГЕ
СРБИЈЕ

„Сремице“ боље
од „Новог Сада“

ЖОК „Нови Сад“ Нови Сад - ГЖОК „Срем“ Сремска
Митровица 1:3 (25:21, 19:25, 18:25, 16:25)
ЖОК „Нови Сад“: Клаудиа Хернандез,
Изнага Кинделан, Анђела Јовановић,
Анђела Маринковић, Емилија Михајловић,
Милица Петовић, Нађа Вујовић, Теодора
Јолдић, Ема Петковић, Елена Чобан, Васја
Филиповић, Теодора Скочајић, Ања Кукић.
Тренер: Велибор Ивановић.
ГЖОК „Срем“: Ана Михајловић, Мина
Михајловић, Дуња Грабић, Ања Гаћеша,
Ана Сарић, Ивана Тадић, Љубица Дапче
вић (л), Тијана Јовановић, Драгана Стева
новић, Исидора Егић, Дуња Станковић (л),
Миња Драшковић, Јована Антић, Милица
Живановић. Тренер Никола Каприц.
Одлична игра и победа одбојкашица Сре
ма на гостовању у другом колу Одбојкашке
супер лиге Србије против екипе из Новог
Сада. Меч је одигран у недељу 23. окто
бра у хали СПЦ „Војводина“. Почетак меча
био је изузетно тежак за Митровчанке.
Играчице „Новог Сада“ - новајлије у лиги,
ушле су у меч веома мотивисане са
жељом да остваре прву победу. Митров
чанке се нису снашле и већ на самом
почетку сета разлика је износила седам

поена. Проблеми на пријему одразили су
се на лошу организацију напада, тек при
крају сета Сремице су успоставиле равно
тежу али је то било довољно само за губи
так сета са малом разликом.
Други сет је почео још горе за Сремице.
Домаће одбојкашице су повеле 5:0 да би
на половини сета водиле 13:7. Чинило се
даје меч резултатски готов а да бодови
остају у Новом Саду а онда се читава
хемија меча преокренула. „Срем“ изједна
чује на 15:15 и потом добија сет резулта
том 25:19. До краја меча игра само један
тим. Митровчанке лако добијају наредна
два сета за прву победу у првенству. У
митровачкој екипи одлично је играо пар
средњих играчица Живановић и Антић,
Дуња Грабић је била сјајна на пријему а
Ана Михајловић у нападу. Своју шансу је
искористила и млада Станковић на пози
цији либера а екипу је солидно разиграва
ла техничар Стевановић.
ГЖОК „Срем“ се у следећем колу састаје
на свом терену са екипом Суботичког
„Спартака“.
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„16 WАКО BALKAN OPEN“ У
ТЕШЊУ

Жеравић најбољи
кикбоксер

На кик бокс такмичењу „16 WАКО Balkan
open“ одржаном у Тешњу прошлог викенда,
наступило је преко 600 такмичара из Алба
није, Аустрије, Мађарске, Хрватске, Црне
Горе, БиХ, Словеније, Србије, Румуније,
Литваније, Сингапура, Израела, Бугарске,
Грчке, Македоније и Турске. Међу њима
је био и члан Jiu Jitsu и ММА клуба „Без
бедност“ из Сремске Митровице Душан
Жеравић који је освојио прво место и злат
ну медаљу. Он је у класи „Older cadets beg
giners“, категорија -57 кг, имао три меча –
четвртфинале, полуфинале са Словенијом
и финале са Македонијом, где је остварио
све три победе. Два меча завршена су пре
кидом а један је добио једногласном судиј
ском одлуком. 
Д. М.

ЖРК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Пораз актуелних
шампионки
у Јагодини

Актуелне шампионке Србије, рукомета
шице инђијског „Железничара“ доживеле су
још један пораз од ЖРК „Јагодине“ у оквиру
5. кола АРКУС лиге за рукометашице. Био
је то дерби меч иако положај на табели два
тима у овом тренутку и не говори тако. На
крају „Јагодина“ је славила, а сусрет је за
вршен резултатом 24: 22 (14: 10). Игром се
посебно истакла голманка „Железничара“
Јелена Васиљковић са 15 успешних одбра
на, али то није било довољно да шампион
ке освоје макар један бод. Дуња Радевић са
седам голова била је најефикаснија играчи
ца „Јагодине“, а код гошћи је то била поново
Дуња Табак са седам постигнутих голова.

М.Ђ.

КК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Пораз у Житишту
Кошаркаши инђијског „Железничара“
доживели су пораз од екипе КК „Свети
Ђорђе“ из Житишта 80:73 у оквиру 4. ко
ла Прве мушке регионалне лиге Север
која је одиг рана у петак, 21. октобра. Ме
ђутим, иако су доживели пораз у гости
ма, тим из Инђије и даље се налази на
првој позицији на табели ПМРЛ Север са
освојених седам бодова док их са истим
резултатским скором прате екипе „Хај
дук“ из Куле и „Подриње“ из Мачванске
Митровице. 
М.Ђ.

УРВИ РУМА

Прво екипно
такмичење у пецању
Удружење ратних војних инвалида (УР
ВИ) у Руми је организовало прво екипно
такмичење у пецању на пловак. Ово так
мичење је одржано 23. октобра на бра
ни језера Кудош у Павловцима. Такми
чење у пецању је финансијски помогао
Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност
полова. За такмичење се пријавило 45
екипа, а победник је била екипа УРВИ из
Србобрана.
С. Џ
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трој. Машина. Робот. Зовите га
како хоћете, али Ерлинг Халанд
ове сезоне поставља неке сулуде
рек орде. Норвешки фудбалер пуни
новинске ступце још од како је почела
актуелна сезона. Сви су већ добро упо
знати са његовим раскошним талентом,
али ово што он ради превазилази сва
очекивања.
Дечко је прошлог викенда постигао 17.
гол у 11 мечева за Манчестер Сити у
енглеској Премијер лиги. Поређења
ради, Хари Кејн, један од најбољих напа
дача на Острву, дао је толико голова за
целу протеклу сезону.
Идемо даље. Млади Норвежанин је
успео већ да забоде три хет– трика. Нај
брже у историји. Иза њега је Мајкл Овен
којем је требало 48 утакмица да то ура
ди.
У својој досадашњој краткој каријери,
овај дечко се надавао голова да би
комотно могао у пензију. За норвешки
Молде је играо 50 пута и дао 20 голова.
Затим долази на ред Салзбург где је на
27 наступа убележио 29 комада. У Бору
сији је стрпао 86, у Ситију до сада 20, за
репрезентацију исто толико, у Лиги шам
пиона 28 голова. А тек му је 22 године.
Језиво.
Многи су били скептични када је овог
лета дошао у Енглеску. Мислили су да ће
му требати времена да се прилагоди
Гвардиолиној екипи. Или да се она при
лагоди њему. Ипак, Халанд је одмах про
кинуо и сада буквално присуствујемо
историји.

Робот и примадона
Дуго се причало да су рекорди Месија
и Роналда недостижни, али се онда
појавио овај момак који изгледа, а и
игра, као да је са друге планете. Истина,
мораће да трпа још много година да би
престигао ову двојицу, али фудбалу је
требао овакав разбијач. Па да се захва
лимо и пензосима који су на измаку
каријере.
Када смо већ код пензоса, комшијски
клуб, Манчестер Јунајтед, ових дана
муку мучи са Кристијаном Роналдом.

Чињеница је да на сцену
долазе неки нови клинци.
И то какви. Много раније
него што смо се надали.
Роналду остаје да стрпа
те силне милионе у џеп и
ужива у остатку живота.
Ако је иоле паметан
Господин је евидентно незадовољан
својим статусом у клубу. Стрпљења му
понестаје јер углавном греје чамовину у
првенственим утакмицама.
Последња пиздарија везана за њега
десила се на мечу против Тотенхема.
Роналдо је наводно одбио да уђе у игру
пред крај утакмице и демонстративно
напустио догађај.
Холандски стручњак на клупи Јунајте
да, Ерик Тен Хаг, није му остао дужан, па
га је изопштио из екипе за наредни меч.

Запрећено му је и додатном казном у
виду кресања недељне плате. Е ту се
португалска ведета брецнула из сна, па
је брже – боље објавио неки вид изви
њења на инстаграму. Јер, боже мој, ко
би још волео да га неко ребне по џепу са
пар милиона.
Просто невероватно звучи чињеница
да је Роналдо и даље један од најплаће
нијих фудбалера данашњице. Тај пода
так у ствари говори колико је лоше упра
ва Јунајтеда пословала свих ових годи
на, те је допустила да на клупи џеџи лик
који узима богатство, а не доприноси
уопште.
а се разумемо, треба скинути капу
Португалцу и поштовати чињеницу
да је можда и најбољи свих време
на. Његова несрећа лежи у томе што је
изабрао погрешан клуб у смирај карије
ре. Некако изгледа тужно када једна
таква величина у позним годинама поку
шава да се копрца на великој сцени. Иди
брате код Арапа, збрини пето колено.
Или у Америку па снимај филмове и
рекламе. Све је боље него седење на
клупи.
Да ствар буде гора, холандски струч
њак је некако успео да повеже редове у
распалом Јунајтеду, па им сада стварно
на терену не треба примадона на зала
ску каријере.
Чињеница је да на сцену долазе неки
нови клинци. И то какви. Много раније
него што смо се надали. Роналду остаје
да стрпа те силне милионе у џеп и ужива
у остатку живота. Ако је иоле паметан.

Д

„Београдски победник“ за одбојкашице
старопазовачке Гимназије

У београдском хотелу „Радисон“ одржана
је 19. по реду свечана додела пехара „Бео
градски победник“, а међу добитницима су
и одбојкашице старопазовачке Гимназије
„Бранко Радичевић“, које су ове године у
Бразилу постале Светске шампионке у
школској одбојци.
Титулу светског првака освојиле су и
2018. године у Чешкој, што је апсолутно
разлог да одбојкашице старопазовачке гим
назије добију све престижне награде за
постигнуте успехе.Додела „Београдског
победника“ је традиција дуга 19 година а
добијају га само људи који су најбољи у
ономе што раде. Део победничке екипе
чини девет одбојкашица а свечаној додели
су присуствовале њих три, Уна Вајагић,
Ивона Лазовић, Милица Kесер и професор
ка физичког васпитања и тренер Ивана
Марковић.
Д. Г.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Раднички Ниш – Црвена Зве
зда 1:2; Нови Пазар – Вождовац
0:0; Партизан – Јавор Матис
3:3; Раднички 1923 – Колубара
3:0; Младост ГАТ – Радник (су
били одиграли у понедељак);
Спартак ЖК – Младост (су били
одиграли у понедељак); Напре
дак – Војводина (су били оди
грали у понедељак); ТСЦ –
Чукарички 1:1.

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

Љуково: Љуково – Камени
0:4; Врдник: Рудар – Полет
(НК) 1:2; Шимановци: Хајдук
1932 – Сремац 13:1; Крчедин:
Фрушкогорац – Цар Урош 4:0;
Буђановци: Младост – Круше
дол 2:1; Чортановци: ЧСК –
Граничар 3:0 (прекид 45′); Жар
ковац: Напредак – Полет (Н)
1:2.

Рума: Фрушка Гора – Срем
1:8; Вашица: Напредак – Борац
(ВР) 2:0; Бикић До: ОФК Бикић
– Обилић 1993 1:2; Ноћај: Змај
– Борац (Р) 2:1; Бешеново:
БСК – ЛСК 1:4; Равње: Зека
Буљубаша – Граничар 0:1;
Ердевик: Ердевик 2017 –
Јединство 1:3.

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

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

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

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

15 13 2 0 42:6 41
15 10 4 1 38:12 34
16 9 6 1 29:9 33
15 9 3 3 31:16 30
16 8 3 5 22:15 27
16 7 3 6 13:21 24
15 6 5 4 21:16 23
16 6 3 7 16:15 21
16 5 4 7 15:30 19
15 5 2 8 15:17 17
16 4 4 8 22:31 16
14 3 4 7 12:19 13
15 3 4 8 23:34 13
16 3 4 9 17:34 13
15 2 4 9 7:25 10
15 0 5 10 10:33 5

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Бачки Јарак: Младост –
Јединство 0:2; Инђија: Желе
зничар – ГФК Словен 1:1;
Ковиљ: Шајкаш 1908 – Раднич
ки (НП) 1:0; Шид: Раднички (Ш)
– Хајдук 0:0; Ердевик: Слога
(Е) – Слога (Т) 2:1; Нови Сад:
Индекс – Слобода 4:3; Пећин
ци: Доњи Срем 2015 – Ветер
ник 5:0; Стари Бановци: Дунав
– Славија 1:0.
01. Хајдук
02. Слога (Е)
03. Индекс
04. Железнич.
05. ГФК Словен
06. Ветерник
07. Јединство
08. Слога (Т)
09. Слобода
10. Доњи Срем
11. Дунав
12. Младост
13. Радн. (НП)
14. Славија
15. Шајкаш
16. Радн. (Ш)

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

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

18:1
20:14
22:15
22:8
19:14
12:17
18:7
17:14
17:15
13:12
6:6
13:20
8:14
13:20
6:34
8:21

14 10 3 1 24:10 33
15 9 4 2 35:17 31
14 7 4 3 20:13 25
14 5 7 2 22:14 22
15 6 3 6 16:18 21
15 4 8 3 16:14 20
15 5 5 5 16:14 20
15 4 7 4 9:10 19
15 5 3 7 16:19 18
14 4 5 5 13:16 17
14 4 4 6 15:19 16
15 4 4 7 15:20 16
14 3 6 5 16:20 15
14 4 2 8 8:17 14
15 4 2 9 14:28 14
14 2 5 7 16:22 11

27
24
22
21
20
17
16
16
16
15
15
11
9
7
6
3

Бачка Паланка: ОФК Бачка
– Подунавац 0:0; Панчево:
Динамо 1945 – Јединство 1:1;
Елемир: Нафтагас – Омлади
нац 2:0; Оџаци: Текстилац –
Станишић 1920 1:0; Сомбор:
Раднички 1912 – Тиса 1:1;
Рума: Први Мај – Кабел 2:0;
Бечеј: ОФК Бечеј 1918 – Хајдук
1912 2:1; Зрењанин: Раднички
– Борац 0:1.
01. Радн. 1912
02. Јединство
03. Нафтагас
04. Подунавац
05. Борац
06. ОФК Бечеј
07. Текстилац
08. Први Мај
09. Кабел
10. Омладинац
11. Хајдук
12. Тиса
13. Динамо
14. ОФК Бачка
15. Станишић
16. Раднички

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

2
3
3
2
3
5
3
3
4
3
5
6
6
6
8
8

19:10
18:12
16:16
7:4
19:12
18:12
16:12
13:10
12:9
9:8
11:11
22:25
15:21
7:12
7:21
6:20

23
22
20
19
18
18
18
18
17
16
14
11
11
9
7
5

СРЕМСКА ЛИГА
Витојевци: Партизан – Сре
мац (Д) 3:0; Вишњићево: Хај
дук (В) – Фрушкогорац 1:1;
Мачванска Митровица: Под
риње – Борац 1925 1:0; Кузмин:
Граничар – Напредак Меридиан
3:1; Сремски Михаљевци:
Срем – Слога 1:1; Војка: Сре
мац (В) – Раднички 4:1; Салаш
Ноћајски: Будућност – Хајдук
(Б) 5:3; Огар: Шумар – Јадран
4:0.

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

2
2
3
4
2
4
4
3
4
5
5
5
6
6
7
10

32:13
32:15
28:13
29:16
22:14
21:14
16:17
19:22
22:18
16:20
17:22
17:24
13:15
12:19
14:17
4:55

23
23
20
19
19
19
17
16
15
14
14
14
13
11
10
1

10 8 1 1 44:9 25
10 7 1 2 20:8 22
10 7 0 3 21:11 21
10 6 1 3 18:11 19
10 6 0 4 24:16 18
10 5 2 3 20:11 17
10 5 1 4 29:11 16
10 4 2 4 18:14 14
10 4 1 5 21:19 13
10 4 0 6 20:29 12
10 3 1 6 19:16 10
10 3 1 6 22:30 10
10 2 1 7 16:30 7
10 0 0 10 3:80 0

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

9
8
7
6
6
6
6
5
3
1
2
2
0
0

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

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

30:6
28:11
28:8
17:9
29:13
28:17
14:7
27:12
16:18
8:18
7:31
6:31
8:32
10:43

27
24
23
20
19
19
19
16
10
8
7
6
2
1

7
7
8
7
7
7
6
7
6

6
6
4
3
2
3
2
1
0

0
0
1
1
4
0
1
1
0

1
1
3
3
1
4
3
5
6

20:8
18:8
17:12
18:13
18:16
15:18
11:12
8:13
9:34

18
18
13
10
10
9
7
4
0

ОФЛ ШИД
Бингула: ОФК Бингула –
Омладинац 1:1; Гибарац: Син
ђелић – Једнота 2:0; Беркасо
во: Сремац – Јединство 2:3;
Јамена: Граничар – Борац 3:2;
Братство је било слободно.

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

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

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Ривица: Планинац – Борац
8:1; Марадик: Слога (М) –
Дунав 0:0; Шатринци: 27.Окто
бар – Војводина 3:0; Слога (К) је
била слободна.

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

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

7
7
7
7
6
7
7

6
5
4
2
2
2
0

0
1
2
2
0
0
1

1
1
1
3
4
5
6

22:5 18
20:4 16
9:3 14
6:11 8
8:11 6
6:20 6
5:22 1

6
6
6
5
6
5
6

5
4
3
2
2
1
1

0
1
1
1
1
0
0

1
1
2
2
3
4
5

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

9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
5
4
3
3
2
3
2
1

0
2
0
0
1
2
1
3
0
1
0

2
2
3
3
3
3
4
3
5
5
7

30:15
19:11
20:10
35:27
25:21
13:16
18:21
28:24
13:21
15:24
6:32

6
6
5
6
5

6
5
2
0
0

0
0
0
1
1

0
1
3
5
4

21:2 18
17:6 15
8:8
6
3:18 1
2:17 1

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

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

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

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Засавица: Слога (З) – Пла
нинац 5:1; Босут: ОФК Босут –
Слога (Ч) 0:0; Јарак: Сремац –
Трговачки 1:4; Сремска Митро
вица: Срем – ОФК Спарта 2:3;
Сремска Митровица: Митрос
– Напредак 2021 9:1; Слобода
је била слободна.

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

21
17
15
15
13
11
10
9
9
7
3

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Карловчић: Ловац – Словен
3:0; Брестач: ОФК Брестач –
Витез 3:2; Младост 1935 је била
слободна.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брест.
Ловац
Витез
Словен
Младост
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ПРИЧЕ О ПОСТЕПЕНОМ ПОВРАТКУ ЛСК-а, НЕКАД СТАНДАРДНОГ ЧЕТВРТОЛИГАША,
У ОВАЈ ТАКМИЧАРСКИ РАНГ ПОНОВО ПОСТАЈУ РЕАЛНЕ

Лаћарачки клинци се поново распитују
за термине ЛСК-ових тренинга
Лаћарци и „наша деца“ најбоље знају шта је ЛСК и колико је он важан за ово село.
Данашње генерације јесу донекле другачије, али је битно да сваки млади играч који
обуче овај дрес има мотив да се упише у клупску историју и настави путем који су
градиле генерације лаћарачких играча пре њега. Ипак је овај клуб институција која
постоји скоро 100 година, каже тренер Недељко Дивљак и додаје да је својеврсна
фудбалска еуфорија у селу последица континуитета добрих игара и резултата ЛСК-а

Део садашњег састава ФК ЛСК

За екипу ЛСК-а из Лаћарка може се
рећи да је једно од пријатнијих изне
нађења Међуопштинске лиге Срем –
„Запад“. После пораза на старту нове
сезоне Лаћарци су забележили чак
седам победа уз два нерешена резул
тата. Последњи убедљив тријумф од
4:1 остварен је прошлог викенда на
гостовању бешеновачком БСК-у. Запа
жени резултати „лансирали“ су их у врх
првенствене табеле, па приче о посте
пеном повратку некад стандардног
четвртолигаша у овај такмичарски ранг
поново постају реалне. У групи тимова
за сада приближног квалитета из Ада
шеваца, Руме, Равња и Бешенова мом
ци у зеленим дресовима, као једна од
најмлађих екипа, тражиће пролаз - нај
пре у Сремску фудбалску лигу. Највеће
заслуге за стабилизацију игре и резул
тата ЛСК-а припадају играчима али и
новом стручном штабу који је екипу пре
узео крајем августа после првог првен
ственог кола.
Тренер екипе је Недељко Дивљак, а
посао његовог најближег сарадника и

Када одиграте девет
утакмица без пораза,
публика препозна ваш
труд и враћа се на утак
мице. Против „Раденко
вића“ је било 150 људи а
понекад и пуне трибине
стадион
 а са 250 столица.
Чак се и неки људи који
су били у управи пре 30
година враћају на стади
он и гледају наше тре
нинге, каже Недељко
Дивљак који је као део
управе клуба од 2013.
године сарађивао са
искусним тренером
Николом Будишићем

тренера голмана обавља Драган Клин
цов. Недељко, међу Лаћарцима познат
као Пега и његов колега Драган, као
„деца“ клуба и некадашњи саиграчи
нераздвојни су пријатељи и сарадни
ци безмало четрдесет година. У жељи
да поново „заврте“ ЛСК-ову фудбалску
причу уложили су ванредни труд. За
почетак, допринели су изградњи тима и
створили добре односе у свлачионици и
на самом терену. Амбиција за пласман у
виши ранг свакако постоји, али по речи
ма оба тренера, много важнија ствар
у овом моменту јесте чињеница да се
лаћарачки клинци и њихови родитељи
поново распитују за термине ЛСК-ових
тренинга. У пионирском и кадетском
погону клуба тренутно је четрдесетак
клинаца рођених између 2007 и 2010.
године. У првом тиму нема проблема са
„бонусима“, шта више, млади играчи су
стандардни део екипе а бар два „бону
са“ увек су на клупи. Клупска управа и
„логистика“ на челу са председником
Драганом Јованићем добро функци
онишу. Управу чине Драган Коњевић,

M NOVINE

26. OKTOBAR 2022.

37

Дошла су вредна појачања
Из првог тима ЛСК-а који
је прошлу сезону окончао
на средини првенствене
табеле током лета отишла
су три играча. Ангажова
њем и инсистирањем новог
стручног штаба зелени дрес
у међувремену је обукло
неколико квалитетних поје
динаца. У клуб су дошли
голмани Драгослав Чупић
и Немања Миросављевић,
везни играчи Никола Чоња
гић, Марко Малиновић и
Душан Мађароски, нападач
Игор Грбић, одбрамбени
играчи Бојан Давогић и Мар
ко Бојић. Неки од њих већ

су носиоци игре свог тима.
Шансу ће, по речима тре
нера добијати и сва три гол
мана. У зимској паузи могла
би се појачати конкуренција
на местима шпица, штопера
и „везњака“. Поред наведе
них играча, део актуелног
састава Лаћараца чине гол
ман Иван Овшек, Милош
Радуловић, Срђан Зарић,
Александар Вајић, Бранко
Опарушић, Немања Дронић,
Будимир Рибић, Марко Пет
ковић, Игор Грбић, Милош
Јавић, Игор Лацковић, Иван
Шћурк, Дејан Давидовић и
Горан Радишић.

Синиша Гарић и Саша Бугаџија. У клубу
сви савесно раде свој посао, од секре
тара Милана Крстића до економа Пере
Овшека који се брине о условима за
тренинге и утакмице. Потребу да подр
жи ову фудбалску причу препознала је и
сремскомитровачка локална самоупра
ва која максимално помаже „подизању“
лаћарачког фудбала, баш као и месна
заједница и поједини спонзори.
Недељко Дивљак је некадашњи везни
играч ЛСК-а и „Срема“ који је једно вре
ме водио омладинску селекцију Лаћара
ца, а био је и председник клуба од 2015.
до 2017. године. Тренирао је сениорске
тимове из Ноћаја и Лежимира. Позив на
клупу омиљеног клуба затекао га је као
једног од чланова управе. Драган Клин
цов својевремено је био голман ЛСК-а.
Радио је као тренер голмана и помоћник
искусном Драгославу Антонићу у „Хајду
ку“ из Дивоша. На Пегин позив Драган
се други пут вратио у клуб. Могућност
да ствара младе и квалитетне голма
не за њега је истинско задовољство.
У августу је затекао свега једног чува
ра мреже а за ово кратко време у кон
куренцији лаћарачког клуба налазе се
чак три голмана. Драган каже да је циљ
њиховог тренерског ангажмана враћа
ње ЛСК-а на узлазну фудбалску лини
ју и ниво Војвођанске лиге. Недељко
Дивљак сматра да Лаћарак на основу

Драган Клинцов и Недељко Дивљак

Недељко Дивљак је
некадашњи везни играч
ЛСК-а и „Срема“ који је
једно време водио омла
динску селекцију Лаћа
раца, а био је и председ
ник клуба од 2015. до
2017. године. Тренирао је
сениорске тимове из
Ноћаја и Лежимира.
Позив на клупу омиље
ног клуба затекао га је
као једног од чланова
управе. Драган Клинцов
својевремено је био гол
ман ЛСК-а. Радио је као
тренер голмана и помоћ
ник искусном Драгосла
ву Антонићу у „Хајдуку“
из Дивоша. На Пегин
позив Драган се други
пут вратио у клуб.

броја становника и богате традиције
овог клуба тако нешто и заслужује.
– Уверен сам да имамо можда и нај
бољу екипу у лиги. Добрим радом и
правим односом према резултату доста
тога може да се постигне. Екипа је на
почетку првенства стабилизована и
бележимо добре резултате. Било би
добро да уђемо најпре у Сремску лигу
а потом и тај четврти фудбалски ранг
у коме нам је реално место. Предност
Лаћарка је у томе што је једно од рет
ких места које нема проблем са бројем
деце. Имамо перспективу и позитиван
природни прираштај. То ствара могућ
ност да оформимо и селектирамо ква
литетне играче из сопствене школе, за
шта су потребни услови и добар рад.
Ми управо радимо на томе и очиглед
но смо успешни, јер је летос овде било
свега шест дечака а данас их је готово
четрдесет. Наша омладинска школа од
увек је давала добре играче. Битно је
да клуб остане опредељен да плански
и постепено ствара сопствене играче.
Лаћарци и „наша деца“ најбоље знају
шта је ЛСК и колико је он важан за ово
село. Данашње генерације јесу донекле
другачије, али је битно да сваки млади
играч који обуче овај дрес има мотив да
се упише у клупску историју и настави
путем који су градиле генерације лаћа

Капитен по мери клуба
- Илија Сладојевић
По речима тренера Дивљака и
Клинцова, капитен Илија Сладо
јевић који се после четири године
студија вратио у лаћарачки клуб,
показао је одговорност и озбиљ
ност каква се од капитена и тра
жи. Илија долази из фудбалске
породице. Каријеру почео управо у
ЛСК- у а извесно време провео је
играјући у Ердевику и Бингули.
– Атмосфера у екипи је одлич
на и код свих постоји жеља да
нападнемо то прво место које

следеће године води у виши ранг.
Имамо неколико појачања па се
још уигравамо, али мислим да
ће следећа полусезона бити још
боља. Мислим да сви заједно са
стручним штабом напредујемо.
Предстоје нам три тешке утакмице
до краја. Надам се нашем макси
малном учинку, рекао је капитен
Сладојевић који је задовољан сво
јим досадашњим издањима али,
коначну оцену препушта тренери
ма и публици.

Илија Сладојевић
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Традиција
вредна
поштовања

9. КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ЈУГ

Лаћарачки спорт клуб основан је
давне 1928. године на идеју тада
шњих лаћарачких гимназијала
ца, занатлија и радника „Варде“. У
међуратном периоду на земљишту
које је било башта сеоског свеште
ника, са његовом дозволом у близи
ни лаћарачке православне цркве у
центру села изграђено је данашње
игралиште, односно стадион. Клуб
је у више наврата мењао име и ста
тус а првобитни и садашњи назив
усталио се од 1967. године. ЛСК
се углавном такмичио у Новосад
ско - сремској зони, али и Сремској,
односно Војвођанској лиги. У Срем
ској лиги више пута је би најбоља
екипа. Лаћарци су дали и неколико
значајних фудбалских имена међу
којима је свакако најпознатији Бран
ко Херцег, некадашњи прволигашки
играч „Челика“ из Зенице, бањалуч
ког „Борца“ и „Срема“. Петар Слав
кић играо је за тузланску „Слободу“.
ЛСК- ов играч био је и Драган Мојић,
дугогодишњи капитен кулског прво
лигаша „Хајдука“ који је касније
отишао у „Слован“ из Братисла
ве. Лаћарац Горан Антонић после
матичног клуба направио је добру
каријеру у суботичком „Спартаку“ и
иностранству. Данас је одбрамбени
играч ТСЦ-а, једне од најбољих еки
па фудбалске Суперлиге Србије.

ФК „Железничар“: Петковић, Грковић, Бо
снић, Бранковић, Веселиновић, Радишић,
Осман, Милојевић, Трбовић, Каурин, Ша
хурић.
Тренер: Владимир Ливаја
ФК „Хајдук“: Тркуља, Скопљак, Халило
вић, Јевић, Николић, Крмар, Нађ, Игњић,
Галић, Ерак, Павловић.
Тренер: Бојан Вуковић
Утакмица 9. кола Војвођанске фудбалске
лиге југ (ВФЛ југ) одиграна је на стадиону
„Тојо Тајерс арена“ у Инђији у недељу, 9.
октобра у којем су се састали домаћи „Же
лезничар“ и тренутни лидер на табели, „Хај
дук“ из Дивоша завршена је непопуларним
резултатом 0:0. Виђено је неколико прили

рачких играча пре њега. Ипак је овај
клуб институција која постоји скоро 100
година, каже тренер Дивљак и додаје
да је својеврсна фудбалска еуфорија
у селу последица континуитета добрих
игара и резултата ЛСК-а.
– Када одиграте девет утакмица без
пораза, публика препозна ваш труд и
враћа се на утакмице. Против „Раден
ковића“ је било 150 људи а понекад и
пуне трибине стадиона са 250 столица.
Чак се и неки људи који су били у упра
ви пре 30 година враћају на стадион и
гледају наше тренинге, каже Недељко
Дивљак који је као део управе клуба
од 2013. године сарађивао са искусним
тренером Николом Будишићем.
Тада је „препорођена“ омладинска
школа ЛСК- а чији су играчи 2017. годи
не били прваци Срема.
Пред тимом и стручним штабом
ЛСК-а, у коме је половина играча млађа
од 30 година, до краја овог дела првен
ства остала су три значајна искушења
- окршаји са конкурентским екипама
из Равња, Ердевика и Руме. Тренери
Лаћараца надају се да ће екипа имати
довољно снаге и концентрације да до
зимске паузе остане у конкуренцији за
прво место. Тренутно их од тога дели
свега четири бода. Дејан Мостарлић

„Железничар“ и „Хајдук“
играли нерешено

ка током 90. минута сусрета, али ниједна
није реализована у виду гола. Више су на
падали домаћи фудбалери. Каурин је у 39.
минуту могао да буде стрелац првог гола
за „Железничар“ али његов ударац главом
у десни горњи угао гола „Хајдука“ избио је
голман Тркуља. Гости су се у највећем делу
утакмице бранили, а домаћи нападали без
конкретне реализације.
Друга, стопостотна шанса домаћих ви
ђена је у 90. минуту меча. Након извођења
слободног ударца са пет метара од гола го
стију шутирао је Веселиновић али та лопта
одлази изнад пречке. Утакмица је након три
минута судијске надокнаде завршена ре
зултатом 0:0 и поделом бодова.
М.Ђ.

ПРВA РЕГИОНАЛНA ЖЕНСКA КОШАРКАШКA ЛИГA –
ГРУПА А

Митровчанке убедљиве
против „Челарева“

ЖКК „Срем“ Сремска Митровица - ЖКК „Челарево“
Челарево 71:30 (25:10, 18:3, 16:9, 12:8).

У утакмици 4. кола Прве регионалне жен
ске кошаркашке лиге – група А, ЖКК „Срем“
убедљиво је у суботу 22. октобра победио
гошће из Челарева. „Срем“ је, како се и
очекивало рутински добио ову утакмицу.
Тренер Немања Стаменковић омогућио је
свим играчицама да уђу у игру а оне су се
одужиле пружајући свој максимум на тере
ну. Екипа „Срема“ је на овој утакмици била
додатно појачана доласком бившег капи
тена „Партизана“ Милице Инђић, играчи
це која има велико знање и искуство како
у домаћој Првој лиги, тако и у WABA лиги
и иностраним клубовима. У следећем колу
ЖКК “Срем” гостује екипи ЖКК „Тител“. Тре
нер „Срема“ Немања Стаменковић у крат
кој изјави за „Митровачке новине“ изразио
је задовољство оствареним резултатом.
– Моји утисци са почетка првенства су
добри. Појачања се још увек уклапају у
наш систем рада. Од овог кола са нама је
и Милица Инђић, велико појачање које би

требало да допринесе афирмацији младих
играчица које ће стасавати уз њу. Задово
љан сам начином на који је моја екипа стар
товала у прошлој утакмици, јер је после
таквог почетка лако играти у наставку утак
мице. Посебно сам задовољан енергијом
и одбраном која нам је донела предност
недостижну за противнице, рекао је Ста
менковић најављујући у наредном колу иза
зов и борбу за победу на „врућем“ терену
у Тителу против једне од најбољих екипа у
лиги.
За „Срем“ су на овој утакмици играле:
капитен Марија Костић (24 поена), Зорана
Дедовић (14 поена), Милица Инђић (12 пое
на), Мирјана Миловановић (6 поена), Нико
лина Баланац (5 поена), Милица Ђорђић (4
поена), Милица Триван (4 поена), Милица
Јеринић (2 поена) и Мила Николић. У еки
пи из Челарева најефикасније играчице су
биле Лена Манојловић и М. Кесић са по 10
поена. 
Д. М.

ПЕТО КОЛО СУПЕР Б ЖЕНСКЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ

Сремицама измакла победа
ЖРК „Слога“ Петровац на Млави- ЖРК „Срем“ Сремска
Митровица 28:28 (14:16)

ЖРК „Слога“: Рајић, Тодоровић, Бого
сављевић, Савић, Т. Богосављевић, Миле
тић, Дрпа, Дмитра Богосављевић, Тасић,
Митић, Стојиљковић, Миловановић, Јовано
вић, Појужина Анкић, Радивојевић. Тренер:
Срђан Илић.
ЖРК „Срем“: Радуловић, Васиљевић,
Мијаиловић, Митрић, Блажић, Петровић,
Ђулинац, Мирковић, Скенџић, Дракула, Шер
фези, Булатовић, Шпољарић, Ђоровић, М.
Шпољарић. Тренер: Душан Дрча.
Рукометашице „Срема“ одиграле су на
гостовању у Петровцу на Млави 23. окто
бра нерешено са домаћом екипом „Слоге“.

Митровчанке су првих десетак минута има
ле предност од четири - пет погодака коју су
Петровчанке „истопиле“ на само два разлике
на полувремену. Гошће су имале благу пред
ност током већег дела другог полувремена и
чинило се да ће утакмицу рутински привести
крају. У последња три минута меча „Слога“ је
постигла четири гола и стигла до прве побе
де у првенству. Најефикасније у екипи гошћи
биле су Николина Булатовић са 9 и Наташа
Радуловић са 8 голова. „Срем“ је тренут
но четврта екипа на првенственој табели. У
Сремску Митровицу наредне недеље долази
„Топличанин“ из Прокупља.
Д. М.

