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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

И

Промишљено именовање
Томислава Жигманова

меновање новог министра за
људска и мањинска права и дру
штвени дијалог Томислава Жиг
манова, кога је Ана Брнабић у пакету
нове Владе предложила, а Народна
скупштина у пакету именовала, разоча
рало је и забринуло буњевачку мањину,
представљену кроз Савез бачких Буње
ваца. У сапштењу, које је уочи именова
ња потписао председник странке Мирко
Бајић каже се да би „именовање таквог
човика на мисто Министра за људска и
мањинска права и друштвени дијалог
било равно доношењу наредбе из 1945.
године којом је тада наређено да
Буњевци не постоје и да се имају сма
трати Хрватима”. Уочи именовања, про
тест је потписала и група професора,
посленика писане речи и лидер странке
Двери, изражавајући запрепашћење
што је за министра за људска и мањин
ска права и друштвени дијалог предло
жен убеђени негатор идентитета Буње
ваца, који већ годинама заступа овај
павелићевски став.
Између мандатаркиног предл ога
састава нове Владе и њеног скупштин
ског изгласавања било је преостало,
због цајтнота у законском року после
избора, толико мало времена да није
било ни могуће освртање на оспорава
ња кредибилности новог министра.
Боље је, међутим, што није било вре
мена, јер и да га је било не би се ништа
догодило, јер владајуће странке, и у
Србији као и другде, по правилу се не
осврћу на бочне изванстраначке иници
јативе и ставове. Жигманов није био
грешка већ промишљен предлог ман
датарке.
Ако је већ промишљено, именовање
Томислава   Жигманова за министра
мора и да издржи како одобравања која
нису изостала тако и оспоравања, па и
запрепашћења попут на почетку поме
нутог.
Савез бачких Буњеваца је још након
Петог октобра затражио од државе
Србије да поништи партијско - државни
одлуку из 1945. године којом су Буњев
ци позвани да се изјасне као Хрвати,
одлуку која је врло чудно коинцидирала

са Павелићевим ставом о непостојању
посебног буњевачког идентитета. Срби
ја је судским и политичким одлукама
после Петог октобра рехабилитовала и
неке учеснике рата и неке догађаје, али
Буњевцима није удовољила формално
поништењем одлуке која формално
није имала снагу закона.

Ако је већ именовање
Том ис лава
Жигман ова
промишљено, вреди саче
кати и видети шта ће
Србија њиме добити. Ако
није реално да добије
руску нафту кроз Јанаф,
признање основаности
тужбе против хрватских
пилота који су побили
децу на петровачкој цести,
одустајање од негирања
геноцида у Јасеновцу,
ћириличну таблу на згра
ди градске управе у Вуко
вару и одобрење да пред
седник Србије посети
Јасеновац, да ли ће бар
добити његов министар
ски мораторијум на неги
рање буњевачког иденти
тета? Док је министар, да
ћути и равнопрвно трети
ра Буњевце онако како
они себе виде
Управо то је пре две године и затра
жио од државе Србије председник
Савеза Хрвата Војводине Томислав
Жигманов: да буде неутралан у погледу
изјашњавања грађана о националној и
мањинској припадности и да не охра
брује Буњевце у њиховом неоснованом

порицању припадности хватском наро
ду. Зашто поништавати одлуку из 1945,
каже Жигманов, ако она није имала
снагу закона?
Зато је треба поништити, кажу Буњев
ци, јер је она прелазно упориште од
Павелићевог до данашњег хрватског
негирања буњевачког идентитета.
Осим формално декларативно, ова
одлука је у Србији, у Војводини посеб
но, прктично поништена. Буњевци има
ју своје представничко тело у државном
систему Србије, имају признат језик и
наставу на буњевачком језику. Једино
нису довољно колктивно јаки да пари
рају хравтским медијима у негирању
њиховог идентитета. И нису довољно
јединствени да своје промућурне поје
динце, па и свог Томислава Жигманова,
одврате од самонегације и глади за
еуропском хрватском путовницом.
ко је већ именовање Томислава
Жигманова промишљено, вреди
сачекати и видети шта ће Србија
њиме добити. Можда релативно јефти
ну руску нафту кроз Јанаф. Можда
електричну струју за ретке остареле
српске повратнике у забаченим селима
Хрватске. Можда признање основано
сти тужбе против хрватских пилота који
су побили децу на петровачкој цести.
Можда одустајање од негирања геноци
да у Јасеновцу. Можда ћириличну таблу
на згради градске управе у Вуковару.
Можда одобрење да председник Срби
је посети Јасеновац. Можда чак и
забрану усташофилских поклича про
тив Срба.
Ако није реално да се све ово добије,
да ли ће се бар добити његов министр
ски мораторијум на негирање буњевач
ког идентитета? Док је министар, да
ћути и равнопрвно третира Буњевце
онако како они себе виде.
И то је мало вероватно, јер владајућа
партија није ни навикла да јој министри
које је поставила враћају приближно
колико је, у име Србије, она њима дала.
Жив доказ је дојучерашња потпредсед
ница Владе, која је страсно заступала
политику Запада уместо политике неу
тралности своје државе.
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ОТВОРЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Град једнаких могућности за све

У понедељак 24.октобра,
симболично у 11.55, у Срем
ској Митровици су отворене
просторије Удружења особа
са инвалидитетом „Визидо“.
Ово удружење основано је са
циљем афирмације положаја
особа са инвалидитетом уз
њихово пуно учешће у дру
штву потпуно једнаких грађа
на.
Догађају су присуствова
ли заменик градоначелнице
Петар Самарџић и директор
градске Туристичке органи
зације Душан Дрча. Тим по
водом, Самарџић је рекао да
особе са инвалидитетом мо
рају да имају једнака права за
напредак и равноправно уче
шће у друштву. Вођени том
идејом и политиком, локална
самоуправа тежи ка модер
ном друштву без дискримина
ције, тежи да Митровица буде
град једнаких могућности за
све. Преко ресорне градске
управе локална самоуправа
подржава рад особа са ин
валидитетом, кроз различите
социјалне програме, доделу
средстава удружењима путем
конкурса, а такође и обезбе
ђивањем просторија где ће се
окупљати и обављати своје
активности.
Самарџић је додао да је то
ком разговора са члановима
удружења „Визидо“ било речи
о потребама и проблемима са
којима се особе са инвалиди
тетом свакодневно суочавају.
Констатовано је да постоје

Представници локалне самоуправе на отварању просторија удружења „Визидо“

јавне површине, паркинзи и
прилази институцијама које су
неприступачне за њихове по
требе, уз договор са чланови
ма удружења да се мапирају
локације како би се више па
жње у будућности посветило
унапређењу приступачности.
Такође, констатовано је да у
граду не постоји ниједан пу
њач за инвалидска колица, а
тај недостатак ће бити решен
у скорије време, поставља
њем првог пуњача у башти
Туристичког инфо -центра, ко
ји је натркивен и има рампу за
особе за инвалидитетом као и
јавни тоалет прилагођен ли
цима са хендикепом. Још јед

на идеја јесте да производи
чланова удружења „Визидо“,
који буду произведени на ра
дионицама буду део понуде
Туристичког инфо -  центра у
виду градског сувенира, како
би ово удружење било и еко
номски оснажено.
Председник „Визидa“ Дра
ган Визићанин,   захвалио
се локалној самуоправи на
досадашњој помоћи и подр
шци, истичући да ће бројним
активностима радити на да
вању подстрека особа са ин
валидитетом, као и другим
удружењима, како би активно
учествовали у друштву, чији
су део са једнаким правима.

Овом  приликом, компанија
„Helthcare“ из Руме поклонила
је члановима удружења 56 ја
стука од меморијске пене, за
56 лица колико удружење тре
нутно броји чланова. Уприли
чен је и свечани коктел, који
су припремили чланови овог
удружења.
Просторије УОСИ „Визидо“
се налазе на адреси Пушко
нова бб (Градска пијаца), а
све потребне информације
будући чланови, као и сви они
који желе да допринесу да
љем развоју овог удружења
могу добити путем сајта www.
vizido.rsкао и мејла info@vizi
do.rs

СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Почињу Новембарски дани

Поводом почетка Новембарских дана,
в. д. начелника Градске управе за култу
ру и спорт Васиљ Шево, најавио је низ
догађаја, којим ће Град Сремска Митро
вица прославити Новембарске дане. Он
је позвао све суграђане и госте да током
новембра уживају у програмима које су
спремиле митровачке установе културе
и спорта. Шево је издвојио неке од њих.
– Пажњу завређује представа, одно
сно монодрама „На Дрини Ђуприја“, у
извођењу Тихомира Станића. Представа
је планирана за 5. новембар у Позори
шту „Добрица Милутиновић“, са почет
ком у двадесет часова. Осмог новембра,
прославу Дана града и славе Светог
Димитрија, обележићемо литургијом и
литијом, како доликује. У поподневним
сатима биће одржана свечана академи
ја, уз културно -  уметнички програм, а

Васиљ Шево

исте вечери ће у позоришту суграђани
имати прилику да погледају одличну
представу „Поштени провалник“ , позо

ришта „Бошко Буха“. Гледаћемо младе,
познате и харизматичне глумце. Нагла
сио бих да је у програм Новембарских
дана уврштена изложба „Круг“ у галерији
„Лазар Возаревић“. Ради се о поставци
која је увек присутна, али садржи слику
коју је на аукцији у Бразилу купио Рок
Фелер. Неким путевима је доспела у јед
ну београдску галерију, а ми ћемо је пре
нети овамо и биће доступна и нашим
суграђанима, изјавио је Васиљ Шево.
Уличне трке ће се одржати четвртог
новембра у преподневним сатима. Кра
јем месеца биће одржан и традиционал
ни Фестивал беседништва, 26. новембра
са почетком у осамнаест сати, у позори
шту. Догађаји се одржавају током новем
бра свакодневно, те грађани могу ужива
ти у поставкама, представама, концерти
ма у свим установама културе.
А. Д.

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

Митровчани изгласали
уређење јавних чесми
Евидентно је да се много више људи
заинтерсовало за буџетирање ове године
у односу на претходне године и захвалан
сам им на томе, изјавио је заменик градо
начелнице, Петар Самарџић
Комисија за партиципативно
буџетирање коју именује и
формира Градска управа за
финансије и локални економ
ски развој, сабрала је гласове
путем интернета и гласачких
листића у Градском услужном
центру. Констатовано је да је
ове године највише гласова
Митровчана добио пројек ат
уређења јавних чесми, са
укупно 1434 гласа, од укупно
3186.
– Евидентно је да се много
више људи заинтерсовало за
буџетирање ове године у одно
су на претходне године и
захвалан сам им на томе.
Предлог једне месне заједни
це је победио, по коме ће
стручна лица Градске управе и

ЈКП „Водовод“ до краја године
мапирати терен и прегледати
све чесме у сеоским и град
ским срединама. Биће напра
вљен предмер и предрачун
радова, те ће наспрам те про
цене бити пројектована сред
ства у предлогу буџета за
2023. годину. И остали предло
зи пројеката су били квалитет
ни и настојаћемо да наћемо
решење и за њихову реализа
цију. Свакако нам је у плану
капиталних инвестиција, који
ће први пут бити формиран, а
биће саставни део одлуке о
буџету града, преко десет
капиталних инвестиција, које
ће бити финансиране 2023.
године. Имаћемо и преко пет
наест капиталних пројек ата

Петар Самарџић

који подразумевају вишегоди
шње финансирање и реализа
цију, односно од 2023. године
до 2025. године. Следећа годи
на ће бити година и малих и
великих пројек ата и година
градње лепих и корисних ства
ри за грађане Сремске Митро
вице, изјавио је заменик градо

ПЕТА СЕЗОНА БЕСПЛАТНЕ ШКОЛИЦЕ СПОРТА

Укључено 500 малишана

Јавни час школице спорта

У уторак, 25. октобра је одржан јавни
час школице спорта Спортског савеза
Града Сремска Митровица. Том прили
ком су пред родитељима чланови Саве
за приказали на који начин раде са
децом и због чега је важно да се они
укључе у спортске активности кроз дру
гарство и игру у раном детињству. Јавни
час одржан је у фоајеу Пословно - 
спортског центра „Пинки“. У тренажном
процесу је тренутно око 500 малишана.
– Наша је жеља да се што више деце
бави спортом. Промовишемо наше прве
резултате и велики број деце које је оку
пила ова школа спорта. Родитељи имају
два избора, да дете одведу у неку школу

спорта да плаћају, да рано изабере
спорт, а други избор је да се деца до
четвртог разреда основне школе баве
базичним спортовима, пре свега атлети
ком, гимнастиком и пливањем, јер код
нас свако дете мора да научи да плива.
После четвртог разреда може да крене у
избор спорта. Наш највећи напредак је
пре свега у стручном раду, а наши спорт
ски стручњаци, професори физичког,
који раде са децом богатији су за иску
ства која стичу, рекао је Немања Црнић
секретар Савеза.
Већ пету годину је школица потпуно
бесплатна, за предшколце и ђаке од
првог до четвртог разреда.
А. Д.

начелнице, Петар Самарџић.
Подс ећ ам о, зах ваљ ујућ и
партиципативном буџетирању,
Митровица је прошле године
добила јавни тоалет, а за ову
годину је предвиђена импле
ментација еколошких семафо
ра и саобраћајних знакова.
А. Дражић

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

О значају
озелењавања

У среду, 26. октобра, ученици II-3 разре
да су имали прилику да науче нешто ново
о значају озелењавања животне средине,
расту дрвећа, њиховој улози и улози живо
тиња у озелењавању. Са њима је разгова
рала и кроз практичне примере их упутила
у очување животне средине Ивана Лозја
нин из „Војводинашума“. Тога дана су нај
пре имали час теорије, затим су прошли
кроз интересантне радионице које су се
малишанима веома допале. На послетку
су се посветили садњи дрвећа у свом
школском дворишту. Како би им овакве
едукативне радионице биле још интере
сантније, припремили су одевне комбина
ције у складу са годишњем добом у коме
се налазимо, где је до изражаја дошла
њихова креативност.
А. Д.
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ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Савремена опрема
за квалитетнији рад

Када је реч о опреми, болница иде у добром правцу. Све ово подразумева и сталну
едукацију запослених, чему смо свакако максимално посвећени, рекао је др Драган
Малобабић

Поводом набавке нових
медицинских апарата за рад
у Служби за радиолошку
дијагностику, у Општој болни
ци Сремска Митровица је
одржана конференција за
медије, 28. октобра, на којој
су говорили начелница слу
жбе др Милица Тодић и в.д.
директора примаријус др
Драган Мал обабић. Сред
ствима обезбеђеним из кре
дита Светске банке, преко
Мин ис тарс тва
здрав ља,
Општој болници у Сремској
Митровици је обезбеђен нови
ЦТ скенер са пратећом опре
мом, као и РТГ апарат и
мобилни РТГ уређај.
– Када је реч о опреми,
болница иде у добром прав
цу. Све ово подразумева и
сталну едукацију запослених,
чему смо свакако максимал
но посвећени. Можда највећи
проблем у овом тренутку је
број запослених лекара који
могу обављати свој посао.
Овде је запослено 17 радио
лога, али због усавршавања,
кор иш ћењ а
пор од иљс ког
боловања и због одсутности
због болести, тренутно слу
жба на располагању има
четири до шест специјалиста
радиологије, који у сваком
тренутку у току 24 сата треба
да одговоре на захтеве паци
јената, било да је реч о хит
ним стањима, болничким
пацијентима или оних који на
било који начин овде захтева
ју преглед рекао је др Мало
бабић.

Стигла нова опрема

Начелница Служ бе за
радиолошку дијагностику др
Милица Тодић, говорећи о
новој опреми, нагласила је да
служба сада има ЦТ апарат
са три дијагностичке станице
и свом пратећом опремом, да
је он новије генерације, који
даје врло прецизну слику
органа и ткива.
– Апарат нам је значајан
због тога што се овде ради
велики број дијагностика, а
цео регион Срема усмерен је
на нашу установу и службу.
Треба имати у виду и све
већи број онколошких пације
ната, код којих је неопходно
дијагностик овати туморске
промене, као и праћење тих
пацијената надаље. Овим
апаратом добијамо много

др Драган Малобабић

више података о малим про
менама које се развијају,
скраћујемо време снимања и
дозу зрачења, што је најва
жнијем истакла је др Милица
Тодић.
Када је реч о новим апара

др Милица Тодић

тима за које средства   обез
беђује Светска банка, у наја
ви постоји могућност да
митровачка болница добије и
нови ултразвучни апарат.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

УДРУЖЕЊЕ „БИСЕРНО СРЦЕ“
У организацији Удружења
„Бисерно срце“, на „Сремо
вом“ игралишту је у недељу,
30. октобра одиграна хумани
тарна утакмица, за Митров
чанку Наташу Недић. Прија
тељску утакмицу одиграле су
екип е
беог радс ког
ЖФК
„Миљаковац“ против екипе
„познатих личности“, којима су
се придружили и Митровчани.
Том приликом је од улазница
прикупљено стотину и дванест

хиљада динара. Средства ће
бити усмерена за Наташино
лечење од канцера. На терену
у Сремској Митровици играли
су између осталих Милица
Дабовић, Срђан Динчић,
певаћ Игор Лазић Нигор, пева
чица Тамара Драгић, као и
ријалити учесници Тара Симов
и Филип Ђукић. Екипи се при
дружио и заменик градоначел
нице Сремске Митровице,
Петар Самарџић. А. Дражић

Фото: Филип Савић

Хуманитарна утакмица са познатима
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Почела грејна сезона
Очекујем да ће грејна сезона проћи у
реду, каже Славко Сладојевић директор
„Топлификације“

Митровачко предузеће за
испоруку топлотне енергије
„Топлификација“, уместо 15.
октобра, грејну сезону је
отпочело 31. октобра у раним
јутарњим сатима. Висок е
температуре у октобру, одло
жиле су почетак грејне сезо
не, што је свакако ишло на
руку и рационализацији
потрошње енергената.
– Ушли смо у редован

систем и режим грејања. Што
се даљег грејања тиче, све
ће зависити од спољних тем
пература. Систем је аутома
тизован на нивоу града и ако
спољна температура буде
прелазила 20 степени Целзи
јуса, вероватно ће се сам
искључити. Како температу
ра опада, тако се систем при
лагођава. Исти режим ће
владати као и претходних

Поскупљење грејања
од првог новембра
Иако је претходно усвоје
ном одлуком на седници
Скупштине Града Сремска
Митров иц а
предв иђ ен о
повећање цене грејања од
15. октобра, то повећање је
одгођено.
– Градско веће је донело
одлуку да примену повећања
цене одгодимо, док не крене

грејна сезона. Нова цена
важи од првог новембра. За
оне који плаћају по квадрат
ном метру повећање износи
око седам и по одсто, а за
оне који плаћају по потро
шњи око 13 одсто, с тим да
се фиксни део у том случају
неће мењати, рекао је Сла
дојевић.

Славко Сладојевић

година и придржаваћемо се
температуре у становима, по
прописаној градској одлуци,
а то је око 20 степени. Прет
ходних грејних сезона се тем
пература кретала у просеку
око 21,5 до 22 степена и
настојаћемо да тако и оста
не, изјавио је Славко Сладо
јевић, директор „Топлифика
ције“.
Митровачка топлана греје
око 250.000 квадратних мета

ра стамбеног и пословног
простора.
– Што се енергената тиче,
ми имамо мазута, резервоа
ри су нам пуни. До Нове годи
не сигурно ће бити енергена
та, а финансијска средства
су обезбеђена и за касније.
Не би требало да буде про
блема, очекујем да ће грејна
сезона проћи у реду, додао је
Сладојевић.
Александра Дражић

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ У РУМИ

У току гласање за пројекте

У току је осми процес пар
тиципативног буџетирања у
румској општини, на основу
спроведеног гласања биће
утврђени пројекти које су
предложили грађани, а који
ће се реал изовати из
општинских буџетских сред
става у наредној години.
Завршен је део који се
односи на предлагање проје
ката, а 31. октобра је започе
ло гласање, традиционално
на Градском тргу, које ће тра
јати до 6. новембра.
– На овај начин још једном
показујемо колико смо отво
рени за сарадњу са грађани
ма, колико желимо да грађа
ни са нама учествују у креи
рању буџета и колико се ми,
као одговорна локална само
управа, трудимо да испуни
мо све захтеве наших сугра
ђана. Ово је доказ да ми
наше грађане заиста пошту
јемо и водимо рачуна о
њиховом квалитету живота,
истак ла је председница
Општине Александра Ћирић
која је и гласала за неке од

Гласање за пројекте

понуђених пројеката.
Грађани ће се гласањем
опредељивати између шест
предложених пројеката: уре
ђење паркова (Велики парк,
парк код Гимназије), набавка
и постављање канти и кон

тејнера за рециклажу на
више локација у граду,
паметне табле за румске
средње школе, теретане на
отвореном у Хртковцима и
Плат ич ев у,
освет љењ е
пешачк о -  бицик листичк е

стазе Путинци -  Жарковац и
изградња капела у Стејанов
цима и Витојевцима.
Као и претходних година
две гласачке кутије су поста
вљене у зградама Општин
ске управе Главна 107 и
Орловићева 5, а гласати се
може сваког радног дана од
7 до 15 часова.
Осим тога, мобилна гла
сачка кутија ће са Тимом за
партиципативно буџетирање
током недеље обићи и више
села румске општине.
Као и увек грађанима је
доступно и гласање елек
тронским путем, на мејл: par
ticipativno@ruma.rs
Са једне мејл адресе могу
ће је гласати само једном. За
овај осми процес партиципа
тивног буџетирања предло
жено је преко 100 пројеката.
Гласа се заокруживањем
три од понуђених шест пред
лога. Три пројекта са најви
ше гласова биће укључени у
буџет Општине Рума за
2023. годину.
С. Џакула
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Добитници грађевинског материјала

ИРИГ - ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Бољи услови живота
и економско оснаживање

Осам избегличких породица је 18. окто
бра у Иригу потписало уговоре о испору
ци и пријему грађевинског материјала.
Вредност пакета грађевинског материја
ла се креће од 200.000 до 600.000 дина
ра, а средства су добила избегла лица,
која имају своје куће да би побољшали
услове становања. За ову годину је оста
ло још пет пакета за које је потребно ура
дити јавну набавку, тако да ће још пет
избегличких породица добити гарђевин
ски материјал.
Међу онима који су добили помоћ је и
Љубан Маринковић из Врдника.
– Добио сам уговор на 500.000 динара
и то ће ми доста значити. Ради се о лами
нату, плочицама, арматурној мрежи,
цементу и захваљујући томе ћу
значајно побољшати услове станова
ња, мада ће остати још посла да се ради.
Кућу сам градио сам, приводим је крају, а
ово је први пут да добијам помоћ, каже за
наше новине Љубан Маринковић.
Миодраг Бебић, заменик председника
Општине и председник Савета за мигра
ције и трајна решења избеглих на терито
рији Оптшине Ириг, каже да је у свим
пројектима помоћи избеглим лицима уче
ствовала и локална самоуп
 рава и то
средствима у висини од пет до десет
процената. Такође, општинске комисије
су учествовале у одабиру корисника, као
и фирми које ће корисницима испоручити
додељену помоћ, односно грађевински
материјал на њихове адресе.  
– Наша општина је радила и локалне
акционе планове за решавање питања
избеглих лица, a први ЛАП је урађен

2008. године. Тада смо утврдили наше
потребе за решавање овог питања и на
тај начин смо одређивали специфичне
циљеве по којима су решавани стамбени
проблеми избеглих лица у иришкој
општини.  Тада смо одредили пет специ
фичних циљева, међу њима и помоћ у
грађевинском материјалу за завршетак
започете градње и за адаптацију купље
них кућа, истиче Бебић.
До сада су урађена три ЛАП-а, која су
доста помогла да се јасно утврде пробле
ми  и приступи њиховом решавању.  
– Први смо урадили пилот -  пројекат
изградње стамбених јединица по принци
пу самоградње. У Крушедол Прњавору
смо изградили   10 двојних кућа или 20
стамбених јединица -  то је, поред нас,
урадила једино општина Оџаци, и по
томе смо били први у Србији, указао је
Миодраг Бебић.
После тога је изграђено и 11 двојних
кућа у Ривици, а за то је локална самоу
права повољно уступила и продала пла
цеве породицама избеглих да би могли
да граде сами.  Уз помоћ донатора, а то
је био ИНТЕРСОС изграђено је   осам
монтажних кућа у Крушедолу, а  саграђе
на је и зграда социјалног становања у
Иригу. Она је рађена  за категорију нају
гроженијих лица која нису могли себи да
купе кућу, а реч је углавном,  о старачким
самачким домаћинствима   или са два
члана.
– За ову зграду , општина је уступила
плац, учествовала је у опремању инфра
структуре и ту смо изградили 13 стамбе
них јединица.   Укупно смо у том случају

изградили 55 стамбених јединица, уради
ли смо 168 пакета грађевинског матери
јала до сада за избегла лица,  као и шест  
пакета за интерно расељена лица - укуп
но 174 пакета. Имали смо 59 откупа сео
ских домаћинстава за избегла лица  и три
за интерно расељена лица, дакле, укуп
но 62 откупа сеоског домаћинства, исти
че Милорад Влаховић,   повереник за
избегла и интерно расељена лица у
Општинској управи Општине Ириг.
У оквиру решавања стамбених пробле
ма  подигнуто је и 17 монтажних кућа.
– Поред програма стамбеног збриња
вања имали смо и програме економског
оснаживања, значи помоћ у отпочињању
одређеног бизниса, тако да смо за избе
гла лица решили и дали помоћ за 74
породице за отпочињање посла и четири
за ИРЛ   - укупно за 78 породица, додаје
Милорад Влаховић.
Према речима заменика Општине Ириг
Миодрага Бебића, до сада ау услови ста
новања побољшани за 308 породица,
док је 78 добило помоћ за економско
оснаживање.
– Ови показатељи јасно указују да смо
као општина, узели озбиљно учешће у
решавању питања избеглих, да још
сигурно имамо породица које су заинте
ресоване и које се и сада први пут јавља
ју на ове наше јавне позиве. Зато их
позивам да се и даље јављају, па да
видимо како и њима да помогнемо у
решавању њихових стамбених пробле
ма, поручио је Миодраг Бебић, заменик
председника Оптшине.
С. Џакула
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ИРИГ

Обележен
Дан ослобођења

Дан ослобођења у Ривици

У иришкој општини су полагањем
венаца на спомен - обележја погинулих
родољуба и бораца у Другом светском
рату, као и последњим ратовима
деведесетих година, обележени дани
ослобођења како самог Ирига, тако и
села у овој општини. Поводом ослобо
ђења Ирига, 24. октобра, делегација
локалне самоуправе је положила венац
на споменик народном хероју Анки
Матић Грозди, који се налази испред
Дома здравља, као и на спомен -  обе
лежје испред Дома културе.
На овом спомен -  обележју је поста
вљена 2016. године плоча пилотима
Шестог ловачког пук а и његове 32.
ваздухопловне групе, који су се у април

ском рату 1941. године херојски супрот
ставили многоструко јачем непријате
љу, а били су базирани на ратном лете
лишту код  Крушедол Прњавора.
Венци су положени и на спомен обе
лежјима у Врднику, Шатринцима и Риви
ци. У Ривици су на спомен -  плочу са
уписаних 79 имена погинулих у НОБ-у
венце положили Тихомир Стојаковић,
председник и Миодраг Бебић, заменик
председника Општине Ириг. На овој
плочи се налази и име Славка Тодоро
вића из Ривице који је погинуо у послед
њим ратовима у Хрватској, а чије име
носи и једна улица у Новом насељу у
Ривици.
С. Џакула

Делегација Ирига
у посети Крагујевцу

Ирижани у Чумићу

Делегација иришке Општине, коју је
предводио председник Тихомир Стојако
вић, боравила је 24. октобра у Крагујевцу
где их је примио и градоначелник Миро
слав Петрашиновић.   Тема разговора је
била везана за проширење сарадње
између Крагујевца и Ирига. Ова посета је
и резултат вишегодишње сарадње изме
ђу основних школа „Доситеј Обрадовић“

у Иригу и „Прота Стеван Поповић“ из
Чумића, села у близини Крагујевца.  
Сеоска школа „Прота Стеван Поповић“
је једна од најстаријих школа у Србији.
– На састанку је договорен даљи пра
вац сарадње и две побратимске школе,
каже за наше новине Гордана Фодог,
директорка ОШ „Доситеј Обрадовић“.
С.Џ.
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ГОЛУБИНЦИ

Дан школе
Оно што не може да се купи и про
да је слобода. Ово је мото којим су се
водили у  голубиначкој основној шко
ли која свој дан обележава управо на
значај историјски датум, јер су тачно
23. октобра Голубинци ослобођени у
Другом светском рату. Хор, драмска
и плесна секција, певачки таленти и
рецитатори извели су  слободарске и
родољубиве песме у оквиру свечаног
програма у холу своје школе, у поне
дељак, 24. октобра у   присусуству  
представницка локалне самоуправе,
друштвено - политичких институција,
садашњих и бивших наставник а,
,ученка и родитеља.
Директорк а Сунчица Љујић је
нак он поздравне речи, уручила
захвалнице појединцима у знак
захвалности за подршку рада школе
а међу њима су Горан Савић, дирек
тор Развојног фонда АП Војводине,   
Наташа Милић Милаш, помоћница
председника Општине Стара Пазова,  
Наташа Мићић, председница СО
Стара Пазова и Ивана Ненадић,
начелница Одељења друштвених
делатности.
Поводом Дана школе био је распи
сан књижевни конкурс на ком су
награђене четири ученице: Доротеа
Љубинковић и Ана Милошевић, деле
треће место,  Лана Ковачић је освоји
ла друго а прво је припало ученици
осмог разреда Маји Семјанов.
З. К.

БЕЛЕГИШ

Подршка
за свако дете
Октобар је месец ширења свести о
аходроплазији и особама ниског
раста. Представници родитеља и
запослених ПУ „Радост“, односно,
објекта „Бубамара“ у Белегишу тим
поводом учествоваће на централној
републичкој манифестацији у Свр
љигу, а свој допринос уважавању
различитости дали су  и организова
њем радионице под називом  „И исти
и различити“ за сву децу и родитеље,
у среду, 26. октобра са циљем фор
мирања   заједнице   која подржава
свако дете. Предшколска установа
„Радост „уважава права све деце на
образовање кроз инклузивну праксу,
уважавањем родне, културне, здрав
ствене и сваке друге различитости, а
посебну пажњу посвећују укључива
њу деце из осетљивих група, истиче  
Сандра Сарапа, директорк а ПУ
„Радост“ Нови Бановци. У ПУ
„Радост“ тренутно борави десеторо
деце са сметњама у развоју која има
ју личног пратиоца у вртићу, мимо
тога имају још један број деце која
такође имају потребу да добију неку
додатну подршку.
Д. Г.
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УДРУЖЕЊЕ „МИРОШКИНЕ РУКОТВОРИНЕ“ ИЗ РАКОВЦА, ДОБИТНИЦИ ЗАХВАЛНИЦЕ
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Златне руке Раковчана
Десетак актив
них чланова
бави се ручним
радовима, а све
то у циљу раз
воја села, уна
пређења орган
ске производње,
неговања и
чувања тради
ције и обичаја

Невенка Бјелић и Снежана Радишић

Удружењу „Мирошкине рукотворине“
из Раковца је ове године Општина Бео
чин доделила захвалницу за свој рад и
залагање. Наиме, ово удружење се
посебно истакло у организацији култур
них манифестација. Они потписују реа
лизацију догађаја „Одјеци Белог Мајда
на“, као и „Упознај туристички општину
Беочин“. Десетак активних чланова

бави се ручним радовима, а све то у
циљу развоја села, унапређења орган
ске производње, неговања и чувања
традиције и обичаја.
– Ово удружење се окупља у ресто
рану „Пећина“ у Раковцу, с обзиром на
то да немамо своје просторије. Члано
ви своје ручне радове и производе пра
ве у својим домовима. Финансирамо се

уз подршку Општине Беочин, пројекти
ма покрајинских секретаријата, реали
зацијом манифестације „Упознај тури
стички Општину Беочин“, али и из соп
ствених средстава, објаснила је Сне
жана Радишић, председница удруже
ња.
Чланови израђују необичне, али и
традиционалне предмете. Како упо

У удружењу има и мушкараца
„Мирошкине рукотворине“,
иако делује као удружење
жена на први поглед, то ипак
није. Међу њима има и
вештих мушкараца који негу
ју традицију свога краја. Ово
удружење је окупило углав
ном оне који воле занате, а
посебно иноваторе.
– Оживљавам старе ства
ри које нису у употреби. Од
њих правим скулптуре, фигу
ре и украсе. Рецимо, матице
које више не могу да се
користе, лимене цеви и
делови старог електромото
ра сада су уграђене у птицу.
По улози димничара, ког је
тумачио Борис Дворник у
некадашњој серији направио
сам његов лик. Од старог
звона направио сам делове

Миливоје Мића Панзаловић са својим скулптурама

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

тела за фигуру девојке. Пре
тежно је све лимено, али
пошто проналазим и у при
роди необичне облике дрве
та, помало их обрадим и
изложим. Заволео сам рад
са металом још у основној
школи, а радио сам то и
касније, кад сам уписао
занат. Умем и да резбарим.
Често ме питају да ли волим
више да радим са дрветом
или металом, али не бих
могао да се определим.
Теже је радити са металом,
свакако, рекао је Миливоје - 
Мића Панзаловић.
Панзаловић је имао неко
лико изложби својих радова
са колегиницама из удруже
ња, а оне га често називају и
почасним чланом.
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Обилазак Беочин села

Вера Жигић

требне, тако и одевне, украсе и намир
нице.
– Волим да представљам вез из свог
краја, а ја сам пореклом са Кордуна. То
је нешто што не бих волела да буде
заборављено и да нестане, а радила
их је још и моја мајка, и надам се да ће
можда и наша унука некада то желети.
Знање смо преносили са колена на
колено, а ја сам научила да везем још
док сам била ученица основне школе.
И данас чувам свој први рад. Вез може
бити врло корисна вештина, јер смиру
је особу која га ради, а онда добијеш и
неки леп производ који ће остати деци.
Брзо се то научи, уколико постоји воља
и жеља, рекла нам је једна од чланица
удружења Невенка Бјелић, иначе пен
зионерка.
Вера Жигић има несвакидашњи
материјал за рад. Наиме, она се бави
сликањем по гљивама које се користе у
пчеларству. Оне се запале, а затим се
тиме смирују пчеле и делује на њих као
природни седатив, да би пчелари могли
да раде. Вера такве гљиве користи као
подлогу за своје сликарске идеје, а
користи уљане боје.
– Тешко је доћи до овако великих
комада гљива. На једној од око пола
метра, коју имам, насликала сам „Тајну
вечеру“. Гљиве морају да се третирају,
а претходно да се суше шест месеци.
Мора да се стави подлога за уље и тек
тада се може приступити раду. Као да
радите на дрвету, слично је. Први пут
сам урадила лик Свете Петке, на инси
стирање једне пријатељице, која је
желела то да поклони свом супругу.
Имала неколико изложби, а купци чују
једни од других па тако дођу до моје
адресе. Људима ова подлога најчешће
изгледа као гипс, па запиткују о поре
клу материјала. Врло им је занимљива
и прича о гљивама, каже Вера Жигић.
Александра Дражић
Фото: Бранислав Туцаковић

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ У ОБИЛАСКУ БЕОЧИН СЕЛА

Јаснији увид у
потребе грађана

У оквиру планираних активности оби
ласка месних заједница председница
општине Беочин Биљана Јанковић је са
својим сарадницима посетила Беочин
село. Председница Јанковић се том при
ликом састала са председником Савета
Месне заједнице Петром Матићем са
којим је разговарала о темама и питањи
ма која су од значаја за локално станов
ништво, а која се највише односе на
путну инфраструктуру и комуналне
делатности. Током обиласка терена
председници Јанковић указана је и
потреба мештана за побољшањем пут
не инфраструктуре, унапређењем сао
браћајних услова у околини основне
школе у Беочин селу као и потреба за
изградњом игралишта и места за друже
ње на отвореном за најмлађе мештане.
– Информације и сазнања која добија
мо од наших грађана и преко месних
канцеларија са терена су од изузетног
значаја јер тако реалније можемо поста
вити приоритете и урадити план буџет

ских активности и инвестиција за наред
ну годину. Такође, мештанима наших
села треба понудити и могућност парти
ципативног буџетирања како би имали
још један начин да у фокус рада и прио
ритета локалне самоуправе ставе теме
и питања по сопственом избору, истакла
је председница Јанковић током посете
Беочин селу.
Наиме, у Беочин селу је недавно завр
шен пројекат изградње канализационе
мреже којим је решен дугогодишњи про
блем на који су мештани са неколико
локација указивали. Вредност радова на
изградњи канализационе мреже износи
ла је 11.788.330 динара а средства за
реализацију је у потпуности издвојила
Општина Беочин. Обилазак месних
заједница ће у наредном периоду бити
фокус у раду председнице Општине
Беочин како би се добио јаснији увид у
потребе грађана и проблеме са којима
се суочавају беочинска села.
фото: Исмет Адемовски

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У УГЉЕВИКУ

Посета поводом Свете Петке
Поводом обележавања Свете Петке,
крсне славе општине и Дана општине
Угљевик, делегација општине Беочин
на челу са замеником Општинске упра
ве Беочин Секулом Петровићем посети
ла је ову побратимску општину. Угљевик
је традиционално обележио свој дан
полагањем венаца на спомен - обележју
које је посвећено жртвама грађанског
рата у Босни и Херецеговини од 1992.

до 1995. године. Након тога је уприличе
на и Свечана седница Скупштине
општине као и свечана академија на
којој су уз пригодан култуно - уметнички
програм додељене повеље и плакете
најзаслужнијим појединцима и органи
зацијама са територије ове општине.
Сарадња Беочина и Угљевика започета
је 1975. године потписивањем Повеље
о братимљењу и сарадњи.
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Усвојен Програм
капиталних инвестиција

Седница локалног парламента

Предлог   олуке о ребалансу буџета
Општине Стара Пазова за 2022.годину  
усвојен   је већином гласова одборника
Скупштине општине Стара Пазова,   на
седници 24. октобра,  којој је присуствова
ло 47 одборника. На дневном реду нашле
су се и   измене   и допуне пословања
више јавних предузећа: „Чистоће“,
Општинске стамбене агенције, Водовода
и канализације, Топлане, Урбанизма. Као
седму тачку одборници су размотрили, а
потом и усвојили  предлога одлуке о усва
јању Програма капиталних инвестиција
општине Стара Пазова од 2023. до 2025.
године.  
– Највише средстава Општина ће
издвојити за доградњу предшколске уста
нове „Полетарац“,   за реконструкцију и
обнову објеката Центра за културу у Голу
бинцима, изградњу Дома културе у Беле
гишу, изградњу парка у Новој Пазови, као

и дечјих игралишта на територији општи
не Стара Пазова.   Део програма су и
вртић у Старим Бановцима, Пешачко - 
бициклиштичка стаза од Старе Пазове до
ауто - пута Е75, доградња објекта Основ
не школе „Бошко Палковљевић Пинки“,
изградња атмосферске канализације у
деловима Нових Бановаца, нагласила је
Наташа Мићић, председница Скупштине
општине Стара Пазова.
Међу капиталне инвестиције локалне
самоуправе у наведеном периоду спада и
финансирање канализационе мреже у
остали деловима општине, реконструкци
ја Дома здравља у Старој Пазуови, реви
тализација дворца Шлос у Голубинцима и
изградња нове Техничке школе и трена
жног центра у сарадњи са компанијом
МТУ.
На седници   Скупштине општине фор
миран је и Савет за родну равноправност

за побољшање и унапређење положаја
жена, што општину Стара Пазова убраја у
ретке локалне средине које имају ово
тело.
– Положај жена подразумева и здрав
ствену заштиту, и социјалну, и сва права
предвиђена законима и Уставом Републи
ке Србије, тако да ћемо гледати да жене
активно учествују у свим активностима
друштвено – политичког живота, али у
осталим областима које су важне за
живот у овој средини, додала је председ
ница Скупштине општине Стара Пазова
На седници локалног Парламента при
суствовао је и председник Општине Ста
ра Пазова Ђорђе Радиновић са сарадни
цима, који је овом приликом информисао
одборнике о радовима  везаним за  наста
вак и завршетак водоводне мреже у Војки  
као и путне инфраструктуре у целој ста
ропазовачкој општини.
Д. Г.

РАДОВИ У НОВИМ БАНОВЦИМА

У току реконструкција капеле
На гробљу у Новом Бановцима, које
је највеће гробље у Подунављу,   у
току је реконструкција објекта капеле,
која је изграђена још почетком деве
дестих година прошлог века и распо
лаже са две капелне просторије и
просторијом за запослене. Због лошег
стања објекта приступило се комплет
ној  реконструкцији ове капеле, која се
налази на највећем гробљу у Подуна
вљу објаснио је Живан Пауновић,
шеф РЈ Гробља   ЈКП Чистоћа Стара
Пазова.

– Давно је био квар на водоводној
мрежи,   сад је већ почела и да тоне,
тако да тренутно реконструишемо
целу унутрашњост. Све се лупа, копа,
налива се  нови темељ, два тоалета,
на плато испред ће бити постављене
бехатон плоче, и када се све заврши
ово ће бити као нова капела, рекао је
Пауновић.
Вредност радова, које финансира
Општина Стара Пазова износи 2,5
милиона динара, а завршетак истих је
планиран до краја новембра. Такође

је купљена нова парцела, где су изли
вањем бетонске основе дефинисана
гробна места и ново гробно поље би
требало да буде отворено до краја
године.
Сва гробља на територији општине
Стара Пазова, којима руководи ЈКП
„Чистоћа“ су уређена и ограђена и
имају капеле, изузев гробља у Крње
шевцима, које нема капелу, а чија се
изградња планира у скоријем перио
ду.
Д. Г.
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ РУМА

Спремни за зиму

Седница Штаба за ванредне ситуације у Руми

Драган Панић

Чланови Штаба за вaнредне ситуаци
је Општине Рума су на својој четвртој
седници одржаној 28. октобра, доне
ли план зимског одржавања путне ин
фраструктуре на територији општине.
Зимско одржавање у граду је у надле
жности  ЈП „Комуналац“ , а на путевима
првог и другог реда, у селима и нека
тегорисаним путевима одржавање је у
надлежности  АД „Сремпут“ Рума.
– Ове године је локална самоупра
ва издвојила рекордну суму за набавку
нове механизације за ЈП „Комуналац“, а
део средстава је искоришћен управо за
модернизацију зимске службе. Обезбе
ђено је и 125 тона соли, тако да спремно
дочекујемо предстојећу зимску сезону.
Очекујемо да нећемо имати никаквих
непредвиђених ситуација, па чак и ако
буду евентуалне елементарне времен

ске непогоде. У садејству са „Сремпу
том“ ћемо реаговати и на време ћемо
очистимо све наше путне правце како
би били проходни, рекла је председни
ца Општине Александра Ћирић, која је
по функцији и командант Штаба за ван
редне ситуације.
„Комуналац“ ће, сем градских ули
ца, бити задужен и за одржавање и чи
шћење Градског трга и површине јавне
намене. Директор овог предузећа Дра
ган Панић истиче да спремно дочекују
предстојећу зиму и када је реч о људ
ству у Зимској служби и механизације.
– Наша зимска служба ће имати на
располагању три камиона са плуговима
и посипачима соли, један трактор који
такође има снежни плуг и један утова
ривач,  у случају да дође до већих сне
жних падавина. У магацинима се тре

нутно налази 125 тона соли, тако да смо
у овом тренутку спремни за евентуалне
снежне падавине. За 15. новембар пла
нирамо смотру механизације и опреме
и показаћемо да смо спремни за ову
зимску сезону, каже директор Панић.
Румска општина је, у сарадњи са Цр
веним крстом и Центром за социјални
рад, за социјално угрожене породице
обезбедила огрев. Подела огрева ће се
обављати у граду, али и у свих 16 села
румске општине, свим породицама који
ма је оваква помоћ неопходна. Подела
огрева је започела и све породице ко
јима је оваква помоћ потребна, добиће
огрев у наредних месец дана.
Такође, почела је и подела припре
мљене помоћи која се састоји од пакета
хране и одеће за најугроженије породи
це.
С. Џакула

ВОЈКА

да пројектантске   цене редукујемо на
садашњу ситуацију, тако да ћемо у јану
ару или фебруару поново расписати кон
курс, поново конкурисати код Покрајин
ске владе, зато што та средства постоје
и можемо да их искористимо. Ово нас је
зауставило и пореметило, на тржишту су
велике компликације око још неких про
јеката, образложио је Радиновић.  Д. Г.

у односу на претходну годину, и каже да
су се многи ратари одлучили да сеју
више пшенице ове јесени,   јер је она
једина култура, поред сунцокрета,  која је
донела добит произвођачима.
Због цене произвођачи увек морају да
калкулишу. Овогодишња сетва је скупља
у односу на претходну. Многи су чак зна
чајно смањили и употребу вештачког
ђубрива, чија је цена од прошле до ове
јесени три пута већа, семенски матери
јал је поскупео за око 30 одсто а гориво
је јако скупо, рекао је Фабри.
Агроном Владимир Мужевић саветује
да се поштују агтротехнички рокови и да
се пожури са овим послом док још увек
има мало влаге у сетвеном слоју. На
почетку месеца је  било иницијалне вла
ге, пошто је у септембру нападало око
170 литара кише по квадрату, у октобру
кише није било и постојећа влага се
полако губи. Септембарске кише су
допринеле лакшој обради земљишта,
пшеница посејана почетком месеца је на
већини парцела лепо никла, али за њено
даље јачање,  у скорије време јој је нео
пходна киша,   која је потребна и зрну
посејаном крајем месеца.
З. К.

На пролеће радови
на водоводној мрежи
Наставак радова  на водоводној мрежи
у Војки планиран је био за ову јесен али
услед сталних промена цена на глобал
ном па и српском тржишту, радови ће
бити ипак настављени на пролеће. На
седници Скупштине општине Стара
Пазова одржаној у понедељак, 24. окто
бра,  председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић образложио је пред
одборницима зашто се наставак радова
на војачком водоводу помера за почетак
наредне године.
Наставићемо радове већ на пролеће.
План је био да наставимо радове и ове
јесени. Међутим, искомпликовале су се
ствари овим великим скоком цена, гло
бално и тиме што је све проузроковао
рат у Украјини.   Имали смо расписани
конкурс који није одговарао, па смо
морали да га поништимо. Пројекат је био
са Покрајинским Секретаријатом за
водопривреду и  пољопривреду. Морамо

ПОЉОПРИВРЕДА

Сетва пшенице
при крају
Оптимални рок за сетву пшенице је од
5. до 25. октобра, и ових дана још увек
има сејалица у њивама, али полако се
овај посао приводи крају. У старопазо
вачком атару ће бити од 20  до 30 одсто
више   површина под хлебним зрном, у
односу на претходну годину,   прве су
процене са терена.
Јарослав Фабри, председник пољо
привредника из Старе Пазове је ове
јесени посејао ову житарицу на 10 хекта
ра, што је увећање у његовом газдинству
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Не смемо заборавити велику
борбу и жртве дате за слободу
Обележавање Дана осло
бођења Руме у Другом свет
ском рату, 27. октобар, запо
чело је пријемом бројних
гостију у Градској кући, потом
полагањем венаца на Спомен
-  обележје палим борцима и
жртвама фашистичког терора
као   и полагањем венца на
Спомен -  плочу убијеним
Јеврејима, која се налази на
згради ЈП „Стамбено“, на
месту где се до 1943. године
налазила синагога.
Предс тавн ик е
бор ачк их
удруж ењ а,
предс тавн ик а  
Амбасаде Руске федерације
Андреја Буранова  и заменика
предс едн ик а
Јев рејс ке
општине Нови Сад Владисла
ва Трајера поздравила је
председница Општине Алек
сандра Ћирић.
Она је истак ла да су
Румљани дали велики допри
нос у Народно - ослободилач
кој борби. Током Другог свет
ског   рата у Руми је постојао
јак центар окупационе власти,
а велики број Румљана је
страдао током четири године
окупације, било да су стре
љани или одвођени  у концен
трационе логоре.
–  Један је постојао у самој
Руми на месту где је била
синагога која је 1943. године
минирана, потом Тење, Јасе
новац, Сајмиште у Београду...
Људи су нажалост стрељани,
убијени су на најсвирепији
начин. Упрк ос свим тим
несрећама и злоделима оку
паторске власти, велики број
Рум љан а се прик ључ ио
Народноослободилачкој бор
би и дао велики допринос у
борбама за ослобођење свог
града и своје земље. Наша је
дужност да и после ових 76
година, указујемо на важност
и значај ових борби, да спре
чимо ревизију историје и не
дозволимо да се овако важни
догађаји забораве, да се у
уџбеницима више и детаљни
је учи о НОБ – у и рату. Да се
на достојанственији начин
сећамо погинулих који су
дали  живот за слободу своје
земље и будућих поколења,
поруч ила је Александра
Ћирић.
Присутнима се обратио и
Јово Барошевчић, председ
ник СУБНОР -  а АП Војводи
не.
– Посебно могу да кажем

Делагација локалне самоуправе

да су велики борци били
Сремци, свака кућа је била
база и сваки грађанин је био
борац, зато су највише и стра
дали. Чувена 42. година била
је тешка година, велика стра
дања свих грађана из свих
места Срема. Преко 7.000, у
дану када су осуђени на смрт,
су побијени   на најсвирепији
начин, а још  10.000 до 12.000,
никада није пребројано тачно,  
завршили су у логорима,
рекао је Барошевчић.
Он је потом председници
Ћирић уручио уручио плакету
„Велико хвала“, највеће при
знање СУБНОР - а Србије.
На Градском гробљу у Руми

положени су венци на спомен
обележја погинулим борцима,
стрељ ан им
род ољ уб им а,
бисту народног хероја Мила
Латиновића и спомен обележ
је погинулим припадницима
Црвене армије.
– Окупили смо се да поло
жимо венце и поклонимо се
сенима наших предака, бора
ца антифашиста који су угра
дили своје животе у темеље
слободе коју данас уживамо.
Евоцирамо успомене и буди
мо сећања на догађаје који су
обележили то време и испи
сали нашу тешку и славну
историју којом можемо да се
дичимо, рекао је на Спомен

Александра Ћирић и Јово Барошевчић

обележју на Градском гробљу
Томислав Милић, председник
СУБНОР - а Рума.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је подсетио
да се овде окупљамо сваке
године како бисмо неговали
сећање на наше храбре прет
ке који су знали да за слобо
ду, ако треба, мора се дати и
живот.
– Рума је дала огромне
жртве за ослобођење од
фаш ис тичк е нем ан и, те
жртве су се огледале не само
у људским животима него и у
материјалним разарањима.
То је огромна цена коју је пла
тио цео наш народ, а та жртва
је улазница коју смо ми пла
тили за улазак у друштво
правдољубивих и слободо
љубивих народа.   Величина
те жртве је такође и величина
и мера наше одговорности
коју имамо да дамо за слобо
ду коју смо добили на дар од
наших предака. Наша држава
и наш народ се и данас нала
зе пред великим историјским
и политичким изазовима и
искушењима. Само  ако буде
мо свесни величине жртве
која је уложена у слободу у
којој данас уживамо, знаћемо
да одговоримо на прави
начин на изазове који су пред
нама, поручио је Стеван
Ковачевић.
С. Џакула
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„КОЦКИЦА 2“ У РУМИ

Места за 300 малишана

До краја године ће са радом
почети нови вртић „Коцкица 2“.
На овај начин, са новим капа
цитетом за пријем малишана,
више неће бити листи чекања
за похађање вртића у румској
општини, поготово што тај број
и ранијих година није био
велик. Објекат заузима 2.800
квадратних метара и у њему
ће бити места за 300 румских
малишана од јаслених до
предшколских група.
Укупна вредност радова је
131,7 милиона динара, а радо
ве комплетно финансира
локална самоуправа сопстве
ним средствима.
Радови се приводе крају, а
нови објек ат је 26. октобра
обишла председница Општине
Александра Ћирић.
– Крајем месеца смо распи
сали јавну набавку за куповину
намештаја и мобилијара у
вредности од 19 милиона
динара. И управа „Полетарца“
ће бити пресељена у овој обје
кат, а у приземљу се налази
велика конференцијска сала

Обилазак вртића

где се могу одржавати разли
чити програми, али и педаго
шки семинари. Ту су и канце
ларије за запослене. Овај
објекат ће примати од осам до
10 група деце која ће бити сме
штена у простране и лепе учи
онице, рекла је по обиласку
објекта Александра Ћирић.

Нови вртић је рађен по свим
стандардима које захтева
Министарство просвете с обзи
ром на то да се за предшкол
ске програме морају пратити
упутства Министарства про
свете, од самог материјала
која деца користе, хране,
намештаја -  да буде све   у

складу са програмом „Године
узлета“.
„Коцкица 2“ је вртић већи од
раније изграђеног „Коцкица 1“
а вртићи ће   бити спојена  
великом  трпезаријом у којој ће
малишани из оба објекта има
ти ужину и ручак.
С. Џакула

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

Представљене кредитне линије

Kредитне линије намењене
регистрованим пољопривред
ним газдинствима, правним
лицима и предузетницима за
набавку нове и половне по
љопривредне механизације,
куповину пољопривредног зе
мљишта, ИПАРД програм, ин
вестиције, обртна средства,
туризам  и финансирање кли
матски одрживих инвестиција
презентоване су 25. октобра у
румском Културном центру.
О томе је заинтересованим
пољопривредницима и преду
зетницима говорио
Дејан Славујевић из секто
ра за кредите Развојног фон
да Војводине.
Кредити су са роковима от
плате до седам  година, грејс
периодом до 24 месеца, а за
разлику од других банака, бу
дући корисници могу да би
рају грејс период који могу
да скраћују, али  и како ће да
враћају кредит, да ли ће на
месечном, тромесечном или
шестомесечном нивоу.
– Новина је да смо морали
да мењамо каматне стопе и
да нема кредита са фиксном
каматном стопом. Наша по
нуда је повољнија у односу
на остале банке. Имамо осам  

Дејан Славујевић

кредитних линија намењених
пољопривредним газдинстви
ма, затим врло занимљиву
кредитну линију за куповину
половне механизације, то је
петогодишњи кредит са шест
месеци грејс периода где не
условљавамо кориснике ни
у кубикажи, снази, они са
ми бирају шта им одговара.
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам субвен
ционише и суфинансира две
кредитне линије нашег фон
да. Такође, имамо дугорочне

Ђорђе Грујић

кредите за ИПАРД инвестици
је где дајемо подршку као фи
нансијски сервис људима који
су прошли на ИПАРД пројек
тим, каже  Дејан Славујевић.
Поједностављена је и про
цедура за добијање кредита
па је тако довољно само јед
ном да се дође у Нови Сад, на
потписивање уговора.
Развојни фонд Војводине
од ове године у понуди има
дугорочни кредит за финанси
рање климатски одрживих ин
вестиција, што је новина код

нас, јер Развојни фонд Војво
дине прати светске трендове
и примењује их на нашем тр
жишту.
Међу заинтересованима на
презентацији кредитних лини
ја је био и Ђорђе Грујић, по
љопривредник из Малих Ра
динаца.
Ђорђе се са осталим чла
новима породице највише
бави пластеничком произ
водњом, а нешто мало и сто
чарством, док има засновану
и ратарску производњу на 15
хектара.
– Већ сам користио сред
ства фонда за изградњу пла
стеника, а дошао сам данас
да видим да ли има нека кре
дитна линија за пластенике.
Пластеничком производњом
се бавим већ 12 година, углав
ном производим парадајз, а
имам и неколико мањих пла
стеника које сам правио сам,
а гајим још паприку, спанаћ
и салату... Пластеничка про
изводња ми је сигурнија због
заштићеног простора и на
водњавања, ту се ипак ства
ра неки микроклимат на који
не утиче толико ова промена
времена, каже Ђорђе Грујић.

С. Џакула
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Срушени преостали
нелегални објекти

Обилазак радова на уклањању нелегалних објеката

Румска и иришка општина су почетком
ове године кренуле у заједнички подухват
уређења Борковачког језера, али и пре
тварања његове околине у атрактивну ту
ристичку зону и дестинацију. У том циљу,
урађен је и план детаљне регулације, а
уређење и изградња   туристичких садр
жаја подразумева и уклањање нелегално
изграђених објекта којих има и у делу који
припада румској и још више, у делу који
припада иришкој општини, с обзиром да
је и већи део језера на територији иришке
општине. Власници ових нелегалних обје
ката су добили обавештење да их укло
не, неки су то и урадили, а они који нису,
објекте је уклонила  локална самоуправа.
Уклањање је извршено 26. октобра на
румском делу, изнад плаже.

Почетку уклањања ових нелегалних
објеката присуствовали су Александра
Ћирић, председница румске и Тихомир
Стојаковић, председник иришке општине,
као и начелник Душан Љубишић.
– У току је израда промене плана де
таљне регулације катастарских површина
како би могли да реализујемо пројекат да
око језера имамо пешачко-бициклистичу
стазу. Када је реч о плажи, она се налази
у катастарској општини Рума. Ми смо се
обавезали да ћемо то урадити, обећали
смо нашим суграђанима да ћемо уредити
Борковац, да ће постати најлепше и нај
омиљеније излетиште наших суграђана,
истакла је Александра Ћирић.
На парцели изнад плаже  налазило се
преко тридесет нелегално изграђених

објеката, викендица и камп-приколица, а
комунална и грађевинска инспекција је
три пута долазила и доносила обавеште
ња о нелегалности објеката, те да власни
ци сами треба да уклоне своје објекте.
–  Парцела ће бити приведена намени,
у току је  израда идејног решења како ће
изгледати сама плажа и ова парцела где
ће бити пре свега спортско - рекреативни
центар, терени за разне спортове, клупе
за седење, како би наши грађани могли
да уживају у свом омиљеном излетишту.
Зато је  неопходно да се ова парцела очи
сти од нелегално изграђених објеката.
Већина власника је, у складу са одлукама
наше грађевинске инспекције, уклонила  
своје објекте, а остало је неких пет обје
ката које ми уклањамо, истакла је пред
седница Ћирић и најавила да се  наредне
године креће  у реализацију овог пројекта.
Тихомир Стојаковић каже да је на тери
торији иришке општине, око језера, иден
тификовано 56 нелегално изграђених
објеката.  
– Очекује нас велики посао, али бих
апеловао на људе да не одузимамо вре
ме једни другима, дакле   да не долазе
да легализују поменуте објекте, јер нема
основа за легализацију. Тренутно су иден
тификовани објекти и њихови власници,
након тога следи решење о уклањању
објекта за шта ће имати две - три недеље,
а ако то не ураде, онда ми крећемо са ру
шењем. Поступићемо исто као што је по
ступила овде и румска оптшина, истакао
је председник Стојаковић.
С. Џакула
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Млади фризерски
шампион из Огара

Павле Радојчић
Детаљ са радионице

Радионицама у Сремским Михаљевци
ма и Карловчићу завршен је музичко-еду
кативни део пројекта „Заједно у ритму на
селу - класична музика кроз балет“. Про
јекат је подразумевао радионице одржа
не у свим насељима пећиначке општине,
након којих су планирани концерти наме
њени не само учесницима радионица,
већ и свим другим грађанима наше
општине.
Први концерт биће одржан у понеде
љак, 31. октобра, од 17 часова, у сали
Културног центра Пећинци. Наступиће

ученици и наставници Основне музичке
школе „Теодор Тоша Андрејевић“, учесни
ци Мини тини феста са победничким
песмама, као и гости из Доњег Товарника
– IV разред ОШ „Слободан Бајић Паја“ са
учитељицом Миленом Харамбашић. Про
грам концерта подразумева плесне тачке,
хорске нумере, соло песме и инструмен
талне комаде.
Пројекат се реализује под покровитељ
ством Покрајинског секретаријата за кул
туру, јавно информисање и односе с вер
ским заједницама и Општине Пећинци.

Павле Радојчић из Огара, ученик
завршне треће године Школе за негу
и лепоту у Београду, на Првенству
Србије за фризере, одржаном 9. окто
бра на Београдском сајму је освојио
прво место у дисциплини школски
класик барбер кат (classic barber cut).
Овим послом је, како каже, почео да
се бави јер је у себи одувек видео
будућег великог берберина који ће
бити узор млађима, као што су и
њему узор неки старији и искуснији у
овом послу. Павле упоредо са шко
лом већ ради у једној познатој бео
градској берберници.

„Сремице” пети пут у Велењу

„Сремице“ на фестивалу у Велењу

Удружење жена „Сремица” из Пећина
ца недавно је учествовало на међуна
родном фестивалу веза у Велењу у Сло
венији. Чланице пећиначког удружења
већ пети пут учествују на овом фестива
лу, а по речима председнице удружења
Маре Миловановић, заједно са Удруже
њем жена „Златне нити” из Врњачке
Бање и удружењима из Баната, Бачке,

Шумадије, Ужичког и Нишког округа при
казале су пријатељима у Словенији уме
шност веза традиционалним техникама,
како својих бака, тако и сопствених чла
ница.
– Наше чланице су показале ручне
радове и дружиле се са женама из Ита
лије, Француске, Хрватске, Мађарске и
наравно Словеније. Наше пријатељство

и дружење са удружењем из Велења
траје 12 година. Надамо се да ћемо
после толико година пријатељства бити
у могућности да и ми њих угостимо на
нашој манифестацији – рекла је Милова
новић, и додала да су чланице пећинач
ког удружења учествовале недавно, три
наести пут, и на Дану сеоских жена у
Сомбору.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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Сабор младости,
лепоте и талента

„Сабор песме и лепоте у народној ношњи Србије“ одржан у Пећинцима

Културни центар Пећинци 26. октобра
био је испуњен звуцима традиционал
не народне музике и украшен народним
ношњама из свих крајева Србије, а по
сетиоци великог „Сабора песме и лепоте
у народној ношњи Србије“ уживали су у
двоипостаном ватромету младости, ле
поте и талента.
Организатори манифестације су Кул
турно -  просветна заједница Србије,
Удружење културних стваралаца Србије
„Завичај“ и Музичка редакција РТС – Ра
дио Београд, а покровитељи Општина
Пећинци и Туристичка организација оп
штине Пећинци.
У име покровитеља, Сабор је отворио
заменик председника Општине Пећинци
Зоран Војкић, који је том приликом пору
чио да ће пећиначка локална самоупра
ва увек бити спремна да стане иза ма
нифестација које представљају младе и
талентоване људе из пећиначке општи

не и целе Србије, и које промовишу тра
диционалне вредности и културу нашег
краја.
За Награду општине Пећинци такмичи
ло се осам вансеријских младих певача,
који су свој таленат доказали сјајним ин
терпретацијама традиционалнихнарод
них песама, а награду публике освојио је
Михајло Јанковић из Купинова. Стручни
жири је прву награду доделио Глорији
Илић из Јакова, другу Дарији Илић из Ја
кова, а трећу Марини Марковић из Старе
Пазове.
Посебан визуелни доживљај публи
ци су приредили млади и нешто старији
представници културно - уметничких дру
штава са територије пећиначке општине,
који су се надметали за титулу најлепшег
пара и најлепше девојке у народној но
шњи.
Ласкаву титулу најлепше девојке у на
родној ношњи понела је Татјана Пето

шевић из Друштва за неговање народне
традиције „Пећинци“, а пратиле су је Ана
Иванић из Фолклорног друштва „Извор
Доњи Товарник“ и Тијана Радивојевић из
Културно -уметничког друштва „Искон“
Шимановци.
За најлепши пар у народној ношњи жи
ри је прогласио Јелену Попов и Немању
Граховца из Друштва за неговање народ
не традиције „Купиник“ из Купинова. Дру
го место припало је Данијели Ристић и
Ђорђу Љубичићу из Певачке групе „Сви
тац“ из Деча, а треће Неди Костић и Ми
хајлу Комленцу из Фолклорног друштва
„Извор Доњи Товарник“.
Културно - просветна заједница Србије
је доделила посебне награде за изузетан
допринос културном стваралаштву на
селу Љубици Бошковић, директорки Ту
ристичке организације општине Пећинци
и Душици Павловић, директорки Агенци
је за рурални развој Града Сремска Ми
тровица.
Један од чланова жирија који је оцењи
вао младе певаче, проф др Урош Дојчи
новић, рекао нам је да Сабор траје већ
неколико година, а да је ове године орга
низован у 14 локалних самоуправа.
– Реализујемо га у сарадњи са локал
ним установама културе, а замишљен је
као ревија младих извођача певача на
ше традиционалне музике, који уђу у ужи
избор, тако да су ово завршне манифе
стације Сабора, и као променада младих
обучених у наше традиционалне ношње
– рекао је Дојчиновић.
А док је жири одлучивао о победни
цима, публика је уживала у наступима
реномираних извођача народне музике
Чеде Марковића, Александре Падров,
Весне Димић и Биљане Петковић. Из
вођаче је, као и такмичаре, пратио орке
стар Синише Туфегџића.
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Млади лекари остају у свом граду
Митровачка болница се поноси својим
појачаним тимом, који брине о здрављу
свих Сремаца
У оквиру програма „Најбо
љих 100“, као изузетна сту
денткиња медицине, докторка
Тамара Ветмић из Сремске
Митровице је добила могућ
ност запослења и специјали
зације. Она је и једна од мла
дих лекара који су изабрали
свој родни град за наставак
усавршавања и рада.
– Мој цео живот је овде,
моја породица, мој момак и
даљи планови. Једноставно
ми је организација лакша, не
видим за што човек и овде не
би био успешан и задовољан.
То су моји разлози и нисам се
покајала ни на тренутак, каже
др Ветмић.
За специјализацију се одлу
чила, размишљајући о томе
шта јој је током студирања
будило најлепша осећања. То
је у Тамарином случају био
тренутак доласка нових живо
та на свет.
– Имам стажа више од годи
ну дана. Радила сам осам
месеци у Хитној помоћи и
онда је стигао позив прошлог
децембра, да се одлучимо за
специјализацију. Тада сам

прешла у Општу болницу.
Радила сам једно време у
Ургентном пријему, што сма
трам непроцењивим иск у
ством. Сада сам неклико
месеци на Одељењу гинеко
логије, што ми је била прво
битна жеља, рекла је наша
саговорница.
Када знате да сте као Тама
ра међу најбољима и то са
просеком 9,5 отворено вам је
много врата, али иза тога стоји
велики труд и залагање.
– Искористићу ову прилику
да пошаљем поруку младим
колегама и генерацијама, не
морају то бити искључиво
здравствени радници. Заиста
се ред, рад и дисциплина
исплате. Нисам размишљала
о амбицијама нити отварању
многих врата, већ сам то гле
дала дан по дан. Шта је у том
тренутку моја обавеза, шта би
требало да урадим, положим
од испита... И то се после све
слегне и дође на своје место,
испричала је др Тамара Вет
мић.
Митровачк а болница се
поноси својим појачаним

др Тамара Ветмић

тимом, који брине о здрављу
свих Сремаца. Ова установа
је по основу програма запо
шљавања најбољих студената
медицинских факултета, који
спроводи Влада Републике

СТАРОПАЗОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Колажи Јана Агарског

Јан Агарски

Јан Агарски, академски сликар из
Старе Пазове, излажио је  24. окто
бра  у Галерији „Мира Бртка“ у Ста
рој Пазови колаже настале у
последњих 15 година. Изложбу
поводом његовог 60. рођендана и
40 година сликарског рада отворио
је Сава Степанов, ликовни крити
чар, а 21 рад се може погледати у
галерији до 10. новембра. Агарски је
уметник који увек креће од природе.
Она је основа свега и он се труди да
сликајући природу  дође до природ

не слике, нагласио је Сава Степа
нов, ликовни критичар на отварању
изложбе. Према његовим речима,
овај уметник нуди слике,   које су
сигурна кућа за нашу душу. Јан
Агарски се бави цртежом, слика
њем, графиком, мозаиком а својим
радовима је илустровао књиге и
часописе за културу. Учесник је
бројних колективних изложби, изла
гао је и самостално не само у Срби
ји већ и у иностранству и носилац је
неколико значајних награда. З. К.

Србије, само у једној години
постала богатија за 16 младих
лекара, а укупно 18 је добило
специјализације из различи
тих грана медицине, сходно
потребама рада. 
А. Д.

СТАРА ПАЗОВА

Вакцинација
против грипа
Вакцинација против сезонског грипа у старопазо
вачком Дому здравља почела је пре више од три
недеље, и до сада су ову вакцину примили углав
ном суграђани старији од 65 година и хронични
болесници. У Дому здравља објашњавају да се
против грипа пацијенти вакцинишу са једном од
две доступне вакцине.
-С обзиром на број јављања пацијената ми смо
задовољни, јер је потрошено око половине вакци
на које смо добили у овом контигенту. Пацијенти
који се најчешће јављају јесу старији болесници са
хроничним болестима и то кардиоваскуларни
болесници и хронични болесници који имају брон
хитис или астму. Вакцине доступне нашим грађа
нима јесу четворовалентне вакцине „ВаксигрипТе
тра“ и тровалентне вакцине „ТорВаксФлу“,  наводи
др Петар Јовановић,   из Дома здравља др Јован
Јовановић Змај. Потребно је да све особе које су у
посебном ризику на време дођу у Дом здравља код
свог изабраног лекара и да се вакцинишу, јер је
период стварања имунитета две до три недеље
после примања исте. Заштита од вируса грипа је
од великог значаја с обзиром на компликације које
се могу јавити ако се удружено јаве вирус грипа и
ковида. До сада је вакцину у старопазовачкој
општини примило 1665 грађана, а по потреби ста
ропазовачки Дом здравља ће обезбедити и додат
не количине вакцине.
З. К.
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Енергетски ваучери за утрошени
гас и набавку огрева

На 60. седници Општин
ског већа у Инђији, која је
одржана у четвртак, 27. окто
бра, између осталог, утврђен
је предлог одлуке о другом
ребалансу буџета општине
Инђија за текућу годину. Ка
ко је образложио председник
Владимир Гак, највећа про
мена односи се на средства
намењена запосленима у
Предшколској установи „Бо
шко Буха“, где је са отвара
њем новог објекта „Лабуд“
дошло до повећања броја за
послених, самим тим и већих
трошкова за зараде.
– Отварањем новог вртића,
добили смо нових 48 радних
места, која пре тога нису по
стојала. Самим тим, за плате
у буџету мора бити обезбе
ђен много већи износ него ра
није и овим путем се поново
извињавам запосленима у ПУ
„Бошко Буха“ због кашњења
плата. Сада је тај проблем
решен и настављамо даље
са редовним исплатама за
рада у предшколској устано
ви- истакао је  Владимир Гак,
председник општине Инђија.
Осим предлога ребаланса,
инђијски већници утврдили су
предлог одлуке о додели суб

Седница Општинског већа

венција у виду енергетских
ваучера, које издаје Општина
Инђија. Како су образложили
надлежни, право на вауче
ре имаће домаћинства чији
месечни приход не прелази
укупно 50 хиљада динара.
– Износ ваучера ће бити
десет хиљада динара, одно
сно три хиљаде динара за
лица и домаћинства која су
већ остварила статус енер
гетски заштићеног купца-  ис
такла је Ивана Бабин, начел
ница Одељења за друштвене

ЧОРТАНОВЦИ

Наутичка
сигнализација
У оквиру пројекта наутичке туристичке
сигнализације кроз општину Инђија пост
ваљена је прва табла на плажи у Чорта
новцима. У питању је прва наутичка сигна
лизација за кајакаше, кануисте и веслаче у
Србији. Дуж обале Дунава која припада
општини Инђија (27 км) биће обележене
све најзначајније туристичке лок ације,
истакли су представници Туристичке орга
низације општине Инђија.
– Пројекат обухвата путоказе, знакове
обавештења и инфо -  табле како би се
туристи са воде упутили на места која су
предвиђена за пристајање и пружиле
информације о самим локацијама и околи
ни-  истакао је Милан Богојевић, директор
ТОО Инђија, и додао да се ради о једном
од шест инфраструктурних пројеката које
у овој години реализује Туристичка органи
зација, који након покретања пројекта
изградње шеталишта изнад воде у Старом
Сланкамену и уређења плажа у насељима
на Дунаву потврђује да је наутички тури
зам заиста у фокусу планова развоја тури
зма у општини Инђија.
М. Ђ.

делатности општине Инђија.
Она јр додала да ће бити
оформљена комисија, чији
ће чланови бити и запослени
у Центру за социјални рад и
Општинске управе општине
Инђија.
– Општинско веће ће од
мах након ступања на сна
гу одлуке расписати конкурс
тако да ће грађанство бити
благовремено обавештено о
начину подношења захтева,
о подели ваучера и о целој
процедури-  истакла је Бабин

и додаје на крају да ће вауче
ри моћи да се користе за пла
ћање рачуна за утрошени гас
или набавку огрева.
На 60. седници Општин
ског већа донета су и реше
ња о давању сагласности на
измене и допуне програма
пословања за 2022. годину
ЈКП „Комуналац“, ПУ „Бошко
Буха“, Центра за социјални
рад „Дунав“, Туристичке ор
ганизације општине Инђија и
Пословно -  образовног цен
тра.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Незапосленост
испод три процента
Захваљујући убрзаном привредном
развоју, општина Инђија може се
похвалити минималном стопом неза
послености која се креће испод три
процента. Како је истакао председник
Општине Инђија Владимир Гак, захва
љујући бројним инвестицијама до
посла се долази врло лако. Он је
додао да је у претходне две године
досељен велики број породица из
других крајева наше земље чији су
чланови нашли запослење код број
них инвеститора који су изградили
своја постројења у том сремском гра
ду.
– Желим да нагласим да је званичан
податак да су у последње две године  
1662 човека променила место преби
валишта на општину Инђија и то је
доказ да се код нас повећава број ста
новника за разлику од многих средина
где се смањује-  истакао је Владимир
Гак, председник општине Инђија.
Он је додао да је то податак који

говори да Инђија има перспективу и
да ће се жеља челних људи са почет
ка мандата 2020. године остварити.
– Моја жеља је била да се за пет
година број становника у нашој општи
ни повећа за око пет хиљада, а да ли
ћемо достићи баш ту бројку, остаје
нам да видимо. У сваком случају смо
на добром путу да се то и оствари- 
истакао је Гак.
Први човек општине Инђија најавио
је и да је за 14. децембар планирано
званично отварање постројења јапан
ског инвеститора „Тојо Тајерс“ у севе
роисточној радној зони. Подсетио је
да је у јулу ове године почела пробна
производња и да ће запослење, у
првој фази, наћи преко 500 радника.
– Морам подсетити још једном да су
плате у погону за производњу аутомо
билских гума изнад републичког про
сека, што је додатни мотив за сада
шње и будуће раднике- рекао је Гак.
М. Ђ.
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Манифестација „Укуси Војводине“

„Укуси Војводине“ у центру Инђије

Више од 30 кувара узело је учешће
у гастрономској манифестацији „Уку
си Војводине“, која је одржана 29. и 30.
октобра у пешачкој зони Инђије. Током
два дана на лицу места припремани су
најукуснији војвођански специјалите
ти- од шкембића у сафту, сарме, насуво
теста са кромпиром до слаткиша попут
штрудли са маком и орасима, ванилица
и неизбежног куртош колача. Ова јела
за њих су припремали искусни кувари
из целе Војводине. Манифестацију су
отворили директор Туристичке органи
зације општине Инђија Милан Богоје
вић као и Сара Балабан, портпарол фе
стивала „Укуси Војводине“.
– Морам да истакнем да сам веома
задовољна и да нам је велика част што
смо, по први пут, изместили манифе
стацију „Укуси Војводине“ из Лиманског
парка у Новом Саду у центар Инђије.
Колико могу да видим, са ужитком се
дегустирају војвођански специјалитети
и могу рећи да је ова манифестација
успешно реализована и у Срему- иста

кла је Сара Балабан, портпарол фести
вала „Укуси Војводине“.
Милан Богојевић, директор Туристич
ке организације општине Инђија, такође
је истакао да је задовољан одзивом из
лагача и бројних кувара који су припре
мали храну у центру града.
– Велика нам је част што је у нашем
граду одржана манифестација „Укуси
Војводине“ која је, врло брзо постала
бренд -  истакао је Богојевић додао да
су у оквиру манифестације предста
вљени и производи са ознаком „ИН“, ко
ји су добили највише оцене по мишље
њу стручњака, те ће се ускоро наћи и на
рафовима једног локалног трговинског
ланца.
– На тај начин желимо да помогнемо
и подстакнемо локалне произвођаче и
удружења да буду још бољи у свом по
слу, али и да локалном становништву
приближимо њихове производе, попут
меда, џемова, сирева али и различитих
рукотворина- рекао је Богојевић.
Манифестацију „Укуси Војводине“

увеличао је   познати гастрономски
стручњак Саша Мишић који је, такође,
спремао војвођанске специјалитете и
на тај начин посетиоце у Инђији подсе
тио на нека стара јела, аутентична за
подручје Војводине.
– Пре шест година добио сам позив
од организатора манифестације и од
тада траје наша сарадња. Све је било
таман, натенане, организовано, укусно
и није било разлога да се сарадња не
настави и ове године-  рекао је Саша
Мишић, гастрономски стручњак.
Фестивал   „Укуси Војводине” је ви
шеслојни догађај који представља ма
ле произвођаче хране и пића из чита
ве Војводине, као и ресторане у којима
се негује традиционална војвођанска
кухиња. Идеја о фестивалу се родила
управо из потребе да се богато насле
ђе различитих утицаја који су учинили
војвођанску кухињу разноврсном и по
себном, презентује љубитељима добр
ог укуса, истакли су организатори мани
фестације.
М. Ђ.

У току реконструкција „старог пута“
између Инђије и Старе Пазове
У току је потпуна реконструкција
државног пута између Инђије и Старе
Пазове. Ова веома фреквентна сао
браћајница добиће савремен изглед за
око месец дана, а учесници у саобра
ћају возиће се модерним и безбедним
путем.
Највећи део ове трасе између Новог
Сада и Инђије је већ реконструисан, а
од 19. октобра ред је дошао и на део
између Старе Пазове и Инђије. Пут је

од државног значаја и у надлежности
ЈП „Путеви Србије“, које је одговорно
за његову реконструкцију.
– То је велика ствар за становнике
обе општине, јер је поменути пут
реконструисан пре око 15 година и
веома је фреквентан. Нек а ранија
истраживања показала су да том део
ницом према Новом Саду, дневно про
ђе око 18 хиљада возила. Пре почетка
радова добио сам на стотине захтева

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

наших суграђана, али и становника
општина Стара Пазова и Сремски Кар
ловци. Пут се реконструише, што је
најбитније, и сада је важно да сви
будемо стрпљиви док се радови не
окончају-  рекао је председник Општи
не Инђија Владимир Гак коментаришу
ћи актуелне радове и додао да је сви
ма у циљу да се та деоница у потпуно
сти реконструише.
М. Ђ.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ПРОСЛАВИЛА СВЕТУ ПЕТКУ

Страначка слава
по свим обичајима

Митровачки напредњаци обележили славу

Широм Срема, чланови
Српске напредне странке,
симпатизери и гости су обе
лежили страначку славу
Свету Петку. У страначким
прос тор ијам а
Градс ког
одбора СНС -  а у Сремској
Митровици се најпре при
ступило славском обреду
освештавања и сечења
колача. Међу присутнима је
био повереник Градског
одбора Бранислав Недимо
вић, градоначелница Све
тлана Миловановић, њен
заменик Петар Самарџић,
Дмитар Станишић, шеф

Обележена слава у Иригу

посланичке групе у Скуп
штини Војводине, народни
посланик Томислав Јанко
вић и други функционери,
чланови и симпатизери
СНС - а. Домаћин славе ове
године био је Владимир
Павловић, иначе председ
ник Скупштине града Срем
ска Митровица, који је
честитао славу и пожелео
свима добродошлицу.
– Мени је ове године при
пала та част да будем дома
ћин славе и то је за мене
важна ствар, јер Српска
напредна странка је највећа

странка у историји више
страначја у Србији. Хвала
Градском одбору Српске
напредне странке, на челу
са Браниславом Недимови
ћем, на томе. Управо број
ност чланова и симпатизе
ра и гласова на изборима је
најбољи доказ поверења
које нама грађани поклања
ју и то нам је највећи мотив,
али и дужност, да поверење
и оправдамо. Свакога дана
радимо на томе и још јаче
ћемо наставити, изјавио је
Владимир Павловић, члан
Градског одбора СНС - а.

Срспка напредна странка
је у својим просторијама у
Руми, у присуству бројних
чланова, такође, обележи
ла своју славу. Уз свештени
ке Српске православне
цркве освештано је славско
жито и колач, а потом се
члановима и гостима обра
тила Александра Ћирић,
чланица ГО СНС. Кум славе
румских напредњака је био
Стеван Ковачевић.
– Ми као велика, сложна и
успешна породица поштује
мо традиционалне вредно
сти и окупили смо се данас
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Концерт

Басиона Амороса
у Старој Пазови

Слава СНС у Руми

да прославимо нашу славу,
да прославимо наш успех,
наш труд, наш рад. Да се
заветујемо да ћемо наста
вити и  у наредној години да
часно, искрено и поштено
радимо, да чувамо своје
традиције, своје вредности,
да још успешније служимо
овом народу и овом граду.
Хвала вам драги пријатељи
што сте данас са нама,
рекла је Александра Ћирић.
Страначк а слава Света
Петк а, обележена је и у
Иригу. Чланови СНС -  а су
је обележили у Храму Све
тог Николаја у Јаску, где су
обреду и освећењу слав
ског колача и славског жита
присуствовали бројни чла
нови и симпатизери стран
ке.
Општински одбор СНС
Стара Пазова свечано је
обележио славу Свету Пет
ку. Уз присуство руковод
ства, бројних чланова и
симпатизера странке испо
штован је обред сечења
славског колача уз саслуже
ње свештеника српске пра

вославне цркве. Домаћин
славе и председник ОО
СНС -  а Ђорђе Радиновић
исказао је велико задовољ
ство што је члан и део ова
ко велике, успешне заједни
це.
– Јако ми је драго што је
дошао велики број људи и
чланова СНС -  а. То су
људи који доприносе свему
ономе што ми остварујемо
кроз свој рад, без њих не би
било резултата како у
општини Стара Пазова тако
и у Републици Србији.
Видим да су људи располо
жени и задовољни нашим
досад аш њим
радом.
Општина заиста има чему
да се нада и радује рекао је
Радиновић.   Кум славе за
следећу годину је Драган
Милаш из Старе Пазове,
који је као што обичај нала
же, прихватио део славског
колача који је изломљен, да
би наредне године наста
вио кумство, у име Општин
ског одбора странке, у сла
ву и част Свете Петке Пара
скеве.
Е. М. Н.

Изузетни музичари оку
пљени у ансамблу контра
баса Басиона Амороса
након 12 година наступали
су у Србији. У недељу, 30.
октобра је публика имала
прилику да их чује у Словач
кој евангеличкој цркви, на
последњем концерту у окви
ру турнеје, а на дан 505.
годишњице протестантске  
реформације.  

минхенског Гастајга до
велике концертне дворане у
Луцерну.
Басиона Амороса је 2010.
године последњи пут сви
рао у Србији, а на концерту
у Старој Пазови наступили
су у саставу Андреј Шинке
вич (Белорусија), Шимон
Марчињак (Пољска/Немач
ка), Онур Оскаја (Турска) и
Љубинко Лазић (Србија).

Овај ансамбл је одржао
више од 800 концерата на
готово свим континентима,
имају 12 снимљених албума
и три документарна филма,
наступе у Карнегихолу,
Дизнихолу и свим значајни
јим дворанама у Европи, од
Берлинске филхармоније и

Овај квартет за бројну
публику у свирао је широк
спектар композиција вели
ких светских музичара, а
сви присутни су сваку нуме
ру поздравили громогла
сним аплаузима, баш како
виртуози на контрабасу и
заслужују.
З. К.

СВЕЧАНО И КОД ФУДБАЛЕРА

ФК „Јединство“
обележио славу клуба

У Старој Пазови традиционално

Уз славску свећу и колач,
жито и вино у просторијама
Фудбалског клуба „Једин
ство“ традиционално је про
слављена крсна слава клу
ба Света Петк а. Обред
сечења славског колача
обавио је старопазовачки
свештеник Никола Деспот у
присуству чланова управе,
играча, кумова  и пријатеља
клуба. Михал Хриц, пред
седник ФК „Јединство“
честитао је славу свима

који су уз клуб и пожелео да
светитељк а донесе клубу
још бољу организацију
рада,   резултате и свеукуп
ни бољитак. Старопазовач
ки фудбалски клуб са тра
дицијом дужом од једног
века поред себе има бројне
пријатеље и сараднике, а
сарадња са компанијом Еко
Унија СН, која у нашој сре
дини успешно послује од
2019.године,  прерасла је у
кумство.
Д. Г.
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КАКО ЈЕ ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА УРЕЂИВАЛА
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ МИТРОВЧАНА И СРЕМАЦА? (19)

„Свиње, овце и говеда
не смеју се поред кућа терати“
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

П

од бројем 371, 26. јула 1884.
године у прогласној књизи
Градског поглаварства обја
вљен је конкурс (натјечај) за подвор
ника (домара) Мале реалке (Гимна
зије) у Митровици и школе у Огулину.
Нуди се плата од 250 форинти са
обезбеђеним станом и условима за
пензију.
„На малој реалци у Митровици и
грађанској учионици у Огулину има
се попунити место школског
подворника са плаћом од 250 форин
ти, станом у нарави и правом на
провизију за случај умировљења.
Молбе се требају до конца Аугуста
оделу за богоштовје и наставу
послати а поближи увети се могу
код овог магистрата увидити.“
Огласом   Краљевског котарског
суда број 369 од 29.  јула 1884. годи
не заказује се јавна лицитација (про
даја) покретних ствари Глише Кости

ћа ради његовог дуга браћи Банер из
Беча.
„Краљевски котарски суд овде даје
на знање да ће се 28. Аугуста у 10
сати пре подне продавати покрет
ности Глише Костића ради дужних
браћи Банер из Беча 371 мфор. 45
нов. Што се овим проглашује.“
У oгласу број 379 од јула 1884.
године најављује се пролазак војске
кроз Ердевик ради извођења војне
вежбе. Становништво се позива да
пријави евентуалне штете које би вој
ска том приликом могла начинити. У
потпису огласа је Андрија Милоше
вић, бубњар.  
„У овом месецу пролазиће војни
штво на вежбу у Ердевик. Ако би при
пролазу војништво какову штету
проузроковало то нека се одмах код
магистрата јави да се узмогне
штета проценити и накнадити.
Андрија Милошевић, бубњар“

Објавом од 17. августа 1884. годи
не упозоравају се свињари и узгајива
чи оваца и говеда да у одласку и
повратку са поља не смеју са марвом
пролазити поред кућа већ средином
улица (сокака).
„Свињари имади свиње средом
сокака када у поље и из поља тјера
ју, а не поред кућа. Који се буде опа
зио да свиње, овце и говеда покрај
кућа тјерају битиће строго кажње
ни“.
У огласу број 486 од 26. септембра
1884. године стоји:
„У смислу наредбе високе земаљ
ске владе налаже се свим гостиони
чаром и крчмарима да све своје фла
ше и чаше за вино и пиво обележити
даду ако обележене нису. Необеле
жене стакленке обстајати не смеју,
те ће сваки онај који необележене
флаше и чаше имао буде најстрожи
је кажњен бити.“

Потпис Андрије Милошевића, бубњара
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БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА

Тихи повратак написаних:
„До виђења у октобру“
Не можемо се питати што се књиге не купују када се тешко живе (а
увек је нека криза), али можемо се питати зашто желимо да прикажемо
само оно на нама, уместо оног у нама – а то у нама изгледа да полако
копни. Толико нових вештина можемо да добијемо у време информа
ционих технологија, али нема те технологије која ће дати оно што може
читање и књига

М

еђународни београдски сајам
књига заправо свој темељ
има у 1956. години, када је на
Загребачком велесајму одржана
прва књижевна манифестација ове
врсте. Следеће године, изграђено је
модерно београдско сајмиште, где
је одржан први Сајам књига. Шезде
сет и пет година касније, овај сајам
јесте и даље место где се спаја
исток и запад, најважнији културни
догађај Србије и овог дела Европе,
али се поставља питање колико
месташца у нашем срцу заузима
књига. Свакако, домаћини су кроз
године уводили новитете, па од
2002. постоји земља гост, која је ове
године Румунија. Од 2005. постоји
школски дан, намењен просветари
ма, ученицима и студентима. Међу
тим, није Сајам остао имун на разне
краткотрајне појаве у књижевности,
где издавачи користе краткотрајну
популарност крајње морално сум
њивих лица, која најчешће промови
шу свој живот, продајући причу о
духовној снази и праведној победи.
Можда је инфлација цена акутна,
али је девалвација књиге хронична.
Но, Сајам књига је, упркос сличним
појавама, много више од свих нас,
јер малобројни читајући и пишући
свет скупљен на једно место чини
велику снагу, готово духовну све
тлост мислећег света и књиге као
људске реликвије. Али шта када се
Сајам заврши, да ли је његова миси
ја испуњена или је то мисија која је
пре шездесет пет година почела и
траје без престанка.
Знало да се свака поштена југо
словенска кућа има барем један
регал преко целог зида чије су се
полице попуњавале књигама „на
метар“, чије се боја бирала према
уклапању у целокупан ентеријер.
Знало се и да први дан школе, на
првом часу матерњег језика, учите
љица одводи своје одељење на

учлањење у школску библиотеку.
Знало се и да ћеш као ђак на зим
ском распусту читати домаћу лекти
ру. Где је данас књига у вашој кући?
Да ли су остале барем оне на метар
или смо их склонили да не скупљају
прашину. Данас се чита више него
икад, али изгледа погрешно. Кори
стимо друштвене мреже на којима
читамо и гледамо некакве садржаје,
читамо вести са сензационалистич
ким клик-бејт насловима, летимично
прелазимо преко штуро написаног

Данас се чита више
него икад, али изгледа
погрешно. Користимо
друштвене мреже на
којима читамо и гледа
мо некакве садржаје,
читамо вести са сенза
ционалистичким кликбејт насловима, лети
мично прелазимо пре
ко штуро написаног
текста и примамо те
информације, облику
јемо се према утисци
ма које одатле упијамо

текста и примамо те информације,
обликујемо се према утисцима које
одатле упијамо. Чини се да више
чак нисмо у времену скрибоманије,
већ смо одавно завршили и ту фазу,
па је мање и оних добрих, али нета
лентованих душа које имају случај
ну срећу да понешто и објаве. Узми
мо Сремску Митровицу за пример,
колико је таквих писаца по глави
становник а, а колико је заправо
мало правих књижара у граду.

Можда две са просечним или слаба
шним прометом. Колико је сличних
таквих малих, слатких градова.
Митровчани, да ли се сећате оног
уличног сајма на књига на Тргу Ћире
Милекића? Ништа посебно, мало и
вашарски, па шта – ни тога данас
нема.
еоградски сајам књига је завр
шен и сада је на годишњем сну
до следећих недељу дана
његовог сјаја, али да причу о њему
закључимо речима које су га отво
риле, а изашле су из грла и пера
Душана Ковачевића: „Свако време
и свако место је наша обавеза да се
пронађе алтернатива за мир. Под
кровом ове наше националне изло
жбе књиге живе писци, овде је Рат
и мир, Злочин и казна, На Дрини
ћуприја, Време смрти... Коме и
зашто су писане те велике књиге,
ако се њихове приче понављају, као
да их нико никада није читао. Књига
је лековита, лечи многе болести, од
давнина је позната као мелем за
разум и душу. Када смо помислили
да ћемо живети без страха, као
људи, почетком рата, који све више
добија размеру трећег светског
рата, наша нада се претворила у
очај. Молићу Бога за мир уз призи
вање разума и памети за генерације
које долазе и које уче да читају.
Желео бих да се видимо следеће
године уз поздрав наслова До виђе
ња у октобру“. Не можемо се пита
ти што се књиге не купују када се
тешко живе (а увек је нека криза),
али можемо се питати зашто жели
мо да прикажемо само оно на нама,
уместо оног у нама – а то у нама
изгледа да полако копни. Толико
нових вештина можемо да добијемо
у време информационих технологи
ја, али нема те технологије која ће
дати оно што може читање и књига.
До виђења у октобру.
Читанка

Б
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СРЕМАЦ БУТА МАЈСТОР ЗА ПРЕСТОНИЧКЕ СМЕДЕРЕВЦЕ

Од заната се лепо живи

Милутин Аметовић, међу мешта
нима  Јарка  познат  као Бута,  нада
леко је чувен као мајстор за смеде
ревце! Његово двориште   пуно је  
пећи за поправку   из свих крајева
Војводине и Србије, а од тог заната,
како тврди,  одлично се живи.
– Сад су ме баш звали Београђа
ни, видели преко огласа за мене,
они су ми најбоље муштерије! Како
оно наш народ вели: Док једном не
смркне, другом не осване! Посла на
претек, ова економска криза мени
добро дошла, шта да кажем, добро
се заради. Смедеревце доносе са
свих страна, из Београда, Новог
Сада, Мачве, Поцерине. Народ се
уплашио, посебно они који живе у
граду, биће радијатори хладни,
струје неће бити,   буше оџаке,  
избацују сулундаре кроз прозоре,  
навалили да поправљају старе
смедеревце, каже Бута,   који  
муштеријама из околине и сам
долази по пећи и доставља опра
вљене.
Ганц   нови смедеревац,   тврди
Бута, траје највише три године,
направљени су од неколико пута
рециклираних, истањених  лимова,
а ови његови, поправљени и ојача
ни, убеђује нас, десет година!
– Нису смедеревци к’о што су
некад били! Све је то сад мање-ви
ше   фалш роба, док ја не узмем
ствар у своје руке, па уградим пра
ве лимове, које потом обрусим, сре

дим, појачам рерне, које домаћица
ма најпре страдају.   Из   искуства
тврдим да  потпуно нов смедеревац
не може да издржи човека од 55
кила, а овај мој, појачан може и до
120   кила, демонстрира нам Бута,
пењући се са својих деведесетак  
килограма  на пећ.
Нек ада   радник митровачког
гиганта „Матроза“,  фабрике која је
пропала пре 20 година, окренуо се
занату од кога, каже, одлично живи.
Отац му је био познати сремски
ковач, док  је  Буту невоља натера
ла да  кроз  живот изучи више зана
та.
– Имам златне руке, али није
лако, увек прљав и замазан, по цео
дан на послу. Али, опет се изнова
захваљујем Богу да имам ову моју
кућицу и троје добре деце, синови
су ми мајстори у Аустрији и тамо
добро живе.   Овде, на крају села,
имам баштицу коју радим, у двори
шту коке, прасице, патке, па док ја
то намирим, средим, онда прионем
на свој посао. Зарадим добро- две
српске плате, само да  нађем какву
добру жену, домаћицу да ми дру
штво у старости прави.   Муштерије
стално зову, телефон се усијао од
позива, ваљда је у држави мањак
мајстора за смедеревце,   осмехује
се Бута  и шеретски додаје  да даје
попуст од двадесет одсто за пензи
онере, болесне  и удовице.
Нарциса Божић

Милутин Аметовић Бута

ОПШТИНА ИНЂИЈА

„Сунчана јесен живота“

У оквиру обележавања Месеца ста
рих, Актив пензионерки инђијског удру
жења пензионера организовао је у среду,
26. октобра, манифестацију „Сунчана
јесен живота“ у Културном центру Инђи
ја. Према речима Гроздане Раденковић,
председнице Актива пензионерки, циљ
манифестације која се одржава седам
година уназад је да се генерацијски обје
дине они најстарији са најмлађима.
– На тај начин дајемо заједнички
допринос у стварању окружења какво
нам је свима потребно. Да буде што
боље, уређеније, да квалитетније живи
мо. И то се односи на све генерације, од
најмлађих до најстаријих- истакла је Гро
здана Раденковић , председница Актива
пензионерки ОУП Инђија.
На манифестацији се могло чути и да
најстарији суграђани имају подршку
локалне самоуправе и Центра за соци
јални рад, чији представници истичу да
је све већи број захтева за смештај оста
релих лица, те да треба подстаћи хума
ност и солидарност међу генерацијама.
– Ако наши остарели суграђани желе,
смештамо их у установе социјалне
заштите. Такође, морам напоменути да
је у нашој општини годинама уназад

Манифестација „Сунчана јесен живота“

доступна услуга „помоћ у кући“ коју оба
вља десет геронтодомаћица.   Захваљу
јући њима, преко 250 остарелих суграђа
на, добија неопх одну помоћ од жена које
свакодневно брину о њима-  истакла је
Жељка Годић Аврамовић, директорица
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија.

Најстаријим суграђанима, вече су
улепшала деца из инђијских основних
школа која су специјално за ову прилику
рецитовала и глумила, али и чланови
КУД -  а „Соко“ из Инђије. На овај начин
желели су сви заједно  да поруче колико
им значе баке и деке.
М.Ђ.
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ИВАН МЛАДЕНОВИЋ (51) ИЗ ШИДА ПРВИ ЈЕ БАЛКАНАЦ И ЈЕДИНИ СРБИН КОЈИ ЈЕ
ПРЕПЕШАЧИО ЗАЛЕЂЕНО БАЈКАЛСКО ЈЕЗЕРО

Авантуре на сопствени погон
Докле год ме здравље служи, наста
вљам са авантурама као и до сада на
сопствени погон. Аутомобил палим само
када морам, тако да ме поскупљење
горива уопште не погађа, волим да
возим бицикл, овако почиње своју причу
Иван Младеновић (51) из Шида, некада
шњи спортиста, хуманитарац и Балка
нац који је исписао историју, као први
Србин који је у марту ове године препе
шачио залеђено Бајкалско језеро. Каже
за ову годину завршио је са мисијама а
већ прави план за следећу, не кријући да
му је жеља да пешке одшета до Јеруса
лима, града до којег је кренуо прошле
године, али због пандемије корона виру
са није успео да стигне.
Иван који се некада бавио рукометом
пре шест година упустио се у своје аван
туре, упознавајући свет. Прво је бици
клом стигао до Црне Горе, манастира
Острог а затим се са својим двоточка
шем отиснуо до Москве, да би успешно
завршио своју мисију кроз пустињу Гоби
и стигао до Пекинга. Обишао је целу
западну Африку бициклом, а од Сенега
ла кроз пустињу Сахару, стигао је до
Португала.
– Доста смо се уседели, оријентисани
смо само на посао – кућа -  посао, а ја
сам имао жељу да се покренем. Када
сам питао моје другаре, да се провозамо
бициклом до Новог Сада, они за то нису
хтели ни да чују. Крену сам сам и дан
данас немам сапутника на мојим путова
њима, прича Иван, којем је породица
велика подршка.
У Шиду је запослен у фабрици уља, а
када жели да иде на путовања без про
блема га пуштају, јер како наводи и да га
не пусте дао би отказ.
Највећи изазов му је био када је пре
пешачио Бајкалско језеро, каже да је
авантура била дуга преко 650 километа
ра, а да се температура током пешачења
спуштала и до минус 22 степена, уз кон

На Бајкалском језеру

стантно јак ветар који је стварао додатне
потешкоће и хладноћу чинио још тежом.
-  Нисам ја то урадио да би био први,
већ што сам желео. Више бих волео да
је то био неко други, па да ми је поделио
искуство, овако сам слабо био инфор
мисан. – каже Иван додајући да је на
идеју дошао када је бициклом пролазио
поред Бајкала на путу до Пекинга 2018.
године.
– Није било ни мало лако, та борба не
само са природом, већ и са самим

собом, све ми је то давало снагу да
идем напред и ни једног тренутка нисам
помислио да одустанем. Када сам
дошао до циља, први пут сам заплакао,
не од муке и бола, већ од радости, при
сетио се Иван тих померања граница
издржљивости.
Овај бивши спортиста и велики хума
ниста, не крије да се најбоље осећа у
природи.
– Прешао сам две пустиње Сахару и
Гоби. Сахара је била дуга 1 600 киломе
тара а на сваких 500 километара било је
насељено место, нисам сретао људе,
много ми је то пријало, каже Иван нагла
шавајући да ни на једном путовању није
имао проблема, да је увек сретао добре
људе.
С. Костић
Фото: приватна архива

Деци оболелој
од рака

Кроз пустињу

Свако Иваново путовање има у хума
нитарни карактер. Када је пре три годи
не ишао пешке до Хиландара сакупио
је 10.000 евра, деци оболелој од рака.
– Једина авантура у коју сам кренуо
а нисам завршио то је Јерусалим.
Каква је ситуација у свету, не може
ништа да се планира али се надам да
ћу остварити, прича Иван.
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ЈЕЛЕНА ГРУБА, СУПРУГА СТЕФАНА ДАБИШЕ

Упамћена као сурова
и похлепна жена

Пише: др Снежана Булат

Ј

елена, у народу позната као Груба,
била је краљица Босне и жена Стефа
на Дабише. Рођена је у породици
Николића, племићкој породици која је вла
дала једним делом Хума. Дабиша и краљи
ца Јелена су се венчали 1340. Плод њихо
ве љубави, била је кћерка Стана, познатија
као Анастасија, и син, чије је име до дана
шњих дана остало непознато.
Народна традиција је Јелену упамтила
као сурову и похлепну жену, која ни према
коме није имала милости. Власт је задоби
ла још као жена Стефана Дабише, а једина
њена слабост био је недорасли син, због
чије је безбедности и саградила камено
утврђење у подножју планине Звијезде.
Проклета Јелена, неодољиво подсећа на
проклету Јерину. Легенда каже да је
„изградња дворца у срцу Звијезде, на при
јевоју Прибија, међу житеље околних насе
ља унела немир и огорчење. На захтјев
краљице Јелене требало је сачинити вели
ко камено здање у невјеројатно кратком
времену. Краљичина заповијед била је
јасна, па је градитеље чек ао изнимно
тежак посао. Нису смјели ни помислити
што би се догодило ако у њему не успију.
Многи су моћ краљичинога владарског
жезла осјетили још за краљева живота. А
сада, послије његове смрти, Јелена бијаше
од великаша изабрана на краљевско при
јестоље, те чврстом руком завлада из
столнога града Бобовца. Од њезине моћи и
окрутности жацнуше се и они који је иза
браше надајући се да ће довођењем жене
на трон лакше наметнути свој утјецај [...]
Изградња крену силовито. Подигоше се
најодлучнији клесари и зидари, под тешким
теретом затегоше се бројне поданичке
мишице, зачу се мукли топот стотина коња
и волова који су од каменолома до мјеста
изградње преносили и вукли големе каме
не блокове. Радило се до изнемоглости, од
ране зоре до касних вечерњих сати. Кра
љица је преко надгледника будно пратила
изградњу. Кад јој се учини да и поред свих
напора радови споро напредују, заповједи
да се у градњу укључе и жене које су дотад
обрађивале околна поља [...] Око градили
шта, те путем до каменолома даде поста
вити многобројне бакље у којима је ноћу
горјела смола што су је по вијачким и дубо
стичким шумама скупљала одраслија дје
ца. Радови се сада нису прекидали ни
ноћу. Вриједни градитељи почеше падати
од умора, а трудне су жене од силних напо
ра губиле зачету дјецу. Али, краљица не
поштеди ни труднице“.
Иако усмена традиција Јелену предста
вља као сурову и силовиту владарку,
аутентични историјски подаци казују друга
чије. Ни трага од бескрупулозне босанске
краљице. Краљица Јелена је пролазила
кроз велика искушења, а и преузимање

Повеља краља Дабиса

Проклета Јелена, неодољиво подсећа на проклету
Јерину. Легенда каже да је „изградња дворца у срцу
Звијезде, на пријевоју Прибија, међу житеље околних
насеља унела немир и огорчење. На захтјев краљице
Јелене требало је сачинити велико камено здање у
невјеројатно кратком времену. Краљичина заповијед
била је јасна, па је градитеље чекао изнимно тежак
посао. Нису смјели ни помислити што би се догодило
ако у њему не успију“
босанског трона је било неизвесно. Поче
так владавине њеног мужа био је обеле
жен успешним чувањем границе босанске
државе. Међутим, непријатељски односи
са босанском властелом и хрватским  
племством условљавају напад угарског
краља Жигмунда. Жигмунд ће растурити
упориште хрватских великаша, 1394. годи
не, а Дабишу ће приморати да се покори.
Дабиша се, најпре, одриче власти над
Хрватском и Далмацијом, те прима вазал
не односе. Заједно са властелом доноси
одлуку да након његове смрти босански
трон преузме Жигмунд Луксембуршки, као
муж угарске владарке Марије, кћерке Јели
савете Котроманић и унуке бана Стјепана
II. Због Маријине напрасне смрти, у мају
1395. године, Жигмунд губи право на
босанску круну.

Тако је 8. септембра 1395. године Јеле
на ступила на престо одлуком властеле.
По први пут је владарски трон преузела
жена. Током Јеленине владавине, како
истиче Станојевић „превласт поједине вла
стеле сасвим је узела маха и анархија се
зацарила. Поједини феудални господари
постали су сасвим независни, владалац је
изгубио сваки ауторитет, централне власти
нестало је скоро сасвим; властела је рато
вала међу собом и водила своју засебну
спољну политику“. Најсилнији су били
Хрвоје Вукчић, Сандаљ Храњић и Павле
Раденовић.
Њих тројицу, Јелена помиње у једној
повељи Дубровчанима као нaјутицајнију
босанску властелу: „И ми, чувше подобне
и у всем почтене прошње и молбе рече
них властео града Дубровника, заповидје

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, инфор
мисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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смо и овакози учинисмо савје
том са богодареванем ми вел
можами властео краљевства
ми, русага босанскога, с воје
водом Хрвојем и са кнезом
Павлом и с војеводом Санда
љем и с тепачијом Баталом и с
инијеми мнозими властели и
властеличићи нашега Краљев
ства, да је вјеки викома непо
речено с овем нашем записом
и повељом: …Ми, госпођа
кира Јелена, по извољењу
Божју
краљ иц а
Срб љем,
Босне и Приморју и Западнем
странам и к тому…“
а шта је властољубива
властела све спремна,
потврђује издаја горе
поменута три великаша. Толико
су ојачали, да се њихово упра
вљање проширило на добар
део државе. Најпре, „краљица
Јелена је имала проблема са
подизањем дубровачких трибу
та (Стонски доходак и Светод
митарски доходак) јер није
могла да испуни основни пред
услов -  да потпише старе при
вилегије и повеље у односима
између Босне и Дубровника. Уз
помоћ Жоре Бокшића, Дубров
чанима је објашњено стање
међувлашћа које је владало у
Босни и они су јој тек тада
исплатили трибуте, 1397. годи
не“. Од стране јаких велможа
вођена је самостална полити
ка. У склопу својих поседа уби
рали су порезе и тиме директно
подривали и слабили власт.
Недовољно јак а и смерна
Јелена владала је три године.
Иста властела која ју је круни
сала, сада је разрешава влада
вине. Према Ћоровићевим
речима, „слаба и неодлучна,
она се ипак држала на власти
готово три године, пуштајући за
то време да се властела осили
исто тако као мало раније
Рашка за владе цара Уроша.
Један суров упад Турак а у
Босну, 1398. године, натерао је
великаше да на чело земље
ставе ипак неког са више ауто
ритета; и тако је дошао Степан
Остоја. Али тај краљује за мало
и добива као противкандидата
Твртка II (1404)“. Јелена, кра
љица Босне, Дабишина удови
ца, након губитка владарског
трона, остала је у Босни, до
смрти, са титулом почасне кра
љице
Судбину краљице Јелене, на
најбољи начин могу да опишу
Његошеве речи:

Н

„Великаши, проклете им душе,
на комате раздробише цар
ство,
српске силе грдно сатријеше;
великаши, траг им се утро,
распре сјеме посијаше грко,
те с њим племе српско отрова
ше;
великаши, грдне кукавице,
постадоше рода издајице“.
У следећем броју:
Јелена, супруга
Карађорђа Петровића
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VREMEPLOV
2. новембар
1721. После ратова против
Отоманског царства и Швед
ске, којима је учврстио Русију
на Црном мору и Балтику,
Петар Велики проглашен за
цара целе Русије.
1785. Лондонски произвођач
кочија Лионел Лукин патенти
рао чамац за спасавање.
3. новембар
1534. Енглески парламент
усвојио повељу којом је краљ
Хенри ВИИИ постао поглавар
цркве, чиме је папи одуз ета
власт над црквом у Енглеској.
1957. СССР лансирао први
сателит са живим бићем, “Спут
њик 2”, у којем је био пас Лајка.
1970. У болници у Денверу,
умро последњи краљ Југосла
вије Петар ИИ Карађорђевић.
Сахрањен је у цркви светог
Саве у Либертвилу.
4. новембар
1307. Швајцарска Конфедера
ција прогласила независност
од Аустрије.
1956. Совјетске трупе угушиле
побуну у Мађарској.
5. новембар
1914. У Првом светском рату
почела нова аустроугарска
офанзива на Србију, а српске
снаге присиљене да се повуку.
Уследила контраофанзива 3.
децемб ра, под ком анд ом
Живојина Мишића, завршена
победом српске војске у Колу
барс кој
биц и,
пол ов ин ом
децембра.
6. новембар
1787. Рођен је Вук Стефановић
Караџић, реформатор српског
језика и правописа. Умро је у
Бечу 1864, а његови посмртни
остаци су 1897. пренети из
Беча у Београд и сахрањени уз
Доситеја Обрадовића испред
Саборне цркве у Београду.
1893. У Петрограду је умро
славни руски композитор Петар
Иљич Чајковски
7. новембар
1944. Френклин Рузвелт четвр
ти пут изабран за председника
САД, што је јединствен случај у
историји САД.
1946. Завршена прва савезна
радна акција омладине Југо
славије, на железничкој прузи
Брчко-Бановићи. Око 70.000
младих из целе земље и 2.000
из иностранства за 190 дана
изградило пругу дугу 90 кило
метара.
8. новембар
1519. Шпански освајач Ернан
Кортес стигао у Мексико, где су
га Астеци, верујући да је реин
карнација астешког божанства
Кецалкоатл, примили с најве
ћим почастима.
1793. Лувр отворен за јавност.
Дворац француских краљева
од 1204, одлуком револуцио
нарне владе 1791. претвоврен
у музеј.
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HOROSKOP
ОВАН: Доносите низ
важних одлук а и
делујете одлучно у
својим
нам ер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима. Имате добар осећај
а љубавни догађаји које наслућу
јете најављују срећан расплет.
БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју око
лину што вам олакшава остваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете. Пажљивије ослу
шкујте поруке које добијате од
блиских особа.
БЛИЗАНЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те критику. У односу са љубав
ним партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
промените неке заједничке нави
ке које вас спутавају.
РАК: Потребно је да
осмис лит е
добар
план и да останете
доследни у свак ој
фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
када вас оспоравају. Након дужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику.
ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успе
шно решавање неких
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије
које вам даје једна искусна осо
ба.  Ако вам је стало да побољ
шате однос са вољеном особом
онда покажите више разумева
ња за критеријуме које користи
друга страна.
ДЕВИЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
те се да правилно дозирате свој
стваралачки импулс. Пролазите
кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу и расположењу. Повремено
вам је тешко да правилно ускла
дите свој љубавни ритам у одно
су са блиском особом.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.
ШКОРПИЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
на дохват руке. Најви
ше ће вас обрадовати финансиј
ско побољшање и бољи матери
јални стандард. Не само да има
те добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
тако да у већини ситуација про
лазите боље од других. Осећате
да се налазите на емотивној пре
кретници.
СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугести
је које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима како
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације.
ЈАРАЦ: Делујете вео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов
но-финансијским преговорима.
Ипак, мораћете да се суочите са
неким изазовима који нису по
вашој вољи или укусу. Затражите
на време добар савет од једне
старије особе На крају ће се све
решити у вашу корист. Прижељ
кујете више разумевања и
нежности у љубавном односу.
ВОДОЛИЈА: Обрати
те пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
мог ућн ос ти,
как о
бисте побољшали своју укупну
позицију. Ако препустите да ства
ри саме иду својим током неко
други изненада може да вас
предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновима осећате
се задовољно и срећно уз воље
ну особу.
РИБЕ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире јер да без
добре припреме пла
на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили сатисфакци
ју. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делује врло подстицајно.

Crkveni
kalendar
Среда 2. новембар
(20. октобар)
Свети великомученик Артемије;
Преп. Герасим Кефалонијски
Четвртак 3. новембар
(21. октобар)
Преп. Иларион; Св. Иларион
Мегленски; Св. Висарион Испо
ведник
Петак 4. новембар
(22. октобар)
Свети равноапостопни Аверки
је, Епископ јерапољски
Субота 5. новембар
(23. октобар)
Свети апостол Јаков, први Епи
скоп јерусалимски – Задушнице
Недеља 6. новембар
(24. октобар)
Свети великомученик Арета
и остали
Понедељак 7. новембар
(25. октобар)
Свети мученици Маркијан
и Мартирије, Света Тавита
Уторак 8. новембар
(26. октобар)
Свети великомученик Димитри
је - Митровдан

Ванилице
с бадемима
Састојци: 250 грама брашна,
200 грама путера, 80 грама шећера
у праху, 100 грама млевених баде
ма, 5-6 капи ванила екстракта.

Припрема: Сипајте све састојке
у посуду за мешање и једноставно
их умесите рук ама да добијете
глатко тесто. Умотајте га у фолију и
ставите у фрижидер на 30 минута.
У међувремену укључите рерну да
се загреје на 180Ц и припремите
два велик а плеха, обложите их
масним папиром. Од теста обликуј
те куглице ваниле и ставите их у
плех и пеците 8-10 минута. Још
топле уваљајте их у шећер у праху.

• Нис ам хтео много,
желео сам само једну
особу, вредну мога све
та из маште.
• Издајем повољно: при
јетеље, тајне, родбину,
народ ...
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ВИШИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРОГЛАСИО ОПЕТ КРИВИМ СЕДМОЧЛАНУ
ГРУПУ ЗБОГ ТУЧЕ

На поновљеном суђењу
окривљенима умањене
казне за по једну годину

У Вишем суду у Сремској Митровици
у уторак, 25. октобра изречена је прво
степена пресуда седмочланој крими
налној групи због кривичног дела тешка
телесна повреда у саизвршилаштву.
Група мушкараца, која је била прогла
шена кривом због наношења тешких
телесних повреда полицајцу Владимиру
Недељковићу и затворском чувару
Мирославу Мањошу, поново је прогла
шена кривом након што је Апелациони
суд у Новом Саду поништио првостепе
ну пресуду Вишег суда у Сремској
Митровици.
На поновљеном суђењу првостепе
ном пресудом Вишег суда у Сремској
Митровици,
Влатко Тојагић, Милан и Живан Дра
гојловић и Миленко Вукелић осуђени су
због кривичног дела тешка телесна
повреда у саизвршилаштву на по седам
година затвора, док је ранијом пресудом
било на осам година, односно, макси
малном затворском казном која је пред

виђена за ово кривично дело. Узимајући
олакшавајућу околност да раније није
био осуђиван, Бојан Павловић сада је
осуђен на шест година затвора док је
Филипу Милутиновићу изречена затвор
ска казна од пет година затвора.
– Шесторица мушкараца и даље оста
ју у притвору, док се Младен Вукелић
којем се судило у одсуству и даље нала
зи у бекству, он је осуђен за још пет кри
вичних дела и њему је изречена једин
ствена затворска казна у трајању од 11

Из притвора
у затвор
Тојагић и осталих пет окривљених
мушкараца налазе се већ пет година у
притворској јединици КПЗ -  а у Срем
ској Митровици, одакле ће бити спро
ведени на одслужење затворске казне.

година и пет месеци - каже судија Мили
ца Цвејић која је водила поновљени
процес.
До инцидента је дошло у децембру
2017. године око један сат иза поноћи
када је у угоститељском објекту у окви
ру Царске палате, избила туча у којој су
седморица мушкараца задала више
удараца рукама, столицама и разбије
ним флашама, Недељковићу и Мањо
шу. У том метежу из два различита
пиштоља испаљена су два пројектила,
од чијег су рикошета повређене две
девојке које су биле у то време у угости
тељском објекту. Више тужилаштво у
Сремској Митровици подигло је опту
жницу у јуну 2018. године, а у септембру
2021. године завршено је прво суђење.
Након поништене пресуде настављено
је у априлу ове године.
На донету пресуду адвокати окри
вљених најавили су жалбу као и оште
ћени.
С. Костић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Вожња под дејством
наркотика
Припадници саобраћајне полиције
Полицијске управе у Сремској Митрови
ци зауставили су тројицу возача који су
управљали путничким аутомобилима
под дејством психоактивних супстанци.
У Сремској Митровици полиција је
открила двојицу двадесетосмогодишња
ка,   возаче „пежоа“ и „смарта“, који су
били позитивни на канабис.
У Старој Пазови, патрола је затекла
двадесетседмогодишњака који је упра
вљао „југом“ такође под дејством кана
биса.
Овим возачима је одређено задржа
вање до 12 часова у ком року су приве
дени надлежним прекршајним судијама.
Апелујемо на све учеснике у саобра
ћају а посебно на возаче, да доследно
поштују све саобраћајне прописе ради
своје и безбедности осталих учесника у
саобраћају.

2,41 промил
алкохола у крви
Припадници саобраћајне полиције у
Руми, приликом контроле саобраћаја,
зауставили су двадесетседмогодишњег
возача који је управљао „мерцедесом“

без возачке дозволе, са 2,41 промил
алкохола у организму и под дејством
кокаина и амфетамина.
Возачу је одређено задржавање до
12 часова у ком року је, уз прекршајне
пријаве, приведен надлежном прекр
шајном судији који га је казнио са 240
часова рада у јавном интересу и новча
ном казном у износу од 140.000 дина
ра.
Провером је утврђено да се на „мер
цедесу“ налазе лажне регистарске
таблице, па ће против њега бити подне
та кривична пријава, надлежном тужи
лаштву, због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело посебни
случајеви фалсификовања исправе.

мушкарца, а у стану четрдесетогоди
шњака, код којих је нађена мања коли
чина лекова са листе психоактивних
супстанци које им је он, како се сумња,
продао.  
У претресу стана И. С. нађена је и
мања количина марихуане, дигитална
вагица и новац у еврима и динарима за
који се сумња да потиче од продаје дро
ге.
По налогу Вишег јавног тужилаштва,
И. С. је одређено задржавање до 48
часова у ком року ће, уз кривичну прија
ву, бити приведен тужиоцу, док ће про
тив четрдесетчетворогодишњак а и
четрдесетогодишњак а бити поднете
кривичне пријаве у редовном поступку.

Трговина
наркотицима

Заплењени
марихуан
 а и кокаин

Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
ухапсили су И. С. (38), због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело неовлашћена производња и ста
вљање у промет опојних дрога.
Такође, против двојице мушкараца
старости 44 и 40 година, осумњичених
за неовлашћено држање опојних дрога,
биће поднета кривична пријава надле
жном тужилаштву.
Полиција је испред стана И. С. зате
кла
четрд ес етч ет вор ог од иш њег

Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
поднеће кривичну пријаву против триде
сетједногодишње жене, због постојања
основа сумње да је извршила кривично
дело неовлашћено држање опојних дро
га.
Приликом претреса њеног стана,
полиција је пронашла 322,4 грама биљ
не материје за коју се сумња да је мари
хуана и 4,1 грам белог праха за који се
сумња да је кокаин, сакривене у купати
лу.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Колубара – Црвена Звезда
0:2; Младост – Раднички 1923
0:0; Партизан – Раднички Ниш
4:0; Радник – Спартак ЖК 2:0;
Вождовац – Напредак 0:0; Вој
водина – Младост ГАТ 2:0;
Јавор Матис – ТСЦ 0:1; Чука
рички – Нови Пазар 2:2.

Нови Сад 1921 – ИМТ 2:1;
ОФК Вршац – Инђија ТОYО
ТИРЕС 0:0; Раднички НБ –
Металац 2:0; Слобода – Рад
нички СМ 0:0; Трајал – Рад 2:1;
Златибор – Железничар 0:1;
Графичар – Мачва 2:1; Једин
ство – Лозница 0:0.

Никинци: Полет (Н) – Љуко
во 2:1; Обреж: Граничар –
Напредак 2:0; Крушедол: Кру
шедол – ЧСК 1:0; Јазак: Цар
Урош – Младост 0:2; Добрин
ци: Сремац – Фрушкогорац 0:8;
Нови Карловци: Полет (НК) –
Хајдук 1932 4:1; Ашања: Каме
ни – Рудар 2:1.

Рума: Јединство – Напредак
3:2; Адашевци: Граничар –
Ердевик 2017 2:1; Лаћарак:
ЛСК – Зек а Буљубаша 5:2;
Салаш Ноћајски: Борац (Р) –
БСК 2:8; Кукујевци: Обилић
1993 – Змај 5:0; Сремска Рача:
Срем – ОФК Бикић 3:1; Велики
Радинци: Борац (ВР) – Фрушка
Гора 4:0.

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

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

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

16 14 2 0 44:6 44
16 11 4 1 42:12 37
17 10 6 1 30:9 36
16 9 4 3 33:18 31
17 8 5 4 25:16 29
17 8 4 5 24:17 28
17 7 4 6 13:21 25
17 6 4 7 16:15 22
17 5 4 8 15:32 19
17 5 3 9 15:19 18
17 4 4 9 22:35 16
17 3 6 8 24:35 15
16 3 5 8 13:22 14
17 3 4 10 17:35 13
17 3 4 10 9:28 13
17 1 5 11 13:35 8

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

16 10 4 2 37:18 34
16 10 4 2 25:12 34
16 9 4 3 24:14 31
16 6 8 2 23:14 26
16 6 4 6 19:20 22
16 6 4 6 16:18 22
16 4 9 3 16:14 21
16 5 6 5 16:14 21
16 4 8 4 9:10 20
16 5 4 7 17:21 19
16 5 3 8 16:21 18
16 4 5 7 15:21 17
16 5 2 9 10:18 17
16 3 6 7 17:24 15
16 4 3 9 14:28 15
16 2 6 8 16:23 12

Темерин: Слога (Т) – Доњи
Срем 2015 2:0; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Раднички (Ш)
1:0; Рума: ГФК Словен – Шај
каш 1908 9:0; Доњи Товарник:
Слобода – Железничар 3:0;
Нови Сад: Славија – Ветерник
3:3; Дивош: Хајдук – Слога (Е)
0:0; Руменка: Јединство –
Индекс 3:0; Стари Бановци:
Дунав – Младост 0:0.

Нови Бановци: Омладинац
– Текстилац 0:1; Стара Пазова:
Јединство – Нафтагас 3:1; Бач
ка Паланка: ОФК Бачка – Дина
мо 1945 0:0; Нови Сад: Кабел
– Раднички 2:2; Белегиш: Поду
навац – Хајдук 1912 0:1; Шај
каш: Борац – ОФК Бечеј 1918
0:0; Адорјан: Тиса – Први Мај
1:0; Станишић: Станишић 1920
– Раднички 1912 0:6.

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

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

18:1
20:14
28:14
22:18
22:11
21:7
20:15
19:14
15:20
6:6
13:14
9:14
13:20
16:23
6:43
8:22

28
25
23
22
21
19
19
19
18
16
15
12
12
8
6
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
3
2
2
1

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

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

25:10
21:13
17:12
17:19
19:12
18:12
7:5
14:11
13:11
12:11
9:9
23:25
15:21
7:12
7:27
8:22

26
25
21
20
19
19
19
18
18
17
16
14
12
10
7
6

СРЕМСКА ЛИГА
Бешка: Хајдук (Б) – Подриње
5:0; Витојевци: Партизан –
Граничар 3:2; Деч: Сремац (Д)
– Јадран 1:2; Мартинци: Борац
1925 – Шумар 2:0; Ириг: Рад
нички – Будућност 4:7; Вогањ:
Слога – Сремац (В) 3:2; Манђе
лос: Фрушкогорац – Срем 0:0;
Попинци: Напредак Меридиан
– Хајдук (В) 4:1.

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
7
6
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
1

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

2
3
4
2
4
3
3
5
5
4
6
6
7
7
8
10

39:17
32:17
32:18
27:14
25:15
28:13
22:24
17:19
19:25
22:18
18:23
19:25
13:20
13:23
18:24
6:55

26
23
22
22
22
21
19
17
17
16
14
14
13
11
10
4

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Суботиште: Витез – Ловац
1:4; Сибач: Словен – Младост
1935 3:0; ОФК Брестач је био
слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брест.
Ловац
Витез
Словен
Младост

6
7
6
7
6

6
6
2
1
0

0
0
0
1
1

0
1
4
5
5

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

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

1
2
3
4
3
4
4
5
6
7
7
7
7
11

48:10
21:8
23:12
26:16
22:12
18:12
26:14
30:15
21:21
20:31
20:18
23:32
18:30
3:88

28
25
24
21
20
19
17
16
13
12
10
10
10
0

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

10
9
8
7
7
6
6
6
3
1
2
2
1
0

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

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

32:7
31:13
33:10
22:9
36:19
30:13
31:18
15:10
17:20
10:21
7:36
6:35
14:43
10:40

30
27
26
23
22
19
19
19
10
8
7
6
4
2

8
8
8
8
8
8
8
7
7

7
7
4
4
3
2
2
2
0

0
0
1
0
1
4
1
1
0

1
1
3
4
4
2
5
4
7

23:10
21:8
17:12
19:18
18:17
18:17
13:14
13:17
10:39

21
21
13
12
10
10
7
7
0

6
5
5
3
2
2
1

0
2
1
0
2
0
1

2
1
1
5
4
5
6

23:8 18
12:4 17
20:4 16
9:20 9
6:14 8
8:18 6
12:22 4

7
6
6
5
4
3
3
3
3
3
2

0
2
0
0
1
3
2
1
1
0
0

2
2
3
4
4
3
4
5
5
6
7

30:15
21:12
45:29
22:20
27:25
30:25
14:18
19:23
19:26
13:24
9:32

ОФЛ ШИД

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

21:2 18
21:7 18
9:12 6
6:18 4
2:20 1

Љуба: Јединство – Граничар
4:0; Шид: Једнота – Сремац
5:2; Батровци: Омладинац –
Синђелић 0:1; Сот: Братство –
ОФК Бингула 1:5; Борац је био
слободан.

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

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

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нерадин: Војводина – Слога
(М) 3:0; Нови Сланкамен:
Дунав – Планинац 3:1; Јарков
ци: Борац – Слога (К) 7:0; 27.
Октобар је био слободан.

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

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

8
8
7
8
8
7
8

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Леж им ир:
План ин ац
–
Напредак 2021 0:3; Гргуревци:
ОФК Спарта – Митрос 1:2;
Шашинци: Слобода – Срем
2:10; Чалма: Слога (Ч) – Сре
мац 2:1; Засавица: Слога (З) –
ОФК Босут 2:4; Трговачки је био
слободан.

1. Трговач.
2. Слога (Ч)
3. Срем
4. Слобода
5. Слога (З)
6. Митрос
7. Сремац
8. ОФК Спарта
9. ОФК Босут
10. Планинац
11. Напредак

9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9

21
20
18
15
13
12
11
10
10
9
6

РАДНА ЗОНА У ИРИГУ

Одржана прва
ауто - трка

У Иригу је одржана ауто - трка
која се бодовала за шампионат
Војводине.
– Ово је први пут да се овакав
вид такмичења одржао у нашој
општини, па је и 47 такмичара
који су учествовали у трци, више
него задовољавајући, каже Ни
кола Бојчић, координатор Канце
ларије за младе у Иригу.
Организатор трке је био
Спортски ауто и картинг савез
Војводине, уз подршку Општине
Ириг и Канцеларије за младе.

–  Наша замисао је да се орга
низација оваквог такмичења на
стави и у наредном периоду и да
прерасте у традицију. Крајем но
вембра планира се организацијa
још једне трке у нашој општини,
а та трка би, уједно,  обележила
крај сезоне у Војводини за ову
годину, истиче Никола Бојчић.
Прва ауто трка је одржана у
радној зони у Иригу, a прво ме
сто у генералном пласману је
освојио Милош Стевановић.
С. Џакула
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ЏУДИСТИ „СИРМИУМА“
НА МЕМОРИЈАЛУ ВЕЛИКАНА
ВОЈВОДИНЕ УЗЕЛИ ДВА ЗЛАТА
И ДВА СРЕБРА

Највише показале
Лана и Катарина

У организацији Џудо савеза Војводине
у Новом Саду је протеклог викенда одр
жан трећи Меморијални турнир велика
на Војводине. Учешће је узело преко 80
клубова клуба из Мађарске, Словеније,
Хрватске, Црне Горе, БиХ, Македоније и
Србије. Џудо клуб „Сирмиум“ из Сремске
Митровице имао је своје представнике у
три узрасне групе, код млађих и старијих
пионира и код кадета. Код млађих пиони
ра наступили су: до 40 кг. Теодора Вукасо
вић, 48 кг. Лана Новаковић, до 52 кг. Маша
Живановић, до 60 кг. Младен Мацканић и
до 66 кг. Матеја Вученовић. У узрасту ста
ријих пионира наступили су до 46 кг. Лука
Новаковић, до 66 кг. Лука Вученовић и +
73 кг. Славко Лончаревић. Код кадета је
наступила Катарина Томић у категорији до
48 кг. Четири финала обезбедили су Лана
Новаковић, Лука Новаковић, Славко Лон
чаревић и Катарина Томић.
Након елиминационих борби у фина
лу су највише показале Лана Новаковић
и Катарина Томић које су освојиле прва
места и златне медаље. Лука и Славко су
се морали задовољити другим местом и
сребрном медаљом. У борби за медаљу
био је Младен Мацканић који је изгубио
скоро добијен меч, јер је водио до пред
крај меча, али није био довољно опрезан
- упао је у захват и изгубио меч и бронзану
медаљу. Још неискусни Матеја Вученовић
заузео је пето место што је за њега ипак
успех, обзиром да тренира мање од две
године. Другог такмичарског дана, у узра
сту кадета наступила је шампионка „Сир
миума“ Катарина Томић у категорији до 48
кг. У првом мечу намерила се на одличну
такмичарку из Лаћарка Ивану Атарац од
које је недавно изгубила. Била је то одлич
на прилика за реванш, што се и догодило.
Катарина је пласирала неодбрањиву тех
нику гушења и приморала Ивану на преда
ју. Ни остале противнице нису боље про
шле. Катарина је била овог пута убедљива
и освојила је прво место и златну медаљу.
Сумирајући резултате са овог веома јаког
турнира стручни штаб „Сирмиума“ задово
љан је оствареним резултатима, обзиром
да је шест такмичара било у финалном
блоку, а чак четворо њих је било у финалу.
Две златне и две сребрне медаље је учи
нак са којим су у клубу задовољни.
Извор и фото: ЏК „Сирмиум“
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Одбојкашице „Срема“
боље од Суботичанки

ГЖОК „Срем“ Сремска Митровица : ЖОК „Спартак“ Суботи
ца 3:1 (15:25, 25:21, 25:18, 25:19)
ГЖОК „Срем“: Ана Михајловић, Мина
Михајловић , Гаћеша, Сарић, Тадић, Јова
новић, Егић, Антић, Стевановић, Живано
вић, Драшковић, Дапчевић (л), Станковић
(л). Тренер: Никола Каприц.
ЖОК „Спартак“: Баић, Матић, Јековић,
Коцић, Павловић, Шипић, Грубанов, Родић,
Королија, Џаковић, Радоњић, Ивковић, Вук
манов, Симоков, Жигић. Тренер Предраг
Зуцовић.
Одлична одбојкашка представа виђена
је у суботу 29. октобра 2022. године у хали
„Митровачке гимназије“ у Сремској Митро
вици. Домаћи играчице су биле боље и
заслужено стигле до победе у утакмици тре
ћег кола Супер лиге Србије. Тренер „Срема“
Никола Каприц почео је меч са поставом
Ана Михајловић, Грабић, Антић, Живано
вић, Стевановић, Драшковић и либеро Дап
чевић. „Спартак“ је на терен извео поставу
Баић, Матић, Јековић, Коцић, Павловић,
Шипић. Почетак меча је припао „Спарта
ку“. Суботичке „голубице“ су сјајно отвори
ле меч.   Одвојиле су се на средини сета и
од вођства 9:8 стигле до недостижних 17:9.  
Нису помогла ни два тајм аута које је среди
ном сета затражио тренер „Срема“. „Спар
так“ добија сет 25:15.
Други сет је почео одличном игром „Сре
ма“ који је са три поена Михајловић повео.
Спартак стиже ову разлику на 10:10. „Срем“
се поново одлепио при крају сета и заслу
жено остварио изједначење. Трећи сет је
поново био неизвестан до средине а онда
одлично пролазе Ана Михајловић, Дуња
Грабић и Јована Антић и разлика се повећа
ва у корист „Срема“. Јована Антић је одлич
на у блоку и  сервису те „Срем“ лако завр

шава сет.
Четврти сет је протекао у доминацији
домаћег тима. Одлично је одиграла средња
блокерка Милица Живановић која је била
нерешива енигма за играчице „Спартака“.
Суботичанке су у једном моменту успеле да
стигну Сремице на 15:15 али су се домаће
тргле и поново направиле велику разлику за
победу у сету и коначну победу у мечу.
Следеће недеље Митровчанке гостују
једном од фаворита за титулу екипи „Желе
зничара“ из Лајковца. У међувремену се
игра четвртфинални куп сусрет са екипом
„Уба“ за коју ове сезоне играју две митро
вачке играчице Александра Тадић и Катари
на Лукић.
Тренер Никола Каприц задовољан је
оствареним резултатом с обзиром да је еки
па из Суботице по његовим речима важи
ла за фаворита јер у својим редовима има
знатно искусније суперлигашке играчице.
– Иако имамо младу екипу са већином
играчица које нису играле овај ниво так
мичења показали смо неопходан квали
тет, нарочито на сопственом терену где ће
се мало која екипа поред нас „наиграти“.
Мислим да смо у стању да се равноправно
носимо са већином екипа у лиги. Показало
се да после успешног пријема сервиса, ако
задржимо ту лопту можемо да одиграмо
врло квалитетно. Наравно, ова млада еки
па треба још да се уиграва и дође до пуне
форме, рекао је тренер Каприц који је у
наредних неколико недеља наговестио три
до четири сусрета са најквалитетнијим еки
пама у лиги, где ће екипа „Срема“ покушати
да изненади и оствари добар резултат.

Д. Мостарлић

ЖОК „ИНЂИЈА“

Пораз од Убљанки

ОК „Инђија“ Инђија – ОК „Уб“ Уб 0: 3 (19: 25, 18: 25, 16: 25)

ОК „Инђија“: Сорак 2, Исаиловић 12,
Данијела Андрић 3, Закић 2, Јана Андрић
5, Обреновић (К) 7, Јеринић 1, Компировић
2, Зубац (Л), Барнак, Китановић, Љубичић,
Кнежевић. Тренер: Никола Јерковић
ОК „Уб“: Ерић 10, Цветичанин 3, Глиго
рић 7, Перовић 5, Целић 6, Анет Барбара
Бенитез 21, Тадић (Л), Вуковић (Л), Ново
сел, Лукић, Петрановић, Ђорђевић. Тренер:
Маријана Боричић
Одбојкашице из Инђије доживеле су
пораз од Убљанки у утакмици трећег кола

Супер лиге за одбојкашице која је одигра
на у суботу, 29. октобра у Спортском цен
тру Инђија пред око 200 гледалаца. Домаће
одбојкашице пружале су отпор фаворитки
њама у овом мечу али је квалитет гошћи
ипак био пресудан. Тренер Инђинчанки,
Никола Јерковић покушавао је да „подигне“
своју екипу али безуспешно. Убљанке су
дошле до победе и до лидерске позиције на
табели са девет освојених бодова до сада,
док је „Инђија“ на зачељу са три пораза у
три досадашња кола. 
М.Ђ.

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Освојена значајна три бода

Фудбалери „Инђије Тојо Тајерс“ освојили
су значајна три бода у утакмици 15. кола
Прве лиге Србије у којој су се састали са
екипом „Радничког“ из Новог Београда. Меч
је завршен резултатом 0:1, а једини гол на
утакмици и за победу „зелено -  белих“ по

стигао је Мијушко Бојовић у 13. минуту. За
хваљујући бодовима из овог сусрета, Фуд
балски клуб „Инђија Тојо Тајерс“ након 15
одиграних кола заузима четврту позицију
на табели са 25 освојених бодова.

М.Ђ.
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ЖЕНСКА РУКОМЕТНА СУПЕР Б ЛИГА

Митровачке рукометашице
укњижиле вредну победу
ЖРК „Срем“ СМ – ЖРК „Топличанин“ Прокупље 26:23 (12:6)
ЖРК „Срем“: Милица Шпољарић, Драга
на Петровић (2), Јована Блажић (4), Марија
Шерфези, Сара Црнобрња, Наташа Раду
ловић (4), Вања Ђулинац (1), Николина
Булатовић (6), Јана Васиљевић, Марина
Шпољарић, Андреа Мијаиловић (6), Дуња
Ђоровић, Анастасија Дракула, Маја Скен
џић, Наташа Драговић, Марија Митрић (3).
Тренери: Саша Којовић и Драган Крстић.
ЖРК „Топличанин“: Јована Драшко
вић, Мила Станковић, Невена Бјелић, Јана
Милошевић (2), Ратка Шашић (4), Сара
Митић (1), Андријана Ваван, Јана Милоше
вић (4), Милица Телечки (4), Оља Николић
(6), Николина Атанасковић, Ања Трифуно
вић (2), Ана Шејић, Лена Здравковић, Анђе
ла Миловановић, Ева Јотић. Тренери: Бојан
Проловић и Владимир Јанковић.
У шестом колу Супер Б женске рукомет
не лиге Србије у суботу 29. октобра 2022.
године екипа ЖРК „Срем“ угостила је друго
пласирани тим на табели. У првом полувре
мену обе екипе играле су чврсто у одбрани
што показује и мали број постигнутих пого

дака. Домаће играчице водиле су са два
до три гола разлике а осетнија предност
направљена је после 20 минута меча. До
краја првог полувремена та предност изно
сила је шест голова. У другом полувремену
далеко динамичнија игра донела је и више
погодака, али је „Срем“ био у константном
водству. Домаћа екипа ипак је показала
више снаге и освојила вредне бодове. Тре
нутно су Сремице четврте на табели са 7
освојених бодова. За најбољу играчицу на
утакмици проглашена је Андреа Мијаило
вић из екипе „Срема“.
Тренер Митровчанки Саша Којовић при
јатно је изненађен издањем своје екипе
против гошћи из Прокупља које до сад нису
забележиле пораз. Нарочито је задовољан
игром у првом полувремену, где је „Срем“
примио свега шест голова. Којовић сма
тра да је његова екипа против фаворита са
врха табеле освојила два велика бода, због
чега растерећено путују у Аду у нади да
ће против „Халас Јожефа“ поновити добру
игру и остварити нову победу.
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„Раднички” донео бод

ГФК „Слобода“ Ужице - ФК „Раднички“ СМ 0:0

ГФК „Слобода“: Вукашиновић, Цветић,
Милекић (од 71. мин. Рашковић), Ђукић (од
46. мин Т. Глишовић), Шушњар, Р. Глишо
вић, Голубовић (од 87. мин. Јовановић),
Ристић, Петровић, (од 46. мин. Јеремић),
Миличић (од 85. мин. Гајић, Станојевић.
Тренер: (без тренера).
ФК „Раднички“: Драгићевић, Миодраго
вић, Ивић, Гајић (од 62. мин. Пуис), Игња
товић, Петровић, Милинковић, (од 62. мин.
Илић), Ђорђевић (од 75. мин. Ковачевић),
Илић, Грбовић, (од 62. мин. С. Ковачевић),
Маринковић. Тренер:   Дејан Николић.
Жути картони: Илић, Петровић („Раднич
ки“), Ђукић, Миличић („Слобода“)
Главни судија: Александар Вукадиновић,
помоћници: Митић, Тодоровић

Фудбалери   „Радничког“   гостовали су
у недељу 30. октобра екипи „Слободе“
из Ужица . Пошто обе екипе имају при
ближан број бодова, победа би једнима и
другима значила учвршћивање у горњем
делу табеле. У првом полувремену није
виђено много прилика изузев шансе Нико
ле Милинковића на асистенцију Стефана
Илића и покушаја главом Радета Глишови
ћа. Митровчани су у наставку меча имали
неколико изгледних прилика а   најповољ
нија шанса указала се домаћину десе
так минута пре краја меча кад је лопта
Марка Јеремића заустављена на самој гол
линији. У наредном колу „Раднички“ који је
тренутно десети на табели дочекује имења
ка са Новог Београда.
Д. М.

ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

Дебакл у Доњем Товарнику
ФК „Слобода“ Доњи Товарник- ФК „Железничар“ Инђија 3:0

ФК „Слобода“: Петровић, Делић (од
78. Глишић), Кубуровић, Јосимов, Терзић,
Ђуричић 7,5, Аћимовић 7, Павловић (од 78.
Јошић), Милинковић (од 31. Видић), Вуко
тић (од 89. Лазаревић), Пилиповић.
ФК „Железничар“: Петровић, Грковић
(од 54. Суџум), Бубало (од 54. Вучковић ),
Бранковић (од 62. Љубинковић), Весели
новић, Радишић, Бајић, Осман, Милојевић,
Трбовић, Шахурић.
Фудбалери „Слободе“ из Доњег Товар
ника приказали су много борбенију игру и
заслужено освојили сва три бода у утакми

ци 12. кола Војвођанске лиге Југ коју су оди
грали у суботу, 29. октобра против инђијског
„Железничара“. После дуела Радишића и
Вукотића у казненом простору „Железни
чара“, судија Митровић оправдано досуђу
је пенал у 26. минуту меча, који Јосимов
претвара у гол за 1:0. Покушавали су гости
да дођу до изједначења, али без успеха.
Пилиповић је у 53. минуту сусрета повисио
предност „Слободе“ на 2:0. Трећи и послед
њи гол виђен је у 85. минуту, када Вукотић
кажњава кикс Радишића и то је коначних
3:0 за екипу из Доњег Товарника.
М.Ђ.
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МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА
ВОЈВОДИНЕ

Лаћарачким
џудистима
шест медаља

На Трећем меморијалном џудо турниру
великана Војводине одржаном прошлог
викенда у Новом Саду, Џудо клуб „ЛСК“ из
Лаћарка наступио је са десет такмичара и
освојио шест медаља. У лаћарачком клу
бу задовољни су оствареним резултатима
и сматрају да је ово велики успех. Првог
такмичарског дана Тамара Крстић освоји
ла је  1. место и златну медаљу, Анастаси
ја Пурешевић 2. место, док су Димитрије
Опачић, Страхиња Гргичевић и Катарина
Теодосић освојили 3. место. Другог так
мичарског дана наступала је Ивана Ата
рац која је освојила друго место и сребрну
медаљу.

СБК „РУМА“

Четири медаље са
Трофеја Београда

Чланови Савате бокс клуба „Рума“ су  
освојили три златне и   бронзану медаљу
на Трофеју Београда у асо – саватеу, који
је одржан  29.октобра  у Спортском центру
у Обреновцу. Злато је отишло у руке Ана
стасије Иконић у категорији до 65 килогра
ма у конкуренцији млађе јуниорке, Марка
Видаковића у категорији   преко 85 кило
грама у сениорској конкуренцији и Давида
Пила у категорији   преко 75 килограма у
кадетској конкуренцији.
Бронзу је освојио Лука Kурцињак, у ка
тегорији   до 70кг у конкуренцији млађих
јуниора.
Пехар за најуспешнијег такмичара ме
ђу млађим јуниорима је освојила управо
Румљанка Анастасија Иконић којој је ово
изузетно успешна година: освојила је дру
го место на Првенству Европе за јуниор
ке, првакиња је Србије и Војводине, као  и
овог KУП - а  Трофеј Београда на којем је
наступило око 200 такмичара.
– Наступило је четири такмичара из
СБК „Рума“  и сви су освојили медаље,  од
тога чак три златне.  Тиме су показали да
се успеси наших спортиста настављају ду
ги низ година јер следеће године славимо
четрдесет година рада клуба, каже Мио
драг Ракић, тренер СБК „Рума“.
Анастасија Иконић и Марко Видаковић
су категорисани спортисти и стипендисти
Републике Србије.
С. Џакула
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Тренутак истине
Дошли смо и до тренутка истине. Игра
ју се задња кола у фудбалским еврокупо
вима. У Лиги шампиона је остало још
неколико недоумица. Свакако да је вест
године, а можда и деценије, да ће у нока
ут фазу проћи само један шпански тим
– Реал Мадрид. Време доминације
шпанских клубова у Европи је изгледа
прошло, а главни разлог је новац. Енгле
зи покупише све што ваља, док је Реал
једини успео да заради лову од прошло
сезонске титуле европског првака. Ови
остали су изгледа у дуговима до гуше.
Криза је узела маха.
Звезда и Партизан затварају јесењи
део европске авантуре у различитом
расположењу. И док се црно – бели с
правом надају проласку даље, комшије
ће имати паклено тежак посао у послед
њем колу.
Партизан је поразом од Нице себи
закомпликовао ситуацију, али им је  
довољан и бод у дуелу са Словацком у
Београду.
Са друге стране, Звезда мора да доби
је Монако у гостима ако жели да има све
конце у својим рукама. Тешко је вадити
се на гостовању у Француској и тога су
сви свесни. Али радује донекле добра
игра и победа над Трабзоном прошлог
четвртка. Постоји реална опција да наш
тим заврши на задњем месту у групи и
опрости се од Европе већ сад, а јасно је
да су свима планове покварили Мађари
који су одиграли сјајно и тренутно су
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Јесење
подвлачење црте
први у групи. А мислили су сви да ће
бити топовско месо.

Посрнуће
Ове сезоне имамо прилику да гледамо
Ливерпул какав нисмо видели у скорије
време. Редси муку муче у енглеском
првенству и не могу да се саставе. Тре
нутно су на средини табеле и доживели
су до сада више пораза него за целу
претходну сезону. Пораз од Лидса код
куће прошлог викенда додатно је упалио
аларме и евидентно је да нешто дебело
не штима у екипи.
Нисмо навикли да видимо Јиргена
Клопа како коментарише неуспехе своје
екипе из недеље у недељу, али Немац је
најмање крив за то што се дешава.
Повређено му је пола екипе, везни ред
практично не постоји, а у таквим услови
ма, најбољи играч Мо Салах бива одсе
чен од остатка екипе. Копрца се омалени
Египћанин и успева спорадично да
подигне екипу, али јасно је да је у овом
моменту практично сам.
Одлазак Манеа је, испоставило се,
велики ударац за тим. Клупа је попри
лично танка, па је немачки стручњак при
моран да импровизује. Како са играчима,
тако и са тактиком.
Треба рећи да је Ливерпул свих ових
година пословао поштено и транспа
рентно. Паре се нису бесомучно троши
ле као у случају неких ривалских клубо
ва. То је нагласио и сам Клоп у једној
изјави, поткачивши Гвардиолу и његову

казнену експедицију у коју су уложене
стотине милиона. Ал‘ слаба вајда од
тога. Остаје Лига шампиона као прилика
за евент уално спашавање сезоне.
Можда од пролећа будемо гледали онај
стари Ливерпул.

Преузимање примата
Надметања у кошаркашкој Евролиги
увелико трају. И док се једна страна Бео
града радује, другу мучи летаргија.
Партизан је, као и Звезда, лоше почео
такмичење, али се знало да ће чета
Жељка Обрадовића у неком тренутку
упалити моторе и кренути да добија.
Тешко је замислити да ће црно – бели
губити много мечева, посебно на дома
ћем терену. Пуна хала на свакој утакми
ци је велики фактор. Поред тога, Жоц је
скоцкао сјајну екипу и ако ове сезоне не
узму неки трофеј, онда не треба ни да
играју кошарку.
Њихов ривалски клуб је тек забеле
жио прву победу у Евролиги против
Бајерна. Радује пуна хала, али треба
имати у виду да Звезда има прилично
размажене навијаче, којима изгледа
само одговара термин петком увече.
Излазак на текму па наставак зајебанци
је у граду.
У том сегменту, Партизан их шије. Има
јаку базу кошаркашких навијача. Осете
сви да је коначно дошао тренутак да
преузму примат од Звезде, мада остаје
да смрди оно срамно напуштање нацио
налног првенства прошле сезоне.

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 СА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКОМ
РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАКЛОРЕЗАЧКЕ РАДЊЕ НА К.П. 3, 4/1 И 4/2 К.О. ОГАР
1.На ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗЛАЖЕ СЕ Урбанистички
пројекат са, архитектонско-урбанистичком разрадом
локације за изградњу стаклорезачке  радње на к.п. 3,
4/1 и 4/2 К.О. Огар, који је израђен од стране ``CORAX
INŽENJERING``, ПР Наташа Дошеновић, архитектон
ске делатности, Нова Пазова, Мајора Гавриловића 42.
2. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је Горан
Николић, Вељка Дугошевића 173/16, Рума.
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 2. до 9. новембра 2022.године,  сваког рад
ног дана од 9 до 14 часова. Место одржавања јавне
презентације су просторије Општинске  управе општи
не 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
Огар, обухвата кп.бр. 3, 4/1 и 4/2 укупне површине
2321m2.
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ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ „СРЕМ“

Страхињине и Матејине медаље
за историјски успех

Рекордер Страхиња Дрмановић (други с лева)

У суботу и недељу 29. и 30. октобра
2022. године одржан је 43. Међународни
митинг младих пливача „Врачар“ у Бео
граду. Учествовало је 20 клубова, одно
сно 283 такмичара из три државе – Босне
и Херцеговине, Македоније и Србије.
Првог такмичарског дана Пливачки и
ватерполо клуб „Срем“ наступио   је са
пет пливача. Историјски успех сремско
митровачког клуба остварио је Страхиња
Дрмановић, дечак рођен 2011. године.
Страхиња је пливао четири дисципли
не – 50 метара краул,100 метара краул,

50 метара делфин и 100 метара делфин,
освојивши све четири златне медаље.
Овај резултат довео га је на прво место
свих пливача првог такмичарског дана,
од укупно 104 такмичара у мушкој конку
ренцији.
Маратонац Матеја Видовић, рођен
2008. године остварује све боље резул
тате и на базенским такмичењима. У
дисциплини 100 метара леђно заузео је
четврто место а у дисциплини 100 мета
ра  прсно освојио је сребрну медаљу.
Најмлађа представница митровачког

Матеја Видовић

клуба Мирна Љубисављевић, рођена  
2013. године у дисциплини 50 метара
краул и 100 метара краул поправила је
своје најбоље време и најавила да за
њу добри такмичарски дани тек дола
зе. Андреј Моцко, рођен 2010. године у
трци на 100 метара  краул и 100 метара
мешовито такође је поправио своје вре
ме. Бошко Ђекић, рођен 2012. године у
дисциплини 50 метара краул и 100 мета
ра краул заузео је високо четврто место.
Бошко је пливао и на 50 метара делфин
стилом.

ГРАДСКИ БАЗЕН „ПИНКИ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нова генерација будућих пливача
Под окриљем Градске управе за култу
ру и спорт, а у сарадњи са Спортским
центром Пинки и градским базеном,
Спортски савез града већ пету годину
реализује пројекат „Сремска Митровица
– град без непливача“. У оквиру овог про
јекта, деца из сеоских средина бесплат
но долазе на градски базен и пролазе
обуку, након које полажу пливачки испит
и постају функционални пливачи.
– Циљ пројекта је да укључимо што
више деце у спорт, да постану озбиљни
пливачи и да имају могућност без роди
тељских трошкова да науче да пливају.
Стручни рад и превоз су, такође, бес
платни, изјавио је Немања Црнић секре
тар Спортског савеза.
У петак, 28. октобра су малишани из
Јарка имали час пливања у трајању од
45 минута и том приликом се одазвало
16 ђака.
– Захвални смо Граду Сремска Митро
вица који је изашао у сусрет и овог гене
рацији, а надам се и да ће и будућим.
Ово је подстрек младим људима да се
посвете пливању, јер је то важан спорт и
за живот и за здравље деце. Жеља ми је

Школица пливања

да се овај пројекат настави. казао је учи
тељ Ђорђе Вукосављевић из Јарка.
Деца на часовима пливања уче не
само технику, већ и понашање на води,
како је се не би плашили, а са њима
раде стручна лица из Савеза.
– На крају обуке организујемо полага
ње пливачког испита, који подразумева
скок у воду са ивице базена и неопх одно

је да дете исплива 25 метара, без ијед
ног застајања и хватања за ивицу базе
на. Тада се сматра да је дете функциона
лан пливач, појаснила је Ангелина Аној
чић Вуковић, која подучава децу плива
њу.
Термини се одржавају сваког дана, а
ђаци се смењују по школама.
А. Д.
Фото: Б. Т.
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ДУЊА ГРАБИЋ, ОДБОЈКАШИЦА ГЖОК „СРЕМ“
И МЛАЂЕ СЕНИОРСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Талентовано „дете“
митровачке школе одбојке
Стандардно поуздана одбојкашица Дуња Грабић, од ове сезоне заменик капитена „Срема“,
један је од стубова прве поставе митровачког суперлигаша. Захваљујући континуираном
играчком напретку могла би се испунити жеља талентоване одбојкашице да у догледно вре
ме дрес младе репрезентације замени дресом светских првакиња - сениорске женске селек
ције Србије

М

итровачка публика уже
лела се суперлигашких
одбојкашких
окршаја.
Тријумф одбојкашица „Срема“
прошлог викенда против гошћи
из суботичког „Спартака“ било
је премијерно домаће издање
реконструисане екипе „Сре
ма“ замишљене као добар спој
младости и искуства. Уводне
утакмице нове сезоне показале
су да игра и резултат Сремица
и даље у доброј мери зависе
од младих, али и супелигашки
„прекаљених“ домаћих играчи
ца попут Дуње Грабић или Ане
Михајловић.
Стандардно поуздана Дуња
Грабић која је протеклих година
играла на позицији коректора у
нову сезону ушла је на захтев
ном месту примача сервиса.
Као битан „шраф“ и једно од
„деце“ митровачке школе одбој
ке постала је заменик капитена
своје екипе, што потврђује да
је Дуња не само својим игра
ма већ и огромном енергијом
коју размењује са саиграчи
цама један од стубова прве
поставе „Срема“. Талентова
на Митровчанка рођена 2003.
године током овог лета није
много одмарала с обзиром да
је као чланица репрезентације
Србије у конкуренцији млађих
сениорки учествовала најпре
на квалификацион
 ом турниру
у Убу, а потом и на Европском
првенству у Италији, одакле је
половином јула донела сребр
ну медаљу. Дуња која је прошла
све репрезентативне селекције,
у години када је српска сени
орска женска репрезентација
одбранила светску титулу, има
још већи мотив да напредује и
по могућности, што пре обуче
дрес најквалитетније светске
екипе. Каже да врло емотивно
доживљава сваки успех репре
зентације Србије, не кријући
да је и сама замишљала како у
националном дресу прославља
успех.
Скромна и лепо васпитана
девојка из митровачког „Орла“
уверена је да у овом спорту
може до још савршенијих игара.
Таленат и перспективу „Сремо
ве тројке“ често је истицала и
Мирјана Мусулин, досадашњи

У паузи професионалних обавеза нађе се време за опуштену шетњу и уживање:
Дуња Грабић у митровачком градском парку
тренер првог тима и селектор
кадетске репрезентације која је
тренутно у Кини и њен повратак
очекује се у другом делу сезоне.
У осврту на почетак текуће
сезоне Дуња примећује да њена
екипа и стручни штаб на челу са
Николом Каприцем и поред две
битне победе још увек раде на
достизању жељене и констант
не форме. Она ће која ће бити
неопходна, нарочито у наступа
јућим сусретима са искусним и
снажним суперлигашким фаво
ритима.
– Имамо нову младу екипу у
којој су све играчице перспек
тивне и циљ им је да у нашем
клубу напредују. „Хемија“ у тиму
је одлична. Тренирамо два пута

дневно и желимо да обезбе
димо стабилну суперлигашку
позицију или средину табеле.
Наравно, знамо своје могућно
сти и уколико је могуће, воле
ли би смо да изненадимо неке
од екипа из самог одбојкашког
врха. Зато се трудимо и у свакој
утакмици идемо на победу, каже
Дуња Грабић.
Дуњин улазак у одбојкашке
воде био је по много чему нео
чекиван. Пошто је раније крену
ла у школу, већ са шест година
нашла се пред одбојкашком
мрежом,
највише
заслугом
тадашњег наставника „Попови
ћеве“ основне школе и тренера
Слободана Бобе Стојиљковића
који је данас председник град

ског женског одбојкашког клуба.
Боба је очигледно уочио Дуњи
не предиспозиције и висину.
Позвао је тадашњу „првакињу“
да после школе дође на тре
нинг. Како сама каже, о одбојка
шком спорту до тада није знала
ништа. Искрено, ни један други
спорт није је занимао с обзиром
да је у борилачкој вештини џиу
џици код тадашњег учитеља
Александра Алимпијевића била
прилично успешна. До звања
носиоца зеленог појаса пуних
пет година упоредо је тренира
ла оба спорта. Када је наслу
тила своју одбојкашку перспек
тиву „окренула“ се спорту са
лоптом и како сама каже, није
погрешила. Признаје да још
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Идол млађим генерацијама
Дуња је пријатна, увек рас
положена и приступачна осо
ба која је сваку прилику током
рада у клубу, репрезентацији
или у свом окружењу иско
ристила да створи нова при
јатељства. Младим људима
радо препоручује бављење
спортом управо због мноштва
пријатељстава, успомена али
и могућности да се упознају
многи градови и државе. У пау
зи професион
 алних спортских
обавеза Дуња Грабић стиже
да са друштвом и саиграчица
ма попије кафу, изађе у град
или оде у опуштену шетњу.
Расположење уме да зависи и
од резултата утакмице за коју
се екипа спрема читаве неде
ље. Нашу саговорницу и њену
екипу одушевио је недавни
гест градоначелнице Срем
ске Митровице која је са сво
јим сарадницима приредила
пријем митровачких одбојка
шица у градској кући. Каже да
после овог сусрета заједно са
саиграчицама осећа још већу
одговорност, уз утисак да раде
велику ствар за овај град. Дуња

нам је испричала и једну инте
ресантну причу о томе како се
млади спортисти навикавају да
постану будуће „звезде“. Једна
девојчица – Митровчанка, која
тренира и прати одбојку поже
лела је да за свој рођендан
види Дуњу и њене саиграчице.
Жеља јој се испунила.
– Никад се нисам нашла
у таквој ситуацији, па сам и
сама имала трему како ће то
да изгледа. Ја сам се на том
рођендану појавила носећи
торту а девојчица се толико
одушевила, као да види „не
знам ни ја кога“. Мени је било
мало чудно јер нисам никад
била у тој ситуацији. Били смо
нешто као „звезде вечери“. За
мене је то била велика и заи
ста лепа ствар. После смо се
сликале са том децом којој смо
ми уствари спортски и одбојка
шки узори. У граду нас углав
ном људи добро познају, па се
дешава да некад на улици на
нас покажу прстом, што је мени
свакако драго и симпатично,
каже талентована митровачка
суперлигашица.

увек воли да погледа неку борбу
из домена борилачких вештина.
– Из љубави према борилач
ком спорту можда сам отишла
на потпуно другу страну, у екип
ни спорт у коме нема контакта,
али свакако да има борбености
и енергије. Касније су ми рекли
да сам кроз те борбе и технике
стекла спретност, окретност и
координацију које су ми помогле
у одбојци, јер сам била заиста
висока за своје године и тре
бала ми је нека корекција коју
сам добила у свом првом спор
ту, каже Дуња, која је „брусећи“
таленат прошла све селекције
„Срема“ и пре неколико година
ушла је на списак првог тима,
иако није одмах заиграла.
У међувремену је заврши
ла средњу медицинску школу
после које је на вишој школи
наставила школовање за физи

отерапеута. Још као основ
ца примећивали су је многи
стручњаци, па је у петом раз
реду уследио позив за одлазак
у „Црвену звезду“. Останак у
Митровици тада се показао као
добра одлука. Како су одбојка
шки врхови њен примарни циљ,
Дуња ће ову сезону свакако про
вести у родном граду а потом је
могућ одлазак у другу средину
или иностранство, уколико ће
то допринети њеном одбојка
шком развоју. Каже да је тренут
но задовољна начином стручног
рада и атмосфером у „Срему“.
У досадашњој каријери проме
нила је шест тренера и свако
је „уписао“ неку од заслуга за
њено одбојкашко умеће. Најви
ше тренинга било је у трогоди
шњем раду са тренером Влади
миром Капришем који је екипу
„Срема“ увео у Суперлигу, али је

Дуњине лопте често су нерешива енигма
за противнице са друге стране мреже
Дуњин сениорски напредак нај
очигледнији под стручном пали
цом Мирјане Мусулин.
– Као да су нам се енергије
некако поклопиле, одлично се
разумемо и сарађујемо, рекла
је Дуња.
На терену је велики професи
оналац, али и емотивац. На свој
начин „преживљава“ сваки осво
јени или изгубљени поен.
– Трудим се да, чак и онда
кад не иде како треба, позитив
ну енергију пребацим на саигра
чице. На исти начин оне враћају
и мени, тако да једне другима
покривамо тренутне недостат
ке и функционишемо као прави
тим. У овом моменту као примач
сервиса осећам већу одговор
ност и трудим се да што боље
увежбам игру на тој позицији,
каже вишеструко корисна игра
чица од које се на свакој утакми

ци очекује десет до петнаестак
поена, каже Дуња.
Увежбавању доброг пријема
сервиса на тренинзима пома
же и Дуњина нова саиграчица
Милица Живановић која је годи
нама била најуспешнији сервер
лиге. Подршка родитеља игра
битну улогу у каријери, наро
чито младих спортиста. Дуњин
тата Горан редован је на утак
мицама „Срема“. Довољно је
„ватрен“ и гласан да га Дуња и
њене саиграчице добро чују на
терену. Путује на многа гостова
ња. Углавном је пун разумевања
за Дуњину игру. Једино га као
осведоченог „звездаша“ поне
кад   изнервира лошије издање
или пораз против „Партизана“.
Мама је, каже Дуња велики тре
марош и њене утакмице углав
ном прати од куће.
Дејан Мостарлић

КУГЛАШИ „СРЕМА“

Поражени од „Падине“

Куглаши „Срема“ доживели су прошле
недеље пораз од екипе „Долина“ из Падине.
Меч је у потпуности припао домаћој екипи.
„Долина“ је показала зашто је првопласира
на и једина екипа без пораза у досадашњем
делу првенства. Меч за митровачку екипу
почели су Марко Егић и Марио Ружецки. За
екипу гостију су наступали Гарафијат Михал
и Сабо Владко. Марко Егић је одиграо узбу
дљив меч. Повео је резултатом 1-0, затим
и са 2-1. Ипак, у последњем сету Сабо је
срушио 150 чуњева и славио у овом дуе
лу бољим резултатом у укупном броју обо
рених чуњева. Марио Ружецки је започео
меч несигурно и после два сета га је заме
нио Ратко Павлић. Павлић је узео два сета

противнику, али је бод припао „Долини“ због
бољег резултата у обореним чуњевима.
Други блок су започели Лукач Борис и
Шкарин Радослав за „Срем“ и Бешка Вла
димир и Јакаб Желислав за „Долину“.Борис
је добро започео меч и подизао ниво игре
како је меч одмицао. На крају, кад је било
и најбитније, издржао је притисак противни
ка и са 550 оборених чуњева освојио бод за
тим „Срема“. Шкарин је имао нешто лоши
је издање и успео је да ремизира у једном
сету. Остала три је изгубио. После другог
блока „Падина“ води 3-1. У трећем блоку,
поправљање укупног скора био је импера
тив гостију. Наступили су Бачевић Брани
слав и Ковачић Предраг за „Срем“ и Балаж

Даниел и Гарафијат Жељко за „Долину“.
Такмичари „Срема“ су добро играли али су
домаћини остали концентрисани и са два
одлична резултата (Балаж 579, Гарафијат
582) доносе екипи „Падине“ убедљиву побе
ду. Ковачић Предраг је имао одличан сет од
174 оборена чуња и укупни резултатод 582
оборена чуња. И поред тога није могао да
парира расположеном Гарафијату.
Утакмица је показала да је „Долина“ ква
литетна екипа, нарочито на домаћем терену.
Екипи „Срема“ остаје да чека реванш и про
каже свој квалитет. Ове две екипе су се до
сад показале као главни кандидати за висок
пласман.
Извор КК „Срем“

