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Свим Ирижанима упућујем
најсрдачније честитке поводом
Дана Општине, 13. новембра!

Председник Општине Ириг
Тихомир Стојаковић

723 НА 3030

Ната ши на бор ба за живот
Ната ша Недић, мла да жена и мај ка 

која сада има 34 годи не, са само 29 
годи на је сазна ла да има опа сан кар-
ци ном грли ћа мате ри це. Њена бор ба 
тра је гото во пет годи на и на сву сре ћу 
иде у добром сме ру, али потреб на јој је 
фина н сиј ска помоћ.

– Редов но сам ишла на пре вен тив не 
пре гле де код гине ко ло га, како би све 
жене тре ба ло да чине. Све се поче ло 
деша ва ти након поро ђа ја и на тим пре-
гле ди ма је све било у реду. Два месе ца 
после првог симп то ма оти шла сам на 
пре глед и све је и тада, навод но, било 
у реду. Тада се јавља ло се ван мен сту-
рал но крва ре ње. Као сва ка жена схва-
ти ла сам да се упа ли ла црве на лам пи-
ца за опрез. Оти шла сам код гине ко ло-
га и ура ди ла ПАПА тест и неке дру ге 
тесто ве и све је било уред но, поно во. 
Доби ла сам неке капи као тера пи ју. 
Док тор ка је сма тра ла да је то хор мон-
ско крва ре ње. Опет сам се вра ћа ла 
због новог крва ре ња, да би се у фебру-
а ру 2018. на ултра зву ку пока за ло да 
посто ји нешто, вели чи не нок та, рекла 
је Ната ша Недић.

Тада се при сту пи ло укла ња њу тога 
за шта су лека ри сма тра ли да је миом 
или полип, али се након ана ли зе утвр-
ди ло да је реч о кар ци но му. Након опе-
ра ци је и укла ња ња кар ци но ма, 2019. 
годи не погор ша ва јој се ста ње. Лека-

ри откри ва ју пун абдо мен мета ста за, 
тумор од пре ко два кило гра ма и пре-
ко 20 мета ста за на плу ћи ма. Да би 
Ната ша живе ла, кори сти тера пи је које 
кошта ју мно го, али дају добре резул та-
те. Ната ша је до сада про шла две опе-
ра ци је укла ња ња тумо ра и мета ста за, 
24 хемо те ра пи је, 30 зра че ња плу ћа, 16 
био ло шких тера пи ја и акту ел на је 19. 
иму но те ра пи ја.

– Иму но те ра пи је су спрам хемо те ра-
пи ја пра во олак ша ње. Спо соб на сам да 
идем на посао, да радим, да путу јем... 
Месеч но је за леко ве потреб но издво ји-

ти око 10.000 евра. На сва ка три месе ца 
идем на тера пи ју у Немач ку и то сва ки 
пут кошта 20.000 евра, дода је Ната ша.

Ипак ова сред ства су вео ма вели ка 
за Ната ши ну поро ди цу, те јој је потреб-
на помоћ дона то ра и добрих људи.

– Моја жеља за живо том је пре ја ка, 
али то не би било довољ но да нема 
помо ћи див них људи који ми пома жу, 
да живим, закљу чи ла је наша саго вор-
ни ца.

Сва ко ко жели, може помо ћи Ната ши 
сла њем СМС пору ке 723 на број 3030.

А. Дра жић
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Пре сто ло на след нич ки
мен та ли тет опо зи ци је

Нема бољег сред ства за свр га
ва ње Вучи ћа од при зна ва ња 
Косо ва. Све дру го, као што је 

про грам бољи од њего вог и муко тр
пан рад са бирач ким телом, зах те ва 
и зна ње, и хари зму, и огро ман труд, 
и стр пље ње. Чему про грам и огром
ни напо ри са неиз ве сним исхо дом 
кад тре ба само саче ка ти оно што 
рачу на ју да ће се дого ди ти, да 
Вучић трам пи при зна ње Косо ва за 
убр за но учла ње ње Срби је у ЕУ.

Пре сто ло на след нич ка над моћ 
допу шта им да се под сме ва ју поди
за њу „миго ва” про тив шпи јун ских 
дро но ва са Косо ва. Иако је и 
послед њем вој ном обве зни ку јасно 
да су „миго ви“ подиг ну ти као пору
ка, а не као сред ство про тив малих 
ниско ле те ћих спра ва са каме ра ма 
које тре ба да виде да ли Срби ја 
бле фи ра кад обе ћа ва зашти ту 
Срби ма на Косо ву, поли тич ки амби
ци о зни бив ши начел ник Гене рал
шта ба струч но про гла ша ва глу по
шћу поди за ње ави о на јер се мале 
ниско ле те ће спра ве не гађа ју 
митра ље зи ма.

Вој ска Срби је „миго ви ма“ пору чу
је сво ји ма на Косо ву да се не пла ше 
и да нису сами, а тако зва на дру га 
Срби ја пору чу је тако ђе сво ји ма на 
Косо ву да срп ска власт само бле
фи ра.

Рачун је ско ро па јасан: ако Вучић 
пре пу сти Косо во, пре пу сти ће и 
власт. И ето зго де да је пре сто ло на
след ни ци пре у зму. 

Рачун је погре шан коли ко и јасан. 
Гра ђа ни Срби је, како пока зу ју 
резул та ти недав них избо ра, а 
потвр ђу ју мери тор на истра жи ва ња 
јав ног мње ња, не виде тако зва ну 
дру гу Срби ју као пре сто ло на след
ни ка. Ако гра ђа ни и отра ју оне који 
трам пе Косо во за убр за но учла ње

ње у ЕУ, оте ра ће и пре сто ло на след
ни ке, као сму тљив це.

То је јасно и нај ја чем чове ку срп
ске опо зи ци је, Ђила су, који у изја ви 
о послед њим тен зи ја ма на севе ру 
Косо ва није допу стио ни мини мал ну 
сум њу у исправ ност бор бе и циље ва 
косов ских Срба. Због тога и нема 

изгле да да се нађе међу пре сто ло
на след ни ци ма.

Пре сто ло на след ни ци се пре ко 
„сло бод них меди ја“ пита ју да ли су 
бро је ви сло ва на ауто мо бил ским 
табли ца ма косов ских Срба довољ
но важни за ризик од ору жа ног суко
ба и суно врат Срби је са европ ског 

пута и пра ве стра не исто ри је. 
Пита ње би било леги тим но да је 

реч о ира ци о нал ном суко бу око гра
фич ког дизај на у Бри сел ском спо ра
зу му. Про блем је у томе што су неу
трал не табли це уго во ре не Бри сел
ским спо ра зу мом и што се њихо вим 
пони шта ва њем чини изли шном и 
сама зајед ни ца срп ских општи на.

Па, добро, кажу пре сто ло на след
ни ци, зар је зајед ни ца срп ских 
општи на довољ но важна да ризи ку
је мо ору жа ни сукоб и суно врат са 
европ ског пута и пра ве стра не исто
ри је?

Пита ње би било леги тим но да је 
реч о тери то ри јал ној орга ни за
ци ји уну тар срећ не и хума не 

држа ве. Про блем је у томе што је 
зајед ни ца срп ских општи на уго во ре
на Бри сел ским спо ра зу мом да би се 
омо гу ћи ло Срби ма да сачу ва ју сво је 
живо те, сво ја има ња, језик и веру на 
Косо ву. 

И на овај циљ косов ских Срба пре
сто ло на след ни ци има ју шта да кажу. 
На при мер: и има ња, и језик, и вера 
могу да се зашти те кроз демо кра ти ју 
Косо ва, гаран то ва ну од демо крат
ског Запа да, и опет није јасно зашто 
због обич них сло ва и бро је ва на 
ауто мо бил ским табли ца ма косов
ских Срба ризи ку је мо суно врат и са 
европ ског пута, и са пра ве стра не 
исто ри је.

Немо гу ће је напо ји ти магар ца који 
није жедан, каже један лик из Савре
мене историје Ана то ла Фран са. 
Сва ку пре ва ру Запа да, а оне се 
нижу као на бес ко нач ној тра ци, пре
сто ло на след ни ци обја шња ва ју као 
неу спех Вучи ће ве „косов ске поли ти
ке“. При томе не обзна њу ју наци ји, 
глад ној вели ке иде је о Косо ву, шта је 
њихо во реше ње. Нај пре да пре у зму 
пре сто па ће да нађу реше ње. 
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Поли тич ки пред став
ни ци тако зва не дру ге 
Срби је про гла си ли су 
себе пре сто ло на след
ни ци ма, и не раз ми
шља ју о дру гој могућ
но сти осим да власт 
пад не на њих када је 
Вучић напу сти због 
раз о ча ра ња гра ђа на 
услед губит ка Косо ва. 
И не поми шља ју да ће 
гра ђа ни Срби је, ако и 
отра ју оне који трам пе 
Косо во за убр за но 
учла ње ње у ЕУ, оте ра
ти и пре сто ло на след
ни ке, као сму тљив це

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПОЧЕ ЛА ИЗГРАД ЊА КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ У ПОПИН ЦИ МА

ЂОКИЋ: Кана ли за ци ја ће 
гра ђа ни ма олак ша ти живот

За нашу општи ну, као за инду стриј ски раз ви је ну сре ди ну, изу зет но су зна чај ни сви 
про јек ти који допри но се очу ва њу живот не сре ди не, рекао је пред сед ник општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић доче као је у Попин ци ма, 1. новем
бра, мини стар ку зашти те живот не сре ди
не Ире ну Вујо вић и мини стра за јав на 
ула га ња Мар ка Бла го је ви ћа, са који ма је 
оби шао запо че те радо ве на изград њи 
кана ли за ци о не мре же у овом насе љу. 
Вујо вић је том при ли ком изја ви ла да ће у 
два насе ља у општи ни Пећин ци бити 
изгра ђе но 24 кило ме тра недо ста ју ће 
кана ли за ци о не мре же, чиме ће бити 
решен више де це ниј ски про блем гра ђа на.

– Задо вољ ство ми је што данас оби ла
зи мо поче так радо ва у Попин ци ма, а 
уско ро кре ћу радо ви и у насе љу Прхо во. 
Када реа ли зу је мо про јек те у ова два 
насе ља, на кана ли за ци о ну мре жу биће 
при кљу че но више од 600 дома ћин ста ва. 
Изград ња недо ста ју ће инфра струк ту ре, 

реа ли за ци јом ова квих про је ка та, потреб
на нам је у чита вој Срби ји, а реша ва ње 
пита ња отпад них вода сва ка ко је један од 
при о ри те та и Вла де Срби је и мини ста р
ства које водим, рекла је Ире на Вујо вић.

Пред сед ник Ђокић је иста као да је 
Мини ста р ство зашти те живот не сре ди не, 
пре ко Кан це ла ри је за јав на ула га ња, за 
изград њу кана ли за ци о них мре жа у 
Попин ци ма и Прхо ву издво ји ло 616 мили
о на дина ра.

– У Попин ци ма ће бити изгра ђе но укуп
но 13 кило ме та ра, а у Прхо ву 11 кило ме
та ра кана ли за ци о не мре же, што ће гра ђа
ни ма ових насе ља у вели кој мери олак
ша ти живот. За изра ду про јект не доку мен
та ци је за ове две капи тал не инве сти ци је 
Општи на Пећин ци је издво ји ла 12,5 
мили о на дина ра соп стве них сред ста ва. 

За нашу општи ну, као за инду стриј ски 
раз ви је ну сре ди ну, изу зет но су зна чај ни 
сви про јек ти који допри но се очу ва њу 
живот не сре ди не, рекао је Ђокић и додао 
да Општи на Пећин ци већ има ком плет ну 
тех нич ку доку мен та ци ју са доби је ним гра
ђе вин ским дозво ла ма за кана ли за ци о не 
мре же у Ога ру, Бре ста чу, Дечу, Срем ским 
Миха љев ци ма, Кар лов чи ћу и Обре жу.

Гра ђа ни Попи на ца, који су данас има ли 
при ли ку и да раз го ва ра ју са мини ста р ком 
Вујо вић, сло жни су у оце ни да је реч о 
изу зет но важној инве сти ци ји за насе ље.

– За нас је ово вео ма важно. Кана ли за
ци ја је нео п ход на насе љу и овим ће бити 
решен више де це ниј ски про блем са сеп
тич ким јама, рекао нам је мешта нин 
Љуби ша Опа чић.

Мини стар ка је иста кла да је изград ња 
кана ли за ци је пред у слов како би насе ља 
могла да се при кљу че на посто је ће пре
чи ста че отпад них вода или оне који ће тек 
бити изгра ђе ни у будућ но сти. Она је наве
ла да ће кана ли за ци о на мре жа у Пећин
ци ма бити при кљу че на на пре чи стач који 
већ посто ји у инду стриј ској зони ове 
општи не.

Вујо вић је нагла си ла да је изград ња 
кана ли за ци о них мре жа нај ве ћи, али не и 
једи ни про је кат у општи ни Пећин ци. Пре
ма њеним речи ма, захва љу ју ћи добр ој 
сарад њи са општин ским руко вод ством, 
очи шће не су две дивље депо ни је, а у 
при пре ми су и дру ги зеле ни про јек ти.

С. Ђ.

– Има мо спрем не про јек те за изград
њу кана ли за ци је у још неко ли ко насе ље
них места у Пећин ци ма, које пре гле да
мо. Данас је овде и мини стар Бла го је
вић, са којим смо интен зив но ради ли у 
прет ход не две годи не када је био на челу 
Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним ула
га њи ма, која је пре гле да ла све про јек те, 
вери фи ко ва ла их, а где је било потреб но 
ради ла су се и нова мере ња. Зато сада 
може мо да поч не мо да отва ра мо гра ди

ли шта широм Срби је и да гра ди мо кана
ли за ци ју и постро је ња за пре чи шћа ва ње 
отпад них вода. У овом тре нут ку има мо 
отво ре на гра ди ли шта у Гор њем Мила
нов цу, уско ро се отва ра на Копа о ни ку, 
али и широм Срби је где је инве сти тор 
Вла да Срби је из раз ли чи тих кре дит них 
лини ја у сарад њи са раз ли чи тим мини
стар стви ма. То је нај ве ћи корак у поди за
њу ква ли те та живо та гра ђа на и зашти ти 
живот не сре ди не, рекла је Вујо вић.

Гра ди ли шта широм Срби је

Мар ко Бла го је вић, Сини ша Ђокић, Ире на Вујо вић и Мило рад Пан тић
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ДОДЕ ЉЕ НА БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТ ВА ГРА ЂА НИ МА ЗА ЕНЕР ГЕТ СКУ САНА ЦИ ЈУ 
ПОРО ДИЧ НИХ КУЋА И СТА НО ВА У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ 

Топли ји и удоб ни ји домо ви
за 39 поро ди ца

Наци о нал ни циљ сма ње ња потро шње 
елек трич не и топлот не енер ги је у пећи
нач кој општи ни, спро во ди се и путем про
гра ма пове ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти 
који суфи нан си ра ју Мини стар ство рудар
ства и енер ге ти ке и Општи на Пећин ци. 
Три де сет девет поро ди ца са тери то ри је 
пећи нач ке општи не пот пи са ло је 31. 
окто бра трој не уго во ре за доде лу бес по
врат них сред ста ва гра ђа ни ма за енер гет
ску сана ци ју поро дич них кућа и ста но ва. 

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић том при ли ком је рекао да су гра
ђа ни нај ви ше апли ци ра ли за заме ну сто
ла ри је на поро дич ним кућа ма и ста но ви
ма, као и да је укуп на вред ност доде ље
них уго во ра 4.934.220 дина ра.

– Захва љу ју ћи овом про гра му 39 поро
ди ца ће зна чај но сма њи ти утро шак енер
ги је у сво јим дома ћин стви ма, како за 
гре ја ње у зим ском пери о ду тако и за рас
хла ђи ва ње про сто ра у лет њем пери о ду, 
а сма ње ње потро шње енер ги је у дома
ћин стви ма, поред тога што сма њу је тро
шко ве, чува и живот ну сре ди ну, рекао 
нам је пред сед ник Ђокић.

Поро ди ца Милен ка Сави ћа из Пећи на
ца ће доби јем сред стви ма, како је рекао, 
реши ти про блем пот пу не топлот не изо
ла ци је поро дич не куће.

– С обзи ром на вре ме у којем живи мо 
и ситу а ци је у којој се нала зи мо због 
енер гет ске кри зе, захва љу је мо се 
Општи ни Пећин ци која је издво ји ла сред
ства да поред свих оба ве за које има под
стак не и топлот ну изо ла ци ју поро дич них 
и стам бе них згра да, изја вио је Савић.

Сане ла Ракић Кол џић из Пећи на ца 

апли ци ра ла је за заме ну про зо ра и бал
кон ских вра та на поро дич ној кући, а како 
нам је рекла, ова помоћ им доста зна чи, 
јер је на овај начин убр зан и сам про цес 
рено ви ра ња њихо ве куће у коју нису 
могли, због финан си ја, дуго годи на да 
ула жу.

С. Ђ.

Пред сед ник општи не Сини ша Ђокић на пот пи си ва њу уго во ра

„ИЗВОР“ И ГОСТИ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПЕЋИН ЦИ

Пока за ли играч ко уме ће
Пред пре пу ном салом 

пећи нач ког Кул тур ног цен тра, 
чла но ви ДННТ „Извор Доњи 
Товар ник“ одр жа ли су 30. 
окто бра свој годи шњи кон
церт. Осам де сет три чла на 
дру штва  први ансамбл, при
прем ни ансамбл, као и нај
мла ђа гру па при ка за ли су на 
сце ни сво је играч ко уме ће, 
све оно што већ седам годи на 
вред но раде. Како нам је 
рекла Дани је ла Бар нак, пред
сед ни ца „Изво ра“, посве ће ни 
су очу ва њу народ не тра ди ци
је и кул ту ре, а рад, труд и 
посве ће ност су врли не које 
цене и гаје свих ових годи на.

Она дода је, да овај кон церт 
пла ни ра ју већ дужи низ годи
на, као и да су захва љу ју ћи 
помо ћи Општи не Пећин ци, 
Кул тур ног цен тра и Ловач ког 
дру штва „Доњи Товар ник“, 
ове годи не успе ли да га реа
ли зу ју.

–Зајед но расте мо и раз ви
ја мо се, пре ла зи мо пре пре ке, 
савла да ва мо успо не и падо

ве. Сва ки члан је постао је 
важна функ ци о нал на ком по
нен та, есен ци о нал ни орган 
од кога зави си мо. Поме ра мо 
гра ни це и живи мо лепу иде ју 
окру же ни игром и песмом. 
Има мо довољ но деце, 
довољ но про гра ма, све га 
што може мо публи ци да пока

же мо. Мислим да фол клор 
заслу жу је јед ну сце ну као 
што је ова у Кул тур ном цен
тру, и да сви фол кло ри сво је 
само стал не кон цер те тре ба 
да одр же овде, јер то је знак 
коли ко раде, како раде. Фол
кло ра ши зна ју да тре ба пуно 
годи на тру да и рада да би 

један ова кав само стал ни кон
церт могао да се одр жи, 
рекла је Бар нак.

А има ла су шта да пока жу 
сва та деца, од оних нај мла
ђих до нај ста ри јих, која сво ју 
љубав пре ма игри и песми 
оства ру ју вред ним радом. 
Нај у пе ча тљи ви ји су били 
чла но ви првог ансам бла, који 
су изве ли шест коре о гра фи ја 
 Шума ди ју, Вла шке игре, 
Банат, Боси ле град, Вра ње и 
Врањ ско поље, при прем ни 
ансамбл извео је јед ну коре о
гра фи ју, као и деч ја гру па.

Дани је ла Бар нак је иста кла 
да је коре о граф Вла ди мир 
Бар нак ове годи не добио 
награ ду за нај ква ли тет ни ју 
коре о гра фи ју „Врањ ско 
поље“ на Злат ном опан ку у 
Ваље ву.

Годи шњи кон церт Изво ра 
обо га ти ли су и гости из Аран
ђе лов ца ДННТ „Шамот“, као и 
певач ка гру па „Сре ми це“ КУД 
„Слав ко Бајин“ из Вој ке.

С. Ђ.

Наступ у Пећин ци ма
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ У ПРВОМ И ДРУ ГОМ
СВЕТ СКОМ РАТУ

Поло же ни вен ци
и ода та почаст херо ји ма

Исто ри ја је та од које би тре ба ло да учи мо, на који начин да ства ра мо будућ ност, 
изја ви ла је гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић

Срем ска Митро ви ца сва ког 
новем бра обе ле жа ва осло
бо ђе ње гра да у два свет ска 
рата. У Првом свет ском рату, 
град је осло бо ђен вла сти 
Аустро у гар ске монар хи је 
петог новем бра, а у Дру гом 
свет ском рату су непри ја тељ
ске сна ге сло мље не првог 
новем бра. Ове годи не је 
упра во на тај дан, први 
новем бар одр жа но све ча но 
обе ле жа ва ње осло бо ђе ња 
оба исто риј ски важна дату ма. 

Пово дом обе ле жа ва ња 78 
годи на од осло бо ђе ња Срем
ске Митро ви це у Дру гом 
свет ском рату, деле га ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца је 
на челу са гра до на чел ни цом 
Све тла ном Мило ва но вић и 
пред сед ни ком Скуп шти не 
гра да Вла ди ми ром Павло ви
ћем, рано ују тру, првог 
новем бра поло жи ла венац на 
спо ме ник осло бо ди ла ца гра
да, код Желе знич ке ста ни це. 

– Ско ро сва ки део нашег 
гра да је неми све док неми
лих дога ђа ја из про шло сти. 
Исто ри ја је та од које би тре
ба ло да учи мо, на који начин 
да ства ра мо будућ ност. На 
овом спо ме ни ку палим бор
ци ма, као и сва ке годи не, 
пола же мо вен це у знак сећа

ња на жртве, јер се на овом 
месту деси ла нај те жа и 
одлу чу ју ћа бит ка, чији је 
исход био осло бо ђе ње наше 
Срем ске Митро ви це. 

Све ча ност обе ле жа ва ња је 
наста вље на на Спо мен – 
гро бљу, пола га њем вена ца и 
цве ћа број них борач ких орга
ни за ци ја и дру гих деле га ци ја 
и вој ске. Гра до на чел ни ца 

Све тла на Мило ва но вић је 
венац поло жи ла са сво јим 
заме ни ком Петром Самар џи
ћем, а при сут ни ма су се 
обра ти ли и пред став ни ци 
СУБ НОРа.

– Нала зи мо се на овом 
месту како бисмо ода ли 
почаст и захвал ност свим 
настра да ли ма, бор ци ма и 
херо ји ма који су се бори ли 

за сло бо ду. То је било тешко 
вре ме, од 1941. до 1945. 
годи не. Дру ги свет ски рат 
био је нај кр ва ви ји рат, са огр
ом ним стра да њем ста нов ни
штва. Посеб но на дан првог 
новем бра 1944. годи не, 
тада шња Југо сло вен ска вој
ска, број не једи ни це и диви
зи је, осло бо ди ле су овај 
град. Непри ја тељ је био опа
сан, нису има ли мило сти. 
Једи ни це вој ске у садеј ству 
са Црве ном арми јом, рато ва
ли су непре кид но дани ма, до 
првог новем бра, кад је 
непри ја тељ побе ђен. Хра бри 
бор ци су сло ми ли све непри
ја тељ ске лини је. Народ Сре
ма је био хра бар у жељи да 
сачу ва и осло бо ди сво ју 
земљу, кућу и њиву, рекао је 
Јово Баро ше вић пред сед ник 
покра јин ског одбо ра СУБ
НОРа.

Тако ђе у скло пу цере мо ни
је, поло же ни су и вен ци и 
цве ће на Спо мен – костур ни
цу срп ских вој ни ка поги ну лих 
у Првом свет ском рату. У име 
локал не само у пра ве, венац 
је поло жио Зоран Мишче вић, 
заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру и спорт.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

У Цар ској пала ти су, након 
ода ва ња поча сти стра да ли
ма током Првог и Дру гог свет
ског рата, деле га ци је и гости 
при су ство ва ли отва ра њу 
изло жбе пла ка та „На иви ци 
побе де“, посве ће ној Вели ком 
отаџ бин ском рату. Пред ста
вље на је и постав ка маке та 
ави о на и дру гих вој них вози
ла „Од пора за до побе де“. 

– Јасно је да овај датум 
зна чи мно го за Срем ску 
Митро ви цу, али и њену 
будућ ност. Вели ка нам је 
част да уче ству је мо у обе ле
жа ва њу и што смо позва ни 
да дође мо, рекао је Геор ги 
Енгел хардт, пред став ник 
Руског цен тра за нау ку и кул

ту ру „Руски дом“ у Бео гра ду, 
обра ћа ју ћи се током отва ра
ња изло жбе.

Изло жбе у Цар ској пала ти

Геор ги Енгел хардт

Пола га ње вена ца на спо ме ник осло бо ди о ци ма
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ПОКЛОН КОН ЦЕРТ МИТРОВ ЧА НИ МА: Неле Карај лић и Сте фан Милен ко вић
оду ше ви ли публи ку

Бетовен и Ибро дирка
Неле Карај лић, попу лар ни 

рок музи чар и Сте фан Милен
ко вић, врсни вио ли ни ста укр
сти ли су тален те и љубав 
пре ма музи ци и доне ли 
Митров ча ни ма музич ку 
посла сти цу за пам ће ње. Кон
церт је одр жан пред пуним 
град ским тргом у сре ду, дру
гог новем бра. Иако су се мно
ги пита ли како изгле да када 
се спо је кла сич на и рок музи
ка, састав „Rock el cla si co“, 
раз био је све пред ра су де, 
уко ли ко их је и било, када су 
у пита њу ова ква два музи ча
ра.

– Тај спој је настао само 
захва љу ју ћи чиње ни ци да и 
Сте фан Милен ко вић и ја 
стра шно воли мо музи ку и да 
нам је музи ка на неки начин 
живот. Ако је њему живот, 
мени је обо ље ње. Љубав 
пре ма музи ци је про бу ди ла у 
нама нешто истра жи вач ко, да 
види мо како би то изгле да ло 
када би он, вио ли ни ста свет
ске кла се и ја, реци мо, успе
шни локал ни певач, ушли у 
један нови кон цепт. Људи у 
Срем ској Митро ви ци су пре
по зна ли да би такав про грам 
био сја јан за дане кул ту ре у 
гра ду, изја вио је Неле Карај
лић на кон фе рен ци ји за нови
на ре, уочи кон цер та.

При ја тељ кон цер та је ком
па ни ја Метал фер, која је пре
по зна ла да би овај састав 
био добар поклон Срем ској 
Митро ви ци.

– Сада смо први пут у Вој

во ди ни и изу зет но нам је 
задо вољ ство. Пре ми је ру смо 
има ли у Бео гра ду на Ташмај
да ну и ово је при ли ка да се 
публи ка упо зна спо јем кла си
ке и пан ка. Успе ли смо да 
скро ји мо наша два све та, а 
да се шаво ви не виде и да 
све буде у сим би о зи. Људи 
који су нави кли на чисту кла
си ку, али и који су нави кли на 
кла сич не песме „Забра ње ног 
пуше ња“ биће задо вољ ни, 
рекао бих заин три ги ра ни, 

што ће чути нешто дру га чи је, 
пору чио је Сте фан Милен ко
вић.

Добро позна те мело ди је из 
све та кла си ке, нај чу ве ни јих 
ком по зи то ра, али и нај ве ће 
хито ве „Забра ње ног пуше ња“ 
публи ка је доче ка ла гро мо
гла сним апла у зи ма, посеб но 
изне на ђе ња начи ном на који 
ова два умет ни ка кому ни ци
ра ју на сце ни и са публи ком. 
На први поглед неспо ји во, 
саста ло се у јед ној цели ни 

која је оду ше ви ла све при сут
не. Посе бан уго ђај има ли су 
нај мла ђи, који су током овог 
кон цер та доби ли епи тет 
„Буду ћих важних осо ба“, те су 
ста ја ли у првим редо ви ма, 
посеб но огра ђе ним за њих, 
како би ужи ва ли у кон цер ту. 
Спој гене ра ци ја и раз ли чи тих 
музич ких пра ва ца, био је нај
ве ћи увод у град ску про сла ву 
Новем бар ских дана.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Музич ки спек такл на град ском тргу
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СТА РА БИН ГУ ЛА: БЕС ПЛАТ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ МЕШТА НА

Вој ни лекар на селу

Циљ ове акци је је пру жа ње меди цин ске помо ћи ста нов ни штву 
којем је оте жан при ступ систе му здрав стве не зашти те, изја вио је 
Петар Самар џић, заме ник гра до на чел ни це Срем ске Митро ви це

Већи на села у Срби ји се 
суо ча ва са про бле мом 
гаше ња огњи шта, услед 
мигра ци ја мла ђег ста нов ни
штва. Ни Срем не зао ста је 
за остат ком земље. Док се 
оче ку ју зва нич ни резул та ти 

попи са, у Ста рој Бин гу ли не 
може мо да доби је мо тачан 
одго вор има ли 80 или пре
ко 100 ста нов ни ка. У основ
ној шко ли посто ји један ђак, 
у дру гом раз ре ду, а по 
намир ни це и лекар ски пре

глед, мешта ни одла зе у 
сусед но село Дивош. Кажу 
да су се већ и нави кли, а 
Дивош није „пре ко све та“. 

У окви ру про јек та „Вој ни 
лекар на селу“ који орга ни
зу је Гру па за цивил но – вој

Помоћ ста рач ким дома ћин стви ма

Петар Самар џић

Татја на Јован че вић

Мешта ни Ста ре Бин гу ле се ода зва ли пре гле ди ма

Волон те ри Црве ног крста 
били су на рас по ла га њу 
током чита ве акци је, а затим 
су поде ли ли помоћ соци јал но 
угро же ни ма у Ста рој Бин гу
ли.

– На позив Гру пе за цивил
но – вој ну сарад њу, Црве ни 
крст је са задо вољ ством 
подр жао и ову акци ју, која је 
јед на у низу коју реа ли зу је мо 
зајед но. Овог пута оби ла зи мо 
оне који ма је потреб на помоћ, 
углав ном су то ста рач ка, 
самач ка дома ћин ства или 
поро ди це са више деце. При
пре ми ли смо за њих паке те 
хра не и хиги је не, рекла је 
Татја на Јован че вић секре тар 
митро вач ког Црве ног крста.
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ну сарад њу Коман де Прве 
бри га де Коп не не вој ске, у 
сре ду, дру гог новем бра 
лека ри су посе ти ли Ста ру 
Бин гу лу. Циљ ове посе те 
били су лекар ски пре гле ди 
ста нов ни штва, од стра не 
меди цин ског тима Прве 
бри га де Коп не не вој ске са 
покрет ном меди цин ском 
лабо ра то ри јом. Актив ност 
су помо гли и локал на само
у пра ва, митро вач ки Црве ни 
крст и Дом здра вља.

– Циљ ове акци је је пру
жа ње меди цин ске помо ћи 
ста нов ни штву којем је оте
жан при ступ систе му здрав
стве не зашти те. Пре гле ди 
се оба вља ју не само у овој 
при вре ме ној амбу ла нти, 
већ и у селу, а том при ли
ком ће соци јал но угро же ни
ма бити уру че ни и паке ти 
помо ћи, изја вио је Петар 
Самар џић, заме ник гра до
на чел ни це Срем ске Митро
ви це.

У самом селу не посто ји 
ни амбу лан та, те су пре гле
ди врше ни у про сто ру 
основ не шко ле

– Паци јен ти из Ста ре 
Бин гу ле се упу ћу ју на пре
гле де у Дивош, прво сусед
но место које има лека ра. 
Ми током ове акци је врши
мо и основ не кли нич ке пре
гле де, као и мере ње крв ног 
при ти ска и шеће ра, обја
снио је др Адил Елхаг, в. д. 
дирек то ра Дома здра вља.

У слу ча је ви ма да лека ри 
при ме те здрав стве не смет
ње код пре гле да них паци је
на та, они ће бити упу ће ни 
на даљу дијаг но сти ку у 
Општу бол ни цу. 

Пре гле ди се нису мора ли 
зака зи ва ти, пот пу но су бес
плат ни, а пре гле да ни су сви 
заин те ре со ва ни мешта ни.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

др Адил Елхаг

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ПЧЕ ЛИ ЦА“

Деца, роди те љи и
вас пи та чи у зајед нич кој акци ји

Пред школ ска уста но ва 
„Пче ли ца“ од 2019. годи не 
при ме њу је нове Осно ве про
гра ма пред школ ског вас пи та
ња и обра зо ва ња чији је циљ 
цело вит раз вој и добро бит 
дете та кроз инте гри са ни при
ступ уче њу, пове зи ва ње игре и 
дру гих актив но сти, као и 
изград ња сми сле них одно са 
са вршња ци ма и одра сли ма у 
про сто ру који је инспи ра ти ван. 
По овом про гра му, акце нат се 
ста вља на сарад њу деце са 
роди те љи ма, одно сно на про
јект не актив но сти које омо гу

ћа ва ју роди те љи ма веће уче
шће и укљу чи ва ње у актив но
сти које се реа ли зу ју у врти ћи
ма.

На ини ци ја ти ву вас пи та ча 
врти ћа „Маја“, позва ни су 
роди те љи да зајед нич ки уре де 
дво ри ште врти ћа.  Уре ђе њу 
врти ћа ода зва ло се 25 роди те
ља и сви вас пи та чи. Зајед нич
ким уче ство ва њем вас пи та ча, 
роди те ља и деце, про стор је 
опле ме њен новим садр жа ји ма 
за игру, уче ње и истра жи ва ње.

Захва љу ју ћи машти и кре а
тив но сти вас пи та ча и роди те

ља, дво ри ште је доби ло нов 
изглед. После уре ђе ња, деци 
су доступ не спољ не инста ла
ци је, шатор, клу пи це, шта фе
ла ји за црта ње, „блат ња ва 
кухи ња“, гусе ни це од гуме… 
Сто ло ви су пре фар ба ни са 
моти ви ма дру штве них ига ра и 
ауто ста за, а новим боја ма 
осве же не су љуља шке и клу
пе.

Роди те љи су поне ли више 
него пози тив не ути ске, а сле
де ће дру же ње и реа ли за ци ја 
нових иде ја зака за но је за про
ле ће.

Акција у вртићу „Маја“

 АГЕН ЦИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА  

Без бед но бици клом кроз град
Аген ци ја за без бед ност сао

бра ћа ја Гра да Срем ска 
Митро ви ца  и Савез за без
бед ност сао бра ћа ја Срем ска 
Митро ви ца данас су у ОШ 
„Јован Попо вић“, Срем ска 
Митро ви ца, одр жа ли тео риј
ску и прак тич ну обу ку –тре
нинг „Без бед на вожња бици

клом“, са акцен том на без бед
но уче шће уче ни ка у сао бра
ћа ју. Кроз тре нинг уче ни ци су 
доби ли саве те како да без
бед но кори сте бицикл, елек
трич ни бицикл и елек трич ни 
тро ти нет у сао бра ћа ју. Након 
тео риј ске обу ке, инструк то ри 
су  са уче ни ци ма у  школ ском 

дво ри шту спро ве ли и прак тич
ну обу ку на поли го ну.

Савез за без бед ност сао
бра ћа ја Срем ска Митро ви ца 
је наја вио том при ли ком да ће 
у наред ним месе ци ма обез бе
ди ти (купи ти) поли гон који ће 
бити вла сни штво Гра да, како 
би на тај начин еду ко ва ли 
наше нај мла ђе сугра ђа не 
пред школ ског и основ но школ
ског узра ста за без бед но 
кори шће ње бици кла, елек
трич ног бици кла и  елек трич
ног тро ти не та. Акце нат обу ке 
је нарав но без бед ност у сао
бра ћа ју  нај мла ђих сугра ђа на, 
али и ства ра ње нави ке за очу
ва ње живот не сре ди не.

Град, Аген ци ја за без бед
ност сао бра ћа ја Гра да Срем
ска Митро ви ца и Савез за без
бед ност сао бра ћа ја Срем ска 
Митро ви ца пола зни ци ма ове 
обу ке обез бе дио је прак тич не 
покло не у виду ран ца , фла
ши це за воду и треп ћу ћег све
тла за бицикл.

Обука у ОШ „Јован Поповић“
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Одбор ни ци СО Ири гу су јед но гла
сно, на сед ни ци одр жа ној 3. новем бра, 
доне ли одлу ку о доде ли јав них при зна
ња и награ да за 2022. годи ну.

Коми си ји за одли ко ва ња и дру га 
дру штве на при зна ња Општи не Ириг је 
на осно ву кон кур са који је био отво рен 
до 17. окто бра при сти гло пет бла го вре
ме них и пот пу них при ја ва, под не тих од 
стра не овла шће них пред ла га ча.

Одбор ни ци су се сагла си ли са пред
ло гом Коми си је тако да ће Пове љу 
Општи не Ириг доби ти Дом здра вља, 
за вели ку пожр тво ва ност и пре да ност 

у бор би про тив виру са COVID19 као  и 
за очу ва ње јав ног здра вља.  

Захвал ни ца Општи не Ириг за 2022. 
годи ну иде у руке Црве ног крста Ириг 
за пру жа ње помо ћи дру штве ној зајед
ни ци кроз хума ни тар не акци је и дона
ци је.

Захвалница Општи не Ириг за 2022. 
годи ну и нов ча на награ да, у изно су од 
50.000 дина ра се доде љу је Фили пу 
Јова но ви ћу из Кру ше дол Села, за 
пока за ну изу зет ну хра брост и при бра
ност у избе га ва њу тра ге ди је на путу 
ИригРума. Наи ме, он је 8. сеп тем бра, 

као пут ник у ауто бу су, након што је 
воза чу изне на да позли ло, реа го вао на 
вре ме и пре у зео коман ду над вози лом 
и зау ста вио ауто бус са пут ни ци ма и 
тако избе гао несре ћу и спа сао живо те 
људи.

Добит ни ци ма ће ова при зна ња бити 
уру че на на све ча ној сед ни ци СО Ириг 
која ће се, пово дом Дана општи не 13. 
новем бра, одр жа ти 14. новем бра у 
Срп ској чита о ни ци, а при зна ња ће им 
уру чи ти Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед
ник Општи не.

С. Џаку ла

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

СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

За девет месе ци реа ли за ци ја 
буџе та 53 про цен та

Пре ма изве шта ју о реа ли за ци ји буџе та 
за девет месе ци, буџет Општи не Ириг је 
у овом пери о ду реа ли зо вао 53 про це нат 
пла ни ра них при хо да и при ма ња, док су 
рас хо ди и изда ци оства ре ни са 40 одсто 
од пла ни ра них. То у дина ри ма изно си 
634 мили о на дина ра при хо да, док су 
изда ци дости гли цифру од непу них 476 
мили о на. 

Додај мо, уку пан износ при хо да и при
ма ња, као и рас хо да и изда та ка општин
ског буџе та су пла ни ра ни у бру то изно су 
од 1.194.163.970 дина ра.

Са реа ли за ци јом буџе та одбор ни ке 
СО Ириг, на сед ни ци одр жа ној 3. новем
бра, упо зна ла је Мир ја на Бабић, шефи ца 

Слу жбе за финан си је и буџет.
Посма тра но по врста ма јав них при хо

да по осно ву поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке опри хо до ва но је 
141,1 мили он дина ра, те је тако план 
реа ли зо ван са 70 про це на та. 

– Од овог изно са нај ви ше је напла ће но 
поре за на зара де, ско ро 106 мили о на. 
При хо ди од поре за на имо ви ну изно се 
110,8 мили о на дина ра што је 69 одсто у 
одно су на план, а највише је напла ће но 
поре за на имо ви ну од обве зни ка који не 
воде послов не књи ге. Тран сфе ри од дру
гих нивоа вла сти су буџе ту општи не 
доне ли 185,9 мили о на дина ра, што је 32 
про цен та од пла ни ра них за 2022. годи ну, 

иста кла је Мир ја на Бабић. 
– После девет месе ци изврше ње буџе

та на при ход ној стра ни је 53 про цен та, 
док је на рас ход ној нешто мање. Има мо 
вели ке инве сти ци је, ја бих навео 100 
мили о на од Покра ји не за асфал ти ра ње 
ули ца и наших додат них 40 мили о на, то 
смо један део пла ти ли у окто бру, тако ђе 
има мо и атар ске путе ве. Тако да ће све 
то до кра ја годи не доћи на сво је и ми 
оче ку је мо да ћемо ове годи не има ти 
извр ше ње пре ко 90 про це на та  како код 
при ма ња тако и рас хо да. Ја се надам да 
ће та цифра бити и већа, рекао је пред
сед ник Општи не Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО ИригМир ја на Бабић о буџе ту

У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИ НЕ

Позна ти носи о ци
нај ви ших при зна ња Општи не
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ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Реа ли за ци ја пове ре них оба ве за
ЈП „Кому на лац“ у Ири гу наста вља са 

опо рав ком посло ва ња а у првих шест 
месе ци, пре ма изве шта ју дирек тор ке Дра
га не Кијач ки, све пове ре не делат но сти су 
редов но извр ша ва не. 

У одно су на план, у том пери о ду је за 16 
про це на та изми ре но више оба ве за пре ма 
доба вља чи ма, али и оба ве зе пре ма запо
сле ни ма, док при о ри тет има редов но сер
ви си ра ње теку ћих оба ве за.

Да би се напла ти ла потра жи ва ња, 
посла те су опо ме не куп ци ма и прав ним 
лици ма за неиз ми ре на дуго ва ња, после 
чега је напла ће но више од мили он дина ра 
дуго ва ња, а пове ћа ње напла те је један од 
кон ти ну и ра них зада та ка овог Јав ног пред
у зе ћа.

Извр ше но је, уз сагла сност Општин ског 

већа, пове ћа ње цена кому нал них услу га, у 
про се ку за 10 про це на та, а тада је изме
ном ценов ни ка уве де на 

и накна да за одно ше ње отпа да и одр жа
ва ње депо ни је за пру жа о це услу ге сме
шта ја у тури стич ке свр хе. 

Поло ви ном сеп тем бра су одбор ни ци 
ири шке скуп шти не дали и сагла сност на 
изме ну про гра ма посло ва ња ЈП „Кому на
лац“ са про гра мом одр жа ва ња јав них 
зеле них повр ши на.

 – Ова изме на је извр ше на на осно ву 
резул та та оства ре них у прва два квар та ла 
теку ће годи не. Извр ши ли смо пре ра спо де
лу укуп ног изно са пла ни ра них при хо да по 
пози ци ја ма билан са успе ха, док дру га 
изме на под ра зу ме ва ажу ри ра ње ценов ни
ка кому нал них услу га које су састав ни део 

про гра ма посло ва ња у скла ду са пове ћа
њем цена на које је сагла сност дало 
Општин ско веће, рекла је дирек тор ка Дра
га на Кијач ки.

Састав ни део ове изме не је и про грам 
одр жа ва ња јав них зеле них повр ши на који 
обу хва та пери од од 1. сеп тем бра па до 
кра ја теку ће годи не, а про грам је рађен на 
осно ву одлу ке СО Ириг из 2019. годи не да 
се овај посао пове ра ва њихо вом кому нал
ном пред у зе ћу. 

Када је реч о зеле ним повр ши на ма, пре
ма овом про гра му у Ири гу има 52.700 ква
драт них мета ра зеле них повр ши на, у Врд
ни ку 115.989 ква драт них мета ра, а у оста
лим насе љи ма још 110.400. Дакле реч је о 
укуп но 279.089 ква драт них мета ра зеле
них повр ши на у ири шкој општи ни. С. Џ.

Ири шка општи на је закљу
чи ла уго вор са иза бра ним 
изво ђа чи ма радо ва на уре ђе
њу атар ских путе ва и отре си
шта на тери то ри ји општи не.

Вред ност ових радо ва је 
24,7 мили о на дина ра без 
ПДВ  70 одсто сред ста ва за 
ове радо ве је доби је но од 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, док је 30 одсто 
обез бе ди ла локал на само у
пра ва.

 – Радо ви на уре ђе њу атар
ских путе ва у нашој општи
ни су завр ше ни, а уре ђе но је 
3,1 кило ме тар ових путе ва. 
Гле да ће мо да, код при пре
ме буџе та за наред ну годи ну, 
издво ји мо нешто више сред
ста ва за ата р ске путе ве који 
су нам јако важни, пого то во 
што је ове годи не било више 
при ли ва у буџет од пољо при
вре де, каже Тихо мир Сто ја
ко вић, пред сед ник Општи не 
Ириг. 

Радо ви на атар ским путе
ви ма су реа ли зо ва ни у Ири гу, 
Врд ни ку, Риви ци, Малој Реме
ти, Нера ди ну, Грге те гу и Кру
ше дол селу.

Изво ђа чи радо ва су биле 
фир ме Ката го кон стракшн 
и Сокак агре га ти из Руме и 
Карин комер цу из Ветр ни ка.

У ири шкој општи ни је у току 
и реа ли за ци ја нај ве ћег про
јек та за ову годи ну, а то је 
асфал ти ра ње ули ца за које 
је ова локал на само у пра ва, 
по кон кур су за финан си ра ње 

и суфи нан си ра ње про је ка та у 
обла сти сао бра ћај не инфра
струк ту ре, од Покра ји не доби
ле зна чај на сред ства у виси ни 
од 100 мили о на дина ра, док је 
сама опре де ли ла 40 мили о на. 

– Дакле, ради се о укуп но 
140 мили о на дина ра који су 
наме ње ни за реха би ли та ци ју 
сао бра ћај не инфра струк ту
ре у Јаску, Риви ци, Врд ни ку, 
Ири гу, Нера ди ну, Шатрин ци
ма и Кру ше дол селу. Реч је о 
зна чај ним радо ви ма који су у 
току и који ће сва ка ко побољ
ша ти ква ли тет живо та гра ђа
на у тим сре ди на ма – каже 
Тихо мир Сто ја ко вић.

Про јек том је пред ви ђе на 
реха би ли та ци ја ули ца у Јаску 
Ул. Змај Јови на, у Врд ни ку Ул. 

Раде Павло вић, Нова коло ни
ја 56, део везе 56 и део везе 
34, део код врд нич ке основ не 
шко ле, као и Вино гра дар ска 
ули ца. У Ири гу се врши реха
би ли та ци ја у Новој ули ци, Ул. 
Нико ле Тесле, скре та ње пре
ма Ул. Змај Јови на, код цркве 
и про ду же так Фру шко гор ске 
ули це пре ма Мана сти ру Ново 
Хопо во. У Нера ди ну ће се 
ради ти део Ул Моше Пија де, 

у Кру ше дол Селу Ул. Јова на 
Ата на си је ви ћа, у Риви ци Ул. 
Палих бора ца, а у Шатрин ци
ма Ул. Мар ша ла Тита.

Рок за завр ше так реха би ли
та ци је ових ули ца је 120 дана 
од дана уво ђе ња изво ђа ча 
радо ва у посао.

Изво ђа чи радо ва су рум ске 
фир ме Ката го кон стракшн и 
Сокак агре га ти, као и Карин 
комерц из Ветер ни ка. С. Џ.

ВЕЛИ КИ РАДО ВИ У ИРИ ШКОЈ ОПШТИ НИ

Ата р ски путе ви завр ше ни, 
асфал ти ра ње ули ца у току

Тихомир Стојаковић
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ

У току обим ни радо ви
на рекон струк ци ји згра де

У годи ни када се обе ле жа ва 
250 годи на од изград ње згра
де у којој је Зави чај ни музеј 
Рума и 60 годи на од осни ва
ња ове уста но ве, запо че ли 
су обим ни радо ви на рекон
струк ци ји згра де. 

Циљ је да се сачу ва овај 
важан кул тур но исто риј ски 
спо ме ник, али и ство ре усло
ви за бољи рад запо сле них, 
као и про стор за све бога ти ји 
фун дус Зави чај ног музе ја, као 
и отва ра ње стал не изло жбе
не постав ке.

Радо ви су запо че ли, пре 
све га, због реша ва ња про бле
ма капи лар не вла ге у зидо ви
ма, због које нису посто ја ли 
усло ви за држа ње екс по на та 
и стал не постав ке у при зе
мљу објек та. 

– Реч је о све о бу хват ним 
радо ви ма. После исе ца ња 
вла ге, сад нам сле ди заме на 
сто ла ри је, заме на елек тро
ин ста ла ци ја, инста ла ци ја за 
теле ко му ни ка ци је, поста вља
ње аларм ног систе ма, као и 
про тив по жар них инста ла ци ја 
како би дове ли згра ду у нај
бо ље усло ве за стал не изло
жбе не постав ке. Тако ћемо 
има ти нај са вре ме ни ју постав
ку у згра ди ста рој 250 годи на, 
каже Урош Нико лић, кустос 
архе о лог Зави чај ног музе ја 
Рума. 

Поред ком плет не адап та ци
је про сто ра усле ди ће и њего
ва реор га ни за ци ја, у сми слу 
да се ова згра да са посто
је ћим про сто ром што боље 
иско ри сти, буду ћи да она није 

гра ђе на са свр хом да буде 
музеј. Са овом реор га ни за ци
јом биће про сто ра и за додат
не депое, али и потре бан 
кан це ла риј ски про стор за рад 
запо сле них.

Када је реч о стал ној 
постав ци коју су мно ги и бив
ши запо сле ни ста вља ли као 
свој циљ, али се није реа ли
зо вао све до сада, по речи ма 
Уро ша Нико ли ћа, ова једин
стве на постав ка ће садр жа
ти дело ве од гео ло шке про
шло сти Сре ма, архе о ло шког 
дела, исто риј ског, етно ло шког 
па до умет нич ког дела и при
ме ње не умет но сти. 

Зани мљи во је да се ови 

све о бу хват ни радо ви на згра
ди Зави чај ног музе ја делом 
покла па ју и са вели ким архе
о ло шким истра жи ва њи ма, о 
који ма смо и ми писа ли, на 
лока ли те ту Аџи не њиве код 
Клен ка, који су завр ше ни 
почет ком јула ове годи не. 

– Цело ку пан мате ри јал који 
је иско пан на самом лока
ли те ту Аџи не њиве у Клен
ку биће пре нет у Зави чај ни 
музеј Рума и биће део стал не 
постав ке, а нарав но и темат
ских изло жба које ће се ради
ти на том самом мате ри ја лу, 
исти че Урош Нико лић.

Док се у згра ди изво де 
радо ви, музеј ски екс по на ти 

су пре ме ште ни у бив шу згра
ду Град ске библи о те ке, где ће 
се чува ти до конач ног рено
ви ра ња музеј ског објек та. Тај 
про стор је пого дан за чува ње 
екс по на та који су под видео 
над зо ром, док ће неки екс по
на ти, који ма је то потреб но, 
ићи на кон зер ва ци ју коју ће 
финан си ра ти рум ска општи
на. 

– Сад пре се ља ва мо део 
моби ли ја ра како би што више 
осло бо ди ли згра ду за радо
ве који су пре о ста ли и како 
би убр за ли про цес завр шет ка 
стал не постав ке, каже Нико
лић.

С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва у Музе ју

ИЗМЕ НЕ ПДР „ПАРК ШУМА БОР КО ВАЦ “

Изград ња пешач кобици кли стич ке ста зе 
уз Бор ко вач ки канал

Ове годи не се амби ци о зно кре ну ло у 
уре ђе ње Бор ков ца, као и пла же на Бор
ко вач ком језе ру, како би оми ље но изле
ти ште Румља на доби ло нове садр жа је и 
поста ло попу лар на тури стич ка дести на
ци ја и ван општин ских и срем ских окви
ра. 

У ту свр ху је донет и план детаљ не 
регу ла ци је, али су на ини ци ја ти ву 
Општи не Рума, на сед ни ци СО Рума која 
је одр жа на поло ви ном окто бра, одбор ни
ци доне ли одлу ку о изра ди изме на и 
допу на ПДР „Парк шума Бор ко вац“ како 
би се уре дио и про стор око Бор ко вач ког 
пото ка са поја сом заштит ног зеле ни ла 

од Ули це 15. август до бра не на Бор ко
вач ком језе ру.

Ту је првен стве но пла ни ра на изград ња 
пешач ко  бици кли стич ке ста зе тако да 
би се, гото во из цен тра гра да, и овим 
путем могло доћи до изле ти шта Бор ко
вац. 

– Овим би мало рас те ре ти ли и Орло
ви ће ву ули цу, али доби ли и још јед ну 
тури стич ку атрак ци ју. Пла ни ра мо изград
њу пешач кобици кли стич ке ста зе, са 
ком плет ним осве тље њем и клу па ма за 
одмор. За то смо доби ли и помоћ од ЈП 
„Воде Вој во ди не“ у изно су од 30 мили о на 
дина ра, а ми ћемо уло жи ти још 24 мили

о на дина ра. Мора мо ура ди ти екс про при
ја ци ју земљи шта и при прем не радо ве 
како би ушли у реа ли за ци ју овог про јек та 
можда већ кра јем годи не, каже Алек сан
дра Ћирић, пред сед ни ца Општи не.

Уко ли ко се са почет ним посло ви ма не 
кре не до кра ја ове годи не, онда ће се 
почет ком сле де ће годи не запо че ти са 
чишће њем Бор ко вач ког пото ка и изград
њу ове ста зе. 

То ће бити још један пра вац којим ће 
гра ђа ни моћи да дођу директ но до Бор
ков ца, али и да кори сте ста зу за шет њу и 
рекре а ци ју.

С. Џаку ла
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ЈП „ГАСРУМА“ 

Одло же но пла ћа ње и нов начин 
обра чу на потро шње

Над зор ни одбор овог јав ног пред у зе ћа 
на сед ни ци одр жа ној 31. окто бра је  одо
брио одло же но пла ћа ње рачу на за утро
ше ни гас за пери од од новем бра ове до 
мар та наред не годи не.

Ова одлу ка се тиче потро ша ча у кате
го ри ји дома ћин ства. Одлу ка под ра зу ме
ва да се рачу ни деле пре ма дату му 
доспе ћа, а да се 60 одсто месеч ног дуга 
пла ћа до 20. у теку ћем месе цу за прет
ход ни месец, док оста так рачу на од 40 
про це на та доспе ва 170 дана од изда ва
ња тог рачу на.

Као и прет ход них годи на, одлу ка се 
при ме њу је од доби ја ња рачу на за новем
бар ску потро шњу. 

– Овај репро грам рачу на је наша 
добра воља да помог не мо гра ђа ни ма. 
На овај начин ЈП „Гас  Рума“ наста вља 
са сво јом прак сом помо ћи дома ћин стви
ма која кори сте при род ни гас за гре ја ње, 
да лак ше изми ре сво је доспе ле оба ве зе. 
То, ујед но зна чи,  да наше пред у зе ће на 
неки начин кре ди ти ра потро ша че, каже 

дирек тор Зоран Него ва но вић.
Он дода је да сле ди и јед на нови на 

када је реч о обра чу ну потро шње утро
ше ног гаса.

Наи ме, већ сад у новем бру, потро ша чи 
ће доби ти рачу не за окто бар где ће се 
испо ру че ни при род ни гас уме сто у куб
ним метри ма, обра чу на ва ти у утро ше
ним кило ва ча со ви ма (KWh), одно сно за 
испо ру че ну енер ги ју из гаса.

ЈП  „Гас  Рума“ је  доби ло сагла сност 
Аген ци је за енер ге ти ку Репу бли ке Срби
је на одлу ку о цени при род ног гаса за 
јав но снаб де ва ње, коју је донео Над зор
ни одбор овог пред у зе ћа,  у скла ду са 
мето до ло ги јом за одре ђи ва ње цене при
род ног гаса за јав но снаб де ва ње. 

 – Про ме на у начи ну фак ту ри са ња 
цена гаса за јав но снаб де ва ње неће има
ти еко ном ско финан сиј ске ефек те на 
виси ну тари фа и про сеч них цена при
род ног гаса за јав но снаб де ва ње.Тако 
ћемо на рачу ни ма има ти први пут кило
ват ча со ве, али се цена гаса не мења, то 

је бит но да истак не мо, она ће оста ти 
иста, иста као је дирек тор Него ва но вић. 

Наи ме, цена је до сада била 39,16 
дина ра по куб ном метру, а сада је 3,82 
дина ра по KWh, што зна чи да је однос 
10,26 KWh у куб ном метру.

До ове изме не у обра чу ну је дошло 
због ускла ђи ва ња са прак сом европ ске 
зајед ни це.

С. Џаку ла

Зоран Него ва но вић

У новем бру потро ша чи ће доби ти рачу не за окто бар 
где ће се испо ру че ни при род ни гас уме сто у куб ним 
метри ма, обра чу на ва ти у утро ше ним кило ва ча со ви ма 
(KWh), одно сно за испо ру че ну енер ги ју из гаса

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Како до успе шног пољо при вред ног 
газдин ства

Јед но днев ни семи нар „Веза изме ђу 
при мар не про из вод ње, пре ра де и пла
сма на про из во да на газдин ству“ одр
жан је 3. новем бра, прво у про сто ри ја ма 
Пољо при вред не струч не слу жбе Рума, а 
потом и на Пољо при вред ном газдин ству 
Попо вић у Вог њу.

Овај семи нар се реа ли зу је у окви ру 
про јек та „Уна пре ђе ње кон ку рент но сти 
пољо при вре де уво ђе њем кон цеп та инте
грал не про из вод ње у општи ни Рума“ који 
финан си ра локал на само у пра ва.

Основ ни циљ овог про гра ма је пове
ћа ње кон ку рент но сти и про дук тив но сти 
малих газдин ста ва уз очу ва ње локал не 
разно ли ко сти и тра ди ци о нал них про из
во да, уз уво ђе ње инте грал них прин ци па 
у про из вод њу који ука зу ју на бољи ква ли
тет, обез бе ђу ју дода ту вред ност и пошту
ју стро га пра ви ла савре ме ног тржи шта.

Осно ва раз во ја малог пољо при вред
ног газдин ства и села којем газдин ство 
при па да је успо ста вља ње и уна пре ђе ње 
везе изме ђу при мар не про из вод ње, пре
ра де и пла сма на. 

– Уче сни ци семи на ра су про из во ђа чи, 

пре ра ђи ва чи, пред став ни ци пољо при
вред не шко ле, удру же ња, задру га, струч
них слу жби, тури стич ких орга ни за ци ја и 
медиј ских кућа. Про грам обу хва та реги о
нал ну међу ин сти ту ци о нал ну пове за ност 
свих акте ра у лан цу про из вод ње, пре ра
де и пла сма на хра не, што је осно ва раз
во ја малог пољо при вред ног газдин ства 

и села којем газдин ство при па да. Про
гра ми раз во ја који се могу при ме ни ти у 
јед ном дома ћин ству, селу или реги о ну, 
а који омо гу ћа ва ју умре жа ва ње у један 
систем уз актив но укљу чи ва ње сео ских 
зајед ни ца и парт нер ски однос изме ђу 
број них уче сни ка су шан са за интен зи
ви ра ње раз во ја сео ског под руч ја, каже 
Сан да Кље шта о вић, из ПСС Рума.

На овом семи на ру уче сни ци ма су пре
да ва чи били еми нент ни струч ња ци из 
обла сти тех но ло ги је пре ра де про фе
сор др Милош Бје ли ца са Тех но ло шког 
факул те та Нови Сад и међу на род но при
зна ти кон сул тант из обла сти сто чар ства 
Борис Бери са вље вић. 

Про фе сор др Милош Бје ли ца је гово
рио на тему „Пре ра да на газдин ству од 
про пи са до прак се“, док је Борис Бери
са вље вић гово рио о крат ким лан ци ма 
снаб де ва ња хра ном.

Дру ги део семи на ра је реа ли зо ван у 
Вог њу, у ПГ Попо вић као при ме ру добре 
прак се где се раз го ва ра ло о про из вод њи 
и пре ра ди меса на газдин ству.

С. Џаку ла

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

Сан да Кље шта но вић
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НА СРП СКОМ ВОЈ НИЧ КОМ ГРО БЉУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУМЕ У ПРВОМ 
СВЕТ СКОМ РАТУ

Одата почаст херојима
Дан осло бо ђе ња Руме у Првом свет

ском рату, 6. новем бар, обе ле жен је 
пола га њем вена ца и поме ном поги ну лим 
вој ни ци ма на Срп ском вој нич ком гро бљу 
у Руми.

Помен су одр жа ли све ште ни ци Срп ске 
пра во слав не цркве, док су вен це поло
жи ли пред став ни ци локал не само у пра ве 
и борач ких удру же ња.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да се на овом месту 
оку пља мо сва ке годи не, обе ле жа ва ју ћи 
један од нај зна чај ни јих дату ма у исто ри ји 
гра да, када је 6. новем бра 1918. годи не 
осло бо ђе на Рума. 

– То је место на којем се при се ћа мо 
жрта ва датих за сло бо ду, али се и заве
ту је мо да ћемо оста ти вер ни след бе ни
ци наших хра брих и слав них пре да ка 
који нису пита ли за цену када је сло бо
да у пита њу. Сло бо да и мир су нам вео
ма бит ни, јер је исто ри ја пока за ла да се 
као зајед ни ца може мо раз ви ја ти и јача ти 
сво је капа ци те те само у сло бо ди, рекао 
је Кова че вић.

Он је додао да нам је, поред мира и 
сло бо де, потреб но и народ но једин ство. 

– То једин ство нам је данас веро ват
но бит ни је него јуче, јер се и данас нала
зи мо пред вели ким исто риј ским и поли
тич ким иза зо ви ма. Још и данас дело ви 
нашег наро да вапе за сло бо дом. Упра во 
једин ство испо ље но у Првом свет ском 
рату је дове ло до тога да, гото во из без
из ла зне ситу а ци је, кроз гол го ту, оства
ри мо сан о сло бо ди. То нам је наук, да 
увек буде мо све сни да неје дин стве ни и 
раз де ље ни и без једин стве но дефи ни са
них наци о нал них инте ре са, не може мо 
као народ пости ћи вели ка дела, пору чио 
је Сте ван Кова че вић.

На Срп ском вој нич ком гро бљу у Руми 

сахра ње но је нај ви ше бора ца Тимоч
ке диви зи је који су стра да ли у бици на 
Леге ту. Они су били рање ни у бици која 
је одр жа на 6. сеп тем бра 1914. годи не и 
пре ба че ни су у Рум ску зара зну бол ни цу, 
која се нала зи ла у Орло ви ће вој ули ци, 
на лече ње.

 – Вој ни ци који су уми ра ли од задо би
је них рана 1914/15. годи не, на ини ци ја ти
ву Срп ске пра во слав не цркве, тада шњег 
про те Мар ка Шау ле, сахра ње ни су овде, 
на овом делу срп ског гро бља који је заку
пљен од аустро у гар ске вла сти, рекао је 
Пре драг Вук ми рић, секре тар ОО СУБ
НОР Рума.

На овом месту је сахра ње но 55 срп
ских вој ни ка у 48 гроб них места. Срп ско 
вој нич ко гро бље у Руми је јед но од ређих 
срп ских вој нич ких гро ба ља у Срби ји 
које је ура ђе но у рав на њу леводесно, 

напредназад и истокзапад како су ура
ђе на сва вој нич ка гро бља у Грч кој, Фран
цу ској, Енгле ској... 

– Мало је ова квих вој нич ких гро ба
ља у Срби ји. Нем ци су га у току Дру гог 
свет ског рата разо ри ли, а на ини ци ја ти ву 
СУБ НОРа Рума дели мич но је обно вље
но 1989. годи не. Ми смо сма тра ли да то 
није ура ђе но на аде ква тан начин, па су 
Општи на и СУБ НОР покре ну ли 2012/13. 
годи не ини ци ја ти ву и под не ли зах тев 
Мини стар ству и Заво ду за зашти ту спо
ме ни ка у Срем ској Митро ви ци и поче ли 
обно ву 2014.годи не, на сто го ди шњи цу 
почет ка Првог свет ског рата, каже Вук
ми рић.

Тада је и запо че ла њего ва обно ва, која 
је завр ше на 2016. годи не, када Срп ског 
вој нич ко гро бље доби ја свој сада шњи 
изглед. С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић на помену поги ну лим вој ни ци ма

ГРАД СКА ПИЈА ЦА

Заме њен кров
За сле де ћу годи ну пла ни ра на је ком

плет на заме на сто ла ри је, под них пло чи
ца, ново боље осве тље ње, кре че ње као и 
рено ви ра ње тоа ле та

Недав но је на рум ској 
тржни ци ком плет но заме њен 
кров који је про ки шња вао, као 
и олу ци, а за те наме не је 
локал на само у пра ва издво ји
ла три мили о на дина ра. Радо
ве су изве ли рад ни ци ЈП 
„Кому на лац“ који и упра вља 
Град ском пија цом.

Пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић је 4. 
новем бра оби шла тржни цу и 
зеле ну пија цу и раз го ва ра ла 
са про дав ци ма о томе шта би 
још тре ба ло ура ди ти како би 

се побољ ша ли усло ви за 
њихов рад, али и ква ли тет ни је 
држа ње и изла га ње про из во
да.

– И рани је, слу ша ју ћи њихо
ве при мед бе, ми смо се опре
де ли ли и заме ни ли кров на 
тржни ци који је био у вео ма 
лошем ста њу и који није 
мењан отка ко је изгра ђе на 
тржни ца. Данас сам раз го ва
ра ла са њима да видим шта је 
то што им још недо ста је, какви 
су им сада усло ви, пошто су 
се жали ли да су рани је били 

лоши. Про ме ном кро ва сада 
нема про ки шња ва ња, а и 
мало је топли је, каже пред
сед ни ца Ћирић.

Она је наја ви ла и нове 
радо ве у тржни ци у наред ној 
годи ни. Пла ни ра на је ком
плет на заме на сто ла ри је, под
них пло чи ца, ново боље осве

тље ње, као и кре че ње ком
плет не тржни це. У пла ну је и 
рено ви ра ње тоа ле та.

 – Ми смо запра во трго вач ки 
и пољо при вред ни град и кроз 
пија цу про ђе заи ста вели ки 
број људи који овде дођу да 
купу ју или про да ју, ука за ла је 
Алек сан дра Ћирић. С. Џ.

Оби ла зак тржни це
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Реконструкција зграде

Ове годи не је запо че ла и рекон струк
ци ја згра де Цен тра за соци јал ни рад у 
коју је ова уста но ва сме ште на већ шест 
деце ни ја, а да прет ход но није било зна
чај ни јих ула га ња. Радо ве на згра ди је 
оби шла пред сед ни ца Општи не Алек сан
дра Ћирић зајед но са дирек то ром Мило
шем Кул пин цом.

Сре ди ном годи не је заме ње на сто ла
ри ја за шта је из општин ског буџе та 
издво је но три мили о на дина ра, а ових 
дана је ура ђе на нова кров на кон струк ци
ја и заме њен ком пле тан цреп и олу ци, 
јер је овај обје кат имао про бле ма са про
ки шња ва њем. За ове радо ве је издво је
но око 1,6 мили о на дина ра. 

– У току наред не годи не пла ни ра мо 
даље радо ве на уре ђе њу ове згра де, јер 
днев но у њој буде вели ки број кори сни ка. 
Ми смо и слу ша ли апе ле наших сугра ђа
на који су нам суге ри са ли да је згра да у 

којој се нала зи Цен тар за соци јал ни рад 
у при лич но лошем ста њу и зато издва ја
мо сред ства за њено рено ви ра ње, иста
кла је пред сед ни ца Ћирић. 

Она је дода ла да су и елек тро ин ста ла
ци је лоше, згра ду тре ба окре чи ти, а про
блем су и тоа ле ти. С обзи ром на ста рост 
згра де, при су тан је и про блем са вла гом, 
тако да ће се наред не годи не ура ди ти 
про је кат да се и овај про блем реши и 
згра да Цен тра za соци јал ни рад ком
плет но уре ди. 

– Мења мо ком плет ну кров ну кон струк
ци ју, а тиме ћемо, уз ову енер гет ску кри
зу, пове ћа ти и енер гет ску ефи ка сност у 
објек ту. У Цен тру има мо 22 запо сле них, 
и пре ко 4.000 кори сни ка који дола зе код 
нас, што зна чи да је по цео дан неко код 
нас у згра ди, рекао је дирек тор Милош 
Кул пи нац.

С. Џаку ла

Милош Кул пи нац и Алек сан дра Ћирић

ИЗБОР НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА 
СПС У РУМИ

Вла ди мир
Мале тић за
пред сед ни ка
ОО СПС Рума

Избор на кон фе рен ци ја општин ске 
орга ни за ци је Соци ја ли стич ке пар ти
је Срби је у Руми одр жа на је 4. новем
бра, а на њој је, јед но гла сно, за 
пред сед ни ка Општин ског одбо ра 
поно во иза бран Вла ди мир Мале тић. 

За пот пред сед ни ке су иза бра ни 
Томи слав Милић, Дра га на Ђор ђе вић 
и Бори слав Митро вић.

Деле га ти 11. избор не кон фе рен ци
је су за пред сед ни ка Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је пред ло жи ли Иви цу 
Дачи ћа, а за пред сед ни ка Покра јин
ског одбо ра СПС за Вој во ди ну Душа
на Баја то ви ћа.

Иза бран је и нови састав Општин
ског одбо ра СПС за Руму који има 45 
чла но ва, као и нови Извр шни одбор 
са 15 чла но ва.

Вла ди мир Мале тић је под нео 
изве штај о раду општин ске орга ни за
ци је изме ђу две кон фе рен ци је, а 
иза бра ни су и деле га ти за пред сто је
ћи Кон грес СПС.

С. Џ.

Вла ди мир Мале тић

У окви ру про јек та „Прва мамо
гра фи ја“ покрет ни мамо граф је 
ста ци о ни ран у Шима нов ци ма, а 
жена ма из пећи нач ке општи не је 
омо гу ће но да сни ма ње оба вља ју 
бес плат но, без упу та и без здрав
стве не књи жи це, само зака зи ва
њем пре гле да путем теле фо на 
062 780 582.

У Дому здра вља „Др Дра ган 
Фун дук“ Пећин ци при ме ће но је да 
се одре ђен број жена које су зака
за ле сни ма ње није поја вио у зака
за но вре ме. Сто га из Дома здра
вља апе лу ју на жене које има ју 
зака за но сни ма ње, а које нису у 
могућ но сти да дођу у зака за но 
вре ме, да о томе оба ве сте Дом 
здра вља на теле фон 062 780 582, 
како би њихов тер мин био доде
љен дру гој паци јент ки њи, а њима 

био зака зан нови тер мин у којем 
су у могућ но сти да дођу на сни ма
ње.

На тај начин ће се избе ћи пра
зни тер ми ни, убр за ти рад мамо
гра фа и скра ти ти вре ме чека ња 
на сни ма ње.

Покрет ни мамо граф ради пре
ма сле де ћем рас по ре ду:
•	 Поне дељ ком од 12.00 до 17.00 

часо ва
•	 Утор ком од 7.00 до 14.30 часо

ва
•	 Сре дом од 7.00 до 14.30 часо

ва
•	 Четврт ком од 7.00 до 14.30 

часо ва
•	 Пет ком од 7.00 до 14.30 часо ва

По завр шет ку рада у Шима нов
ци ма, покрет ни мамо граф ће бити 
пре ме штен у Пећин це.

АПЕЛ ДОМА ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН ФУН ДУК“ ПЕЋИН ЦИ

Прва мамо гра фи ја
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ПОЗНА ТИ РЕЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА ЗА 17. МЕЂУ НА РОД НУ ИЗЛО ЖБУ
ФОТО ГРА ФИ ЈА ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИНТЕР НЕ ТУ

Прва награ да за фото гра фи ју 
Спа си Мла де нов ском

Нај бо љу колек ци ју фото гра фи ја имао је Алек сан дар Јова но вић из Ваље ва. На кон
курс се при ја ви ло 98 ауто ра из осам зема ља са 438 фото гра фи ја

За ово го ди шњу Међу на род
ну изло жбу фото гра фи ја Пра
во сла вље на интер не ту коју 
седам на е сту годи ну за редом 
орга ни зу је Дру штво љуби те
ља фото гра фи је, филм ских и 
видео оства ре ња „Бео фо то“ 
из Бео чи на, 438 фото гра фи ја 
посла ло је 98 ауто ра из осам 
зема ља: Север не Маке до ни
је, Босне и Хер це го ви не, 
Пољ ске, Руси је, Аустра ли је, 
Бугар ске, Црне Горе и 36 
места Срби је. 

Спа со Мла де нов ски из 
Јаше Томи ћа са фото гра фи
јом Литур ги ја 1 добит ник је 
прве награ де за поје ди нач ну 
фото гра фи ју. Дру го место 
осво јио је Сло бо дан Чавић из 
Шима но ва ца а тре ће Мар га
ри та Тол ма че ва из Руси је. У 
кон ку рен ци ји за поје ди нач ну 
фото гра фи ју жири је похва
лио радо ве Еми ли је Баста јић 
из Купи но ва, Нико ли не Осмић 
из Новог Сада и Маје Сто шић 
из Пара ћи на. 

Нај бо љу колек ци ју фото
гра фи ја на бео чин ском кон
кур су имао је кан ди дат за мај
сто ра фото гра фи је Алек сан
дар Јова но вић из Ваље ва. 

Дру го место при па ло је Или ји 
Дими три је ви ћу из Ужи ца а 
тре ће је осво ји ла Ели за бе та 
Кулин ска из Сви ло ша. Похва
ле за колек ци ју заслу жи ли су: 
Jaro slaw Char ki e wicz iz Пољ
ске, Миле на Милен ко вић из 
Пара ћи на и Јан Вало из Новог 
Сада.

Жири Фото саве за Срби је, 
који су чини ли Хаџи Мио драг 
Мила ди но вић, Жељ ко Ђурић 

и Воји слав Луко вић, при хва
тио је 143 фото гра фи је од 
стра не 88 ауто ра.

Награ да „Сава Дра гој ло
вић“ за нај бо љу фото гра фи ју 
дома ћег ауто ра коју про гла
ша ва жири орга ни за то ра, при
па ла је Милин ку Радо са вље
ви ћу из Бео гра да.

Све ча но отва ра ње 17. 
Међу на род не изло жбе фото
гра фи ја „Пра во сла вље на 

интер не ту“, када ће бити доде
ље на при зна ња награ ђе ним и 
похва ље ним ауто ри ма, одр
жа ће се у субо ту, 12. новем бра 
2022. годи не у холу Дома кул
ту ре у Бео чи ну у 19,00 часо ва. 
При хва ће не и награ ђе не 
фото гра фи је поста вље не су 
на сај ту дру штва, на адре си 
www.beo fo to.rs 

Дру штво „Бео фо то“
Бео чин 

„ЗАЈЕД НО У РИТ МУ НА СЕЛУ – КЛА СИЧ НА МУЗИ КА КРОЗ БАЛЕТ“

Обо га ћу ју сва ко дне ви цу сва ког дете та
У сали Кул тур ног цен тра 

Пећин ци, 31. окто бра, одр жан 
је кон церт у окви ру про јек та 
„Зајед но у рит му на селу – 
кла сич на музи ка кроз балет“, 
подр жан код Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер
ским зајед ни ца ма и Општи не 
Пећин ци. Кон церт је реа ли зо
ван као кру на јед но ме сеч ног 
про јек та који је прет ход но под
ра зу ме вао одр жа ва ње музич
ко  еду ка тив них ради о ни ца у 
свим шко ла ма на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не.

Дирек тор пећи нач ког КЦ 
Јован Девр ња, рекао је том 
при ли ком да су про јек ти, са 
који ма апли ци ра ова кул тур
на уста но ва, увек окре ну ти ка 
деци и мла ди ма, који су пре по
зна ти као демо граф ска гру па 
у коју нај ви ше тре ба ула га ти 

зарад све тли је будућ но сти.
– Са овим про јек ти ма пре

по зна ти смо већ широм Вој во
ди не. Насто ји мо да допре мо 
до сва ког дете та, обо га ти мо 
њего ву сва ко дне ви цу и усме
ри мо га ка пра вим вред но сти
ма. Надам се да ће ова квих 
при ли ка бити све више и да 
ће бити све више деце која 

актив но уче ству ју у изград њи 
кул тур но  умет нич ког живо
та наше општи не, иста као је 
Девр ња.

На кон цер ту је насту пи ло 
пре ко 50 уче ни ка ОМШ „Тео
дор Тоша Андре је вић“, оде
ље ње у Пећин ци ма, укљу чу
ју ћи и госте – четвр ти раз ред 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 

из Доњег Товар ни ка, који су 
зајед но са учи те љи цом Миле
ном Харам ба шић, изве ли две 
пле сне тач ке.

Поред пле са, изво ђа чи су 
при ре ди ли број ној публи ци 
разно вр стан репер то ар који 
је укљу чи вао хор ске нуме ре, 
соли стич ке инстру мен тал не 
и вокал не ком по зи ци је, као 
и дуе те, а по речи ма коор ди
на тор ке про јек та Бра ни сла ве 
Три фу но вић, уче ни ци су пока
за ли нај ви ши ниво сво је уме
шно сти.

– Наши уче ни ци не само 
што су сада већ добри изво
ђа чи, који пред ста вља ју себе, 
сво ју шко лу и општи ну на нај
бо љи начин, већ су и при каз 
све га нај леп шег и нај бо љег 
што јед на сре ди на може да 
пру жи, изја ви ла је Три фу но
вић. С. Ђ.

Кон церт у КЦ Пећин ци
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КЕЛТСКО СЕЛО

Уве ден систем сепа ра ци је отпа да

Еко ло ги ја је један од основ них еле ме
на та на коме је бази ран садр жај Келт ског 
села у Инђи ји. Недав но је уну тар ком
плек са уве ден систем сепа ра ци је отпа да, 
а тим пово дом Келт ско село посе ти ла је 
Бран ки ца Табак под се кре тар Покра јин
ског секре та ри ја та за зашти ту живот не 
сре ди не која је са дирек то ром Тури стич ке 
орга ни за ци је Мила ном Бого је ви ћем оби
шла овај тури стич ки ком плекс.

– Поста ви ли смо три остр ва за сепа ра
ци ју отпа да што је прва фаза, тако зва на 
пре вен тив на. Про блем са одла га њем 
отпа да је велик и то смо схва ти ли јер је 
кроз Кел стко село, до сада, про шло 25 
хиља да деце. Како би их еду ко ва ли, 
реши ли смо да им током посе те ком плек
су при ча мо и о томе, обја снио је Бого је
вић и додао:

– Еду ка ци ја, кул ту ра, спорт и еко ло ги ја 
су за нас чети ри нај бит ни ја еле мен та у 
функ ци о ни са њу Тури стич ке орга ни за ци је. 

Тру ди мо се да, овде у Келт ском селу, 
сачу ва мо при ро ду. Језе ро, шуми цу око 
ком плек са која се сва ке годи не обна вља 
новим сад ни ца ма... Жели мо да сачу ва мо 
ту нетак ну ту при ро ду.

Поред систе ма сепа ра ци је, како је 
истак ну то током оби ла ска Келт ског села, 
Општи на Инђи ја и Тури стич ка орга ни за
ци ја укљу чи ће се у про је кат Покра јин ског 
секре та ри ја та за зашти ту живот не сре ди
не, „За чисти је и зеле ни је шко ле Вој во ди
не“.

– Оно ли ко коли ко ула же мо у нашу децу 
и соп стве ни ква ли тет живо та, толи ко 
може мо да оче ку је мо да ће нам се вра ти
ти. Исто тако и како се одно си мо пре ма 
при ро ди, иста кла је Бран ки ца Табак под
се кре тар Покра јин ског секре та ри ја та за 
зашти ту живот не сре ди не и дода ла да је 
про је кат „За чисти је и зеле ни је шко ле Вој
во ди не“ једи ни еду ка тив ни про је кат у 
обла сти еко ло ги је на нивоу покра јин ске 

вла де те да егзи сти ра већ 14 годи на. 
– Вео ма нам је важно што су вас пит но

обра зов не уста но ве са тери то ри је Вој во
ди не пре по зна ле важност тог про јек та а 
са дру ге стра не, и те  ка ко нам је бит но да 
вас пит нообра зов но осо бље кроз коор ди
на ци ју са нама, врши не само обра зо ва
ње већ и вас пи та ње наше деце, нагласила 
је Табак.

Она је иста кла да се по рас пи си ва њу 
Јав ног пози ва за уче шће у про јек ту „За 
чисти је и зеле ни је шко ле Вој во ди не“ ода
зо ве 70 одсто обра зов них уста но ва из 
покра ји не. Бене фит је, каже, што током 
реа ли за ци је про јек та деца доби ја ју нео п
ход не инфор ма ци је те поч ну да раз ми
шља ју на пра ви начин о зашти ти живот не 
сре ди не. 

– Из тог раз ло га је вео ма зна чај но што 
се деци и током посе те Келт ском селу 
скре ће пажња на важност очу ва ња живот
не сре ди не, каже под се кре тар ка.  М. Ђ.

Милан Богојевић и Бранкица Табак Систем сепа ра ци је отпа да у Кел стком селу

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“: Изград ња пар кин га код врти ћа у Новим Кар лов ци ма
и поста вље но ста ја ли ште у Бешки

У току планови за следећу годину
На састан ку Систе ма 48 у Инђи ји одр

жа ном у петак, 4. новем бра пред став ни
ци ЈП  „Инђи ја пут“ изве сти ли су при сут
не да је од почет ка годи не то јав но 
пред у зе ће напла ти ло укуп но нешто 
више од 23 мили о на дина ра на име 
пар ки ра ња вози ла у Инђи ји. 

Како је истак ну то, осим радо ва на 
уре ђе њу хори зон тал не и вер ти кал не 
сиг на ли за ци је, рад ни ци су анга жо ва ни 
и на крпље њу удар них рупа на сао бра
ћај ни ца ма широм општи не Инђи ја. 
Тако ђе, на зах тев Предшколске уста но
ве „Бошко Буха“ и пред став ни ка Месне 
зајед ни це, изгра ђен је пар кинг испред 

објек та врти ћа у Новим Кар лов ци ма. 
Како је иста као дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“ Мар ко Гашић, њихо ви рад ни ци иза
шли су на лице места, након чега су 
изве де ни радо ви и фор ми ран је пар
кинг са осам места.

Тако ђе, у прет ход ном пери о ду поста
вље на су и укуп но три нова ауто бу ска 
ста ја ли шта у Бешки. Како је иста као 
Гашић, у току су пла но ви за сле де ћу 
годи ну када ће наста ви ти са радо ви ма 
на поста вља њу и уре ђе њу ауто бу ских 
ста ја ли шта на још неко ли ко лока ци ја.

– Изме ђу оста лог, јави ла се потре ба 
за поста вља њем ста ја ли шта у Љуко ву, 

Мара ди ку и на још неко ли ко лока ци ја у 
нашој општи ни. Сада ради мо на тако
зва ном мапи ра њу, а сле де ће годи не 
кре ће мо са радо ви ма, иста као је Гашић 
и додао:

– То су, углав ном, ста ја ли шта која 
ника да нису до кра ја ура ђе на. На тим 
мести ма се нала зио само знак али није 
било усло ва да се током јесе ни и зими, 
када има кише и сне га, пут ни ци скло не 
од лошег вре ме на чека ју ћи на пре воз. 
Из тог раз ло га, биће изгра ђе ни нови 
пла тои и нат кри ве на ста ја ли шта на 
неко ли ко лока ци ја.

М. Ђ.
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ОДР ЖАН САСТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА И СП „ЛАСТА“

Јав ни пре воз у Инђи ји
биће ефи ка сни ји

Неза до вољ ни све чешћим про пу сти
ма у функ ци о ни са њу јав ног пре во за на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, пред став
ни ци те локал не само у пра ве затра жи ли 
су саста нак са над ле жни ма из Сао бра
ћај ног пред у зе ћа „Ласта“, које оба вља ту 
делат ност на осно ву рани је пот пи са ног 
уго во ра са локал ном само у пра вом.

Саста нак је одр жан у сре ду, 02. новем
бра у згра ди општи не Инђи ја а њему 
су при су ство ва ли пред став ни ци свих 
месних зајед ни ца, гене рал ни дирек тор 
„Ласте“ Вла дан Секу лић, извр шни дирек
тор за сао бра ћај Мла ден Лаза ре вић, 
руко во ди лац ПО Срем Зоран Тома ше вић 
и пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак. 

Након изно ше ња про бле ма са који
ма се суо ча ва ју пут ни ци, пред став ни ци 
„Ласте“ обе ћа ли су да ће побољ ша ти 
ста ње у јав ном пре во зу. Како је рече но, 
одмах по завр шет ку састан ка у систем 
при кљу че но је јед но ново вози ло, а већ 
сутра дан још јед но.

– Новац гра ђа на се тро ши, а пре воз не 
функ ци о ни ше. Пре неко ли ко годи на није 
функ ци о ни сао пре воз рад ни ка, а данас 

има мо дале ко гору ситу а ци ју иста као је 
Гак на почет ку састан ка и додао да је зах
тев локал не само у пра ве пре ма „Ласти“ 
био да обез бе де укуп но 12 ауто бу са, пет 
до шест нових, али да то није испу ње но. 

Гак је под се тио де је јав на набав ка 
била вред но сти 140 мили о на дина ра, од 
чега општи на суб вен ци о ни ше 90 мили о
на. На састан ку се чуло да су кори сни ци 
јав ног пре во за неза до вољ ни већ дуже 
вре ме, о чему су гово ри ли пред став ни ци 
месних зајед ни ца. Како су рекли, мно го 
је нере а ли зо ва них пола за ка, где су гра
ђа ни оста ли ускра ће ни за услу гу пре во
за.

Гене рал ни дирек тор „Ласте“ Вла дан 
Секу лић иста као је да то пред у зе ће има 
2100 запо сле них и да је у пита њу вели ки 
систем.

– Нај бит ни је је да данас раз го ва ра
мо а све у циљу реша ва ња про бле ма. 
Све стан сам да јав ни пре воз у Инђи ји 
не функ ци о ни ше како би тре ба ло и за 
то пре у зи мам одго вор ност, иста као је 
Секу лић и додао да су има ли про блем са 
недо стат ком воза ча али да је и то реше
но пре неде љу дана. Тако ђе, додао је да 

ће се поно во саста ти са пред став ни ци ма 
општи не Инђи ја за неко ли ко дана, како 
би пре до чи ли шта је пред у зе то и сазна ли 
да ли је ситу а ци ја на тере ну боља.

– „Ласта“ је данас поја ча ла возни парк 
са јед ним, а сутра ће са још јед ним вози
лом, рекао је Секу лић на састан ку у згра
ди Општи не Инђи ја.

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак на кра ју састан ка иста као је за меди
је да је инте рес локал не само у пра ве да 
њени гра ђа ни доби ја ју ква ли те тан јав ни 
пре воз и да се, пре све га, пошту је ред 
вожње. Тако ђе, нео п ход но је да сва вози
ла буду тех нич ки исправ на ради сигур но
сти свих пут ни ка, каже Гак и дода је:

– Задо во љан сам у том сми слу што 
смо током састан ка дошли до одре ђе
них реше ња, како би јав ни пре воз функ
ци о ни сао. За сле де ћу јав ну набав ку 
тра жи ће мо још стр о жи је кри те ри ју ме за 
сао бра ћај но пред у зе ће које буде тада 
оба вља ло јав ни пре воз иста као је пред
сед ник општи не Инђи ја и додао да се то, 
пре све га, одно си на ста рост ауто бу са 
који ће убу ду ће сао бра ћа ти на тери то ри
ји те општи не. М. Ђ.

Саста нак пред став ни ка „Ласте“ и Општи не Инђи ја

Општи ни Инђи ја ове годи не одо бре но 
је 20 мили о на дина ра за уре ђе ње атар
ских путе ва. Та сред ства одо бре на су 
по кон кур су Вла де Вој во ди не у јану а ру 
ове годи не и одно се се на уре ђе ње укуп
но чети ри кило ме та ра атар ских путе ва. 
Како је иста као Дра ган Ибро чић, начел
ник Оде ље ња за при вре ду и финан си је 
општи не Инђи ја путем кон кур са доби
ли су 50 одсто нео п ход них сред ста ва за 
изво ђе ње радо ва, док дру гу поло ви ну 
финан си ра локал на само у пра ва.

– Завр ши ли смо сву про це ду ру, иза
бра ли изво ђа ча радо ва и струч ни над

зор, тако да су радо ви у току. До сада је 
завр ше но око 40 одсто од укуп но пла ни
ра них радо ва на уре ђе њу атар ских путе
ва, иста као је Ибро чић и додао да су, до 
сада, уре ђе ни део пута у насе ље ном 
месту Љуко во, у Мара ди ку и у насе љу 
Сели ште које, тако ђе, при па да Мара ди ку. 

– У наред ном пери о ду биће изве де ни 
радо ви у викенд насе љу у Крче ди ну, и у 

делу иза саме брзе пру ге у Бешки, где је 
рани је обе ћа но мешта ни ма да ће им се 
обез бе ди ти пут до желе знич ке ста ни це 
која се нала зи дале ко од самог насе ља. 
На том месту извр ши ће мо нео п ход ну 
при пре му да се наред не годи не асфал
ти ра и фор ми ра сао бра ћај ни ца која ће 
зна чи ти мешта ни ма Бешке. Оста је нам 
још мало посла у Инђи ји на уре ђе њу јед
ног дела атар ских путе ва и тај посао пла
ни ра мо да завр ши мо у наред них 15так 
дана, каже начел ник Оде ље ња за при
вре ду и финан си је општи не Инђи ја.

М. Ђ.

УРЕ ЂЕ ЊЕ АТАР СКИХ ПУТЕ ВА

Радови у току
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Посе та брат ској
општи ни Ђев ђе ли ја

Пред став ни ци општи не Инђи ја мину
лог викен да при су ство ва ли су обе ле жа
ва њу Дана осло бо ђе ња брат ске општи
не Ђев ђе ли ја у Дру гом свет ском рату. 
Како је истак ну то, посе та је при ли ка да 
се учвр сте брат ске везе које тра ју неко
ли ко деце ни ја. Током борав ка у маке
дон ском гра ду одр жан је и саста нак са 
пред став ни ци ма те локал не само у пра ве 
којем су при су ство ва ли пред сед ник

Скуп шти не општи не Инђи ја Ђор ђе 
Димић, дирек тор Аген ци је за еко ном ски 
раз вој општи не Инђи ја Дра ган Сур ла и 
шеф Каби не та пред сед ни ка општи не 
Инђи ја Нема ња Мило је вић. На састан ку 
са пред став ни ци ма маке дон ске општи
не дого во ре не су актив но сти за наред
ни пери од, пре све га у обла сти кул ту ре 
и спор та.

М. Ђ.

Саста нак пред став ни ка општи не Инђи ја и Ђев ђе ли ја

СА 25. СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Енер гет ски вау че ри 
за дома ћин ства

На 25. сед ни ци Скуп шти не општи не 
Инђи ја одр жа ној у четвр так, 3. новем бра,  
већи на одбор ни ка гла са ла је пози тив но 
на пред лог Одлу ке о дру гом реба лан су 
буџе та за теку ћу годи ну.  Како је обра
зло жио пред сед ник општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, до новог реба лан са је мора
ло доћи, нај пре, како би се обез бе ди ло 
редов но испла ћи ва ње зара да запо сле
ни ма у врти ћу „Лабуд“ који се нала зи у 
окви ру Пред школ ске уста но ве „Бошко 
Буха“ у Инђи ји. 

– За 48 ново за по сле них тре ба ло је да 
се обез бе ди маса зара да, одно сно пла
те. Уз изви ње ње што су пла те касни ле, 
јер се чека ла сагла сност Мини стар ства 
финан си ја што зна чи да није све до 
локал не само у пра ве, након доно ше ња 
реба лан са све зара де биће испла ће не 
и оне ће убу ду ће бити редов но испла ћи
ва не као и све зара де у јав ном сек то ру, 
рекао је Гак.

Одбор ни ци су на овој сед ни ци доне
ли и Одлу ку о доде ли суб вен ци ја у виду 
енер гет ских вау че ра које изда је општи на 

Инђи ја. Енер гет ски вау че ри биће доде
љи ва ни гра ђа ни ма чија дома ћин ства на 
месеч ном нивоу нема ју при ма ња већа 
од 50 хиља да дина ра. Вред ност вау че
ра изно си 10 хиља да дина ра и њима 
ће моћи да се пла ћа ју тро шко ви гре ја
ња, утро ше ни  гас или купо ви на огре ва 
(дрва, пеле та, угља) на сто ва ри шти ма. 

– То је јед на од мера којом жели мо да 
помог не мо угро же ном ста нов ни штву – 
рекао је пред сед ник Гак и напо ме нуо да 
би тре ба ло што више људи да кори сти 
енер гет ски вау чер. 

– Тру ди ли смо се да круг људи који 
кори сти вау че ре буде што шири, а сушти
на је да се помог не гра ђа ни ма који има ју 
рела тив но ниска при ма ња. То зна чи да 
када јед на поро ди ца при ка же при хо де до 
50.000 дина ра, има пра во на кори шће ње 
ене р гет ског вау че ра од 10.000 дина ра за 
ову греј ну сезо ну – навео је пред сед ник 
Гак и додао да ће уско ро ће бити рас пи
сан Јав ни позив у којем ће се детаљ но 
наве сти усло ви за кон ку ри са ње.

М. Ђ.

РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Дона ци ја књи га
за ГЦ „Срем“ 

Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој ко
вић“ позна та је и по сво јим актив но сти ма 
које се одно се на сарад њу са уста но ва
ма и шко ла ма у рум ској општи ни. 

Међу те актив но сти спа да ју и честе 
дона ци је књи га шко ла ма и месним зајед
ни ца ма, пого то во у сели ма.

Добра сарад ња је успо ста вље на и са 
Герон то ло шким цен тром „Срем“. Дирек
тор Град ске библи о те ке Дамир Васи ље
вић Тоскић је овој уста но ви за сме штај 
ста рих лица однео на поклон 89 књи га, а 
поред рома на, дони ра не су и науч не 
књи ге. 

Ова дона ци ја сва ка ко ће зна чи ти кори
сни ци ма ГЦ „Срем“ за ква ли тет ни је кори
шће ње сло бод ног вре ме на. С. Џ.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О 
НОВОСАДСКОЈ РАЦИЈИ 

Страдање и отпор

У окви ру Новем бар ских дана, првог 
новем бра је у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“ у Срем ској Митро ви ци одр жа на 
про мо ци ја књи ге „Под жутом тра ком“, 
чији је Аутор Андре ја Деак. Аутор је из 
Мађар ске, као лекар дошао у Нови Сад 
и ту га је зате као Дру ги свет ски рат.

– Аутор је пре жи вео раци ју у Новом 
Саду 1942. годи не. СУБ НОР, као изда
вач ове књи ге, ове годи не обе ле жа ва 80 
годи на од раци је. Запо че ли смо књи гом 
„Раци ја  80 годи на“ а завр ша ва мо са 
овом књи гом. Реч је о све до чан ству које 
70 годи на није било поно во штам па но и 
на неки начин смо ожи ве ли то сећа ње, 
спа ја њем два гра да, Новог Сада и Срем
ске Митро ви це, који су исте годи не има
ли вели ка стра да ња цивил ног ста нов ни
штва. Ово је прва књи га у еди ци ји стра
да ња и отпо ра, а план је да се наста ви, 
са још чети ри књи ге до кра ја сле де ће 
годи не, казао је Мари јан Кубик секре тар 
СУБ НОР  а Нови Сад.  А. Д.
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„МИХОЉСKО ЛЕТО“ ПРИ KРАЈУ, ЗИМА НА ПРА ГУ: 

Гре је мо се, а да ли и ште ди мо?
Михољ ско лето и при јат не днев не 

тем пе ра ту ре допри но се уште ди енер
ге на та, јер иако је зва нич но поче ла 
греј на сезо на, не мора се гре ја ти цео 
дан. То потвр ђу ју и Ста ро па зов ча ни, 
било да живе у ста но ви ма са даљин
ским гре ја њем, или у дома ћин стви ма 
са инди ви ду ал ним ложи шти ма. 

У скла ду са пре по ру ка ма над ле жних, 
ЈKП „Топла на“ Ста ра Пазо ва је 1. 
новем бра поче ла са испо ру ком топлот
не енер ги је. Kрајем окто бра  су извр
ши ли топлот не про бе, тако да је систем 
у пот пу но сти изба лан си ран како би 
могли да уште де енер ги ју, обја снио је 
дирек тор Зоран Вука ши но вић, чему 
допри но си и у прет ход ном пери о ду 
ула га ње у ауто ма ти за ци ју систе ма.

– ЈKП „Топла на“ Ста ра Пазо ва је 
прет ход них годи на уло жи ла зна чај на 
сред ства у ауто ма ти за ци ју нашег 
систе ма тако да су све наше топлот не 
под ста ни це опре мље не тро кра ким и 
мешним вен ти ли ма који су пове за ни са 
ауто мат ском регу ла ци јом која балан си
ра систем у одно су на спољ ну тем пе ра
ту ру. Тако да уко ли ко се спољ на тем пе
ра ту ра при бли жи 20 сте пе ни систем 
сам себе посте пе но сма њу је и ако 
тре ба гаси, а када тем пе ра ту ре пад не 
испод 16 сте пе ни он поно во поч не да 

ради, рекао је Вука ши но вић.
„Топла на“ Ста ра Пазо ва снаб де ва 

топлот ном енер ги јом 2120 кори сни ка, у 
око 130.000 ква дра та, од којих је бли зу 
100.000 стам бе ног про сто ра. Ста но ви и 
послов ни објек ти су топли, али сви тре
ба да пове ду рачу на о штед њи:

– Морам да замо лим наше кори сни ке 
да пре ки ну прак су држа ња отво ре них 

про зо ра док су ста но ви топли, већ да 
топло ту регу ли шу завр та њем вен ти ла 
на ради ја то ри ма и да на тај начин сви 
дамо допри нос гло бал ном трен ду 
уште де енер ги је,  иста као је Вука ши но
вић.

Над ле жни апе лу ју на раци о нал но 
тро ше ње свих ене р ге на та.

З. К.

БЕС ПЛАТ НА ХПВ ВАК ЦИ НА ПО ПРВИ ПУТ У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ОПШТИ НИ

Зашто је важно да тинеј џе ри
при ме ХПВ вак ци ну?

Од 2019. годи не ХПВ вак ци на је уве
де на у редо ван кален дар вак ци на ци је 
као пре по ру че на за децу узра ста од 9 
до 14 годи на. Ова деве то ва лент на вак
ци на нај но ви је гене ра ци је шти ти од 
неко ли ко врста кар ци но ма а иму ни за
ци ју финан си ра РФЗО.

– По први пут у јуну ове годи не вак
ци не про тив хума ног папи ло ма виру са 
сти гле су и у ста ро па зо вач ки Дом здра
вља и до сада је поде ље но око 120 
доза, потвр ди ла је  дирек тор ка ДЗ „Др 

Јован Јова но вић – Змај“, др Све тла на 
Дудић.

Ово бес плат но цепи во даје се у две 
дозе деци од 9 до 14 годи на, код осо
ба узра ста од 14 до 19 годи на даје се у 
три дозе, док поје ди ни струч ња ци пре
по ру чу ју да се даје чак и до 26. годи не. 
Начин при ја вљи ва ња и про це ду ра мно
гим роди те љи ма још увек нису јасни 
због недо вољ но инфор ма ци ја у јав но
сти, исти че дирек тор ка Дудић. Вак ци ну 
саве ту је иза бра ни лекар, одно сно педи

ја тар и девој чи ца ма и деча ци ма, а роди
те љи су ти који пот пи су ју сагла сност о 
вак ци на ци ји код деце до 18 годи на. 

Уко ли ко се вак ци на про тив ХПВ виру
са при ми пре првог сек су ал ног одно са, 
зашти та од инфек ци је овим виру сом је 
100 одсто. У послед њих 15 годи на ова 
вак ци на успе шно се при ме њу је у вели
ком бро ју свет ских зема ља. Истра жи ва
ња кажу да је, поред висо ке ефи ка сно
сти, и јед на од нај бе збед ни јих.

Д. Г.

Дом Здра вља Ста ра Пазо ва 
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ДЕЦА ИЗ ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“ САДИ ЛА ДРВЕ ЋЕ И ЦВЕ ЋЕ 

Баци пет за реци кла жу
Про је кат „Баци пет за реци

кла жу“ покре нут  је про шле 
годи не за уче ни ке основ них 
шко ла на тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва када је при ку
пље но пре ко јед не тоне пла
стич не амба ла же а ове годи
не је фокус на мла ђе узра сте 
у жељи да се од малих ногу 
уче важно сти очу ва ња сре ди
не у којој живе. Пет пла стич
них фла ша био је услов да се 
доне се уме сто ула зни це за 
пред ста ву под нази вом „Саку
пљај сво ју амба ла жу и носи 
на реци кла жу“  и тако је запо
чео реци кла жни петак  дечи це 
из ПУ „Поле та рац“ у Позо ри
шној сали у Ста рој Пазо ви.

Про је кат је покре нут у циљу 
да нај мла ђи нау че да реци
кли ра ју и да се бри ну о сво јој 
живот ној сре ди ни а поред 
пред ста ве, мали ша ни су 
касни је у дво ри шту врти ћа 
сади ли дрве ће и цве ће. Ини

ци ја то ри про јек та су фир ме 
„Дела хи зе Срби ја“ и „Секо
пак“ уз подр шку Локал не фон
да ци је Ста ра Пазо ва. Захва

љу ју ћи њима, Поле та рац је 
добио вели ки мурал посве ћен 
реци кла жи који ће да под се ћа 
децу сва ки дан на важност 

еко ло ги је а поста вље не су и 
кан те за ПЕТ пла сти ку и АЛ 
лимен ке.

Д. Г.

ДОБРО ВОЉ НО СЛУ ЖЕ ЊЕ
ВОЈ НОГ РОКА

Више дево ја ка
него мома ка

У циљу про мо ци је добро вољ ног слу же ња вој
ног рока са оруж јем, у скуп штин ској сали Беле 
згра де одр жа но је пре да ва ње уче ни ци ма четвр
тих раз ре да свих сред њих шко ла у Ста рој Пазо
ви, како би на пра ви начин спо зна ли важност 
слу же ња вој ног рока, начин при ја ве за исти али 
и упо зна ли се са људи ма који су цео свој живот 

посве ти ли вој сци. Оно што је зани мљи во је да 
има више дево ја ка него мома ка који слу же вој ни 
рок, оне пред ња че са 55 про це на та. Пре драг Гру
јић пот пу ков ник из цен тра Мини стар ства Одбра
не Срем ска Митро ви ца, који је и одр жао пре да
ва ње, сма тра да мла ди тре ба да дају допри нос 
сво јој држа ви у сми слу очу ва ња без бед но сти и 
ста бил но сти. Слу же њу добро вољ ног вој ног рока 
могу при сту пи ти девој ке и мом ци од 19 до 30 
годи на а при ма ња вој ни ка на одслу же њу вој ног 
рока су око 38 хиља да дина ра плус 10 дана пла
ће ног одсу ства. Лица која га успе шно одслу же, 
могу да кон ку ри шу за посао вој ни ка по уго во ру у 
Вој сци Срби је, одно сно за стал но запо сле ње.

Мла ди се за слу же ње вој ног рока могу при ја ви
ти у над ле жном цен тру Мини стар ства одбра не 
за локал ну само у пра ву, пре ма месту пре би ва ли
шта, елек трон ским путем пре ко пор та ла еупра
ве и на шал те ри ма ЈП „Пошта Срби је”. Д. Г.

Пре да ва њем  о сао бра ћај ним 
пра ви ли ма, почео је тре нинг без
бед не вожње за децу бици кли сте у 
ОШ „Рат ко Нема њић Све ти Сава“ у 
Новој Пазо ви. Био је наме њен уче
ни ци ма петог раз ре да, јер је ана ли
зом угро же но сти деце бици кли ста 
за пери од од 2017. до 2021. годи не 
у општи ни Ста ра Пазо ва уоче но 
непо вољ но ста ње без бед но сти 
деце бици кли ста.

Бици кли сти су јед на од нај у гро
же ни јих гру па у сао бра ћа ју и зато је 
Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја 
у сарад њи са Саве том за коор ди на
ци ју посло ва без бед но сти сао бра
ћа ја покре ну ла про је кат ова кве 

врсте тре нин га са локал ним саве
том за без бед ност са акцен том на 
нај мла ђе.

У дру гом делу усле ди ла је прак
тич на обу ка на поли го ну у школ
ском дво ри шту. Поред тога како се 
вози, нау чи ли су и шта је све нео п
ход но од опре ме и како се при пре
ма бицикл за вожњу. 

Мно ги од ових уче ни ка сва ко
днев но возе бицикл, а чак су при
зна ли и да често нису увек пошто
ва ли пра ви ла, јер нису били упо зна
ти са опа сно сти ма који ма се изла жу 
а овај тре нинг им је ука зао упра во 
на то.

З. К.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА НОВОПАЗОВАЧKЕ ОСНОВ ЦЕ

Kако се пра вил но
вози бицикл?



22 9. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

Како је град ска адми ни стра ци ја у дру гој поло ви ни XIX века уре ђи ва ла сва ко днев ни 
живот Митров ча на и Сре ма ца? (20)

Овда шњи про сја ци сме ду
само субо том пре под не про си ти

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

Под бро јем 487, 26. сеп тем бра 
1884. годи не нала зи се оглас 
којим се про сја ци ма дозво ља

ва да про се само субо том пре под не, 
не и дру гим дани ма у неде љи. Про
сја ци ма који дола зе са стра не забра
њу је се да про се било којим даном.
„Овим се до знања ставља да

овдашњипросјацисмедусамосубо
том пре подне просити. Других
дана не, а страни просјаци уобће
проситинесмеду,текојисеухвати
битићестрогокажњен.“

Огла сом број 61 од 28.  јану а ра 
1887 годи не пози ва се ста нов ни штво 
да ради лич не сигур но сти ноћу 
затва ра куће, про дав ни це и дво ри
шта како би спре чи ли евен ту ал не 
кра ђе.
„Радивластитесигурностипози

вају се сви кућевластници, да ноћу
затварају своје кућне просторије,
дућане, капије, врата ... да не пру
жајусамизликовцимазгоднуприли
кудаихпокраду“

У Огла су број 595 од 3. јула 1887. 
годи не сто ји:
„Дана 1. овог мјесеца нађена је у

овоградском перивоју (парку) једна
сребрнацрноемајлиранасабисером
накићенанаруквица,којаћеседана
30. овог мјесеца продати ако се
властникнејави“

Огла сом од 31. јула 1887. годи не 
пре до ча ва ју се нови про пи си који ма 
се регу ли ше пита ње под но ше ња 
мол би за вен ча ње у редо ви ма вој них 
обве зни ка (нај ве ро ват ни је обве зни ка 
који би на осно ву вен ча ња одло жи ли 
неке од вој них оба ве за). Про пи су ју се 
доку мен ти који мора ју бити при ло же
ни уз мол бу над ле жним вла сти ма за 
попу ну вој них једи ни ца.  Зах те ва ју се 
крште ни листо ви, потвр де ста ра о ца 
 ако је реч о мало лет ним лици ма, 
потвр де о евен ту ал ном удо вич ком 
ста ту су и дока зе о имо ви ни ради 
издр жа ва ња брач них парт не ра.

„Пошто су у погледу женидби у
царско краљевској војски неке про

мене тицајући се обложенја молби
задозволуженитбеукрепостсту
пиле,тосеобнародујекакосемол
бенице за дозволу женитбе неувр
штених новака обложити имади и
то:
Молбе имаду се војно попунитбе

ном окружном заповједништву са
слједећиприлозиподнетиито“
а:Крстнилистмладожење
б.Крстнилистмладе
ц.Акојекојеодмладеилимладо

жењемалодобноимасеприволаоца
или тутора и дозвола надтутор
ственеобластипридонети
д. Сведожба владања младе која

има садржавати јели неудата или
удовица
е.Умрлилистумрлогсупругаако

јеједандеоилиобауудовомстанују
ф.Исказоиметкуилимиразумла

деодносноопштинскупотврдудаје
устанујуобојеиздржаватисе
Молбаисвакиприлогимасебилје

гомод50.нов.билјеговати.“

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM

Позив да се ноћу затва ра ју куће и дућа ни ради спре ча ва ња кра ђа
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град од седам миле ни ју ма
Срем ска Митро ви ца на дан Све тог Дими три ја сла ви дан гра да и сла ву. У нови јој 

исто ри ји новем бар се пока зао као месец про ме на за град. Осло бо ђе на у оба свет
ска рата у новем бру, доби ла ста тус гра да, грб и печат у новем бру, доби ла прво 
град ско веће и гра до на чел ни ка у новем бру, Срем се при по јио Срби ји у новем бру

Ако каже те да сте из „рав но га Сре
ма“ мал ко сте и сла га ли. Брдо ви
та Фру шка гора зата ла са ла је и 

доње пре де ле нашег зави ча ја, па ништа 
није баш тако рав но као што се чини. 
Душа и нарав Сре ма није рав на, већ 
узбур ка на, сто га му је таква и исто ри ја. 
И у новом веку, после сео бе Срба, овде 
су аустриј ски царе ви фор ми ра ли Вој ну 
гра ни цу или Кра ји ну, па је народ испао 
мало ина џиј ски, пргав, али прав до љу
бив, тада лак на пушку, на вино и песму, 
где је „сики ра ци ја“ опа сни је од „једа“. И 
тако су тај рав ни, али вало ви ти Срем, 
увек на сва чи јем путу, насе ља ва ли мно
ги наро ди, мно ги оби ча је и кул ту ре. Зато 
су се данас у Сре му фор ми ра ли неки 
мали гра ди ћи, удоб ни за живот, опет на 
сва чи јем путу, што данас није лоше, јер 
увек ћемо часом да скок не мо где хоће
мо. Срем је од Вуко ва ра и Ило ка до 
Зему на. Да се не забо ра ви и Бео чин је 
сре мач ки. Срем ски управ ни округ је већ 
дру га чи је нацр тан, па је тако Бео чин у 
Јужној Бач кој, а Земун општи на у Гра ду 
Бео гра ду. 

У адми ни стра тив ном сми слу, цен тар 
Сре ма је Град Срем ска Митро ви ца, град 
Све тог Дими три ја, нека да шњи Сир ми
јум, мно го људ на мај ка свих гра до ва. 
Митров ча ни воле да се фале „ди год 
моти ком зако паш нађеш нешто из Сир
ми ју ма“. И мно го им је ста ло до тога да 
се то зна, јер ту и посто ји јед на чиње ни
ца. Хиља да ма годи на, овде кон ти ну и ра
но тра је неки живот и живе неки наро ди. 
Тако посто је прет по став ке да се на 
малом бре жуљ ку, данас мисте ри о зној 
Кал ва ри ји, у доба нео ли та, фор ми ра ло 
прво насе ље на тлу Срем ске Митр о ви
це, ста р че вач ке и кере шке циви ли за ци
је. Испод је текао Чикас, који и даље ту 
тече, а окол на земља је била погод на 
живот, јер се нала зи ла на оба ли Саве. 
Град се мењао и ширио и прем да 
Митров ча ни мисле да је Сир ми јум нај ва
жни ји као рим ска пре сто ни ца, теме ље 
њего ве сла ве су уда ри ли Или ри и Кел ти. 
Затим су дошли Римља ни, па Ава ри, 
Хуни, Готи и дру ги. Град је спа љи ван, 
рушен до теме ља, поно во гра ђен. Вели
чи ну Сир ми ју ма конач но су сру ши ли 
Ава ри 582. годи не, када су град спа љен, 
а ста нов ни штво одбе гло. Прет по ста вља 
се да су од мате ри ја ла спа ље ног Сир ми
ју ма изгра ди ли сво ју пре сто ни цу, која 
ника да није про на ђе на. Сир ми јум је 
обно вљен и изгра ђен у мањем обли ку, а 
инте ре сант но да су се њего ви обри си 
могли виде ли све до 18. века. Мађа ри су 
госпо да ри ли Гра дом Све тог Дими три ја, 

који је од нове ере, био уто чи ште хри
шћан ства и дао мно го хри шћан ских 
муче ни ка. Томе све до чи оста ци Бази ли
ке, негде игу бљен мана стир Све тог 
Дими три ја. Када су га у 16. веку осво ји ли 
Ото ма ни, овде је поче ла да се раз ви ја 
трго ви на и од каса бе, Митро ви ца поста је 
Шехер, што је био вео ма важан ста тус за 
један град у Осман ском цар ству. Вла да
ли су око две сто ти не годи на и сво ју 
архи тек ту ру углав ном при ла го ди ли 
посто је ћем Сир ми ју му. Зани мљи во, тада 
је попи са но више кошни ца пче ла у 
Митро ви ци, него дома ћин ства ва. Након 
Пожа ре вач ког мира, Аустроуга ри желе 
да уда ре теме ље новог урба ни стич ког 
изгле да Сир ми ју ма и руше посто је ће 
ули це, про би ја ју буле ра ве и аве ни је. 
Једи ни под сет ник на то може бити про
стор око Жит ног трга, Зана тли ја ка, 
Пушки но ва, Све тла ули ца, Шећер сокак, 
Казан џи лук и све ти мали, уски сока ци.

Срем ска Митр о ви ца на дан Све тог 
Дими три ја сла ви дан гра да и сла
ву. У нови јој исто ри ји новем бар се 

пока зао као месец про ме на за град. 
Осло бо ђе на у оба свет ска рата у новем
бру, доби ла ста тус гра да, грб и печат у 
новем бру, доби ла прво град ско веће и 
гра до на чел ни ка у новем бру, Срем се 
при по јио Срби ји у новем бру. Про шле 
неде ље поло же но је цве ће на спо ме ни ке 
осло бо ђе ња гра да. Код желе знич ке ста
ни це, сим бо ла раз ви ја гра да у 19. веку, 
која је 1944. при повла че њу непри ја те ља 
до теме ља сру ше на, ста ни це кроз коју је 
про ла зио и зау ста вљао се чуве ни Ори
јент екс прес, где данас сто ји спо ме ник 
са пето кра ком на врху. Згра да која је 
прва изгра ђе на згра да у новој Југо сла ви
ји, на годи шњи цу осло бо ђе ња отво ре на 
и функ ци о нал на. Зами сли те ноћ изме ђу 
31. окто бра и 1. новем бра, где се осло
ба ђа ули ца по ули цу, где се бит ке воде 
око стра те шки важне пива ре, која се 
осло ба ђа три пута. Зами сли те када су 
бике поче ле од затво ра и Рум ске мал те, 
полет за сло бо ду. Зами сли те после рат
не про ме не, инду стри ју, опет нове ули це 
и стам бе на насе ља, прве роб не куће. И 
ево нас данас. Леп је ово град, а за 
њего ву лепо ту мора мо и ми мало да се 
потру ди мо, ако је неко пре 78 годи на 
могао да осло ба ђа ули цу по ули цу, онда 
и ми може мо да чува мо тај град и да 
каже мо да је фин, миран, да је на пре ле
пој реци, са пре див ним летом на реци, 
да је бли зу Бео гра да и Новог Сада (за 
оне који то воле) и да је за живот таман. 
Сре ћан Дан гра да!

Читан ка

Град се мењао и ширио и 
прем да Митров ча ни мисле 
да је Сир ми јум нај ва жни ји 

као рим ска пре сто ни ца, 
теме ље њего ве сла ве су 
уда ри ли Или ри и Кел ти. 

Затим су дошли Римља ни, 
па Ава ри, Хуни, Готи и дру

ги. Град је спа љи ван, 
рушен до теме ља, поно во 
гра ђен. Вели чи ну Сир ми ју

ма конач но су сру ши ли 
Ава ри 582. годи не, када су 
град спа љен, а ста нов ни
штво одбе гло. Прет по ста

вља се да су од мате ри ја ла 
спа ље ног Сир ми ју ма изгра
ди ли сво ју пре сто ни цу, која 

ника да није про на ђе на

Леп је ово град, а за њего
ву лепо ту мора мо и ми 

мало да се потру ди мо, ако 
је неко пре 78 годи на могао 
да осло ба ђа ули цу по ули
цу, онда и ми може мо да 

чува мо тај град и да каже
мо да је фин, миран, да је 
на пре ле пој реци, са пре
див ним летом на реци, да 
је бли зу Бео гра да и Новог 

Сада (за оне који то воле) и 
да је за живот таман
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Бу ран жи вот
у бур на вре ме на

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (27) ЈЕ ЛЕ НА ПЕ ТРО ВИЋ, СУ ПРУ ГА ВО ЖДА КА РА ЂОР ЂА

Је ле на Пе тро вић је би ла 
кћер ка обер кне за Ни ко ле 
Јо ва но ви ћа. Ма ла Је ле

на, од ра ста ла је у се лу Ма сло
ше ву. Не срећ на де вој чи ца 
ра но оста је без мај ке Бо сиљ
ке, а по том гу би оца и бра ћу и 
то у хај дуч ким по ду хва ти ма. 
„Но та де вој ка Је ле на остав
ши без ро ди те ља жи ве ла је 
код сво је уда те се стре за Мар
ка Ви ли по ви ћа у Јаг њи лу у 
Ле пе ни ци окру га Кра гу је вач
ког“. Не зна се тач но ка да је  
Је ле на ро ђе на. При ли ком бек
ства из Ср би је, 1813,  аустриј
ске вла сти су јој из да ле 
па сош, у ко јем сто ји ње на 
че тр де сет осма го ди на, из 
че га про из ла зи да је ро ђе на 
1765. го ди не.

Ка ра ђор ђе и Је ле на су се 
вен ча ли 1785. До да на шњих 
да на, са чу ва но је мно штво 
при ча ко је ка зу ју о њи хо вом 
бур ном жи во ту. Пре ма на род
ном пре да њу Ка ра ђор ђе је 
Је ле ну за во лео на пр ви 
по глед. Кри шом су се са ста ја
ли, све док Ђор ђе ни је ре шио 
да је узме за же ну. Јед ног 
да на „на ђе је Ка раЂор ђе код 
јед ног из во ра, где је до шла 
би ла да во ду за пи ће за ва та, 
па за и ште во де да пи је, она 

му до да. Ка раЂор ђа је тад 
за пи та: ‘Је ле на оћеш ли ти за 
ме не по ћи?’ Она се за ру ме ни 
и сти дљи во му ка же: ‘Бог с 
то бом Ђор ђе, што пи таш 
ме не! Пи тај мо је ста ри је, па 
ако они рек ну, ја оћу!’ Па по ђе 
да иде, но Ка раЂор ђе је ува
ти за ру ку и ре че; кад ти оћеш, 
а ти ај де са мном, и не пу сти је 
ви ше од се бе, раз лу па су до ве 
с ко ји ма је за во ду до шла, па 
је од ве де ку ћи у То по лу, с 
ко јом се од ма у Жа бар ској 
цр кви и вен ча“. 

Ка ра ђор ђев отац, Пе тар, 
про сио је Је ле ну Јо ва но вић за 
Ђор ђа, али је био од би јен и то 
пре вас ход но због не ма шти не 
у ко јој је Ђор ђе од ра стао. 
Ка ко су Је ле ни ни би ли до ста 
имућ ни ји, те због ста ле жне 
раз ли ке ни је до ла зи ло у об зир 
скла па ње њи хо вог бра ка, 
мла ди Ђор ђе је ре шио сво ју 
љу бу си лом да узме.  Ма да, 
ни Је ла се ни је мно го бу ни ла. 
Та квом ста су и ле по ти Је ле на 
ни је мо гла да одо ли. Кад смо 
код Ђор ђе ве ста си то сти, 
за ни мљи во је ис та ћи ре чи 
Га је Пан те ли ћа. На и ме, на кон 
Ка ра ђор ђе ве по ги би је, ње го ве 
чак ши ре но сио је сви њар 
Ђор ђе Ву кај ло вић, ко ме су 

би ле то ли ко ве ли ке да је 
мо рао да их „уј ми отуд и од о
вуд док их ни је уде сио“.

Је ле на је ро ди ла Ка ра ђор ђу 
сед мо ро де це, Си му, Са ву, 
Са ру, По лек си ју, Ста мен ку, 
Алек су и Алек сан дра. Ка же се 
да су од вен ча ња, до смр ти, 
жи ве ли у ве ли кој љу ба ви, а 
нај леп ше да не свог жи во та су 
про ве ли у То по ли. Кон стан тин 
Не на до вић је твр дио да Ка ра
ђор ђе ни је ма рио за дру ге 
же не, сем сво је Је ле не, ко јом 
се, по хај дуч ком оби ча ју, оже
нио от ми цом. Сли ка јед ног 
скром ног и по ро дич ног жи во
та, зар не?

Ме ђу тим, с дру ге стра не, 
Ми ли ће вић је при ли ком ка зи
ва ња о Ка ра ђор ђу, по себ но 
ис ти цао  ње го ву „сла бост пре
ма жен ској ле по ти“. На ма је 
по зна та Ђор ђе ва афе ра са 
Ма ри јом из Бру сни це. При ча о 
Ђор ђе вој љу бав ни ци, ства ра 
са свим дру га чи ју сли ку о 
Је ле ни, ко ја ста је на ста зу 
зло чи на због не вер ства. „По 
осло бо ђе њу Бе о гра да 1806. 
го ди не, за па ла је (Ма ри ја) за 
око Ка ра ђор ђу. Вожд ју је 
од мах обу као у му шко оде ло, 
за де нуо јој за пас оруж је, увр
стио је ме ђу сво је мом ке и дао 

Ка ра ђор ђев 
отац, Пе тар,

про сио је
Је ле ну

Јо ва но вић
за Ђор ђа,
али је био 

од би јен и то 
пре вас ход но 

због не ма шти не 
у ко јој је Ђор ђе 

од ра стао.
Ка ко су

Је ле ни ни
би ли до ста 

имућ ни ји,
те због

ста ле жне
раз ли ке ни је 

до ла зи ло
у об зир

скла па ње 
њи хо вог бра ка, 

мла ди Ђор ђе
је ре шио сво ју 

љу бу си лом
да узме

Је ле на Пе тро вић Вожд Ка ра ђор ђе
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

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

је доделио средства.

јој за ста ву. Уче ство ва ла је у 
не ким бит ка ма. Чак је до би ла 
и му шко име – Мар јан. Ме ђу
тим, ова тај на љу бав ни је 
за ду го оста ла нео т кри ве на. 
Је ле на је убр зо са зна ла за 
Ма ри ју (од но сно Ма ри ја на) и 
ус пе ла је да ор га ни зу је ње но 
уби ство. Вожд је те шко под
нео овај гу би так“. Ка ра ђор ђе 
је ите ка ко био склон пре ва ра
ма, а Је ле на је увек пра шта
ла. По себ но је би ла сла ба на 
звук ње го вог гла са. Кад год 
Ђор ђе за пе ва ње го ву оми ље
ну пе сму Шта промиче кроз
шибјиче, Је ле ни но ср це ус тре
пе ри. 

Исто риј ски по да ци ка жу 
да Је ле на и Ђор
ђе по сле вен ча ња ни су 

оста ли ду го у Ср би ји. Нај че
шће се као раз лог за  њи хо во 
од ла зак у Аустри ју, на во ди 
Ђор ђе во уби ство Тур чи на. 
Ме ђу тим, на ма је дра жа она 
при ча у ко јој Ка ра ђор ђе, по пут 
Шко та, Ви ли ја ма Во ла са, не 
до зво ља ва Тур чи ну да ис ко
ри сти пра во пр ве брач не 
но ћи.  На и ме, ка ко ве ли 
Љу шић „Тур чин је јед ног да на 
до шао на свој чи тлук и 
тек оже ње ног Ђор ђа по слао 
да му ку пу је јар че ве. Уда љив
ши бу ду ћег во жда од ку ће, 
овим ре чи ма обра тио се Ка ра
ђор ђе вој мај ци: ‘Е, Ма ри це! И 
ти се са чу ва од ме не и кће ри 
са чу ва; али сна ју не ћеш са чу
ва ти  па јој пру жи ду кат.  На, 
узми то, па Је ле на до ве че да 
спа ва са мном’. Ка ра ђор ђе се 
у ме ђу вре ме ну вра тио и кад је 
чуо чи тлук са хи би ји не ре чи, 
хтео је од мах пу шком да га 
уби је, али га је у то ме спре чи
ла мај ка. Кад је Тур чин по свр
ша вао сво је по сло ве она му је 
ре кла, ис пра ћа ју ћи га свом 
до му: ‘Док мла да оми ри ше 
сво је цве ће, па ће он да и 
ту ђе’. Овим уми ру ју ћим ре чи
ма мај ка је при вре ме но спа са
ва ла си на и сна ју. Да би спре
чио Тур чи на да оства ри пра во 
пр ве брач не но ћи Ђор ђе се 
од лу чио на бек ство из Ср би је 
с це лом по ро ди цом и гру пом 
се ља на“. 

Од ла зак из Ср би је, био је 
оки дач свих не во ља ко је су 
за де си ле по ро ди цу Пе тро вић. 
На овом пу ту, Је ле на ће се 
упо зна ти са  дру га чи јим ли ком 
сво га су пру га. На и ме, Ђор ђев 
отац ће се пре до ми сли ти и 
пред ло жи ти по вра так у за ви
чај. Ка ко Љу шић ис ти че „Он 
та да не са мо да је от ка зао 
по слу шност, већ је при пре тио 
да ће их ода ти Тур ци ма. Страх 
од Ту ра ка, још увек до ми нан

тан у жи во ту он да шњег срп
ског све та, уно сио је не спо кој
ство у Пе тро ву ра је тин ску 
ду шу. Ње го вим ста вом, а 
по себ но прет њом да ће их 
ода ти, сви су би ли збу ње ни, 
по нај ви ше пред вод ник збе га. 
При себ ност и од ва жност ис ка
за ла је, од мах са мо Ма ри ца, 
ко јој ни су слу чај но при до да ли 
на ди мак катана. Кад Ђор ђе 
ни је ус пео да убе ди оца да не 
на пу шта збег, Ма ри ца је ста
ла пред ње га и за кле ла га: 
‘Ђор ђе, арам ти мле ко мо је 
ко је си ти по до јио из ове си се, 
ако оно га пса не уби јеш. Убиј
те га да не ја вља Тур ци ма за 
нас. Бо ље да он је дан по ги не, 
но 30 ду ша да пад не у роп
ство’ (...) Пе тар им је окре нуо 
ле ђа. Док се уда ља вао од збе
га, по го ди ло га је та не из Ђор
ђе ве пу шке“. На ду ши је Ка ра
ђор ђе сем оца, но сио и бра та. 

Жи вот уз су ро вог Ка ра ђор
ђа ни ка ко ни је био лак, али 
Је ле на ни је од у ста ја ла. Жи ве
ли су у Сре му пу не две го ди
не. Но ва ета па Је ле ни ног 
жи во та, био је по вра так у 
Ср би ју. На на род ном збо ру у 
Ора шцу, Ка ра ђор ђе је иза
бран за во ђу устан ка и та ко је 
стао на че ло срп ског на ро да у 
бор би про тив Ту ра ка. Но, 
слом Пр вог срп ског устан ка, 
Је ле ну и Ка ра ђор ђа ће при мо
ра ти у по нов но из гнан ство. До 
кра ја 1814. го ди не Је ле на и 
Ђор ђе ће жи ве ти у Сре му, а 
по том од ла зе у Ру си ју. 
По след њу уда рац и нај те жи, 
за Је ле ну је био по тез Ми ло
ша Обре но ви ћа. Го ди не 1817. 
Ка ра ђор ђе до ла зи кри шом у 
Ср би ју, ка ко би скло пио до го
вор са Ми ло шем. По Ми ло ше
вој на ред би, Је ле нин муж 
би ва уби јен у но ћи из ме ђу 25. 
и 26. ју ла 1817. го ди не у бли
зи ни Ве ли ке Пла не. 

Ка да је кнез Ми ха и ло до шао 
на власт, Је ле на се вра ћа у 
Бе о град и то на кон пу них два
де сет шест го ди на из гнан ства. 
Је ле на је код Ми ха и ла и ку ме 
Љу би це ко нач но про на шла 
мир но уто чи ште. Пре ми ну ла 
је 9. фе бру а ра 1842. Је ле на, 
же на Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа, 
ипак ни је до жи ве ла да ви ди 
свог си на Алек сан дра ка ко 
по ла же за кле тву и по ста је 
срп ски кнез. 

Пре ма на ло гу кне ги ње 
Љу би це, Је ле на је све ча но 
опо ја на и са хра ње на у То по
ли, по ред му жа Ка ра ђор ђа.

У сле де ћем бро ју:
Љу би ца Обре но вић,

же на Ми ло ша Обре но ви ћа

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: 60 годи на
Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“

Понос 
Митровице

Музич ка шко ла „Петар 
Кран че вић“ обе ле жи ла је 60 
годи на посто ја ња, при год
ним про гра мом који је изве
ден у Сабор ном хра му Све
тог Дими три ја у уто рак, првог 
новем бра. Упри ли че на је кон
церт на про мо ци ја збор ни ка 
„Хор ске музи ке Петра Кран
че ви ћа“. Митров ча ни су има
ли при ли ку да ужи ва ју у изво
ђе њи ма хоро ва „Симо ни да“ 
из Бео гра да, затим „При сен“ 
и „Кран че вић“ из Срем ске 
Митро ви це. 

– Првог новем бра 1962. 
годи не је поче ла са радом 
музич ка шко ла у Срем ској 
Митро ви ци. Доби ла је име 
по Петру Кран че ви ћу, мзи ча
ру који је ту про вео пет на е
стак годи на. Од почет ка ове 
школ ске године смо посве
ће ни обе ле жа ва њу јуби ле
ја. Запо че ли смо изда ва њем 
изда ва њем збир ке њего вих 
ком по зи ци ја које су до сада 
про на ђе не за хор. У ту свр
ху има мо два дома ћа хора и 
један госту ју ћи, који су укљу
че ни у одр жа ва ње ове лепе 
мани фе ста ци је. Ина че исто
вре ме но сла ви мо и 25 годи
на од осни ва ња основ не шко
ле, с обзи ром на то да наша 
шко ла има сва три нивоа, 
пред школ ски, основ но школ

ски и сред њо школ ски, рекао 
је Бојан Јова но вић дирек тор 
Музич ке шко ле „Петар Кран
че вић“. 

Све ча но сти су при су ство
ва ли све ште ни ци Срп ске пра
во слав не цркве, на челу са 
вла ди ком срем ским Васи ли
јем, али и вели ки број гости
ју и пред став ни ка локал не 
само у пра ве, заме ник гра до
на чел ни це Срем ске Митро ви
це Петар Самар џић, заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве за 
кул ту ру Зоран Мишче вић, као 
и народ ни посла ник Томи слав 
Јан ко вић.

А. Д.

Бојан Јова но вић

60 годи на музич ке шко ле
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МИТРО ВАЧ КО НАСЕ ЉЕ „БЛОК Б“

Почи ње изград ња цркве

У срем ско ми тро вач ком насе љу „Блок 
Б“ је у субо ту, петог новем бра, упри ли че
но осве ште ње лока ци је и крста где ће 
бити подиг нут нови пра во слав ни храм. 
Биће посве ћен Све том Сави.

– Педе сет годи на наше насе ље „Блок 
Б“ живи за дан када ће цркве на зво на 

буди ти наш народ, јавља ти о рађа њу, 
крште њу и вен ча њу, зво ном опла ка ти 
пре ми ну ле, пози ва ти нас на Све ту Литур
ги ју. Дошао је и тај дан, када ћемо у сло
зи, миру и Бож јој љуба ви осве шта ти 
место рађа ња цркве, где ће крст побо ден 
на месту изград ње озна чи ти и место 

духов ног живо та кроз Хри ста, овда шњих 
мешта на, изја вио је пред сед ник Месне 
зајед ни це „Блок Б“, Дра ган Божић. 

Овом чину при су ство вао је вели ки број 
вер ни ка, све штен ства и сарад ни ка 
месне зајед ни це. А. Д.

Фото: Б. Т.

Освештење крста у насељу „Блок Б“

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја добро вољ ног 
слу же ња вој ног рока

Цен тар мини стар ства одбра не Срем
ска Митро ви ца је у петак 4. новем бра 
орга ни зо вао про мо ци ју добро вољ ног 
слу же ња вој ног рока са оруж јем у цен тру 
гра да. Могу се при ја ви ти сви држа вља
ни Репу бли ке Срби је, мушког и жен ског 
пола, са навр ше них 19 годи на живо та, а 
нај ка сни је до 30 годи на. Том при ли ком 
рече но је да се при ја вљи ва ње кан ди да
та врши у кан це ла ри ја ма Цен тра у Срем
ском окру гу, пре ма пре би ва ли шту. Посто

ји и јед на нови на, а то је да се кан ди да ти 
могу могу при ја ви ти елек трон ским путем, 
пре ко пор та ла еУпра ва и Поште Срби је. 
Док се нала зе на одслу же њу вој ног рока, 
сва ки кан ди дат поред пла ће них тро шко
ва пре во за за одла зак и повра так са слу
же ња вој ног рока, месеч но доби ја накна
ду од 38.000 дина ра, има здрав стве но 
оси гу ра ње и пла ће но одсу ство у тра ја њу 
од 10 дана. 

А. Д.

Про мо ци ја добро вољ ног слу же ња вој ног рока

ТЕ А ТАР ГАР ТЕЛ

Пред ста ва за де цу

У че твр так, 10. но вем бра у окви ру 
Но вем бар ских да на, ми тро вач ки Те а тар 
Гар тел од и гра ће пред ста ву у по зо ри шту, 
ко ја се зо ве „Цр вен ка па и збу ње ни вук“. 
Овог пу та у пред ста ви ужи ва ће, бес плат
но, де ца из ШО СО „Ра ди вој По по вић“ и 
ОШ „До бро сав Ра до са вље вић На род“ из 
Ма чван ске Ми тро ви це. Пред ста ва по чи
ње у 12 ча со ва, а при ја тељ пред ста ве је 
дру штве но од го вор на ком па ни ја „Ме тал
фер“. Ова пред ста ва раз га ли ће и за ин
три ги ра ти ма ли ша не. Игра се по тек сту 
Ра де та Па вел ки ћа, а у ре жи ји Гор да не 
Лу кић.
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ОДИ ГРА НА РЕВИ ЈАЛ НА УТАК МИ ЦА ВЕТЕ РА НА „СЛО БО ДЕ“ И „ПАР ТИ ЗА НА“

Фуд бал ска фешта у Доњем Товар ни ку
Сло бо да (Доњи Товар ник) – Пар ти зан (Бео град) 2:6 (0:3)

Доњи Товар ник: Игра ли ште: ФК Сло
бо да. Гле да ла ца: 150. Суди ја: Бојан 
Павло вић (Огар). Стрел ци: Ђокић 78. и 
82. минут (Сло бо да), Ж. Радој чић 10. 
Јоцић 15, Мила чић 35. Сми ља нић56. 
Почу ча 86. и Г. Радој чић90. минут. (Пар
ти зан).

Сло бо да: Алек сић, Сарић, Кова че вић, 
Вра нић, Коров, Миро са вље вић, Ашће
рић, Вра че вић, Ђокић, Весе ли но вић 
Радој чић. Игра ли су још: Нинић, Ж. Јова
но вић, Јар ча нин, З. Јова но вић, Чавић, 
Вуј чић, Митро вић и Плав шић.

Пар ти зан: Буди ша, Мила чић, Антић, 
Васи ље вић, Бабеу, Г. Радо ји чић, Сми ља
нић, Залад, Јоцић, Ристов ски, Ж. Радо ји
чић. Игра ли су још: Жунић, Гру јић, Кузма
но вић, Почу ча и Митро вић.

Нај ста ри ји фуд ба ле ри срем ског зона
ша Сло бо де и бео град ског Пар ти за на, 
саста ли су се 2. новем бра на тере ну у 
Доњем Товар ни ку и под се ти ли љуби те
ље фуд ба ла на вре ме када је сва ко у 
сво јој лиги жарио и палио.

Милан Алек сић, пред сед ник ФК „Сло
бо да“, сма тра да је јуче ра шњи реви јал ни 
сусрет ова два клу ба изу зет но добар за 

попу ла ри са ње фуд ба ла у нашој општи
ни, не само код мла дих.

– Част нам је што има мо при ли ку да 
уго сти мо при ја те ље из Фуд бал ског клу ба 
Пар ти зан. Ова утак ми ца ће мно го зна чи
ти у све оп штем попу ла ри са њу фуд ба ла. 
Жели мо да под окри ље клу ба што више 
при ву че мо не само мла де, већ и оне који 
су пре деце ни ју – две, па и више, били 
прво тим ци нашег клу ба, изја вио је Алек
сић.

Један од акте ра при ја тељ ске утак ми це 
би је и Милен ко Митро вић, нека да шњи 
прво ти мац Сло бо де. Иако има 73 годи не, 
поште но је одра дио сво ју уло гу на утак
ми ци.

– При зна јем, нисам се мно го умо рио, 
јер нисам имао пре ви ше посла. Тру дио 
сам се да ми не буде хлад но. Ина че, због 
оба ве за не сти жем да мно го гле дам 
сада шње прво тим це. Чујем да су 56 на 
табе ли, што је сасвим добро, и за клуб, и 
за само село, рекао нам је Митро вић.

Фуд ба ле ри вете ра ни Пар ти за на радо 
су виђе ни гости, не сам у Срби ји, већ и 
мно го шире, а тре нер Горан Каде нић 
рекао је да је јуче ра шња утак ми ца про
тив Сло бо де 1302 утак ми ца вете ра на 

Пар ти за на од 1992. годи не, од када воде 
еви ден ци ју.

– Част нам је увек када доби је мо позив 
из ова квих сре ди на. Код нас, вете ра на, 
вла да мишље ње да ми нисмо, по бож јој 
мило сти дошли са асфал та, већ из неких 
Доњих Товар ни ка, Сту би шта…И када 
доби је мо позив из таквих места, нај ма ње 
што може мо да ура ди мо је да се ода зо
ве мо. Наша је оба ве за да Пар ти за нов грб 
увек и сву да пока же мо. Лоше зву чи про
вин циј ски терен. То су пра ви тере ни, на 
који ма ста са ју игра чи Прве и Супер лиге, 
па и интер на ци о нал ци, казао је Каде нић.

Реви јал на утак ми ца ова два тима про
те кла је у фер и корект ној игри, иако се 
пита ње побед ни ка није поста вља ло: 
вете ра ни Пар ти за на су, у првом полу вре
ме ну, игра ли пуном сна гом и брзо су 
дошли до опи пљи ве пред но сти. У настав
ку утак ми це сма њу ју гас, те дома ћин у 
два навра та пре ко Ђоки ћа, акту ел ног 
тре не ра првог тима Сло бо де, пости же 
гол. Зани мљи ви пода ци: Сарић два пута 
пого дио преч ку црно белих, а за дома ћи
на играо, изме ђу оста лих, Милен ко 
Митро вић, 73годи шња леген да доњо то
вар нич ког фуд ба ла. С. Ђ.

Ветер а ни „Сло бо де“ и „Пар ти за на“

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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Тра ди ци о нал не 59. Улич не 
трке у Срем ској Митро ви ци 
одр жа не су у петак, четвр тог 
новем бра. Оне про мо ви шу 
здрав живот и спорт, а у њима 
уче ству ју пред школ ци, шко
лар ци, рекре а тив ци, али и 
при пад ни ци сна га без бед но
сти и запо сле них у Казне но 
поправ ном заво ду.

Град Срем ска Митро ви ца у 
сарад њи са Уста но вом Атлет
ски ста ди он, атлет ским клу
бо ви ма „Срем“ и „Сир ми јум“ и 
Збо ром атлет ских суди ја, 
орга ни зо вао је и ове трке. У 
скло пу мани фе ста ци је одр
жа на је и мемо ри јал на трка 
„Мило ван Лаза ре вић Ћаза“ у 
знак сећа ња на пре ми ну лог 
атле ти ча ра који је 14 пута 
био побед ник на овом так ми
че њу. 

– Улич не трке зна чај не су 
за Град Срем ска Митро ви ца, 
за децу, роди те ље, настав ни
ке. Ово је нешто што се увек 
пам ти,на радост свих нас. 
Атле ти ка је базич ни спо рт и 
упра во на Улич ним трка ма 

пони кли су мно ги шам пи о ни у 
дру гим спор то ви ма, изја вио 
је након што је доде лио меда
ље деци, Зоран Мишче вић 
заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру и спо рт.

Ово је нај ду го веч ни ја 
спорт ска мани фе ста ци ја у 
Срем ској Митро ви ци.

– Улич не трке су сим бол 
атлет ских спо соб но сти нашег 
деце, уче ни ка и сугра ђа на. 
Често на овим трка ма побе

ђу ју спор ти сти из дру гих 
спор то ва, не само атле ти ча
ри, већ и фуд ба ле ри, руко ме
та ши, одбој ка ши... Чува мо 
лепу тра ди ци ју да оста не и у 
будућ но сти репре зент атлет
ског спо р та. Већи на успе
шних спо р ти ста је трча ла 
улич не трке, а атлет ски клу
бо ви на овим трка ма нај че
шће при ме ћу ју нову децу, 
сма тра Нема ња Црнић гене
рал ни секре тар град ског 

Спорт ског саве за.
Улич не трке оку пи ле су око 

500 уче сни ка, који су се свој
ски потру ди ли да први стиг ну 
до циља.

– Атле ти ка је као базич ни 
спо рт бит на за пра ви лан раст 
и раз вој деце и зато је добро 
што су у овај дога ђај укљу че
ни деца, шко ле и роди те љи. 
Пра во уче шћа има ли су само 
уче ни ци основ них и сред њих 
шко ла са тери то ри је Гра да 
Срем ска Митро ви ца, а одр
жа не се и трке вој ске и поли
ци је Срби је и КПЗ. 

– Овај леп дога ђај у нашем 
гра ду чека мо са осме хом на 
лицу, зато што је то фести вал 
спо р та. Уче сни ци ће виде ти у 
чему је бит овог спор та и 
здра вог живо та, јер нажа лост 
у сада шње вре ме мало има
мо вре ме на за то, рекао је 
Дар ко Гаври ло вић в. д. дирек
то ра Атлет ског ста ди о на.

За побед ни ке су обез бе ђе
не меда ље и пеха ри, за прва 
три осво је на места.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

У пред школ ском узра сту 
први до циља сти гли су Ена 
Савић и Алек сан дар Радо ва
но вић. Нај у спе шни ји у Шко ли 
за основ но и сред ње обра зо
ва ње били су Бран ка Него ва
но вић и Игор Бај рић. Уче ни ци 
првог и дру гог раз ре да су се 
так ми чи ли зајед но, а прва у 
кате го ри ји девој чи ца била је 
Неда Јан ко вић, а у кате го ри ји 
деча ка Бог дан Жива но вић. У 
тре ћем и четвр том раз ре ду 

побе ди ли су Дуња Јоси мо вић 
и Огњен Тубић. Међу пета ци
ма и шеста ци ма прво место 
су зау зе ли Иси до ра Мак си мо
вић и Нико ла Мир ко вић. Међу 
сед ма ци ма и осма ци ма то су 
били Ката ри на Шко рић и 
Мар ко Лукач. Међу омла дин
ка ма у сред њим шко ла ма на 
посто ље за прво место ста ле 
су Ката ри на Томић и ста ри ја 
Ања Ники то вић. Код омла ди
ан ца так ми чи ли су се прва и 

дру га годи на сред ње шко ле, 
као и тре ћа и четвр та. У тим 
кате го ри ја ма нај бр жи су били 
Сте фан Ђонић и Вука шин 
Доста нић. У трци рекре а ти ва
ца су нај бр жи били Мир ја на 
Мило ва но вић и Мир ко Мау
на. У трци при пад ни ка сна га 
без бед но сти и запо сле ник у 
Казне но поправ ном заво ду, 
до циља сти гли су нај пре 
Дар ко Дро нић и Алек сан дра 
Кон стан ти но вић. 

Побед ни ци Уличних трка

Сим бол атлет ских спо соб но сти
ОДР ЖА НЕ 59. ТРКЕ УЛИ ЦА МА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

59. Улич не трке 

Зоран Мишче вић Нема ња Црнић Дар ко Гаври ло вић
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Ма чва – Сло бо да 0:0; Зла ти
бор – ОФК Вр шац 2:1; Ме та лац 
– Ин ђи ја Тоyо Ти рес 1:1; ИМТ – 
Тра јал 3:2; Ло зни ца – Гра фи чар 
2:1; Рад – Је дин ство 1:2; Рад
нич ки СМ – Рад нич ки НБ 2:1; 
Же ле зни чар – Но ви Сад 1921 
1:0.

Еле мир: Наф та гас – ОФК 
Бач ка 1:0; Оџа ци: Тек сти лац – 
Је дин ство 5:0; Сом бор: Рад
нич ки 1912 – Омла ди нац 1:1; 
Ру ма: Пр ви Мај – Ста ни шић 
1920 0:1; Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 
– Ка бел 1:0; Ку ла: Хај дук 1912 
– Бо рац 0:0; Зре ња нин: Рад
нич ки – Ти са 0:3; Пан че во: 
Ди на мо 1945 – По ду на вац 1:1.

01. Радн. 1912 13 8 3 2 26:11 27
02. Је дин ство 13 8 1 4 21:18 25
03. Тек сти лац 13 7 3 3 22:12 24
04. Наф та гас 13 7 2 4 18:19 23
05. ОФК Бе чеј 13 7 1 5 19:12 22
06. Бо рац 13 5 5 3 19:12 20
07. По ду на вац 13 5 5 3 8:6 20
08. Ка бел 13 5 3 5 14:12 18
09. Пр ви Мај 13 5 3 5 13:12 18
10. Хај дук 13 5 3 5 12:11 18
11. Ти са 13 5 2 6 26:25 17
12. Омла ди нац 13 4 5 4 10:10 17
13. Ди на мо 13 3 4 6 16:22 13
14. ОФК Бач ка 13 2 4 7 7:13 10
15. Ста ни шић 13 3 1 9 8:27 10
16. Рад нич ки 13 1 3 9 8:25 6

ТСЦ – Пар ти зан 2:3; Цр ве на 
Зве зда – Мла дост 2:0; На пре
дак – Чу ка рич ки 0:0; Мла дост 
ГАТ – Во ждо вац 1:2; Но ви Па зар 
– Ја вор Ма тис 3:1; Рад нич ки 
НИШ – Ко лу ба ра 1:1; Спар так 
ЖК – Вој во ди на 1:1; Рад нич ки 
1923 – Рад ник 1:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 13 9 4 0 20:1 31
02. Сло га (Е) 13 9 1 3 25:14 28
03. ГФК Сло вен 13 8 2 3 31:15 26
04. Ин декс 13 8 1 4 25:18 25
05. Је дин ство 13 6 4 3 22:7 22
06. Сло бо да 13 6 4 3 22:15 22
07. Сло га (Т) 13 7 1 5 21:15 22
08. Же ле знич. 13 6 3 4 22:12 21
09. Ве тер ник 13 5 3 5 16:22 18
10. Ду нав 13 3 7 3 6:9 16
11. До њи Срем 13 4 3 6 13:16 15
12. Мла дост 13 3 4 6 15:22 13
13. Радн. (НП) 13 3 3 7 9:19 12
14. Сла ви ја 13 2 3 8 18:25 9
15. Шај каш 13 2 0 11 6:45 6
16. Радн. (Ш) 13 0 3 10 9:25 3

01. ИМТ 17 11 4 2 28:14 37
02. РФК Гра ф. 17 10 4 3 38:20 34
03. Же ле знич. 17 10 4 3 25:14 34
04. Ин ђи ја 17 6 9 2 24:15 27
05. Је дин ство 17 6 6 5 18:15 24
06. Радн. (СМ) 17 5 8 4 11:11 23
07. ГФК Сло б. 17 4 10 3 16:14 22
08. Но ви Сад 17 6 4 7 19:21 22
09. ОФК Вр шац 17 6 4 7 17:20 22
10. Траyал 17 5 4 8 19:24 19
11. Ме та лац 17 5 4 8 17:22 19
12. Ма чва 17 4 6 7 15:21 18
13. Ло зни ца 17 5 3 9 16:29 18
14. Радн. (НБ) 17 5 2 10 11:20 17
15. Зла ти бор 17 3 6 8 18:24 15
16. Рад 17 3 6 8 18:26 15

01. Ц. Зве зда 17 15 2 0 46:6 47
02. Пар ти зан 17 12 4 1 45:14 40
03. ТСЦ 18 10 6 2 32:12 36
04. Чу ка рич ки 17 9 5 3 33:18 32
05. Но ви Па зар 18 9 4 5 27:18 31
06. Вој во ди на 18 8 6 4 26:17 30
07. Во ждо вац 18 8 4 6 14:21 28
08. Рад н. 1923 18 7 4 7 17:15 25
09. Ко лу ба ра 18 5 5 8 16:33 20
10. На пре дак 18 5 4 9 15:19 19
11. Рад нич ки 18 4 5 9 23:36 17
12. Спар так 17 3 6 8 14:23 15
13. Мла дост 18 3 6 9 24:37 15
14. Ј. Ма тис 18 3 4 11 18:38 13
15. Млад. ГАТ 18 3 4 11 9:29 13
16. Рад ник 18 1 5 12 13:36 8

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

01. Гра нич. 12 10 1 1 33:8 31
02. ЛСК 12 9 2 1 35:11 29
03. Је дин ство 12 9 1 2 32:14 28
04. БСК 12 8 1 3 40:22 25
05. Оби лић 12 7 2 3 25:13 23
06. Срем 12 7 1 4 34:14 22
07. Зе ка Буљ. 12 7 1 4 34:19 22
08. ОФК Би кић 12 7 1 4 18:10 22
09. Ер де вик 12 3 1 8 18:22 10
10. На пре дак 12 1 6 5 11:22 9
11. Ф. Го ра 12 2 1 9 7:36 7
12. Змај 12 2 1 9 8:40 7
13. Бо рац (ВР) 12 1 1 10 14:46 4
14. Бо рац (Р) 12 0 2 10 11:43 2

01. Срем 10 7 0 3 48:29 21
02. Тр го вач. 10 7 0 3 30:18 21
03. Сло га (Ч) 10 6 2 2 21:12 20
04. Ми трос 10 4 3 3 37:26 15
05. Сло бо да 10 5 0 5 23:27 15
06. Сре мац 10 4 2 4 19:19 14
07. ОФК Бо сут 10 4 1 5 25:26 13
08. Сло га (З) 10 4 1 5 28:30 13
09. ОФК Спар та 10 3 1 6 20:25 10
10. Пла ни нац 10 3 0 7 13:30 9
11. На пре дак 10 3 0 7 11:33 9

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – Ру дар 
1:3; Ши ма нов ци: Хај дук 1932 
– Ка ме ни 1:2; Кр че дин: Фру
шко го рац – По лет (НК) 0:2; 
Бу ђа нов ци: Мла дост – Сре мац 
17:0; Чор та нов ци: ЧСК – Цар 
Урош (пре кид); Жар ко вац: 
На пре дак – Кру ше дол 1:0; 
Ни кин ци: По лет (Н) – Гра ни чар 
4:1.

01. По лет (НК) 12 10 1 1 50:10 31
02. Ка ме ни 12 9 0 3 25:13 27
03. Кру ше дол 12 8 1 3 21:9 25
04. Мла дост 12 8 0 4 43:16 24
05. По лет (Н) 12 7 2 3 26:13 23
06. ЧСК 12 7 1 4 21:12 22
07. Фру шко гор. 12 5 2 5 26:16 17
08. Хај дук 12 5 1 6 31:17 16
09. На пре дак 12 5 1 6 22:21 16
10. Ру дар 12 4 1 7 23:19 13
11. Цар Урош 12 4 0 8 20:34 12
12. Љу ко во 12 3 1 8 24:35 10
13. Гра нич. 12 3 1 8 19:34 10
14. Сре мац 12 0 0 12 3:102 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви шњи ће во: Хај дук (В) – 
Пар ти зан 2:0; Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Рад
нич ки 3:1; Ку змин: Гра ни чар – 
Сре мац (Д) 1:2; Срем ски Ми ха
љев ци: Срем – На пре дак 
Ме ри ди ан 4:1; Вој ка: Сре мац 
(В) – Фру шко го рац 2:1; Са лаш 
Но ћај ски: Бу дућ ност – Сло га 
6:1; Огар: Шу мар – Хај дук (Б) 
2:1; Го лу бин ци: Ја дран – 
Бо рац 1925 6:0.

01. Бу дућ ност 13 9 2 2 45:18 29
02. Шу мар 13 8 2 3 34:18 26
03. Срем 13 7 3 3 32:14 24
04. Пар ти зан 13 7 1 5 32:20 22
05. Хај дук (Б) 13 6 4 3 28:16 22
06. На пре дак 13 7 1 5 26:19 22
07. Ја дран 13 6 2 5 25:25 20
08. Срем. (Д) 13 6 2 5 19:20 20
09. Сло га 13 5 4 4 23:30 19
10. Срем. (В) 13 5 2 6 21:26 17
11. Фру шко гор. 13 4 4 5 23:20 16
12. Под ри ње 13 5 1 7 16:21 16
13. Гра нич. 13 4 2 7 19:25 14
14. Хај дук (В) 13 4 2 7 15:23 14
15. Рад нич ки 13 3 1 9 19:27 10
16. Бо рац 13 1 1 11 6:61 4

СРЕМ СКА ЛИ ГА

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

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Од и гра на је и по след ња утак
ми ца је се ни у Оп штин ској фуд
бал ској ли ги Шид. Био је то 
ра ни је од ло жен меч из дру гог 
ко ла. Игра ле су две по след ње
пла си ра не еки пе ли ге, Брат ство 
и Сре мац из Бер ка со ва. У Со ту 
је на кра ју ме ча ре зул тат био 
1:9.

1. Јед но та 8 7 0 1 23:10 21
2. Син ђе лић 8 7 0 1 21:8 21
3. Бо рац 8 4 1 3 17:12 13
4. Је дин ство 8 4 0 4 19:18 12
5. Сре мац 8 3 1 4 22:18 10
6. Гра нич. 8 3 1 4 18:17 10
7. Омла ди нац 8 2 4 2 18:17 10
8. ОФК Бин гу ла 8 2 1 5 13:14 7
9. Брат ство 8 0 0 8 11:48 0

ОФЛ ШИД

Кр ње шев ци: Сло га (К) – 
Ду нав 1:6; Ри ви ца: Пла ни нац 
– Вој во ди на 4:0; Ма ра дик: Сло
га (М) – 27.Ок то бар 1:1; Бо рац 
је био сло бо дан.

1. Пла ни нац 9 7 0 2 27:8 21
2. Ду нав 9 6 2 1 18:5 20
3. 27.Ок то бар 8 5 2 1 21:5 17
4. Сло га (М) 9 2 3 4 7:15 9
5. Вој во ди на 9 3 0 6 9:24 9
6. Сло га (К) 8 2 0 6 9:24 6
7. Бо рац 8 1 1 6 12:22 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Пр хо во: Мла дост 1935 – 
Ви тез 0:3; Кар лов чић: Ло вац – 
ОФК Бре стач 0:2; Сло вен је био 
сло бо дан.

1. ОФК Бре стач 7 7 0 0 23:2 21
2. Ло вац 8 6 0 2 21:9 18
3. Ви тез 7 3 0 4 12:12 9
4. Сло вен 7 1 1 5 6:18 4
5. Мла дост 7 0 1 6 2:23 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бо сут: ОФК Бо сут – Пла ни
нац 6:0; Ја рак: Сре мац – Сло га 
(З) 5:1; Срем ска Ми тро ви ца: 
Срем – Тр го вач ки 3:0; Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос – Сло бо да 
7:1; Шу љам: На пре дак 2021 – 
ОФК Спар та 2:1; Сло га (Ч) је 
би ла сло бод на.

ФК „ИНЂИ ЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Поде ла бодо ва
у Гор њем Мила нов цу

Фуд ба ле ри „Инђи је Тојо 
Тајерс“ и „Метал ца“ из Гор
њег Мила нов ца поде ли
ли су бодо ве у утак ми ци 
17. кола Прве лиге Срби је 
која је оди гра на у субо ту, 5. 
новем бра у Гор њем Мила
нов цу. Сусрет два прво ли
га ша завр шен је резул та
том 1:1. Голо ве су пости гли, 
за дома ћу еки пу. Нема ња 

Здрав ко вић у 71. мину ту 
меча, док је једи ни гол за 
„зеле нобеле“ дао Сла ви
ша Сто ја но вић у 94. мину ту. 
После 17. оди гра них кола 
у окви ру Прве лиге Срби
је, Фуд бал ски клуб „Инђи ја 
Тојо Тајерс“ и даље се нала
зи на четвр тој пози ци ји са 
осво је них 27 бодо ва.

 М. Ђ.
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ПРВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА  ГРУ ПА ЗАПАД 

Четврта узастопна победа
одбојкаша „Срем Итона“

ЖЕН СКА ОДБОЈ КА ШКА СУПЕР ЛИ ГА СРБИ ЈЕ, 4. КОЛО

Побе да фаво рит ки ња из Лај ков ца
ЖОК „Желе зни чар“ Лај ко вац  ГЖОК „Срем“ СМ 3:0  (25:19, 25:16, 25:23) 

ЖОК „Желе зни чар“: Вања Ива но
вић, Мина Ста но је вић, Алек сан дра Узе
лац, Ана Анто ни је вић, Сте фа на Пакић 
(л), Тања Ста но је вић, Мина Сто ја но вић, 
Адри а на Коста ди но вић, Кел сеу Јане 
Велт ман, Вале ри ја Сави ће вић, Ана Сто
ја но вић  (л), Дези ретт Мадан Роса лес. 
Тре нер Бран ко Кова че вић.

ЖОК „Срем“: Ана Михај ло вић, Мина 
Михај ло вић, Дуња Гра бић, Ања Гаће
ша, Ана Сарић, Ива на Тадић, Љуби ца 
Дап че вић (л), Тија на Јова но вић, Дра га
на Сте ва но вић, Иси до ра Егић (л), Дуња 
Стан ко вић, Миња Дра шко вић, Јова
на Антић, Мили ца Жива но вић. Тре нер 
Нико ла Каприц, помоћ ни тре нер Ката ри
на Чуто вић.

Одли чан одбој ка шки меч пред око 
200 гле да ла ца који је оди гран  у субо ту 
5. новем бра Лај ков цу заслу же но је при
пао фаво ри ту  еки пи „Желе зни ча ра“. 
Мада су изгу би ле сва три сета Сре ми
це су пру жи ле добру игру и у већем делу 
меча су биле рав но прав не про тив ни це. 
Меч је био пого то во неиз ве стан у првом 
и тре ћем сету.  Сре ми це су и овај пут 
има ле про бле ма у при је му што је свој 
одраз има ло и на оста ле фазе игре. Тре
нер Каприц се опре де лио за стан дард ну 
поста ву Михај ло вић Ана, Гра бић, Сте ва
но вић, Антић, Жива но вић  а на пози ци ји 
корек то ра меч је запо че ла Ана Сарић. 
Уло га либе ра је овај пут била наме ње на 
иску сној Иси до ри Егић. Одлич на је била 

Дуња Гра бић са 14 пое на а иста кла се 
и мла да Јова на Антић са 7 и висо ким 
про цен том реа ли за ци је напа да. У тре
ћем сету добру игру је пру жи ла и корек
тор ка Миња Дра шко вић. „Желе зни чар“ 
је извео сво ју нај ја чу поста ву са две 
ино стра не игра чи це, репре зен та тив ком 
Срби је Аном Анто ни је вић и при мач ким 
паром Вања Ива но вић и Алек сан дра 
Узе лац. Митров чан ке се нису упла ши
ле про тив нич ке поста ве, достој не бор бе 
за титу лу прва ка па су и у овој утак ми ци 
пока за ле свој потен ци јал. Већ у уто рак 
на свом тере ну еки па „Сре ма“ доче ку је 
про шло го ди шње прва ки ње и још јед ног 
кан ди да та за титу лу  еки пу „Црве не зве
зде“.

ГОК „Срем Итон“ Сремска Митровица   ОК „ Младост“  Нова Пазова 3:0 (25:3, 25:10, 25:13) 
Одбојкаши „Срем Итона“ у суботу 5. 

новембра остварили су и четврту победу у 
такмичењу Прве војвођанске лиге  група 
Запад. Овај пут је пред њима поклекла 
екипа „Младости“ из Нове Пазове.  Од 
самог почетка утакмице у хали „Пинки“ 
било је јасно да је домаћин доминантан у 

сваком погледу. После убедљиве победе 
у првом сету тренер Зорана Ковачић  дао 
је прилику најмлађим играчима да покажу 
шта знају. Они су је веома успешно 
искористили и „Срем“ је без икаквих 
проблема стигао до максималне победе. 

Пред најмлађим играчима „Срема“ 

је још много рада али тренер Ковачић 
верује да ће они већ у наредној сезони 
чинити окосницу тима. Митровачки тим 
у наредна два кола гостује екипама из 
Клека и Новог Сада. После тих мечева 
добиће се и јасна слика шта ова млада 
екипа може у текућој сезони.

ЖЕН СКА РУКО МЕТ НА СУПЕР Б ЛИГА, 7. КОЛО

Сре ми це рутин ски до бодо ва у Молу
ЖРК „Халас Јожеф“ Ада – ЖРК „Срем“ Срем ска Митро ви ца 23:37 (10:19)

ЖРК „Халас Јожеф“: Гуте ша, Мрк
шић, Бер та, Циђи, Онец ки, Кне жев, 
Кра њац, Малуц ков, Цвет ко вић, Сте ва
но вић, Ново сел, Бониш, Попов, Раду ло
вић, Кочиш. Тре не ри Алек сан дар Саву
ље вић  и Миле Зече вић.

ЖРК „Срем“: Мили ца Шпо ља рић, 
Мари на Шпо ља рић, Црно бр ња, Мија и
ло вић, Шер фе зи, Раду ло вић, Васи ље

вић, Бла жић, Дра ку ла, Скен џић, Митрић, 
Сма јић, Була то вић, Петро вић, Ђули нац. 
Тре не ри: Саша Којо вић, Душан Дрча.

У  сед мом колу жен ске руко мет
не Супер Б лиге руко ме та ши це „Сре
ма“ одне ле су у неде љу 6. новем бра 
цео бодов ни плен из Мола на госто ва
њу послед ње пла си ра ној еки пи „Халас 
Јоже фа“ из Аде. Побе да гошћи из Срем

ске Митро ви це ни јед ног тре нут ка меча 
није дове де на у пита ње. Нај е фи ка сни ја 
игра чи ца „Сре ма“ била је Ната ша Раду
ло вић са 11 голо ва, док је два погот ка 
мање пости гла Нико ли на Була то вић. 
Сре ми це су тако оства ри ле четвр ту 
побе ду за тре нут но четвр то место на 
табе ли. У наред ном колу у халу „Пин ки“ 
дола зи бео град ски „Рад нич ки“.
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MOZ ZART BET ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ
17. КОЛО

„Рад нич ки” наста вио 
сери ју без пора за
ФК „Рад нич ки“ СМ – ФК „Рад нич ки“ Нови Бео град 2:1 (1:0)

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Про
тић, Ивић, Чара пић, Игња то вић, Кова че
вић (од 78. Ристо вић), Петр о вић (од 70. 
Милин ко вић), Пиус (од 46. Гајић), Ђор
ђе вић (од 90. М. Кова че вић), Грбо вић, 
Марин ко вић. Тре нер: Дејан Нико лић.

ФК „Рад нич ки“ НБ: Лаза ре вић, Гулан 
(од 17. Ћур чић), Стан ко вић, Обра до вић 
(од 65. Ахме то вић), Мија и ло вић, Неу ре
ди ни (од 73. Бран ко вић), Ђокић, Сто и са
вље вић (од 46. Велич ко вић), Бре жан чић, 
Мелен ти је вић, Ђор ђе вић (од 65. Кне же
вић) Тре нер: Вла де та Томић.

Жути кар то ни: Петро вић, Игња то вић 
(„Рад нич ки“ СМ), Мија и ло вић, Бре жан
чић, Ахме то вић („Рад нич ки“ НБ).

Црве ни кар то ни: Про тић, Милин ко
вић („Рад нич ки“ СМ), Ђокић, Ахме то вић 
(„Рад нич ки“ НБ).

Глав ни суди ја: Миро слав Матић, 
помоћ ни ци Тошић, Стој ко вић.

Фуд ба ле ри „Рад нич ког“ дошли су у 
субо ту 5. новем бра у 17. колу прво ли га
шког так ми че ња до три вред на бода про
тив исто и ме не еки пе из Новог Бео гра да. 
Поче так утак ми це није обе ћа вао узбу ђе
ња којих је било у дру гом делу, наро чи то 
при кра ју меча који је тра јао више од 100 
мину та. Дома ћи игра чи боље су поче ли 
меч и већ у 8. мину ту после „сло бод ња ка” 
са леве стра не Крста Ђор ђе вић је гла
вом про сле дио лоп ту у пете рац Ново бе
о гра ђа на где ју је тако ђе гла вом захва тио 
Јован Марин ко вић и сме стио у мре жу. 
„Рад нич ки“ је током првог дела игре био 
доми нант ни ја еки па, наро чи то на сре ди
ни тере на. После одлич не соло акци је 
Стра хи ње Чара пи ћа у 35. мину ту Обу ја 
Пиус и Ђор ђе вић нису се нај бо ље сна
шли у шесна е стер цу гости ју. У сле де ћем 
напа ду Ђор ђе Петро вић дошао је са лоп
том по левој стра ни до леве ста ти ве гол
ма на гости ју али је од све га остао само 

кор нер. „Рад нич ки” из Новог Бео гра да у 
40. мину ту оста је без Нема ње Ђоки ћа 
због дру гог жутог кар то на. Дру го полу
вре ме је поче ло шан сом Ђор ђе ви ћа у 49. 
мину ту да би у 55. мину ту из прве изглед
не при ли ке резер ви ста Алек са Велич ко
вић одлич но при хва тио лоп ту у шесна е
стер цу дома ћи на и ефект ним уда р цем 
са леве стра не иско са, изме ђу сво јих 
чува ра послао је лоп ту иза леђа гол ма на 
Дра ги че ви ћа. Резул тат је био изјед на чен. 
Утак ми ца је наста вље на у жесто ком так
ми чар ском рит му, а боља и број ча но јача 
еки па дома ћи на „јури ла“ је дру ги пого
дак. После цен тар шу та Радо ша Про ти ћа 
Урош Гајић је имао шан су у 60. мину ту а 
десет мину та касни је обе еки пе има ле су 
изглед не при ли ке за гол. После кор не ра 
митро вач ких „црве них“ са десне стра не 
обо рен је Лазар Ивић а суди ја је пока зао 
на белу тач ку за еки пу дома ћи на. Сигу
ран изво ђач у 86. мину ту био је Крста 
Ђор ђе вић, па су Митров ча ни сти гли до 
чини се заслу же ног вод ства. Вели ка нер
во за и важност утак ми це у послед њим 
тре ну ци ма утак ми це „заку ва ли“ су ситу
а ци ју на тере ну и клу па ма за резер ве, 
па је дошло до кошка ња међу игра чи ма. 
Суди ја је био при ну ђен да доде ли још три 
црве на кар то на. Публи ка је била неза до
вољ на чиње ни цом да је дели лац прав де 
зна чај но про ду жио меч. Тре нер госту ју
ћег тима Вла де та Томић под ву као је да 
је ова утак ми ца има ла бодов ни зна чај за 
њего ву еки пу али да чести та дома ћи ну на 
заслу же ној побе ди. Дејан Нико лић био је 
задо во љан изда њем сво јих иза бра ни ка 
и сма тра да је њего ва еки па про пу сти ла 
при ли ку да меч „реши“ рани је, код резул
та та 1:0. „Рад нич ки“ се овом побе дом 
попео на одлич но шесто место првен
стве не табе ле а у наред ном колу игра се 
срем ски дер би у Инђи ји. Д. М.

Поста ва „Рад нич ког“ пред сусрет са име ња ци ма из Новог Бео гра да

ШАХ

Шахист ки ње 
„Сир ми у ма“ 
четвр те у Срби ји

Првог новем бар ског дана 2022. годи
не на Ста рој пла ни ни је завр ше на Прва 
шахов ска лига Срби је за жене. Еки па 
Шахов ског клу ба „Сир ми ум“ није поно
ви ла про шло го ди шњи шам пи он ски 
резул тат. Осво је но је четвр то место у 
кон ку рен ци ји два на ест нај бо љих еки па 
Срби је.

У митро вач ком клу бу не желе да буду 
нескром ни па кажу да се четвр та пози ци
ја у Срби ји  не може сма тра ти неу спе хом, 
због чега  свим шахист ки ња ма (Лела 
Џава ки шви ли, Јова на Ерић, Тија на Бла
го је вић, Мари на Гај чин и Мила Жар ко
вић) тре ба чести та ти на уло же ном тру ду 
и енер ги ји. Ове годи не нај бо ље су биле 
шахист ки ње „Рада“ које су осво ји ле прво 
место, еки па „Основ ца“ која је завр ши ла 
као дру га  и тим  „Црве не зве зде“ на тре
ћем месту. У „Сир му и му“ под вла че  да 
лига  никад није била јача и да је наред
не годи не уз добар рад могу ћа и бор ба за 
држав но “зла то”.

ЏУДО

Злат ни
Урош Анто нић

Дуго го ди шњи так ми чар  Џудо клу ба 
ЛСК из Лаћар ка Урош Анто нић, који је 
пре шао у редо ве бео град ског „Пар ти
за на“, осво јио је злат ну меда љу, а са 
клу бом  и Прву лигу Срби је у екип ној 
кок ну рен ци ји. У вео ма тешкој екип ној 
кон ку рен ци ји сво јим побе да ма допри нео 
је осва ја њу лиге. 
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ПОЧИ ЊЕ ВРЕ МЕ ФУД БА ЛА: НОСТАЛ ГИЧ НО СЕЋА ЊЕ НА НЕПРА ВЕД НО
ЗАБО РА ВЉЕ НО (1)

Били смо једи на
екипа без при мље ног
гола у ква ли фи ка ци ја ма

Уочи Свет ског првен ства у фуд ба лу, које ће се овог и наред ног месе ца одр жа ти у 
Ката ру, обја вљу је мо текст Сте фа на Јови ћа о репре зен та ци ји Срби је и Црне Горе, 
држа ве које више нама, али посто ји живо сећа ње на мом ке који су избо ри ли пла
сман на Свет ско првен ство у Немач кој 2006. годи не

Реч је о фуд бал ској репре зен та ци ји 
Србијe и Црне Горе, држа ве која је 
била крат ко трај ног посто ја ња, све га 

три годи не, сма тра на као при вре ме но 
пре ла зно реше ње пре конач ног раз дру
жи ва ња две чла ни це држав не зајед ни це. 
Без обзи ра, све то није ути ца ло мно го на 
наци о нал ни спорт па се са ста рим спорт
ским постиг ну ћи ма из југо сло вен ске ере 
наста ви ло. Биo је то мој сред њо школ ски 
пери од, крај детињ ства и поче так прве 
мла до сти, могло би се рећи нај леп ше 
доба, жал је што се то схва ти тек касни је 
због чега се са сетом гле да то про шло 
вре ме.

Почео бих при чу од месе ца јуна 2003. 
годи не и поно ра у који је запа ла наша 
фуд бал ска репре зен та ци ја. Нај пре смо 
пре сли ша ни у Хел син ки ју од Фина ца глат
ких 3:0, а пар дана касни је нешто још 
горе, дога ђај који дође као „кец на једа на
ест“ за пору гу и под смех. Изгу би ли смо од 

Азер беј џа на, тада крај ње фуд бал ске мар
ги не. Тада шњи селек тор, позна то фуд
бал ско име Дејан Сави ће вић оче ки ва но 
под нео је остав ку.

А онда кор ми ло репре зен та ци је пре у
зи ма Или ја Пет ко вић. Ста ри љуби те љи 
фуд ба ла зна ли су га као репре зен та тив ца 
оне вели ке држа ве и фуд ба ле ра ОФК 
Бео гра да, за мла ђе и нас мале био је 
гото во непо знат тим пре због до тада не 
мно го звуч не тре нер ске кари је ре. И поче
ло је ства ра ње тима и завр ше так про во
ђе ња до тада мало успе шне сме не гене
ра ци је. Са позор ни це су дефи ни тив но 
сишли ста ри „пла ви“ Мијат, Миха, Бата 
рани је још опро сти ли су се Пик си, Деја ...

Захва љу ју ћи пре ђа шњим лошим резул
та ти ма гото во смо изгу би ли и тео рет ске 
шан се за пла сман на ЕУРО 2004 у Пор ту
га лу. Оста ло је да се оди гра још три утак
ми це у акту ел ним ква ли фи ка ци ја ма које 
ће већ се виде ло послу жи ти као при пре

ма за наред не ква ли фи ка ци је за Свет ско 
првен ство у Немач кој тада још дале ке 
2006. годи не. И оди гра не су те три утак
ми це више него корект но и при стој но, од 
могу ћих 9 узе то је 7 бодо ва, два пут побе
ђен боље пла си ра ни Велс и оди гран 
реми са вечи то фаво ри зо ва ним Азу ри ма. 
Сада се на хори зон ту јасни је видео циљ 
и могао је да поч не поду хват Немач ка 
2006.

То је оно вре ме када тинеј џе ри не хају 
за школ ске оба ве зе, или их запо ста ве или 
невољ но одра ђу ју, част изу зе ци ма. Вре
ме када је „једи но важно било поста ти 
лево кри ло и цен тар фор школ ског тима“. 
Школ ски сати мно ги ма су нам про ла зи ли 
у мисли ма на вече ра шње утак ми це Лиге 
шам пи о на или у ишче ки ва њу викенд дер
би ја или утак ми ца репре зен та ци је нарав
но ако је кален дар ски ред на њих. Фуд бал 
и прве љуба ви пред мет раз ми шља ња, 
оста ло све било је ван видо кру га, опет ћу 

Пише:
Сте фан Јовић
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рећи част изу зе ци ма. Пом но сам пра тио 
раз вој и пут те репре зен та ци је, пре вас
ход но због јаке жеље да нам у фуд ба лу 
конач но кре не.

Изву че не су ква ли фи ка ци о не гру пе 
за наред но свет ско првен ство, 
нима ло завид на гру па. Фаво ри зо ва

на Шпа ни ја, Бел ги ја која можда није била 
као данас али има ла је репре зен та ци ју за 
респект, ком шиј ска БиХ којој је мало 
фали ло да се ква ли фи ку је у Пор ту гал 
2004. годи не, Литва ни ја која није има ла 
нешто звуч на име на али зна ла је да ски не 
скалп фаво ри ти ма и аут сај дер Сан Мари
но. За скром ну репу та ци ју и сла ба шну 
веру у репре зен та ци ју која је после Азер
беј џа на вла да ла може се рећи тешка гру
па. Зна ло се да само над људ ским напо
ром и дисци пли ном може мо на свет ско у 
Немач кој.

Наи ме има ли смо репре зен та ци ју без 
„зве зда“. Репре зен та тив ци из висо ке фуд
бал ске орби те су се опро сти ли од репре
зен та ци је, сада је репре зен та ци ју тре ба
ло гра ди ти од гло бал но мање позна тих 
име на.

Нај по зна ти ја име на били су Дејан Стан
ко вић и Мате ја Кежман. Стан ко вић иако 
стан дард ни у Интер у не би се могло рећи 
да је био неко без кога Интер не може, 
Кежман је био резер ви ста у Чел зи ју. У 
лига ма „пети це“ игра ли су још само Мла
ден Крста јић (Шал ке) и Дани јел Љубо ја 
(ПСЖ али не овај дана шњи „ПСЖ“). Саво 
Мило ше вић био је нај ста ри ји, поти цао 
још из ста ре гар де, у то вре ме фуд ба лер 
шпан ске Оса су не. Оста так репре зен та ци
је чини ли су игра чи из руске, укра јин ске, 
бел гиј ске, грч ке, тур ске лиге. Били су ту 
Нема ња Видић (тада још играо за Спар
так из Москве), Дуљај, Вукић, Коро ман, 
Гавран чић, Дра гу ти но вић, Пре драг Ђор
ђе вић, гол ман Дра го слав Јеврић бра нио 
је за тур ски Анка ра спор. Кроз ква ли фи ка
ци је уче шће су узи ма ли Нико ла Жигић, 
Јестро вић, Ненад Ђор ђе вић, Мла де но
вић, Симон Вук че вић, Пан те лић, Мир ко 
Вучи нић, Баста, Мар јан Мар ко вић, Нађ, 
резер вни гол ман Оли вер Кова че вић ....

После неко ли ко при ја тељ ских утак ми
ца, у сеп тем бру 2004. годи не ква ли фи ка
ци је за Немач ку 2006. годи не могле су да 
поч ну. За мно ге су поче ле непри мет но и 
са пре ма ло енту зи ја зма, ја сам поче так 
жељ но ишче ки вао. Поче ло је про тив фуд
бал ског аут сај де ра и „пату ља сте држа ви
це“ Сан Мари но. Ипак, после бла ма же из 
про шло сти нисмо има ли пра во нико га 
ола ко да схва ти мо. Про фе си о нал ни и на 
виси ни задат ка били су наши репре зен та
тив ци, било је 3:0.

Сле дио је први пра ви озби љан тест, 
ишли смо у Сара је во на „Коше во“ на мег
дан репре зен та ци ји Босне и Хер це го ви не 
пред во ђе на неко ли ци ном добрих и широ
кој јав но сти позна тих игра ча, Сали ха ми
џић (Бајерн Мин хен), Сер геј Бар ба рез 
(ХСВ), Мир сад Баљић (нека да шњи фуд
ба лер Реа ла), Елвир Болић (Фенер бах
че). Чиње ни ца да такве утак ми це носе 
додат ни поли тич ки набој додат но је посао 
чинио тежим.

Оди гра но је зре ло пред више од 30.000 
хиља да фре не тич них нави ја ча, чак смо 
били бли же побе ди. Резул тат 0:0, не 
пора же ни на вру ћем тере ну про ти добре 
Босне, нико чини ми се није био пре те ра
но неза до во љан тада. Пар дана касни је 

лако на Мара ка ни побе ђен је Сан Мари но 
и изби ли смо на 1. место у гру пи где ћемо 
касни је се испо ста ви ло и оста ти.

И онда новем бар 2004. годи не и први 
вели ки успех, утак ми ца која ће конач но 
скре ну ти пажњу вели ког дела спорт ске 
јав но сти на репре зен та ци ју. Игра ли смо 
про тив Бел ги је у Бри се лу на ста ди о ну 
„Краљ Боду ен“ (нека да шњи Хеј сел) и 
изво је ва на побе да 2:0. Стрел ци су били 
Вукић и Кежман и пре ки ну ли су дуг пери
од без датог гола за репре зен та ци ју. Том 
побе дом затво ре на је репре зен та тив на 
годи на и поче ло је одбро ја ва ње и жељ но 
ишче ки ва ње које ће тра ја ти дуже од чети
ри месе ца до кра ја мар та 2005. годи не 
када је у Бео град дола зи ла одвај ка да 
фуд бал ска сила – Шпа ни ја.

Није било дана у тих неко ли ко месе ци 
да на спорт ским новин ским ступ ци ма није 
спо ми њан меч са Шпан ци ма. Како се 
утак ми ца бли жи ла еуфо ри ја је расла, 
ишче ки ва ње било све веће. Добру увер
ти ру при чи ни ла је наша мла да репре зен
та ци ја побе див ши њихо ве мла де пред во
ђе не Ини је стом и Фабре га сом у Новом 
Саду са 1:0.

Одбро ја ва ње завр ше но и могло је да 
поч не. Мара ка на дуп ке пуна. Неко ли ко 
естрад них умет ни ка спре ма ју ћи се за 
утак ми цу ком по но ва ла је и изра ди ла 
песму „Цела је наци ја репре зен та ци ја“ и 
то ће поста ти сво је вр сна хим на репре зен
та ци је.

Утак ми ца оди гра на и опре зно и хра бро, 
и мир но и агре сив но, зре ло и стр пљи во, 
украт ко једи ни начин како се могло и 
мора ло игра ти. Резул тат 0:0. Били смо 
бли жи побе ди, пам тим ста ти ву Кежма на 
после „очи у очи“ са Каси ља сом. Пам тим 
Иго ра Дуља ја, зад њег везног који је „ста
вио у џеп“ десе ти не мили о на вред не 
Шпан це.

Како то бива или сво је спор ти сте ома
ло ва жи мо или пре це ни мо, или смо 
неза ин те ре со ва ни или поч не мо да 

оче ку је мо пре ви ше. Тако су сви поже ле ли 
само побе ду про тив фаво ри та Шпа ни је, 
све дру го буди ло је неза до вољ ство. 
После утак ми це могле су се чути кри ти ке, 
иако не гла сне и при гу ше не ство ри ле су 
путо каз за однос ка репре зен та ци ји у слу
ча ју и нај ма њег неу спе ха, крај ње неза слу
же но и непра вед но, селек тор и мом ци су 
дава ли 120 одсто нади ла зе ћи сами себе. 
Били смо 1. у гру пи исред „ску пљих 
репре зен та ци ја“ и још увек без при мље
ног гола. Али авај...

У јуну те годи не дола зи ла је Бел ги ја и 
еки па је иста кла нову осо би ну, пока зав ши 
да може про тив добре репре зен та ци је да 
оди гра офан зив но и напа дач ки. Ређа ле 
су се шан се пред про тив нич ким голом, 
али мре же су оста ле нетак ну те 0:0.

Нарав но, еуфо ри ја после Бри се ла из 
новем бра 2004. годи не је утих ну ла, јав
ност је оче ки ва ла и желе ла више не зна
ју ћи или забо ра вља ју ћи пра во ста ње 
ства ри и неве ли ку тржи шну вред ност 
репре зен та ти ва ца, ква ли тет про тив ни ка у 
гру пи а били смо и даље на 1. месту при
том учи нив ши под виг, поста ли смо једи на 
репре зен та ци ја на пла не ти која у ква ли
фи ка ци ја ма још увек није при ми ла није
дан гол! Чекао се сеп тем бар и поче так 
рас пле та.

У сле де ћем бро ју: Утак ми це про тив 
Шпа ни је и БиХ и виза за Немач ку

Нај по зна ти ја име на били 
су Дејан Стан ко вић и 

Мате ја Кежман. Стан ко
вић иако стан дард ни у 
Интер у не би се могло 
рећи да је био неко без 

кога Интер не може, 
Кежман је био резер ви
ста у Чел зи ју. У лига ма 
„пети це“ игра ли су још 
само Мла ден Крста јић 

(Шал ке) и Дани јел 
Љубо ја (ПСЖ али не 

овај дана шњи „ПСЖ“). 
Саво Мило ше вић био је 
нај ста ри ји, поти цао још 
из ста ре гар де, у то вре
ме фуд ба лер шпан ске 

Оса су не. Оста так репре
зен та ци је чини ли су 

игра чи из руске, укра јин
ске, бел гиј ске, грч ке, 

тур ске лиге. Били су ту 
Нема ња Видић (тада још 

играо за Спар так из 
Москве), Дуљај, Вукић, 
Коро ман, Гавран чић, 

Дра гу ти но вић, Пре драг 
Ђор ђе вић, гол ман Дра

го слав Јеврић бра нио је 
за тур ски Анка ра спор. 

Кроз ква ли фи ка ци је уче
шће су узи ма ли Нико ла 

Жигић, Јестро вић, 
Ненад Ђор ђе вић, Мла
де но вић, Симон Вук че
вић, Пан те лић, Мир ко 

Вучи нић, Баста, Мар јан 
Мар ко вић, Нађ, резер

вни гол ман Оли вер 
Кова че вић ....
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СУПЕР „Б“ РУКО МЕТ НА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Убља ни рутин ски
до побе де

РК „Инђи ја“ – РК „Уб“ 25: 29 (11:14)

РК „Инђи ја“: Мар ко Дра шко, Баљак 
1, Урош Жив ко вић, Марин ко вић 8, 
Ристић 2, Вла ди мир Жив ко вић, Гро
здић, Мла ден ко Дра шко 2, Балић (К), 
Јев то вић 3, Ћућуз, Душа нић 2, Ћосић 
5, Аћи мов, Ман дић 1. Тре нер: Борис 
Жар ко вић.

РК „Уб“: Ала ша ња 1, Панов ски 5, 
Радо ва но вић 3, Радој чић, Петро вић 4, 
Нико ла Јова но вић 3, Цонић, Зељић, 
Жар ко вић, Ђерић, Пан тић, Лука Јова
но вић 3, Павло вић (К) 4, Сто ја но вић 5, 
Богу но вић, Зарин 1.

Лиде ри на табе ли Супер „Б“ руко
мет не лиге Срби је, еки па са Уба, 
рутин ски је сти гла до још јед не побе де 
у овој сезо ни. Овог пута пора же на је 
на свом тере ну еки па Руко мет ног клу
ба „Инђи ја“, која је и била дома ћин 

овог сусре та оди гра ног у субо ту, 5. 
новем бра у Спорт ском цен тру Инђи ја.

Дома ћи су пру жа ли отпор Убља ни
ма све до шестог мину та игре када су 
послед њи пут има ли пози тив них, 2: 2. 
Гости у настав ку пока зу ју да су бољи 
ривал, и на одмор се одла зи са само 
чети ри гола пред но сти, 11: 15. 

Та пред ност РК „Уб“ посте пе но је 
расла у дру гом полу вре ме ну. У неко
ли ко навра та било је и свих плус 
девет голо ва пред но сти за госту ју ћу 
еки пу (14: 23). Дома ћин поја ча ва при
ти сак и посте пе но сма њу је висо ку 
пред ност Убља на. Сти гли су и до 
минус три гола у самој завр шни ци, 
али су гости ипак сла ви ли на кра ју, 
25:29. Еки па из Инђи је тако је дожи ве
ла тре ћи уза стоп ни пораз. М. Ђ.

ПРВА РЕГИОНАЛНA ЖЕНСКA КОШАРКАШКA ЛИГA, 6. КОЛО

Кошар ка ши це „Сре ма“ 
убе дљи ве про тив Кикин де

ЖКК „Срем“ СМ  ЖКК „СО Кикин да“
83:63 (30:14, 20:15, 17:10, 16:24)

У утак ми ци шестог кола Прве реги
о нал не жен ске кошар ка шке лиге –гру
па А, кошар ка ши це „Сре ма“ игра ле су 
одлич но током целе утак ми це и забе ле
жи ле тре ћи три јумф у првен ству. Сигур
ном игром у напа ду и агре сив ном игром 
у одбра ни нису дозво ли ле гошћа ма ни 
јед ног момен та да се резул тат ски при
бли же. Публи ка је ужи ва ла у лепим 
акци ја ма и зна ла да награ ди сва ки 
добар потез сво јих љуби ми ца. „Срем“ 
је заслу же но побе дио и наја вио про бој 
ка самом врху табе ле. 

За ЖКК „Срем“ су насту па ле, капи

тен Мари ја Костић (28 пое на), Мили
ца Инђић (19 пое на), Мир ја на Мило
ва но вић (16 пое на), Мили ца Ђор ђић 
(12 пое на), Зора на Дедо вић (5 пое на), 
Мила Нико лић (3 пое на), Мили ца Три
ван и Мили ца Јери нић.

Еки пу „Сре ма“ са клу пе је водио тре
нер Нема ња Ста мен ко вић који је на 
овој утак ми ци дао шан су свим игра чи
ца ма. У еки пи из Кикин де Мари ја Мар
че та је била нај е фи ка сни ја. Пости гла је 
25 пое на. У сле де ћем колу ЖКК „Срем“ 
госту је у Бач кој Палан ци еки пи „Дел фи
на“.

КУП СРБИ ЈЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Одбој ка ши це 
„Инђи је“
зау ста вље не
у четврт фи на лу

Одбој ка ши це „Инђи је“ дожи ве ле су 
пораз у утак ми ци четврт фи на ла 57. 
Купа Срби је која је оди гра на у четвр так, 
3. новем бра у Ста рој Пазо ви. Са мак си
мал ним учин ком од 3:0 сла ви ле су дома
ће одбој ка ши це „Једин ства“.

Поче так првог сета био је попри лич
но неиз ве стан, но ипак Пазов чан ке су 
успе ле да се на сре ди ни „одле пе“ и завр
ше овај део игре са 25:16.  Гошће су на 
почет ку дру гог сета пру жи ле отпор, али 
„Једин ство“ узи ма ствар у “сво је руке” и 
завр ша ва и овај сет истим резул та том, 
25:16. Током целог тре ћег сета резул тат 
је био доста изјед на чен, али тим Јове 
Цако ви ћа пре у зи ма вођ ство и дола зи до 
25:20, за конач них 3:0 и пла сма на у полу
фи на ле Купа Срби је.  

У еки пи „Једин ства“ на овом сусре ту 
нај е фи ка сни ја била је капи тен Иси до ра 
Коц ка ре вић са 20, док је Тама ра Миље
вић упи са ла 19 пое на. 

М. Ђ.

БАЛ КАН СКО ПРВЕН СТВО
ВЕТЕ РА НА У СТО НОМ ТЕНИ СУ

Јова но вић тре ћи 

На Бал кан ском првен ству вете ра
на „Ниш Опен 2022.“ које је про те клог 
викен да одр жа но у Нишу тре нер и играч 
Сто но те ни ског клу ба „Сремспин“ из 
Срем ске Митро ви це Живан Јова но вић 
у пару са Пет ком Вра ње шом осво јио је 
тре ће место у дублу у кате го ри ји так
ми ча ра пре ко 60 годи на. Јова но вић је 
ове годи не био држав ни првак у дублу 
и са овим резул та том у Нишу оства рио 
је нај ве ћи успех у сво јој сто но те ни ској 
кари је ри.
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У ЏУДО КЛУ БУ „СИР МИ УМ“ НАСТА ВЉА СЕ ТРА ДИ ЦИ ЈА ОСВА ЈА ЊА ДРЖАВ НИХ 
МЕДА ЉА У СВИМ УЗРА СНИМ КАТЕ ГО РИ ЈА МА

Каћа, Лана и њихо ви дру га ри 
спрем ни су за још боље резул та те

Ско ри завр ше так кален
да р ске годи не при ли ка је за 
осврт на неке од нај ва жни
јих так ми ча р ских резул та
та Џудо клу ба „Сир ми ум“. 
Спорт ска дру жи на која бро ји 
седам де се так рекре а ти ва ца 
и так ми ча ра наред не годи не 
обе ле жи ће 55 годи на посто
ја ња. Мно ги, првен стве но 
мла ди џуди сти из дана шњег 
так ми чар ског пого на, ако је 
суди ти по њихо вим резул
та ти ма и одно су пре ма тре
нин гу и оба ве за ма, спрем ни 
су да испи шу нове стра ни
це исто ри је клу ба. Недав но 
окон ча на наци о нал на првен
ства у „Сир ми у мо ве“ витри
не доне ла су нове држав
не меда ље. У кон ку рен ци ји 
нај бо љих мла ђих деча ка и 
девој чи ца Митров чан ка Лана 
Нова ко вић осво ји ла је брон
за но одлич је у кате го ри ји до 

48 кило гра ма. На кадет ском 
Првен ству Срби је Ката ри на 
Томић осво ји ла је брон зу у 
кате го ри ји џудист ки ња до 46 
кило гра ма, као и њен клуп
ски коле га Давид Пер ко вић у 
мушкој кон ку рен ци ји и кате
го ри ји пре ко 81 кило гра ма. 
Прет ход но је осам на е сто
го ди шњи Огњен Тро гр лић, 
школ ски првак Срби је, постао 
осва јач јуни ор ске држав не 
брон зе у кате го ри ји до 81 
кило гра ма а Ката ри на Тре
ћа ко вић исто одлич је осво ји
ла је међу јуни ор ка ма до 78 
кило гра ма. Међу џуди сти ма 
„Сир ми у ма“ од недав но је 
и Слав ко Лон ча ре вић, про
шло го ди шњи првак Срби је у 
кон ку рен ци ји мла ђих пио ни
ра. Иза ових и мно гих дру гих 
так ми чар ских резул та та сто ји 
пот пис иску сних митро вач ких 
тре не ра Вели ми ра и Нена да 

Вуко ли ћа.
Вели мир Вуко лић пра ти 

сва ки так ми чар ски корак мла
ђе пио нир ке Лане Вуко лић 
тру де ћи се да јој пре не се зна
ња и тех ни ке које ће при ме
њи ва ти у наред ним узра сним 
кате го ри ја ма. Задо во љан је 
њеним напрет ком и чиње
ни цом да је за свој узраст и 
годи не пока за ла изу зет ну 
озбиљ ност и при вр же ност за 
древ ну бори лач ку вешти ну. 
Тре нер Ненад Вуко лић сма
тра да је Лана изу зе тан тале
нат и нада од које се тек оче
ку је да уз мно го рада и уче ња 
кроз пет или шет годи на пока
же сво је нај бо ље резул та те.

– Прва места која је Лана 
већ осво ји ла на мно гим так
ми че њи ма наго ве шта ва ју да 
би она могла бити озби љан 
шам пи он. То је девој чи ца 
која нас је више пута пита ла 

може мо ли има ти још један 
тре нинг у току истог дана, 
што је заи ста рет кост код 
дана шње деце, каже тре
нер ста ри јих так ми чар ских 
гру па „Сир ми у ма“ иза кога 
је озбиљ на џудо кари је ра у 
свим узра сти ма, укљу чу ју ћи 
и онај нај те жи – сени ор ски.

Све стан коли ко се и сам 
одри цао тру де ћи се да од 
оца Вели ми ра савла да тај
не џудо вешти не, Ненад је 
годи на ма посве ћен систе мат
ском раду на ства ра њу “ком
плет ног” так ми ча ра. Резул
та ти њего вог рада при лич но 
су еви дент ни. На листи тих 
резул та та истак ну то место 
при па да кадет ки њи Ката ри
ни – Каћи Томић, четр на е
сто го ди шњој девој чи ци чије 
се име поја вљу је у гото во 
сва ком изве шта ју о успе си ма 
митро вач ког клу ба. Сма тра ју

Мла ди џуди сти 
„Сир ми у ма“ ако је

 суди ти по њихо вим 
резул та ти ма и 
одно су пре ма 

тре нин гу и 
оба ве за ма, 

спрем ни су да
 испи шу нове 

стра ни це исто ри је 
клу ба. Са недав но 

одр жа них 
пио нир ских и 

кадет ских 
наци о нал них џудо 

првен ста ва 
Лана Нова ко вић, 

Ката ри на Томић и 
Давид Пер ко вић,

 доне ли су у клуп ске 
витри не нове 

држав не меда ље. 
Тре не ри „Сир ми у ма“ 
сма тра ју да нај бо љи 
резул та ти деце која 

су одра сла на 
стру ња ча ма клу ба 

тек пред сто је
Ката ри на Томић (десно) и Лана Нова ко вић (лево)
са тре не ри ма Вели ми ром и Нена дом Вуко ли ћем
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Родитељи су код два
наестогодишње ученице
„Змајеве“ основне школе
Лане Новаковић пре више
од шест година примети
ли таленат за борилачке
вештине и усмерили су је
у правцу џудоа. Лана је
прошлогодишњи државни
првакусвојојузрасној гру
пиикатегоријидо44кило
грама.Овегодинеунешто
јачој конкуренцији до 48
килограмабила је трећа а
њени победнички мечеви
били су кратки и нападач
ки ефикасни. Има велике
спортске амбиције и како
самакаже,циљјојјеосва
јањеевропскихмедаља.
–Замене јеџудовеома

забаван и интересантан
спортјеримамногоразли
читихтехникакојеможемо
да вежбамо и да их при
менимо у току борбе. То
ме инспирише и подстиче
да тренирам и нестрпљи
во ишчекујем сваки тре
нинг,јермисесвиђаначин
радасанашимтренерима.
Једва чекам да пређем у
старију групу, каже тален
тована млађа пионирка
ЛанаНоваковић.
ТренерВелимирВуколић

каже да ће у наредне две
године Лана бити у конку
ренцији старијих пионирки
где је чека још озбиљнији
радинадметањесатакми
чаркамаизјачекатегорије.

Лана Нова ко вић: Желим
јед ну од европ ских меда ља

Један од ефи ка сних захва та Лане Нова ко вић 
на послед њем држав ном првен ству

Потен ци јал за међу на род ни 
так ми ча р ски про грам: Ката ри на Томић

ћидањеновремезадокази
вањеустаријој конкуренцији
тек предстоји, тренер Вуко
лићнијеинсистираонаКаћи
номучешћунаовогодишњем
државном првенству замла
ђесениоркеали јенаквали
тетноммеђународномтурни
ру у Беочину који је окупио
представнике великог броја
државасениорсканада„Сир
миума“безпроблемаушлау
финале. Такмичарска година
и целокупне припреме биле
су подређене шампионату
Србијекојије22.октобраове
годинеорганизовануБеогра
ду.НенадВуколићкојиусво
је такмичаре улаже огроман
трудиенергијуинсистирана
тактичкој дисциплини, пер
фекцији и правовремености
у извођењу одређених поте
заитехника.Утомправцуон
усмерава и карактер такми
чара.УКатарининомнаступу
на државном првенству, без
обзираштојеисамаборбаза
финалевеликиуспех,тренер
је очекивао улазак у фина
ле,уверендасуКатаринино
знањеиуложенирадвредни
борбезазлато.Уполуфинал
ној борби она је направила
једнуилидве грешкеипола
или једна секунда времена
„коштали“ су је финала. У
борбизатрећеместоосвоји
лајебронзу.
–Остајежалзатимфина

лом,алиовојезаКаћувели
ко искуство које се мора
стицати у овом узрасту, јер
оваконештоможедаседеси
и искусним сениоркама. У
Катарининомслучајумогуда
будем задовољан само ула
ском уфинале, каже тренер
Вуколић.

На Меморијалном турни
ру великана Војводине који
је недавно одржан у Новом
Саду џудисткиња „Сирмиу
ма“ Катарина Томић била је
неприкосновена у категори
ји до 48 килограма и освоји
ла још једно злато. У струч
ном раду са перспективном
митровачком такмичарком
Ненад Вуколић планира
међународни такмичарски
програмјерсматрадајеово
узраст у коме са децом тре
ба радити на озбиљнијем
нивоу.Циљсвегајеизнедри
ти добре сениорске џудисте.
До краја годинеКатаринаби
могла наступити на „Serbia
openu“ међународном тур
ниру који окупља девојке до
18година,штобипоречима
њеногтренерабилаприлика
да у надметању са старијим
и зрелијим борцима научи
нештоновоиостваринапре
дак. Међународни програм
такмичења у стручном раду
небипромениомного,изузев
што би се појачао интензи
тет тренинга, али би питање
финансија и спонзорства у
овомслучајубилоодкључне
важности, јер овде имамно
го путовања и пратећих тро
шкова турнира и смештаја.
Ненад сматра да Катарина
Томић има предиспозиције
да направи велику каријеру
и освоји једну од европских
медаља. Наравно, како то
у професионалном спорту
углавном бива, потребно је
дасе„сложемногекоцкице“.
Резултатимитровачкихџуди
стаиџудисткињапрепознати
су и више пута награђивани
одстранелокалнесамоупра
ве. Д. Мостар лић

Кад џудо „уђе у крв“
поста јеш рође ни побед ник
Тренер Ненад Вуколић

радо издваја такмичарски
учинак Катарине Томић јер
је то девојчица са којом је
радиоодпрвогдана,уњеном
предшколском узрасту када
јеКаћинумајкуасвојушкол
ску другарицу, уверио да је
управо џудо идеалан спо
рт за Катарину. После свега
три месеца тренинга побе
дилајенаклупскомтурниру.
Са својих свега шеснаестак
килограматадајесавладала
противницуод25килограма.
Према Ненадовим речима,
очигледан резултат његовог
иКаћиногзаједничкоградаи
спремностијестеподатакда
јенапрошлонедељнимград
ским уличним тркама Ката

рина Томић тријумфовала
испреддевојчицекојатрени
раатлетику.
– Џудо је прелеп спорт и

сваком бих препоручила да
пробају да га тренирају, јер
ће временом доста научити
истећипунодобрихпријате
ља.Овајспортинапорикоје
онтраживећсуми „ушлиу
крв“. Никад нећу напусти
ти џудо, чак ће имоја деца
трениратиовајспорт,увере
насамуто,каженовопече
на средњошколка Катарина
која самоуверено истиче да
јојјеџудопомогаоуизграђи
вању чврстог става, дисци
плинеиозбиљностипокојој
јепрепознатљиваудруштву
својихвршњака.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Од бро ја ва ње

мо же да поч не
До ђо смо и до кра ја груп не фа зе 

европ ских фуд бал ских так ми че ња. 
По сао је од ра ђен, са да је вре ме 

да се фо кус по ла ко пре ба цу је на Ка тар 
и оно што нам сле ди кра јем но вем бра. 
До бро, има још пар ко ла да се од ра ди у 
на ци о нал ним пр вен стви ма, али ја сно је 
већ са да да ће све би ти у сен ци при пре
ма за нај ве ћу свет ску фуд бал ску смо
тру.

Ово го ди шња Ли га шам пи о на нам је 
пру жи ла увид у пра во ста ње ства ри у 
европ ском фуд ба лу. Већ се зна ло и пре 
по след њег ко ла да су Шпан ци де бе ло 
под ба ци ли. Са мо је дан шпан ски тим је 
про шао да ље, а по себ но се обру као 
Атле ти ко Ма дрид ко ји је за вр шио зад њи 
у сво јој гру пи. По зна та је ствар да је 
Ди је го Си ме о не је дан од нај пла ће ни јих 
тре не ра на све ту. Да ли је то за слу жио, 
ве ли ко је пи та ње. Мо жда је вре ме да му 
се чел ни ци јорганџија за хва ле на 
са рад њи. Ио на ко су свих ових го ди на 
под ње го вим вођ ством игра ли од вра тан 
фуд бал. Мо же се ре ћи да су би ли ру жно 
па че фуд бал ске игре. Или је мо жда 
бо ље ре ћи – де те ко је са мо ма ма мо же 
да во ли. Е то ли ко ру жно из гле да ју на 
те ре ну.

Ен гле зи су, са дру ге стра не, од ра ди ли 
ру тин ски по сао у сво јим гру па ма. Је ди
но је То тен хем ма ло шту цао. Оно што је 
нај бит ни је, то је да су се сва че ти ри 
пред став ни ка до мо гла но ка ут фа зе. 
Ти мо ви са Остр ва до ми ни ра ју европ
ским фуд ба лом, то је са да већ сви ма 
ја сно. Па ме тан рад са мла дим игра чи ма 
и ула га ње у на ци о нал но так ми че ње и 
ин фра струк ту ру до не ли су ре зул та те. 
Као пр ви фа во рит за осва ја ње Ли ге 
шам пи о на ис ти че се на рав но Ман че
стер Си ти. По сле до во ђе ња Ер лин га 
Ха лан да у сво је ре до ве, све осим ти ту
ле сма тра ће се ве ли ким не у спе хом за 
грађане. Тре ба ипак ис та ћи да Гвар ди о
ла уме да под ба ци у бит ним мо мен ти ма 
због свог пре ве ли ког раз ми шља ња и 
ком би но ва ња. Не ка да је нај те же би ти 
јед но ста ван.

Ита ли јан ски Ју вен тус ће сво ју сре ћу 
тра жи ти у Ли ги Евро пе на про ле ће. 
Ве ли ки не у спех еки пе на шег Ду ша на 
Вла хо ви ћа, али ка да их ви ди те на те ре
ну, по ста је ја сно за што су ту где је су. 
До во љан је по да так да су има ли јед ну 
по бе ду и пет по ра за. И та ко не срећ ни, 
ус пе ли су да оста ну у Евро пи, јер су 
ис под њих оста ли још ве ћи па це ри. 
Ма ка би, еки па ко ја је на шој Зве зди 
до шла гла ве у ква ли фи ка ци ја ма, имао 
је исти број бо до ва али су за раз ли ку од 
Ита ли ја на не ка ко ус пе ли да при ме 21 
гол на шест ме че ва. Сјај но.

У Ли ги Евро пе се за вр ши ло све у 
ма ње – ви ше оче ки ва ном ма ни ру. Ти мо
ви ко ји су раз о ча ра ли  су сва ка ко Ла цио 
и Олим пи ја кос ко ји ни су ус пе ли да про
ђу да ље. И док Ла цио ни је имао сре ће у 
не ве ро ват ном спле ту окол но сти где су 
све че ти ри еки пе у гру пи има ле на кра ју 
по осам бо до ва, Олим пи ја кос је у ре ла
тив но ла кој кон ку рен ци ји за вр шио так
ми че ње по след њи са са мо два бо да.

На ша Цр ве на Зве зда је на кра ју по не

ла фе њер у сво јој гру пи. Сце на рио ко ји 
се до не кле и оче ки вао узев ши у об зир 
то да се срп ски клуб мо рао ва ди ти у 
по след њем ме чу про тив Мо на ка у го сти
ма.  Про ве ли су се цр ве но – бе ли као 
бо си по тр њу у Кне же ви ни. По пи ше 
че ти ри ко ма да, а бо га ми мо гли су и још 
то ли ко. То тал ни рас пад на те ре ну иде 
на ду шу у нај ве ћој ме ри тре не ру ко ји је 
из вео ул тра о фан зив ни са став на мег
дан мно го ја чем про тив ни ку. По ку шао је 
да се коц ка Ми ло је вић, али је ваљ да 
за бо ра вио да у овом мо мен ту Зве зда 
не ма ни ве зни ред, ни ти од бра ну за 
та кве ег зи би ци је. Од са мог ста р та се 
ви де ло ку да све то во ди. Ко је био па ме
тан уга сио је ТВ већ у пе том ми ну ту. 
Са да им оста је до ма ће пр вен ство и 
бор ба за ти ту лу ко ја до но си ме сто у 
Ли ги шам пи о на. Ако су ио ле па мет ни, 
већ са да ће кре ну ти у ства ра ње еки пе 
за сле де ћу се зо ну и до во ђе ње ква ли
тет них по ја ча ња за нај ја че европ ско 
так ми че ње. Па мо жда ко нач но ви ди мо и 
не ког кр ште ног де сног бе ка.

И у Ли ги кон фе рен ци је је, мо же се 
ре ћи, све про шло по пла ну. Ка да 
се ма ло бо ље по гле да и ана ли зи

ра ши ра сли ка, ја сно је да је Пар ти зан 
на пра вио ве ли ки успех пла сма ном у 
но ка ут фа зу, узев ши у об зир то у ка квим 
је про бле ми ма клуб и ко га во ди. Гор дан 
Пе трић је из ву као мак си мум из сво је 
еки пе и на то ме му тре ба че сти та ти. 
Ни је ма ла ствар да из бор бе са не мач
ким, че шким и фран цу ским пред став ни
ком иза ђе те као еки па ко ја иде да ље. 
Ни шта сла би ја гру па од Зве зди не у Ли ги 
Евро пе.

Му чи ли су се цр но – бе ли и стре пе ли 
у по след њем ме чу са Сло вац ком. На 
кра ју – ре ми и дру го ме сто у гру пи. 
Ср би ја ће ипак има ти јед ног пред став
ни ка у Евро пи на про ле ће. Пар ти за ну 
оста је да се што бо ље спре ми за тај део 
се зо не, јер је до ма ће пр вен ство ве ћим 
де лом за тво ре но до са мог кра ја.

Од бро ја ва ње до Ка та ра мо же да поч
не.  

Пар ти зан је на пра вио 
ве ли ки успех пла сма ном у 

но ка ут фа зу, узев ши у 
об зир то у ка квим је про

бле ми ма клуб и ко га 
во ди. Гор дан Пе трић је 

из ву као мак си мум из сво је 
еки пе и на то ме му тре ба 

че сти та ти. Ни је ма ла 
ствар да из бор бе са 

не мач ким, че шким и фран
цу ским пред став ни ком 

иза ђе те као еки па ко ја иде 
да ље. Ни шта сла би ја гру

па од Зве зди не у Ли ги 
Евро пе

Оде ље ње за при вре ду, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко на о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС”,  број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о до не том Ре ше њу за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та из град ње

ре ци кла жног цен тра ме тал них и не ме тал них от па да ка у две фа зе на жи вот ну сре ди ну
Но си лац про јек та, „STEELIM PEX“ Д.О.О. из Пе тро ва

ра ди на, ул. Ра да Кон ча ра бр.1, да на 13.10.2022.го ди не, 
под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути
ца ја на жи вот ну сре ди ну, про јек та из град ње ре ци кла жног 
цен тра ме тал них и не ме тал них от па да ка, у две фа зе, на 
кат.парц.бр.1856/2 к.о. Кр ње шев ци у рад ној зо ни Кр ње
шев ци.

На кон омо гу ће ног јав ног уви да у под не ти зах тев, да на 
31.10.2022. го ди не, до не то је Ре ше ње да ни је по треб на 
про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на жи вот ну сре ди
ну.

Кон такт осо ба: Ма ја Му шки ња
Тел.064/6497721

emai:l lo gi stics@ste e lim pex.rs 
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ОВАН: По тру ди те се 
да успе шно спро ве де
те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. 

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

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

ни за јед нич ког успе ха. По треб но 
је да се уса гла ша ва те са сво јим 
са рад ни ци ма око ва жних пи та ња 
ка ко би сви око вас осе ти ли 
мо рал ну и ма те ри јал ну са тис фак
ци ју. Па жња и раз у ме ва ње ко је 
до би ја те у кру гу сво је по ро ди це 
де лу ју вр ло под сти цај но. По тру
ди те се да об ра ду је те бли ске осо
бе на не ки не у о би ча је ни на чи.

БЛИ ЗАН ЦИ: До бре 
иде је ко је има те зах
те ва ју и ши ру по др
шку од оне ко ју тре

нут но ужи ва те у кру гу са рад ни ка. 
Све што же ли те мо же те и да 
оства ри те, али уз аси стен ци ју и 
не чи ју по др шку. Бу ду ћи да ви сјај
но функ ци о ни ше те у парт нер ству 
по тру ди те се да око се бе оку пи те 
осо бе од по ве ре ња и угле да. 
До вољ но сте ве шти и сна ла жљи
ви да при во ли те во ље ну осо бу на 
не ке сво је за ми сли

РАК: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва у 
до го во ру са са рад ни

ци ма ка ко би сте по бољ ша ли сво ју 
по слов ну по зи ци ју. Сло бод но 
мо же те да ин си сти ра те на сво јим 
иде ја ма јер има те вр ло по у зда не 
по ка за те ље о успе ху. У свом емо
тив ном за но су спрем ни сте да 
учи ни те не што по себ но ка ко би сте 
им пре си о ни ра ли парт не ра.

ЛАВ: По сто је ва жни 
ци ље ви ко је мо же те 
да оства ри те у ра зним 
фа за ма или на не ки 

за о би ла зан на чин. Ста ло вам је 
да осми сли те до бру по слов ну 
стра те ги ју на осно ву ко је ће те 
успе шно ре а ли зо ва ти ско ро све 
сто сте за ми сли ли. На ста ви те да 
се по на ша те до вољ но про ми
шље но у про це ни пра вих вред но
сти. Оче ку је вас по зи ти ван обрт у 
љу бав ном жи во ту. 

ДЕ ВИ ЦА: Уз до бру 
про це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. 
По не кад мо ра те де ло ва ти енер
гич но у дру штву са рад ни ка. Ка да 
сте до бро рас по ло же ни има те 
ути сак да су вам до ступ не нај бо
ље мо гућ но сти и та да обич но 
би ра те не ку до ми нант ну уло гу 
пред сво јим парт не ром. 

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

не чи ју ре ак ци ју. Бо ље је да се 
др жи те про ве ре них пра ви ла и да 
из бе га ва те би ло ко ју вр сту ри зи
ка. Об ра до ва ће вас по сту пак 
не ких бли ских при ја те ља. На ла зи
те се у фа зи емо тив ног уз ле та, 
та ко да од но си са парт не ром 
до жи вља ва те као оства ре ње сво
јих слат ких сно ва. 

ШКОР ПИ ЈА: У за ви
сно сти од лич ног ин те
ре со ва ња и мо ти ва ци
је ко ју има те, осми сли

те не ка но ва или мо ди фи ко ва на 
ре ше ња ко ја ће вам до но си ти нај
бо ље ре зул та те. По треб ни су вам 
ра зно вр сни ди пло мат ски ма ни ри 
или ком про ми сна ва ри јан та као 
успе шна фор му ла ко ја до но си 
ко ри сне и ду го роч не ре зул та те. У 
љу бав ном жи во ту ужи ва те у 
ра зно вр сним си ту а ци ја ма.

СТРЕ ЛАЦ: Ула же те 
ве ли ки на пор да 
оства ри те по зи тив не 
ре зул та те у свом про

фе си о нал ном из ра жа ва њу, али 
по сто је из не над не си ту а ци је ко је 
ре ме те ва ше пла но ве и по слов ну 
кон цеп ци ју. По треб но је да се рас
те ре ти те од до дат них оба ве за, 
не ма те до вољ но енер ги је да се 
ан га жу је те на ви ше стра на исто
вре ме но. Скло ни сте че стим про
ме на ма емо тив ног рас по ло же ња. 

ЈА РАЦ: За хва љу ју ћи 
до брим иде ја ма и 
стра те ги ји ко ју спро во
ди те де лу је те ве о ма 

озбиљ но на сво је са рад ни ке. 
на ла зи те се у сјај ној при ли ци да 
оства ри те ду го роч не по слов не 
ин те ре се. Уме те да се на мет не те 
у пра вом тре нут ку и че сто во ди те 
глав ну реч у пре го во ри ма. Ва жно 
је да под сти че те дво смер не кон
так те. До га ђа ји ко ји вас пра те у 
љу бав ном жи во ту де лу ју охра бру
ју ће. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Са ве сно 
ис пу ња ва те свој део 
оба ве за и де лу је те 
вр ло ажу р но при ли

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

РИ БЕ: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна ња, 

да не же ли те да вам се не ко 
су прот ста вља по би ло ко јој осно
ви. Па жљи во про це ни те си ту а ци
је ко је зах те ва ју не ки вид ри зи ка 
или ве ће ула га ње нов ца. Нео п
ход на вам је по ро дич на хар мо ни ја 
и не чи је при су ство ка ко би сте 
оства ри ли бо љу пси хо ло шку рав
но те жу.

VREMEPLOV
9. но вем бар

1799. На по ле он Бо на пар та вој
ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви кон
зул пре у зео власт у Фран цу
ској. 
1938. То ком но ћи, на ци сти у 
Не мач кој де мо ли ра ли ви ше од 
7.000 је вреј ских ку ћа и про дав
ни ца и спа ли ли на сто ти не 
си на го га. Уби је но пре ко 90 
Је вре ја. До га ђај на зван Кри
стал на ноћ јер су ули це не мач
ких гра до ва би ле пре кри ве не 
раз би је ним ста клом. 

10. но вем бар
1796. Умр ла ру ска ца ри ца 
Ка та ри на II Алек се јев на, Ка та
ри на Ве ли ка.
1991. У Ву ко ва ру по че ле улич
не бор бе при пад ни ка Ју го сло
вен ске на род не ар ми је и хр ват
ских по ли циј ских сна га. Је ди ни
це ЈНА осво ји ле Ву ко вар 18. 
но вем бра. 

11. но вем бар
1821. Ро ђен је Фјо дор Ми хај ло
вич До сто јев ски.
1918. Ка пи ту ла ци јом Не мач ке 
за вр шен је Пр ви свет ски рат у 
ко јем је уче ство ва ло 36 др жа
ва. Жи вот је из гу би ли око 10 
ми ли о на љу ди. 
2004. У вој ној бол ни ци у Па ри
зу умро је па ле стин ски пред
сед ник Ја сер Ара фат

12. но вем бар
1933. На ци о налсо ци ја ли стич
ка рад нич ка пар ти ја Адол фа 
Хи тле ра до би ла је из бо ре и 
пре у зе ла власт у Не мач кој. 
1956. Бе о град ско по зо ри ште 
“Ате ље 212” је у адап ти ра ном 
де лу згра де “Бор бе” из ве ло 
пр ву пред ста ву, “Фа у ста” Јо ха
на Вол фган га Ге теа. 

13. но вем бар
1813. У Ње гу ши ма ро ђен Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош, цр но гор ски 
вла ди ка, фи ло зоф и др жав ник, 
ве ли ки еп ски пе сник, аутор 
слав ног драм скоеп ског де ла 
“Гор ски ви је нац”. Као др жав ник 
по ста вио те ме ље мо дер не 
цр но гор ске др жа ве, уста но вио 
из вр шну власт и Се нат, ор га ни
зо вао су до ве, увео по ре зе. 

14. но вем бар
1918. То маш Ма са рик иза бран 
за пр вог пред сед ни ка Че хо сло
вач ке. 
2001. Пет др жа вана след ни ца 
СФРЈ по сти гле до го вор о 
по чет ку при пре ма за рас по де лу 
74,5 ми ли о на до ла ра у зла ту 
као пр ве ра те укуп не зо став
шти не од око две ми ли јар де 
до ла ра. 

15. но вем бар
1577. Ен гле ски гу сар и ад ми
рал Френ сис Дрејк кре нуо на 
пут око све та. По сле тро го ди
шњег успе шног пу то ва ња 
по стао пр ви Ен глез ко ји је 
опло вио Зе мљу. То ком пу то ва
ња об и шао оба ле Афри ке и 
Аме ри ке, на па да ју ћи и пљач ка
ју ћи шпан ске бро до ве. 

HOROSKOP

Сре да, 9. но вем бар 
(27. ок то бар)  

Све ти му че ник Не стор

Че твр так, 10. но вем бар 
(28. ок то бар)  

Св. му че ник Те рен ци је; Св. 
Ар се ни је Сре мац, Ар хи е пи скоп 
срп ски

Пе так, 11. но вем бар 
(29. ок то бар)  

Преп. Авра ми је За твор ник; Св. 
преп муч. Ана ста си ја Ри мљан ка

Су бо та, 12. но вем бар 
(30. ок то бар)  

Св. краљ Ми лу тин; Преп. Те о
кист и Је ле на; Св.Вар на ва Ха о
стан ски Ис по вед ник

Не де ља, 13. но вем бар 
(31. ок то бар)  

Ве ти апо сто ли Ста хи је, Ам пли
је, Ур ван и дру ги с њи ма

По не де љак, 14. (1) но вем бар    
Све ти Ко зма и Да мјан – Вра че
ви

Уто рак, 15. (2) но вем бар    
Све ти му че ни ци Акин дин, Пи га
си је и дру ги с њи ма

Crkveni
kalendar

Ба ни ни кекс
Са стој ци: 2 ја ја, 2 шо љи це 

ше ће ра (250г), 1 ва ни лин ше ћер 
(10г), ма ло ма ње од 2 шо љи це 
уља (200мл), 6 шо љи ца бра шна 
(500г), 1 пра шак за пе ци во (10г), 
џем од кај си је.

При пре ма: Уму ти ти ја ја, па 
до да ти ше ћер и ва ни лин ше ћер. 
На кон то га, усу ти уље и му ти ти 
док се са свим не сје ди ни. За тим 
до да ти бра шно из ме ша но са пра
шком за пе ци во, те мик се ром 
(до да ци за ме ше ње те ста) или 
руч но уме си ти глат ко те сто Пра
ви ти ку гли це од те ста, по ре ђа ти у 
плех, и он да у сва ку ку гли цу ути
сну ти ру пу др шком од вар ја че (не 
при ти ска ти до кра ја) и усу ти ма ло 
џе ма од кај си је.

Пе ћи у уна пред за гре ја ној рер
ни на 190 сте пе ни 1415 ми ну та.

• Ка кав ти је плен, та ква 
си и звер.
• Шта зна же ља шта је 
не мо гу ће.
• Чим ја раз ми шљам, зна
чи не ћу.
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Сло вач ка ношња
осли ка на на тањи ри ма

Да би осли ка ла један тањир или неки 
дру ги пред мет, не тре ба ми мно го вре ме
на. Чет ки ца у руке, акрил не боје и тако 
наста ју мала умет нич ка дела, обја шња ва 
пен зи о нер ка Ана  

Како би сачу ва ла од забо ра ва сло вач
ку тра ди ци ју и оби ча је, пен зи о нер ка Ана 
Очо вај из Ста ре Пазо ве пре пола века 
поче ла је да осли ка ва тањи ре. Нај пре је 
то ради ла како каже, за сво ју душу, 
затим су за радо ве биле заин те ре со ва не 
ком ши ни це да би се потом про чу ло по 
целоj Ста рој Пазо ви да Ана изра ђу је 
пра ва мала умет нич ка дела. Њени радо
ви тада су кре ну ли пут Аме ри ке и Аустра
ли је, а данас кра се и мно ге домо ве и у 
дру гим дале ким земља ма.

– Тањи ре сам поче ла да осли ка вам 
пре 50 годи на јер сам хте ла да сачу вам 
наше ношње тј. да њихов изглед пре не
сем на тањи ре. Мало по мало, број купа
ца се пове ћа вао а моја љубав пре ма 
овој врсти умет но сти била је све јача, 
иста кла је на почет ку раз го во ра Ана Очо

вај и дода ла да је после тањи ра поче ла 
да осли ка ва и дру ге пред ме те. 

Међу њима су и чаше, дрво, даске, 
тикве... али умет ни ца из Ста ре Пазо ве 
пра ви и суве ни ре од  сти ро по ра, сли ка 
на плат ну, пра ви маг не те и бави се и 
пиро гра фи јом.

– Да би осли ка ла један тањир или неки 
дру ги пред мет, не тре ба ми мно го вре ме
на. Чет ки ца у руке, акрил не боје и тако 
наста ју мала умет нич ка дела, обја шња
ва пен зи о нер ка Ана.  

Ина че, за свој рад на мани фе ста ци ји у 
Шиду доби ла је и при зна ње за нај бо љи 
суве нир напра вљен од сти ро по ра а како 
каже изла га ла је на још неко ли ко места. 

– До сада сам изла га ла у Зави чај ном 
музе ју у Руми где је месец дана тра ја ла 
само стал на изло жба. Тако ђе, уче ство ва

ла сам и на Сај му тури зма у Бео гра ду, 
где сам на штан ду локал не тури стич ке 
орга ни за ци је осли ка ва ла тањи ре и вео
ма вели ки број посе ти ла ца био је заин те
ре со ван за мој рад. Чак су и жене из 
Мађар ске купи ле тањи ре које су поне ле 
као суве нир са сај ма, обја шња ва Ана 
Очо вај која на кра ју раз го во ра исти че јој 
се јављао вели ки број жена које су заин
те ре со ва не да им ова тален то ва на пен
зи о нер ка пре не се зна ње. 

Како каже, сада у пен зи ји може мно го 
више да се посве ти изра ди суве ни ра и 
осли ка ва њу раз ли чи тих пред ме та јер 
заи ста ужи ва у томе. Недав но је поче ла 
и да изра ђу је сли ке од сла ме, тако да је 
то још један у низу начи на да иска же свој 
умет нич ки тале нат.

М. Ђ.

Ана Очо вај, пен зи о нер ка и умет ни ца из Ста ре Пазо веАна осли ка ва тањи ре

Суве ни ри од сти ро по ра Сли ке и тиква на који ма је осли ка на сло вач ка ношња
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Ната ши на бор ба за живот
Ната ша Недић, мла да жена и мај ка 

која сада има 34 годи не, са само 29 
годи на је сазна ла да има опа сан кар-
ци ном грли ћа мате ри це. Њена бор ба 
тра је гото во пет годи на и на сву сре ћу 
иде у добром сме ру, али потреб на јој је 
фина н сиј ска помоћ.

– Редов но сам ишла на пре вен тив не 
пре гле де код гине ко ло га, како би све 
жене тре ба ло да чине. Све се поче ло 
деша ва ти након поро ђа ја и на тим пре-
гле ди ма је све било у реду. Два месе ца 
после првог симп то ма оти шла сам на 
пре глед и све је и тада, навод но, било 
у реду. Тада се јавља ло се ван мен сту-
рал но крва ре ње. Као сва ка жена схва-
ти ла сам да се упа ли ла црве на лам пи-
ца за опрез. Оти шла сам код гине ко ло-
га и ура ди ла ПАПА тест и неке дру ге 
тесто ве и све је било уред но, поно во. 
Доби ла сам неке капи као тера пи ју. 
Док тор ка је сма тра ла да је то хор мон-
ско крва ре ње. Опет сам се вра ћа ла 
због новог крва ре ња, да би се у фебру-
а ру 2018. на ултра зву ку пока за ло да 
посто ји нешто, вели чи не нок та, рекла 
је Ната ша Недић.

Тада се при сту пи ло укла ња њу тога 
за шта су лека ри сма тра ли да је миом 
или полип, али се након ана ли зе утвр-
ди ло да је реч о кар ци но му. Након опе-
ра ци је и укла ња ња кар ци но ма, 2019. 
годи не погор ша ва јој се ста ње. Лека-

ри откри ва ју пун абдо мен мета ста за, 
тумор од пре ко два кило гра ма и пре-
ко 20 мета ста за на плу ћи ма. Да би 
Ната ша живе ла, кори сти тера пи је које 
кошта ју мно го, али дају добре резул та-
те. Ната ша је до сада про шла две опе-
ра ци је укла ња ња тумо ра и мета ста за, 
24 хемо те ра пи је, 30 зра че ња плу ћа, 16 
био ло шких тера пи ја и акту ел на је 19. 
иму но те ра пи ја.

– Иму но те ра пи је су спрам хемо те ра-
пи ја пра во олак ша ње. Спо соб на сам да 
идем на посао, да радим, да путу јем... 
Месеч но је за леко ве потреб но издво ји-

ти око 10.000 евра. На сва ка три месе ца 
идем на тера пи ју у Немач ку и то сва ки 
пут кошта 20.000 евра, дода је Ната ша.

Ипак ова сред ства су вео ма вели ка 
за Ната ши ну поро ди цу, те јој је потреб-
на помоћ дона то ра и добрих људи.

– Моја жеља за живо том је пре ја ка, 
али то не би било довољ но да нема 
помо ћи див них људи који ми пома жу, 
да живим, закљу чи ла је наша саго вор-
ни ца.

Сва ко ко жели, може помо ћи Ната ши 
сла њем СМС пору ке 723 на број 3030.

А. Дра жић


