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Свим Ирижанима упућујем
најсрдачније честитке поводом
Дана Општине, 13. новембра!
Председник Општине Ириг
Тихомир Стојаковић

723 НА 3030

Наташина борба за живот
Наташа Недић, млада жена и мајка
која сада има 34 године, са само 29
година је сазнала да има опасан карцином грлића материце. Њена борба
траје готово пет година и на сву срећу
иде у добром смеру, али потребна јој је
финансијска помоћ.
– Редовно сам ишла на превентивне
прегледе код гинеколога, како би све
жене требало да чине. Све се почело
дешавати након порођаја и на тим прегледима је све било у реду. Два месеца
после првог симптома отишла сам на
преглед и све је и тада, наводно, било
у реду. Тада се јављало се ванменстурално крварење. Као свака жена схватила сам да се упалила црвена лампица за опрез. Отишла сам код гинеколога и урадила ПАПА тест и неке друге
тестове и све је било уредно, поново.
Добила сам неке капи као терапију.
Докторка је сматрала да је то хормонско крварење. Опет сам се враћала
због новог крварења, да би се у фебруару 2018. на ултразвуку показало да
постоји нешто, величине нокта, рекла
је Наташа Недић.
Тада се приступило уклањању тога
за шта су лекари сматрали да је миом
или полип, али се након анализе утврдило да је реч о карциному. Након операције и уклањања карцинома, 2019.
године погоршава јој се стање. Лека-

ри откривају пун абдомен метастаза,
тумор од преко два килограма и преко 20 метастаза на плућима. Да би
Наташа живела, користи терапије које
коштају много, али дају добре резултате. Наташа је до сада прошла две операције уклањања тумора и метастаза,
24 хемотерапије, 30 зрачења плућа, 16
биолошких терапија и актуелна је 19.
имунотерапија.
– Имунотерапије су спрам хемотерапија право олакшање. Способна сам да
идем на посао, да радим, да путујем...
Месечно је за лекове потребно издвоји-

ти око 10.000 евра. На свака три месеца
идем на терапију у Немачку и то сваки
пут кошта 20.000 евра, додаје Наташа.
Ипак ова средства су веома велика
за Наташину породицу, те јој је потребна помоћ донатора и добрих људи.
– Моја жеља за животом је прејака,
али то не би било довољно да нема
помоћи дивних људи који ми помажу,
да живим, закључила је наша саговорница.
Свако ко жели, може помоћи Наташи
слањем СМС поруке 723 на број 3030.
А. Дражић
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Престолонаследнички
менталитет опозиције

ема бољег средства за сврга
вање Вучића од признавања
Косова. Све друго, као што је
програм бољи од његовог и мукотр
пан рад са бирачким телом, захтева
и знање, и харизму, и огроман труд,
и стрпљење. Чему програм и огром
ни напори са неизвесним исходом
кад треба само сачекати оно што
рачунају да ће се догодити, да
Вучић трампи признање Косова за
убрзано учлањење Србије у ЕУ.
Престол онаследничк а надмоћ
допушта им да се подсмевају поди
зању „мигова” против шпијунских
дронова са Косова. Иако је и
последњем војном обвезнику јасно
да су „мигови“ подигнути као пору
ка, а не као средство против малих
нисколетећих справа са камерама
које треба да виде да ли Србија
блефира кад обећава заштит у
Србима на Косову, политички амби
циозни бивши начелник Генерал
штаба стручно проглашава глупо
шћу подизање авиона јер се мале
нисколетеће справе не гађају
митраљезима.
Војска Србије „миговима“ поручу
је својима на Косову да се не плаше
и да нису сами, а такозвана друга
Србија поручује такође својима на
Косову да српска власт само бле
фира.
Рачун је скоро па јасан: ако Вучић
препусти Косово, препустиће и
власт. И ето згоде да је престолона
следници преузму.
Рачун је погрешан колико и јасан.
Грађани Србије, како показују
резултати недавних избора, а
потврђују мериторна истраживања
јавног мњења, не виде такозвану
другу Србију као престолонаслед
ника. Ако грађани и отрају оне који
трампе Косово за убрзано учлање

ње у ЕУ, отераће и престолонаслед
нике, као смутљивце.
То је јасно и најјачем човеку срп
ске опозиције, Ђиласу, који у изјави
о последњим тензијама на северу
Косова није допустио ни минималну
сумњу у исправност борбе и циљева
косовских Срба. Због тога и нема

Политички представ
ници такозване друге
Србије прогласили су
себе престолонаслед
ницима, и не разми
шљају о другој могућ
ности осим да власт
падне на њих када је
Вучић напусти због
разочарања грађана
услед губитка Косова.
И не помишљају да ће
грађани Србије, ако и
отрају оне који трампе
Косово за убрзано
учлањење у ЕУ, отера
ти и престолонаслед
нике, као смутљивце
изгледа да се нађе међу престоло
наследницима.
Престолонаследници се преко
„слободних медија“ питају да ли су
бројеви слова на аутомобилским
таблицама косовских Срба довољ
но важни за ризик од оружаног суко
ба и суноврат Србије са европског

пута и праве стране историје.
Питање би било легитимно да је
реч о ирационалном сукобу око гра
фичког дизајна у Бриселском спора
зуму. Проблем је у томе што су неу
тралне таблице уговорене Брисел
ским споразумом и што се њиховим
поништавањем чини излишном и
сама заједница српских општина.
Па, добро, кажу престолонаслед
ници, зар је заједница српских
општина довољно важна да ризику
јемо оружани сукоб и суноврат са
европског пута и праве стране исто
рије?
итање би било легитимно да је
реч о територијалној организа
цији унутар срећне и хумане
државе. Проблем је у томе што је
заједница српских општина уговоре
на Бриселским споразумом да би се
омогућило Србима да сачувају своје
животе, своја имања, језик и веру на
Косову.
И на овај циљ косовских Срба пре
столонаследници имају шта да кажу.
На пример: и имања, и језик, и вера
могу да се заштите кроз демократију
Косова, гарантовану од демократ
ског Запада, и опет није јасно зашто
због обичних слова и бројева на
аутомобилским таблицама косов
ских Срба ризикујемо суноврат и са
европског пута, и са праве стране
историје.
Немогуће је напојити магарца који
није жедан, каже један лик из Савре
мене историје Анатола Франса.
Сваку превару Запада, а оне се
нижу као на бесконачној траци, пре
столонаследници објашњавају као
неуспех Вучићеве „косовске полити
ке“. При томе не обзнањују нацији,
гладној велике идеје о Косову, шта је
њихово решење. Најпре да преузму
престо па ће да нађу решење.

П
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ЂОКИЋ: Канализација ће
грађанима олакшати живот

Марко Благојевић, Синиша Ђокић, Ирена Вујовић и Милорад Пантић

За нашу општину, као за индустријски развијену средину, изузетно су значајни сви
пројекти који доприносе очувању животне средине, рекао је председник општине
Пећинци Синиша Ђокић
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић дочекао је у Попинцима, 1. новем
бра, министарку заштите животне среди
не Ирену Вујовић и министра за јавна
улагања Марка Благојевића, са којима је
обишао започете радове на изградњи
канализационе мреже у овом насељу.
Вујовић је том приликом изјавила да ће у
два насеља у општини Пећинци бити
изграђено 24 километра недостајуће
канализационе мреже, чиме ће бити
решен вишедеценијски проблем грађана.
– Задовољство ми је што данас обила
зимо почетак радова у Попинцима, а
ускоро крећу радови и у насељу Прхово.
Када реализујемо пројекте у ова два
насеља, на канализациону мрежу биће
прикључено више од 600 домаћинстава.
Изградња недостајуће инфраструктуре,

реализацијом оваквих пројеката, потреб
на нам је у читавој Србији, а решавање
питања отпадних вода свакако је један од
приоритета и Владе Србије и министар
ства које водим, рекла је Ирена Вујовић.
Председник Ђокић је истакао да је
Министарство заштите животне средине,
преко Канцеларије за јавна улагања, за
изградњу канализационих мрежа у
Попинцима и Прхову издвојило 616 мили
она динара.
– У Попинцима ће бити изграђено укуп
но 13 километара, а у Прхову 11 киломе
тара канализационе мреже, што ће грађа
нима ових насеља у великој мери олак
шати живот. За израду пројектне докумен
тације за ове две капиталне инвестиције
Општина Пећинци је издвојила 12,5
милиона динара сопствених средстава.

Градилишта широм Србије
– Имамо спремне пројекте за изград
њу канализације у још неколико насеље
них места у Пећинцима, које прегледа
мо. Данас је овде и министар Благоје
вић, са којим смо интензивно радили у
претходне две године када је био на челу
Канцеларије за управљање јавним ула
гањима, која је прегледала све пројекте,
верификовала их, а где је било потребно
радила су се и нова мерења. Зато сада
можемо да почнемо да отварамо гради

лишта широм Србије и да градимо кана
лизацију и постројења за пречишћавање
отпадних вода. У овом тренутку имамо
отворена градилишта у Горњем Мила
новцу, ускоро се отвара на Копаонику,
али и широм Србије где је инвеститор
Влада Србије из различитих кредитних
линија у сарадњи са различитим мини
старствима. То је највећи корак у подиза
њу квалитета живота грађана и заштити
животне средине, рекла је Вујовић.

За нашу општину, као за индустријски
развијену средину, изузетно су значајни
сви пројекти који доприносе очувању
животне средине, рекао је Ђокић и додао
да Општина Пећинци већ има комплетну
техничку документацију са добијеним гра
ђевинским дозволама за канализационе
мреже у Огару, Брестачу, Дечу, Сремским
Михаљевцима, Карловчићу и Обрежу.
Грађани Попинаца, који су данас имали
прилику и да разговарају са министарк ом
Вујовић, сложни су у оцени да је реч о
изузетно важној инвестицији за насеље.
– За нас је ово веома важно. Канализа
ција је неопходна насељу и овим ће бити
решен вишедеценијски проблем са сеп
тичким јама, рекао нам је мештанин
Љубиша Опачић.
Министарка је истакла да је изградња
канализације предуслов како би насеља
могла да се прикључе на постојеће пре
чистаче отпадних вода или оне који ће тек
бити изграђени у будућности. Она је наве
ла да ће канализациона мрежа у Пећин
цима бити прикључена на пречистач који
већ постоји у индустријској зони ове
општине.
Вујовић је нагласила да је изградња
канализационих мрежа највећи, али не и
једини пројекат у општини Пећинци. Пре
ма њеним речима, захваљујући доброј
сарадњи са општинским руководством,
очишћене су две дивље депоније, а у
припреми су и други зелени пројекти.
С. Ђ.
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ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ГРАЂАНИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Топлији и удобнији домови
за 39 породица

Национални циљ смањења потрошње
електричне и топлотне енергије у пећи
начкој општини, спроводи се и путем про
грама повећања енергетске ефикасности
који суфинансирају Министарство рудар
ства и енергетике и Општина Пећинци.
Тридесет девет породица са територије
пећиначке општине потписало је 31.
октобра тројне уговоре за доделу беспо
вратних средстава грађанима за енергет
ску санацију породичних кућа и станова.
Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић том приликом је рекао да су гра
ђани највише аплицирали за замену сто
ларије на породичним кућама и станови
ма, као и да је укупна вредност додеље
них уговора 4.934.220 динара.
– Захваљујући овом програму 39 поро
дица ће значајно смањити утрошак енер
гије у својим домаћинствима, како за
грејање у зимском периоду тако и за рас
хлађивање простора у летњем периоду,
а смањење потрошње енергије у дома
ћинствима, поред тога што смањује тро
шкове, чува и животну средину, рекао
нам је председник Ђокић.
Породица Миленка Савића из Пећина
ца ће добијем средствима, како је рекао,
решити проблем потпуне топлотне изо
лације породичне куће.

Председник општине Синиша Ђокић на потписивању уговора

– С обзиром на време у којем живимо
и ситуације у којој се налазимо због
енергетске кризе, захваљујемо се
Општини Пећинци која је издвојила сред
ства да поред свих обавеза које има под
стакне и топлотну изолацију породичних
и стамбених зграда, изјавио је Савић.
Санела Ракић Колџић из Пећинаца

аплицирала је за замену прозора и бал
конских врата на породичној кући, а како
нам је рекла, ова помоћ им доста значи,
јер је на овај начин убрзан и сам процес
реновирања њихове куће у коју нису
могли, због финансија, дуго година да
улажу.
С. Ђ.

„ИЗВОР“ И ГОСТИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПЕЋИНЦИ

Показали играчко умеће

Пред препуном салом
пећиначког Културног центра,
чланови ДННТ „Извор Доњи
Товарник“ одржали су 30.
октобра свој годишњи кон
церт. Осамдесет три члана
друштва - први ансамбл, при
премни ансамбл, као и нај
млађа група приказали су на
сцени своје играчко умеће,
све оно што већ седам година
вредно раде. Како нам је
рекла Данијела Барнак, пред
седница „Извора“, посвећени
су очувању народне традици
је и културе, а рад, труд и
посвећеност су врлине које
цене и гаје свих ових година.
Она додаје, да овај концерт
планирају већ дужи низ годи
на, као и да су захваљујући
помоћи Општине Пећинци,
Културног центра и Ловачког
друштва „Доњи Товарник“,
ове године успели да га реа
лизују.
–Заједно растемо и разви
јамо се, прелазимо препреке,
савладавамо успоне и падо

Наступ у Пећинцима

ве. Сваки члан је постао је
важна функционална компо
нента, есенционални орган
од кога зависимо. Померамо
границе и живимо лепу идеју
окружени игром и песмом.
Имам о
довољн о
деце,
довољно програма, свега
што можемо публици да пока

жемо. Мислим да фолклор
заслужује једну сцену као
што је ова у Културном цен
тру, и да сви фолклори своје
самосталне концерте треба
да одрже овде, јер то је знак
колико раде, како раде. Фол
клораши знају да треба пуно
година труда и рада да би

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

један овакав самостални кон
церт могао да се одржи,
рекла је Барнак.
А имала су шта да покажу
сва та деца, од оних најмла
ђих до најстаријих, која своју
љубав према игри и песми
остварују вредним радом.
Најупечатљивији су били
чланови првог ансамбла, који
су извели шест кореографија
- Шумадију, Влашке игре,
Банат, Босилеград, Врање и
Врањско поље, припремни
ансамбл извео је једну корео
графију, као и дечја група.
Данијела Барнак је истакла
да је кореограф Владимир
Барнак ове године добио
награду за најквалитетнију
корео г раф ију
„Врањс ко
поље“ на Златном опанку у
Ваљеву.
Годишњи концерт Извора
обогатили су и гости из Аран
ђеловца ДННТ „Шамот“, као и
певачка група „Сремице“ КУД
„Славко Бајин“ из Војке.
С. Ђ.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

Положени венци
и одата почаст херојима

Полагање венаца на споменик ослободиоц
 има

Историја је та од које би требало да учимо, на који начин да стварамо будућност,
изјавила је градоначелница Светлана Миловановић
Сремска Митровица сваког
новембра обележава осло
бођење града у два светска
рата. У Првом светском рату,
град је ослобођен власти
Аустроу гарс ке
монарх ије
петог новембра, а у Другом
светском рату су непријатељ
ске снаге сломљене првог
новембра. Ове године је
управо на тај дан, први
новембар одржано свечано
обележавање ослобођења
оба историјски важна датума.
Поводом обележавања 78
година од ослобођења Срем
ске Митровице у Другом
светском рату, делегација
Града Сремска Митровица је
на челу са градоначелницом
Светланом Миловановић и
председн ик ом Скупш тин е
града Владимиром Павлови
ћем, рано ујутру, првог
новембра положила венац на
споменик ослободилаца гра
да, код Железничке станице.
– Скоро сваки део нашег
града је неми сведок неми
лих догађаја из прошлости.
Историја је та од које би тре
бало да учимо, на који начин
да стварамо будућност. На
овом споменику палим бор
цима, као и сваке године,
полажемо венце у знак сећа

ња на жртве, јер се на овом
месту десила најтежа и
одлучујућа битк а, чији је
исход био ослобођење наше
Сремске Митровице.
Свечаност обележавања је
настављена на Спомен –
гробљу, полагањем венаца и
цвећа бројних борачких орга
низација и других делегација
и војске. Градоначелница

Светлана Миловановић је
венац положила са својим
замеником Петром Самарџи
ћем, а присутнима су се
обратили и представници
СУБНОР-а.
– Налазимо се на овом
месту како бисмо одали
почаст и захвалност свим
настрадалима, борцима и
херојима који су се борили

Изложбе у Царској палати
У Царској палати су, након
одавања почасти страдали
ма током Првог и Другог свет
ског рата, делегације и гости
прис ус твовал и
отвар ањ у
изложбе плаката „На ивици
победе“, посвећеној Великом
отаџбинском рату. Предста
вљена је и поставка макета
авион
 а и других војних вози
ла „Од пораза до победе“.
– Јасно је да овај датум
значи много за Сремску
Митровицу, али и њену
будућност. Велик а нам је
част да учествујемо у обеле
жавању и што смо позвани
да дођемо, рекао је Георги
Енгелхардт,
предс тавн ик
Руског центра за науку и кул

Георги Енгелхардт

туру „Руски дом“ у Београду,
обраћајући се током отвара
ња изложбе.

за слободу. То је било тешко
време, од 1941. до 1945.
године. Други светски рат
био је најкрвавији рат, са огр
омним страдањем становни
штва. Посебно на дан првог
новембра 1944. године,
тадашња Југословенска вој
ска, бројне јединице и диви
зије, ослободиле су овај
град. Непријатељ је био опа
сан, нису имали милости.
Јединице војске у садејству
са Црвеном армијом, ратова
ли су непрекидно данима, до
првог новембра, кад је
непријатељ побеђен. Храбри
борци су сломили све непри
јатељске линије. Народ Сре
ма је био храбар у жељи да
сачува и ослободи своју
земљу, кућу и њиву, рекао је
Јово Барошевић председник
покрајинског одбора СУБ
НОР-а.
Такође у склопу церемони
је, положени су и венци и
цвеће на Спомен – костурни
цу српских војника погинулих
у Првом светском рату. У име
локалне самоуправе, венац
је положио Зоран Мишчевић,
заменик начелника Градске
управе за културу и спорт.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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ПОКЛОН КОНЦЕРТ МИТРОВЧАНИМА: Неле Карајлић и Стефан Миленковић
одушевили публику

Бетовен и Ибро дирка

Неле Карајлић, популарни
рок музичар и Стефан Милен
ковић, врсни виолиниста укр
стили су таленте и љубав
према музици и донели
Митровч ан им а
музичк у
посластицу за памћење. Кон
церт је одржан пред пуним
градским тргом у среду, дру
гог новембра. Иако су се мно
ги питали како изгледа када
се споје класична и рок музи
ка, састав „Rock el clasico“,
разбио је све предрасуде,
уколико их је и било, када су
у питању оваква два музича
ра.
– Тај спој је настао само
захваљујући чињеници да и
Стефан Миленковић и ја
страшно волимо музику и да
нам је музика на неки начин
живот. Ако је њему живот,
мени је обољење. Љубав
према музици је пробудила у
нама нешто истраживачко, да
видимо како би то изгледало
када би он, виолиниста свет
ске класе и ја, рецимо, успе
шни локални певач, ушли у
један нови концепт. Људи у
Сремској Митровици су пре
познали да би такав програм
био сјајан за дане културе у
граду, изјавио је Неле Карај
лић на конференцији за нови
наре, уочи концерта.
Пријатељ концерта је ком
панија Металфер, која је пре
познала да би овај састав
био добар поклон Сремској
Митровици.
– Сада смо први пут у Вој

Музички спектакл на градском тргу

водини и изузетно нам је
задовољство. Премијеру смо
имали у Београду на Ташмај
дану и ово је прилика да се
публика упозна спојем класи
ке и панка. Успели смо да
скројимо наша два света, а
да се шавови не виде и да
све буде у симбиози. Људи
који су навикли на чисту кла
сику, али и који су навикли на
класичне песме „Забрањеног
пушења“ биће задовољни,
рекао бих заинтригирани,

што ће чути нешто другачије,
поручио је Стефан Миленко
вић.
Добро познате мелодије из
света класике, најчувенијих
композитора, али и највеће
хитове „Забрањеног пушења“
публика је дочекала громо
гласним аплаузима, посебно
изненађења начином на који
ова два уметника комуници
рају на сцени и са публиком.
На први поглед неспојиво,
састало се у једној целини

која је одушевила све присут
не. Посебан угођај имали су
најмлађи, који су током овог
концерта добили епитет
„Будућих важних особа“, те су
стајали у првим редовима,
посебно ограђеним за њих,
како би уживали у концерту.
Спој генерација и различитих
музичких праваца, био је нај
већи увод у градску прославу
Новембарских дана.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

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

Војни лекар на селу

Мештани Старе Бингуле се одазвали прегледима

Циљ ове акције је пружање медицинске помоћи становништву
којем је отежан приступ систему здравствене заштите, изјавио је
Петар Самарџић, заменик градоначелнице Сремске Митровице
Већина села у Србији се
суочава са проблемом
гашења огњишта, услед
миграција млађег становни
штва. Ни Срем не заостаје
за остатком земље. Док се
очекују званични резултати

пописа, у Старој Бингули не
можемо да добијемо тачан
одговор има ли 80 или пре
ко 100 становника. У основ
ној школи постоји један ђак,
у другом разреду, а по
намирнице и лекарски пре

глед, мештани одлазе у
суседно село Дивош. Кажу
да су се већ и навикли, а
Дивош није „преко света“.
У оквиру пројекта „Војни
лекар на селу“ који органи
зује Група за цивилно – вој

Петар Самарџић

Помоћ старачким домаћинствима
Волонтери Црвеног крста
били су на располагању
током читаве акције, а затим
су поделили помоћ социјално
угроженима у Старој Бингу
ли.
– На позив Групе за цивил
но – војну сарадњу, Црвени
крст је са задовољством
подржао и ову акцију, која је
једна у низу коју реализујемо
заједно. Овог пута обилазимо
оне којима је потребна помоћ,
углавном су то старачк а,
самачк а домаћинства или
породице са више деце. При
премили смо за њих пакете
хране и хигијене, рекла је
Татјана Јованчевић секретар
митровачког Црвеног крста.

Татјана Јованчевић
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Деца, родитељи и
васпитачи у заједничкој акцији

др Адил Елхаг

ну сарадњу Команде Прве
бригаде Копнене војске, у
среду, другог новембра
лекари су посетили Стару
Бингулу. Циљ ове посете
били су лекарски прегледи
становништва, од стране
медицинског тима Прве
бригаде Копнене војске са
покретн ом медиц инс ком
лабораторијом. Активност
су помогли и локална само
управа, митровачки Црвени
крст и Дом здравља.
– Циљ ове акције је пру
жање медицинске помоћи
становништву којем је оте
жан приступ систему здрав
ствене заштите. Прегледи
се обављају не само у овој
прив ремен ој амбул ан ти,
већ и у селу, а том прили
ком ће социјално угрожени
ма бити уручени и пакети
помоћи, изјавио је Петар
Самарџић, заменик градо
начелнице Сремске Митро
вице.
У самом селу не постоји
ни амбуланта, те су прегле
ди вршени у простору
основне школе
– Пацијенти из Старе
Бингуле се упућују на пре
гледе у Дивош, прво сусед
но место које има лекара.
Ми током ове акције врши
мо и основне клиничке пре
гледе, као и мерење крвног
притиска и шећера, обја
снио је др Адил Елхаг, в. д.
директора Дома здравља.
У случајевима да лекари
примете здравствене смет
ње код прегледаних пације
ната, они ће бити упућени
на даљу дијагностику у
Општу болницу.
Прегледи се нису морали
заказивати, потпуно су бес
платни, а прегледани су сви
заинтересовани мештани.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Акција у вртићу „Маја“

Предш колс ка
устан ов а
„Пчелица“ од 2019. године
примењује нове Основе про
грама предшколског васпита
ња и образовања чији је циљ
целовит развој и добробит
детета кроз интегрисани при
ступ учењу, повезивање игре и
других активности, као и
изградња смислених односа
са вршњацима и одраслима у
простору који је инспиративан.
По овом програму, акценат се
ставља на сарадњу деце са
родитељима, односно на про
јектне активности које омогу

ћавају родитељима веће уче
шће и укључивање у активно
сти које се реализују у вртићи
ма.
На иницијативу васпитача
вртића „Маја“, позвани су
родитељи да заједнички уреде
двориште вртића. Уређењу
вртића одазвало се 25 родите
ља и сви васпитачи. Заједнич
ким учествовањем васпитача,
родитеља и деце, простор је
оплемењен новим садржајима
за игру, учење и истраживање.
Захваљујући машти и креа
тивности васпитача и родите

ља, двориште је добило нов
изглед. После уређења, деци
су доступне спољне инстала
ције, шатор, клупице, штафе
лаји за цртање, „блатњава
кухиња“, гусенице од гуме…
Столови су префарбани са
мотивима друштвених игара и
ауто стаза, а новим бојама
освежене су љуљашке и клу
пе.
Родитељи су понели више
него позитивне утиске, а сле
деће дружење и реализација
нових идеја заказано је за про
леће.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Безбедно бициклом кроз град

Агенција за безбедност сао
браћ аја
Град а
Сремс ка
Митровица и Савез за без
бедност саобраћаја Сремска
Митровица данас су у ОШ
„Јован Поповић“, Сремска
Митровица, одржали теориј
ску и практичну обуку –тре
нинг „Безбедна вожња бици

клом“, са акцентом на безбед
но учешће ученика у саобра
ћају. Кроз тренинг ученици су
добили савете како да без
бедно користе бицикл, елек
трични бицикл и електрични
тротинет у саобраћају. Након
теоријске обуке, инструктори
су са ученицима у школском

Обука у ОШ „Јован Поповић“

дворишту спровели и практич
ну обуку на полигону.
Савез за безбедност сао
браћаја Сремска Митровица
је најавио том приликом да ће
у наредним месецима обезбе
дити (купити) полигон који ће
бити власништво Града, како
би на тај начин едуковали
наше најмлађе суграђане
предшколског и основношкол
ског узраста за безбедно
коришћење бицикла, елек
тричног бицикла и електрич
ног тротинета. Акценат обуке
је наравно безбедност у сао
браћају најмлађих суграђана,
али и стварање навике за очу
вање животне средине.
Град, Агенција за безбед
ност саобраћаја Града Срем
ска Митровица и Савез за без
бедност саобраћаја Сремска
Митровица полазницима ове
обуке обезбедио је практичне
поклоне у виду ранца , фла
шице за воду и трепћућег све
тла за бицикл.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

За девет месеци реализација
буџета 53 процента

Мирјана Бабић о буџету

Седница СО Ириг

Према извештају о реализацији буџета
за девет месеци, буџет Општине Ириг је
у овом периоду реализовао 53 проценат
планираних прихода и примања, док су
расходи и издаци остварени са 40 одсто
од планираних. То у динарима износи
634 милиона динара прихода, док су
издаци достигли цифру од непуних 476
милиона.
Додајмо, укупан износ прихода и при
мања, као и расхода и издатака општин
ског буџета су планирани у бруто износу
од 1.194.163.970 динара.
Са реализацијом буџета одборнике
СО Ириг, на седници одржаној 3. новем
бра, упознала је Мирјана Бабић, шефица

Службе за финансије и буџет.
Посматрано по врстама јавних прихо
да по основу пореза на доходак, добит и
капиталне добитке оприходовано је
141,1 милион динара, те је тако план
реализован са 70 процената.
– Од овог износа највише је наплаћено
пореза на зараде, скоро 106 милион
 а.
Приходи од пореза на имовину износе
110,8 милиона динара што је 69 одсто у
односу на план, а највише је наплаћено
пореза на имовину од обвезника који не
воде пословне књиге. Трансфери од дру
гих нивоа власти су буџету општине
донели 185,9 милиона динара, што је 32
процента од планираних за 2022. годину,

истакла је Мирјана Бабић.
– После девет месеци извршење буџе
та на приходној страни је 53 процента,
док је на расходној нешто мање. Имамо
велике инвестиције, ја бих навео 100
милиона од Покрајине за асфалтирање
улица и наших додатних 40 милиона, то
смо један део платили у октобру, такође
имамо и атарске путеве. Тако да ће све
то до краја године доћи на своје и ми
очекујемо да ћемо ове године имати
извршење преко 90 процената - како код
примања тако и расхода. Ја се надам да
ће та цифра бити и већа, рекао је пред
седник Општине Тихомир Стојаковић.
С. Џакула

У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИНЕ

Познати носиоци
највиших признања Општине
Одборници СО Иригу су једногла
сно, на седници одржаној 3. новембра,
донели одлуку о додели јавних призна
ња и награда за 2022. годину.
Комисији за одликовања и друга
друштвена признања Општине Ириг је
на основу конкурса који је био отворен
до 17. октобра пристигло пет благовре
мених и потпуних пријава, поднетих од
стране овлашћених предлагача.
Одборници су се сагласили са пред
логом Комисије тако да ће Повељу
Општине Ириг добити Дом здравља,
за велику пожртвованост и преданост

у борби против вируса COVID-19 као и
за очување јавног здравља.
Захвалница Општине Ириг за 2022.
годину иде у руке Црвеног крста Ириг
за пружање помоћи друштвеној зајед
ници кроз хуманитарне акције и дона
ције.
Захвалница Општине Ириг за 2022.
годину и новчана награда, у износу од
50.000 динара се додељује Филипу
Јовановићу из Крушедол Села, за
показану изузетну храброст и прибра
ност у избегавању трагедије на путу
Ириг-Рума. Наиме, он је 8. септембра,

као путник у аутобусу, након што је
возачу изненада позлило, реаговао на
време и преузео команду над возилом
и зауставио аутобус са путницима и
тако избегао несрећу и спасао животе
људи.
Добитницима ће ова признања бити
уручена на свечаној седници СО Ириг
која ће се, поводом Дана општине 13.
новембра, одржати 14. новембра у
Српској читаоници, а признања ће им
уручити Тихомир Стојаковић, председ
ник Општине.
С. Џакула

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ВЕЛИКИ РАДОВИ У ИРИШКОЈ ОПШТИНИ

Атарски путеви завршени,
асфалтирање улица у току
Иришка општина је закљу
чила уговор са изабраним
извођачима радова на уређе
њу атарских путева и отреси
шта на територији општине.
Вредност ових радова је
24,7 милиона динара без
ПДВ - 70 одсто средстава за
ове радове је добијено од
Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство, док је 30 одсто
обезбедила локална самоу
права.
– Радови на уређењу атар
ских путева у нашој општи
ни су завршени, а уређено је
3,1 километар ових путева.
Гледаћемо да, код припре
ме буџета за наредну годину,
издвојимо нешто више сред
става за атарске путеве који
су нам јако важни, поготово
што је ове године било више
прилива у буџет од пољопри
вреде, каже Тихомир Стоја
ковић, председник Општине
Ириг.
Радови на атарским путе
вима су реализовани у Иригу,
Врднику, Ривици, Малој Реме
ти, Нерадину, Гргетегу и Кру
шедол селу.
Извођачи радова су биле
фирме Катаго констракшн
и Сокак агрегати из Руме и
Карин комерцу из Ветрника.
У иришкој општини је у току
и реализација највећег про
јекта за ову годину, а то је
асфалтирање улица за које
је ова локална самоуправа,
по конкурсу за финансирање

Тихомир Стојаковић

и суфинансирање пројеката у
области саобраћајне инфра
структуре, од Покрајине доби
ле значајна средства у висини
од 100 милиона динара, док је
сама определила 40 милиона.
– Дакле, ради се о укупно
140 милиона динара који су
намењени за рехабилитацију
саобраћајне инфраструкту
ре у Јаску, Ривици, Врднику,
Иригу, Нерадину, Шатринци
ма и Крушедол селу. Реч је о
значајним радовима који су у
току и који ће свакако побољ
шати квалитет живота грађа
на у тим срединама – каже
Тихомир Стојаковић.
Пројектом је предвиђена
рехабилитација улица у Јаску
Ул. Змај Јовина, у Врднику Ул.

Раде Павловић, Нова колони
ја 5-6, део везе 5-6 и део везе
3-4, део код врдничке основне
школе, као и Виноградарска
улица. У Иригу се врши реха
билитација у Новој улици, Ул.
Николе Тесле, скретање пре
ма Ул. Змај Јовина, код цркве
и продужетак Фрушкогорске
улице према Манастиру Ново
Хопово. У Нерадину ће се
радити део Ул Моше Пијаде,

у Крушедол Селу Ул. Јована
Атанасијевића, у Ривици Ул.
Палих бораца, а у Шатринци
ма Ул. Маршала Тита.
Рок за завршетак рехабили
тације ових улица је 120 дана
од дана увођења извођача
радова у посао.
Извођачи радова су румске
фирме Катаго констракшн и
Сокак агрегати, као и Карин
комерц из Ветерника. С. Џ.

ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Реализација поверених обавеза

ЈП „Комуналац“ у Иригу наставља са
опоравком пословања а у првих шест
месеци, према извештају директорке Дра
гане Кијачки, све поверене делатности су
редовно извршаване.
У односу на план, у том периоду је за 16
процената измирено више обавеза према
добављачима, али и обавезе према запо
сленима, док приоритет има редовно сер
висирање текућих обавеза.
Да би се наплатила потраживања,
послате су опомене купцима и правним
лицима за неизмирена дуговања, после
чега је наплаћено више од милион динара
дуговања, а повећање наплате је један од
континуираних задатака овог Јавног пред
узећа.
Извршено је, уз сагласност Општинског

већа, повећање цена комуналних услуга, у
просеку за 10 процената, а тада је изме
ном ценовника уведена
и накнада за одношење отпада и одржа
вање депоније за пружаоце услуге сме
штаја у туристичке сврхе.
Половином септембра су одборници
иришке скупштине дали и сагласност на
измену програма пословања ЈП „Комуна
лац“ са програмом одржавања јавних
зелених површина.
– Ова измена је извршена на основу
резултата остварених у прва два квартала
текуће године. Извршили смо прерасподе
лу укупног износа планираних прихода по
позицијама биланса успеха, док друга
измена подразумева ажурирање ценовни
ка комуналних услуга које су саставни део

програма пословања у складу са повећа
њем цена на које је сагласност дало
Општинско веће, рекла је директорка Дра
гана Кијачки.
Саставни део ове измене је и програм
одржавања јавних зелених површина који
обухвата период од 1. септембра па до
краја текуће године, а програм је рађен на
основу одлуке СО Ириг из 2019. године да
се овај посао поверава њиховом комунал
ном предузећу.
Када је реч о зеленим површинама, пре
ма овом програму у Иригу има 52.700 ква
дратних метара зелених површина, у Врд
нику 115.989 квадратних метара, а у оста
лим насељима још 110.400. Дакле реч је о
укупно 279.089 квадратних метара зеле
них површина у иришкој општини. С. Џ.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

У току обимни радови
на реконструкцији зграде

У години када се обележава
250 година од изградње згра
де у којој је Завичајни музеј
Рума и 60 година од оснива
ња ове установе, започели
су обимни радови на рекон
струкцији зграде.
Циљ је да се сачува овај
важан културно историјски
споменик, али и створе усло
ви за бољи рад запослених,
као и простор за све богатији
фундус Завичајног музеја, као
и отварање сталне изложбе
не поставке.
Радови су започели, пре
свега, због решавања пробле
ма капиларне влаге у зидови
ма, због које нису постојали
услови за држање експоната
и сталне поставке у призе
мљу објекта.
– Реч је о свеобухватним
радовима. После исецања
влаге, сад нам следи замена
столарије, замена електро
инсталација, инсталација за
телекомуникације, поставља
ње алармног система, као и
противпожарних инсталација
како би довели зграду у нај
боље услове за сталне изло
жбене поставке. Тако ћемо
имати најсавременију постав
ку у згради старој 250 година,
каже Урош Николић, кустос
археолог Завичајног музеја
Рума.
Поред комплетне адаптаци
је простора уследиће и њего
ва реорганизација, у смислу
да се ова зграда са посто
јећим простором што боље
искористи, будући да она није

Обилазак радова у Музеју

грађена са сврхом да буде
музеј. Са овом реорганизаци
јом биће простора и за додат
не депое, али и потребан
канцеларијски простор за рад
запослених.
Када је реч о сталној
поставци коју су многи и бив
ши запослени стављали као
свој циљ, али се није реали
зовао све до сада, по речима
Уроша Николића, ова једин
ствена поставка ће садржа
ти делове од геолошке про
шлости Срема, археолошког
дела, историјског, етнолошког
па до уметничког дела и при
мењене уметности.
Занимљиво је да се ови

свеобухватни радови на згра
ди Завичајног музеја делом
поклапају и са великим архе
олошким истраживањима, о
којима смо и ми писали, на
локалитету Аџине њиве код
Кленка, који су завршени
почетком јула ове године.
– Целокупан материјал који
је ископан на самом лока
литету Аџине њиве у Клен
ку биће пренет у Завичајни
музеј Рума и биће део сталне
поставке, а наравно и темат
ских изложба које ће се ради
ти на том самом материјалу,
истиче Урош Николић.
Док се у згради изводе
радови, музејски експонати

су премештени у бившу згра
ду Градске библиотеке, где ће
се чувати до коначног рено
вирања музејског објекта. Тај
простор је погодан за чување
експоната који су под видео
надзором, док ће неки експо
нати, којима је то потребно,
ићи на конзервацију коју ће
финансирати румска општи
на.
– Сад пресељавамо део
мобилијара како би што више
ослободили зграду за радо
ве који су преостали и како
би убрзали процес завршетка
сталне поставке, каже Нико
лић.
С. Џакула

ИЗМЕНЕ ПДР „ПАРК ШУМА БОРКОВАЦ “

Изградња пешачко-бициклистичке стазе
уз Борковачки канал

Ове године се амбициозно кренуло у
уређење Борковца, као и плаже на Бор
ковачком језеру, како би омиљено изле
тиште Румљана добило нове садржаје и
постало популарна туристичка дестина
ција и ван општинских и сремских окви
ра.
У ту сврху је донет и план детаљне
регулације, али су на иницијативу
Општине Рума, на седници СО Рума која
је одржана половином октобра, одборни
ци донели одлуку о изради измена и
допуна ПДР „Парк шума Борковац“ како
би се уредио и простор око Борковачког
потока са појасом заштитног зеленила

од Улице 15. август до бране на Борко
вачком језеру.
Ту је првенствено планирана изградња
пешачко - бициклистичке стазе тако да
би се, готово из центра града, и овим
путем могло доћи до излетишта Борко
вац.
– Овим би мало растеретили и Орло
вићеву улицу, али добили и још једну
туристичку атракцију. Планирамо изград
њу пешачко-бициклистичке стазе, са
комплетним осветљењем и клупама за
одмор. За то смо добили и помоћ од ЈП
„Воде Војводине“ у износу од 30 милион
а
динара, а ми ћемо уложити још 24 мили

она динара. Морамо урадити експропри
јацију земљишта и припремне радове
како би ушли у реализацију овог пројекта
можда већ крајем године, каже Алексан
дра Ћирић, председница Општине.
Уколико се са почетним пословима не
крене до краја ове године, онда ће се
почетком следеће године започети са
чишћењем Борковачког потока и изград
њу ове стазе.
То ће бити још један правац којим ће
грађани моћи да дођу директно до Бор
ковца, али и да користе стазу за шетњу и
рекреацију.
С. Џакула
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ЈП „ГАС-РУМА“

Одложено плаћање и нов начин
обрачуна потрошње
У новембру потрошачи ће добити рачуне за октобар
где ће се испоручени природни гас уместо у кубним
метрима, обрачунавати у утрошеним киловачасовима
(KWh), односно за испоручену енергију из гаса
Надзорни одбор овог јавног предузећа
на седници одржаној 31. октобра је одо
брио одложено плаћање рачуна за утро
шени гас за период од новембра ове до
марта наредне године.
Ова одлука се тиче потрошача у кате
горији домаћинства. Одлука подразуме
ва да се рачуни деле према датуму
доспећа, а да се 60 одсто месечног дуга
плаћа до 20. у текућем месецу за прет
ходни месец, док остатак рачуна од 40
процената доспева 170 дана од издава
ња тог рачуна.
Као и претходних година, одлука се
примењује од добијања рачуна за новем
барску потрошњу.
– Овај репрограм рачуна је наша
добра воља да помогнемо грађанима.
На овај начин ЈП „Гас - Рума“ наставља
са својом праксом помоћи домаћинстви
ма која користе природни гас за грејање,
да лакше измире своје доспеле обавезе.
То, уједно значи, да наше предузеће на
неки начин кредитира потрошаче, каже

директор Зоран Неговановић.
Он додаје да следи и једна новина
када је реч о обрачуну потрошње утро
шеног гаса.
Наиме, већ сад у новембру, потрошачи
ће добити рачуне за октобар где ће се
испоручени природни гас уместо у куб
ним метрима, обрачунавати у утроше
ним киловачасовима (KWh), односно за
испоручену енергију из гаса.
ЈП „Гас - Рума“ је добило сагласност
Агенције за енергетику Републике Срби
је на одлуку о цени природног гаса за
јавно снабдевање, коју је донео Надзор
ни одбор овог предузећа, у складу са
методологијом за одређивање цене при
родног гаса за јавно снабдевање.
– Промена у начину фактурисања
цена гаса за јавно снабдевање неће има
ти економско финансијске ефекте на
висину тарифа и просечних цена при
родног гаса за јавно снабдевање.Тако
ћемо на рачунима имати први пут кило
ватчасове, али се цена гаса не мења, то

Зоран Неговановић

је битно да истакнемо, она ће остати
иста, истакао је директор Неговановић.
Наиме, цена је до сада била 39,16
динара по кубном метру, а сада је 3,82
динара по KWh, што значи да је однос
10,26 KWh у кубном метру.
До ове измене у обрачуну је дошло
због усклађивања са праксом европске
заједнице.
С. Џакула

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА

Како до успешног пољопривредног
газдинства

Једнодневни семинар „Веза између
примарне производње, прераде и пла
смана производа на газдинству“ одр
жан је 3. новембра, прво у просторијама
Пољопривредне стручне службе Рума, а
потом и на Пољопривредном газдинству
Поповић у Вогњу.
Овај семинар се реализује у оквиру
пројекта „Унапређење конкурентности
пољопривреде увођењем концепта инте
гралне производње у општини Рума“ који
финансира локална самоуправа.
Основни циљ овог програма је пове
ћање конкурентности и продуктивности
малих газдинстава уз очување локалне
разноликости и традиционалних произ
вода, уз увођење интегралних принципа
у производњу који указују на бољи квали
тет, обезбеђују додату вредност и пошту
ју строга правила савременог тржишта.
Основа развоја малог пољопривред
ног газдинства и села којем газдинство
припада је успостављање и унапређење
везе између примарне производње, пре
раде и пласмана.
– Учесници семинара су произвођачи,

Санда Кљештановић

прерађивачи, представници пољопри
вредне школе, удружења, задруга, струч
них служби, туристичких организација и
медијских кућа. Програм обухвата регио
налну међуинституционалну повезаност
свих актера у ланцу производње, прера
де и пласмана хране, што је основа раз
воја малог пољопривредног газдинства

и села којем газдинство припада. Про
грами развоја који се могу применити у
једном домаћинству, селу или регион
 у,
а који омогућавају умрежавање у један
систем уз активно укључивање сеоских
заједница и партнерски однос између
бројних учесника су шанса за интензи
вирање развоја сеоског подручја, каже
Санда Кљештаов
 ић, из ПСС Рума.
На овом семинару учесницима су пре
давачи били еминентни стручњаци из
области технологије прераде профе
сор др Милош Бјелица са Технолошког
факултета Нови Сад и међународно при
знати консултант из области сточарства
Борис Берисављевић.
Професор др Милош Бјелица је гово
рио на тему „Прерада на газдинству од
прописа до праксе“, док је Борис Бери
сављевић говорио о кратким ланцима
снабдевања храном.
Други део семинара је реализован у
Вогњу, у ПГ Поповић као примеру добре
праксе где се разговарало о производњи
и преради меса на газдинству.
С. Џакула

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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НА СРПСКОМ ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА РУМЕ У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

Одата почаст херојима

Дан ослобођења Руме у Првом свет
ском рату, 6. новембар, обележен је
полагањем венаца и поменом погинулим
војницима на Српском војничком гробљу
у Руми.
Помен су одржали свештеници Српске
православне цркве, док су венце поло
жили представници локалне самоуправе
и борачких удружења.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да се на овом месту
окупљамо сваке године, обележавајући
један од најзначајнијих датума у историји
града, када је 6. новембра 1918. године
ослобођена Рума.
– То је место на којем се присећамо
жртава датих за слободу, али се и заве
тујемо да ћемо остати верни следбени
ци наших храбрих и славних предака
који нису питали за цену када је слобо
да у питању. Слобода и мир су нам вео
ма битни, јер је историја показала да се
као заједница можемо развијати и јачати
своје капацитете само у слободи, рекао
је Ковачевић.
Он је додао да нам је, поред мира и
слободе, потребно и народно јединство.
– То јединство нам је данас вероват
но битније него јуче, јер се и данас нала
зимо пред великим историјским и поли
тичким изазовима. Још и данас делови
нашег народа вапе за слободом. Управо
јединство испољено у Првом светском
рату је довело до тога да, готово из без
излазне ситуације, кроз голготу, оства
римо сан о слободи. То нам је наук, да
увек будемо свесни да нејединствени и
раздељени и без јединствено дефиниса
них националних интереса, не можемо
као народ постићи велика дела, поручио
је Стеван Ковачевић.
На Српском војничком гробљу у Руми

Стеван Ковачевић на помену погинулим војницима

сахрањено је највише бораца Тимоч
ке дивизије који су страдали у бици на
Легету. Они су били рањени у бици која
је одржана 6. септембра 1914. године и
пребачени су у Румску заразну болницу,
која се налазила у Орловићевој улици,
на лечење.
– Војници који су умирали од задоби
јених рана 1914/15. године, на иницијати
ву Српске православне цркве, тадашњег
проте Марка Шауле, сахрањени су овде,
на овом делу српског гробља који је заку
пљен од аустроугарске власти, рекао је
Предраг Вукмирић, секретар ОО СУБ
НОР Рума.
На овом месту је сахрањено 55 срп
ских војника у 48 гробних места. Српско
војничко гробље у Руми је једно од ређих
српских војничких гробаља у Србији
које је урађено у равнању лево-десно,

напред-назад и исток-запад како су ура
ђена сва војничка гробља у Грчкој, Фран
цуској, Енглеској...
– Мало је оваквих војничких гроба
ља у Србији. Немци су га у току Другог
светског рата разорили, а на иницијативу
СУБНОР-а Рума делимично је обновље
но 1989. године. Ми смо сматрали да то
није урађено на адекватан начин, па су
Општина и СУБНОР покренули 2012/13.
године иницијативу и поднели захтев
Министарству и Заводу за заштиту спо
меника у Сремској Митровици и почели
обнову 2014.године, на стогодишњицу
почетка Првог светског рата, каже Вук
мирић.
Тада је и започела његова обнова, која
је завршена 2016. године, када Српског
војничко гробље добија свој садашњи
изглед.
С. Џакула

ГРАДСКА ПИЈАЦА

Замењен кров

За следећу годину планирана је ком
плетна замена столарије, подних плочи
ца, ново боље осветљење, кречење као и
реновирање тоалета

Недавно је на румској
тржници комплетно замењен
кров који је прокишњавао, као
и олуци, а за те намене је
локална самоуправа издвоји
ла три милиона динара. Радо
ве су извели радници ЈП
„Комуналац“ који и управља
Градском пијацом.
Предс едн иц а
Општин е
Александра Ћирић је 4.
новембра обишла тржницу и
зелену пијацу и разговарала
са продавцима о томе шта би
још требало урадити како би

се побољшали услови за
њихов рад, али и квалитетније
држање и излагање произво
да.
– И раније, слушајући њихо
ве примедбе, ми смо се опре
делили и заменили кров на
тржници који је био у веома
лошем стању и који није
мењан откако је изграђена
тржница. Данас сам разгова
рала са њима да видим шта је
то што им још недостаје, какви
су им сада услови, пошто су
се жалили да су раније били

Обилазак тржнице

лоши. Променом крова сада
нема прокишњавања, а и
мало је топлије, каже пред
седница Ћирић.
Она је најавила и нове
радове у тржници у наредној
години. Планирана је ком
плетна замена столарије, под
них плочица, ново боље осве

тљење, као и кречење ком
плетне тржнице. У плану је и
реновирање тоалета.
– Ми смо заправо трговачки
и пољопривредни град и кроз
пијацу прође заиста велики
број људи који овде дођу да
купују или продају, указала је
Александра Ћирић.
С. Џ.
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ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА
СПС У РУМИ

Владимир
Малетић за
председника
ОО СПС Рума
Изборна конференција општинске
организације Социјалистичке парти
је Србије у Руми одржана је 4. новем
бра, а на њој је, једногласно, за
председник а Општинског одбора
поново изабран Владимир Малетић.

Милош Кулпинац и Александра Ћирић

Ове године је започела и реконструк
ција зграде Центра за социјални рад у
коју је ова установа смештена већ шест
деценија, а да претходно није било зна
чајнијих улагања. Радове на згради је
обишла председница Општине Алексан
дра Ћирић заједно са директором Мило
шем Кулпинцом.
Средином године је замењена стола
рија за шта је из општинског буџета
издвојено три милиона динара, а ових
дана је урађена нова кровна конструкци
ја и замењен комплетан цреп и олуци,
јер је овај објекат имао проблема са про
кишњавањем. За ове радове је издвоје
но око 1,6 милиона динара.
– У току наредне године планирамо
даље радове на уређењу ове зграде, јер
дневно у њој буде велики број корисника.
Ми смо и слушали апеле наших суграђа
на који су нам сугерисали да је зграда у

којој се налази Центар за социјални рад
у прилично лошем стању и зато издваја
мо средства за њено реновирање, иста
кла је председница Ћирић.
Она је додала да су и електроинстала
ције лоше, зграду треба окречити, а про
блем су и тоалети. С обзиром на старост
зграде, присутан је и проблем са влагом,
тако да ће се наредне године урадити
пројекат да се и овај проблем реши и
зграда Центра za социјални рад ком
плетно уреди.
– Мењамо комплетну кровну конструк
цију, а тиме ћемо, уз ову енергетску кри
зу, повећати и енергетску ефикасност у
објекту. У Центру имамо 22 запослених,
и преко 4.000 корисника који долазе код
нас, што значи да је по цео дан неко код
нас у згради, рекао је директор Милош
Кулпинац.
С. Џакула

АПЕЛ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ДРАГАН ФУНДУК“ ПЕЋИНЦИ

Прва мамографија

У оквиру пројекта „Прва мамо
графија“ покретни мамограф је
стациониран у Шимановцима, а
женама из пећиначке општине је
омогућено да снимање обављају
бесплатно, без упута и без здрав
ствене књижице, само заказива
њем прегледа путем телефона
062 780 582.
У Дому здравља „Др Драган
Фундук“ Пећинци примећено је да
се одређен број жена које су зака
зале снимање није појавио у зака
зано време. Стога из Дома здра
вља апелују на жене које имају
заказано снимање, а које нису у
могућности да дођу у заказано
време, да о томе обавесте Дом
здравља на телефон 062 780 582,
како би њихов термин био доде
љен другој пацијенткињи, а њима

био заказан нови термин у којем
су у могућности да дођу на снима
ње.
На тај начин ће се избећи пра
зни термини, убрзати рад мамо
графа и скратити време чекања
на снимање.
Покретни мамограф ради пре
ма следећем распореду:
• Понедељком од 12.00 до 17.00
часова
• Уторком од 7.00 до 14.30 часо
ва
• Средом од 7.00 до 14.30 часо
ва
• Четвртком од 7.00 до 14.30
часова
• Петком од 7.00 до 14.30 часова
По завршетку рада у Шиманов
цима, покретни мамограф ће бити
премештен у Пећинце.

Владимир Малетић

За потпредседнике су изабрани
Томислав Милић, Драгана Ђорђевић
и Борислав Митровић.
Делегати 11. изборне конференци
је су за председника Социјалистичке
партије Србије предложили Ивицу
Дачића, а за председника Покрајин
ског одбора СПС за Војводину Душа
на Бајатовића.
Изабран је и нови састав Општин
ског одбора СПС за Руму који има 45
чланова, као и нови Извршни одбор
са 15 чланова.
Владимир Малетић је поднео
извештај о раду општинске организа
ције између две конференције, а
изабрани су и делегати за предстоје
ћи Конгрес СПС.
С. Џ.
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ПОЗНАТИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА 17. МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ
ФОТОГРАФИЈА ПРАВОСЛАВЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Прва награда за фотографију
Спаси Младеновском

Најбољу колекцију фотографија имао је Александар Јовановић из Ваљева. На кон
курс се пријавило 98 аутора из осам земаља са 438 фотографија
За овогодишњу Међународ
ну изложбу фотографија Пра
вославље на интернету коју
седамнаесту годину за редом
организује Друштво љубите
ља фотографије, филмских и
видео остварења „Беофото“
из Беочина, 438 фотографија
послало је 98 аутора из осам
земаља: Северне Македони
је, Босне и Херцеговине,
Пољске, Русије, Аустралије,
Бугарске, Црне Горе и 36
места Србије.
Спас о Младеновски из
Јаше Томића са фотографи
јом Литургија 1 добитник је
прве награде за појединачну
фотографију. Друго место
освојио је Слободан Чавић из
Шимановаца а треће Марга
рита Толмачева из Русије. У
конкуренцији за појединачну
фотографију жири је похва
лио радове Емилије Бастајић
из Купинова, Николине Осмић
из Новог Сада и Маје Стошић
из Параћина.
Најбољу колекцију фото
графија на беочинском кон
курсу имао је кандидат за мај
стора фотографије Алексан
дар Јовановић из Ваљева.

Друго место припало је Илији
Димитријевићу из Ужица а
треће је освојила Елизабета
Кулинска из Свилоша. Похва
ле за колекцију заслужили су:
Jaroslaw Charkiewicz iz Пољ
ске, Милена Миленковић из
Параћина и Јан Вало из Новог
Сада.
Жири Фото савеза Србије,
који су чинили Хаџи Миодраг
Миладиновић, Жељко Ђурић

и Војислав Луковић, прихва
тио је 143 фотографије од
стране 88 аутора.
Награда „Сава Драгојло
вић“- за најбољу фотографију
домаћег аутора коју прогла
шава жири организатора, при
пала је Милинку Радосавље
вићу из Београда.
Свеч ан о отвар ањ е 17.
Међународне изложбе фото
графија „Православље на

интернету“, када ће бити доде
љена признања награђеним и
похваљеним ауторима, одр
жаће се у суботу, 12. новембра
2022. године у холу Дома кул
туре у Беочину у 19,00 часова.
Прихваћене и награђене
фотографије постављене су
на сајту друштва, на адреси
www.beofoto.rs
Друштво „Беофото“
Беочин

„ЗАЈЕДНО У РИТМУ НА СЕЛУ – КЛАСИЧНА МУЗИКА КРОЗ БАЛЕТ“

Обогаћују свакодневицу сваког детета

У сали Културног центра
Пећинци, 31. октобра, одржан
је концерт у оквиру пројекта
„Заједно у ритму на селу –
класична музика кроз балет“,
подржан код Покрајинског
секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с вер
ским заједницама и Општине
Пећинци. Концерт је реализо
ван као круна једномесечног
пројекта који је претходно под
разумевао одржавање музич
ко - едукативних радионица у
свим школама на територији
пећиначке општине.
Директор пећиначког КЦ
Јован Деврња, рекао је том
приликом да су пројекти, са
којима аплицира ова култур
на установа, увек окренути ка
деци и младима, који су препо
знати као демографска група
у коју највише треба улагати

Концерт у КЦ Пећинци

зарад светлије будућности.
– Са овим пројектима пре
познати смо већ широм Војво
дине. Настојимо да допремо
до сваког детета, обогатимо
његову свакодневицу и усме
римо га ка правим вредности
ма. Надам се да ће оваквих
прилика бити све више и да
ће бити све више деце која

активно учествују у изградњи
културно - уметничког живо
та наше општине, истакао је
Деврња.
На концерту је наступило
преко 50 ученика ОМШ „Тео
дор Тоша Андрејевић“, оде
љење у Пећинцима, укључу
јући и госте – четврти разред
ОШ „Слободан Бајић Паја“

из Доњег Товарника, који су
заједно са учитељицом Миле
ном Харамбашић, извели две
плесне тачке.
Поред плеса, извођачи су
приредили бројној публици
разноврстан репертоар који
је укључивао хорске нумере,
солистичке инструменталне
и вокалне композиције, као
и дуете, а по речима коорди
наторке пројекта Браниславе
Трифуновић, ученици су пока
зали највиши ниво своје уме
шности.
– Наши ученици не само
што су сада већ добри изво
ђачи, који представљају себе,
своју школу и општину на нај
бољи начин, већ су и приказ
свега најлепшег и најбољег
што једна средина може да
пружи, изјавила је Трифуно
вић.
С. Ђ.
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КЕЛТСКО СЕЛО

Уведен систем сепарације отпада

Милан Богојевић и Бранкица Табак

Екологија је један од основних елеме
ната на коме је базиран садржај Келтског
села у Инђији. Недавно је унутар ком
плекса уведен систем сепарације отпада,
а тим поводом Келтско село посетила је
Бранкица Табак подсекретар Покрајин
ског секретаријата за заштиту животне
средине која је са директором Туристичке
организације Миланом Богојевићем оби
шла овај туристички комплекс.
– Поставили смо три острва за сепара
цију отпада што је прва фаза, такозвана
превентивна. Проблем са одлагањем
отпада је велик и то смо схватили јер је
кроз Келстко село, до сада, прошло 25
хиљада деце. Како би их едуковали,
решили смо да им током посете комплек
су причамо и о томе, објаснио је Богоје
вић и додао:
– Едукација, култура, спорт и екологија
су за нас четири најбитнија елемента у
функцион
 исању Туристичке организације.

Систем сепарације отпада у Келстком селу

Трудимо се да, овде у Келтском селу,
сачувамо природу. Језеро, шумицу око
комплекса која се сваке године обнавља
новим садницама... Желимо да сачувамо
ту нетакнуту природу.
Поред система сепарације, како је
истакнуто током обиласка Келтског села,
Општина Инђија и Туристичка организа
ција укључиће се у пројекат Покрајинског
секретаријата за заштиту животне среди
не, „За чистије и зеленије школе Војводи
не“.
– Онолико колико улажемо у нашу децу
и сопствени квалитет живота, толико
можемо да очекујемо да ће нам се врати
ти. Исто тако и како се односимо према
природи, истакла је Бранкица Табак под
секретар Покрајинског секретаријата за
заштиту животне средине и додала да је
пројекат „За чистије и зеленије школе Вој
водине“ једини едук ативни пројек ат у
области екологије на нивоу покрајинске

владе те да егзистира већ 14 година.
– Веома нам је важно што су васпитнообразовне установе са територије Војво
дине препознале важност тог пројекта а
са друге стране, и текако нам је битно да
васпитно-образовно особље кроз коорди
нацију са нама, врши не само образова
ње већ и васпитање наше деце, нагласила
је Табак.
Она је истакла да се по расписивању
Јавног позива за учешће у пројекту „За
чистије и зеленије школе Војводине“ ода
зове 70 одсто образовних установа из
покрајине. Бенефит је, каже, што током
реализације пројекта деца добијају неоп
ходне информације те почну да разми
шљају на прави начин о заштити животне
средине.
– Из тог разлога је веома значајно што
се деци и током посете Келтском селу
скреће пажња на важност очувања живот
не средине, каже подсекретарка.  М. Ђ.

ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“: Изградња паркинга код вртића у Новим Карловцима
и постављено стајалиште у Бешки

У току планови за следећу годину
На састанку Система 48 у Инђији одр
жаном у петак, 4. новембра представни
ци ЈП „Инђија пут“ известили су присут
не да је од почетка године то јавно
предузеће наплатило укупно нешто
више од 23 милиона динара на име
паркирања возила у Инђији.
Како је истакнуто, осим радова на
уређењу хоризонталне и вертикалне
сигнализације, радници су ангажовани
и на крпљењу ударних рупа на саобра
ћајницама широм општине Инђија.
Такође, на захтев Предшколске устано
ве „Бошко Буха“ и представника Месне
заједнице, изграђен је паркинг испред

објекта вртића у Новим Карловцима.
Како је истакао директор ЈП „Инђија
пут“ Марко Гашић, њихови радници иза
шли су на лице места, након чега су
изведени радови и формиран је пар
кинг са осам места.
Такође, у претходном периоду поста
вљена су и укупно три нова аутобуска
стајалишта у Бешки. Како је истакао
Гашић, у току су планови за следећу
годину када ће наставити са радовима
на постављању и уређењу аутобуских
стајалишта на још неколико локација.
– Између осталог, јавила се потреба
за постављањем стајалишта у Љукову,

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

Марадику и на још неколико локација у
нашој општини. Сада радимо на тако
званом мапирању, а следеће године
крећемо са радовима, истакао је Гашић
и додао:
– То су, углавном, стајалишта која
никада нису до краја урађена. На тим
местима се налазио само знак али није
било услова да се током јесени и зими,
када има кише и снега, путници склоне
од лошег времена чекајући на превоз.
Из тог разлога, биће изграђени нови
платои и наткривена стајалишта на
неколико локација.
М. Ђ.
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ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И СП „ЛАСТА“

Јавни превоз у Инђији
биће ефикаснији

Састанак представника „Ласте“ и Општине Инђија

Незадовољни све чешћим пропусти
ма у функционисању јавног превоза на
територији општине Инђија, представ
ници те локалне самоуправе затражили
су састанак са надлежнима из Саобра
ћајног предузећа „Ласта“, које обавља ту
делатност на основу раније потписаног
уговора са локалном самоуправом.
Састанак је одржан у среду, 02. новем
бра у згради општине Инђија а њему
су присуствовали представници свих
месних заједница, генерални директор
„Ласте“ Владан Секулић, извршни дирек
тор за саобраћај Младен Лазаревић,
руководилац ПО Срем Зоран Томашевић
и председник општине Инђија Владимир
Гак.
Након изношења проблема са који
ма се суочавају путници, представници
„Ласте“ обећали су да ће побољшати
стање у јавном превозу. Како је речено,
одмах по завршетку састанка у систем
прикључено је једно ново возило, а већ
сутрадан још једно.
– Новац грађана се троши, а превоз не
функционише. Пре неколико година није
функционисао превоз радника, а данас

имамо далеко гору ситуацију- истакао је
Гак на почетку састанка и додао да је зах
тев локалне самоуправе према „Ласти“
био да обезбеде укупно 12 аутобуса, пет
до шест нових, али да то није испуњено.
Гак је подсетио де је јавна набавка
била вредности 140 милиона динара, од
чега општина субвенционише 90 милио
на. На састанку се чуло да су корисници
јавног превоза незадовољни већ дуже
време, о чему су говорили представници
месних заједница. Како су рекли, много
је нереализованих полазака, где су гра
ђани остали ускраћени за услугу прево
за.
Генерални директор „Ласте“ Владан
Секулић истакао је да то предузеће има
2100 запослених и да је у питању велики
систем.
– Најбитније је да данас разговара
мо а све у циљу решавања проблема.
Свестан сам да јавни превоз у Инђији
не функционише како би требало и за
то преузимам одговорност, истакао је
Секулић и додао да су имали проблем са
недостатком возача али да је и то реше
но пре недељу дана. Такође, додао је да

ће се поново састати са представницима
општине Инђија за неколико дана, како
би предочили шта је предузето и сазнали
да ли је ситуац
 ија на терену боља.
– „Ласта“ је данас појачала возни парк
са једним, а сутра ће са још једним вози
лом, рекао је Секулић на састанку у згра
ди Општине Инђија.
Председник општине Инђија Владимир
Гак на крају састанка истакао је за меди
је да је интерес локалне самоуправе да
њени грађани добијају квалитетан јавни
превоз и да се, пре свега, поштује ред
вожње. Такође, неопходно је да сва вози
ла буду технички исправна ради сигурно
сти свих путника, каже Гак и додаје:
– Задовољан сам у том смислу што
смо током састанка дошли до одређе
них решења, како би јавни превоз функ
ционисао. За следећу јавну набавку
тражићемо још строжије критеријуме за
саобраћајно предузеће које буде тада
обављало јавни превоз- истакао је пред
седник општине Инђија и додао да се то,
пре свега, односи на старост аутобуса
који ће убудуће саобраћати на територи
ји те општине.
М. Ђ.

Општини Инђија ове године одобрено
је 20 милиона динара за уређење атар
ских путева. Та средства одобрена су
по конкурсу Владе Војводине у јануару
ове године и односе се на уређење укуп
но четири километара атарских путева.
Како је истакао Драган Иброчић, начел
ник Одељења за привреду и финансије
општине Инђија путем конкурса доби
ли су 50 одсто неопходних средстава за
извођење радова, док другу половину
финансира локална самоуправа.
– Завршили смо сву процедуру, иза
брали извођача радова и стручни над

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

делу иза саме брзе пруге у Бешки, где је
раније обећано мештанима да ће им се
обезбедити пут до железничке станице
која се налази далеко од самог насеља.
На том месту извршићемо неопходну
припрему да се наредне године асфал
тира и формира саобраћајница која ће
значити мештанима Бешке. Остаје нам
још мало посла у Инђији на уређењу јед
ног дела атарских путева и тај посао пла
нирамо да завршимо у наредних 15так
дана, каже начелник Одељења за при
вреду и финансије општине Инђија.
М. Ђ.

Радови у току

зор, тако да су радови у току. До сада је
завршено око 40 одсто од укупно плани
раних радова на уређењу атарских путе
ва, истакао је Иброчић и додао да су, до
сада, уређени део пута у насељеном
месту Љуково, у Марадику и у насељу
Селиште које, такође, припада Марадику.
– У наредном периоду биће изведени
радови у викенд насељу у Крчедину, и у
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СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Енергетски ваучери
за домаћинства
На 25. седници Скупштине општине
Инђија одржаној у четвртак, 3. новембра,
већина одборника гласала је позитивно
на предлог Одлуке о другом ребалансу
буџета за текућу годину. Како је обра
зложио председник општине Инђија Вла
димир Гак, до новог ребаланса је мора
ло доћи, најпре, како би се обезбедило
редовно исплаћивање зарада запосле
нима у вртићу „Лабуд“ који се налази у
оквиру Предшколске установе „Бошко
Буха“ у Инђији.
– За 48 новозапослених требало је да
се обезбеди маса зарада, односно пла
те. Уз извињење што су плате касниле,
јер се чекала сагласност Министарства
финансија што значи да није све до
локалне самоуправе, након доношења
ребаланса све зараде биће исплаћене
и оне ће убудуће бити редовно исплаћи
ване као и све зараде у јавном сектору,
рекао је Гак.
Одборници су на овој седници доне
ли и Одлуку о додели субвенција у виду
енергетских ваучера које издаје општина

Инђија. Енергетски ваучери биће доде
љивани грађанима чија домаћинства на
месечном нивоу немају примања већа
од 50 хиљада динара. Вредност вауче
ра износи 10 хиљада динара и њима
ће моћи да се плаћају трошкови греја
ња, утрошени гас или куповина огрева
(дрва, пелета, угља) на стовариштима.
– То је једна од мера којом желимо да
помогнемо угроженом становништву –
рекао је председник Гак и напоменуо да
би требало што више људи да користи
енергетски ваучер.
– Трудили смо се да круг људи који
користи ваучере буде што шири, а сушти
на је да се помогне грађанима који имају
релативно ниска примања. То значи да
када једна породица прикаже приходе до
50.000 динара, има право на коришћење
енергетског ваучера од 10.000 динара за
ову грејну сезону – навео је председник
Гак и додао да ће ускоро ће бити распи
сан Јавни позив у којем ће се детаљно
навести услови за конкурисање.
М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Посета братској
општини Ђевђелија

Састанак представника општине Инђија и Ђевђелија

Представници општине Инђија мину
лог викенда присуствовали су обележа
вању Дана ослобођења братске општи
не Ђевђелија у Другом светском рату.
Како је истакнуто, посета је прилика да
се учврсте братске везе које трају неко
лико деценија. Током боравка у маке
донском граду одржан је и састанак са
представницима те локалне самоуправе
којем су присуствовали председник

Скупштине општине Инђија Ђорђе
Димић, директор Агенције за економски
развој општине Инђија Драган Сурла и
шеф Кабинета председника општине
Инђија Немања Милојевић. На састанку
са представницима македонске општи
не договорене су активности за наред
ни период, пре свега у области културе
и спорта.
М. Ђ.
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РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Донација књига
за ГЦ „Срем“

Градска библиотека „Атанасије Стојко
вић“ позната је и по својим активностима
које се односе на сарадњу са установа
ма и школама у румској општини.
Међу те активности спадају и честе
донације књига школама и месним зајед
ницама, поготово у селима.
Добра сарадња је успостављена и са
Геронтолошким центром „Срем“. Дирек
тор Градске библиотеке Дамир Васиље
вић Тоскић је овој установи за смештај
старих лица однео на поклон 89 књига, а
поред романа, дониране су и научне
књиге.
Ова донација свакако ће значити кори
сницима ГЦ „Срем“ за квалитетније кори
шћење слободног времена.
С. Џ.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О
НОВОСАДСКОЈ РАЦИЈИ

Страдање и отпор

У оквиру Новембарских дана, првог
новембра је у Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митровици одржана
промоција књиге „Под жутом траком“,
чији је Аутор Андреја Деак. Аутор је из
Мађарске, као лекар дошао у Нови Сад
и ту га је затекао Други светски рат.
– Аутор је преживео рацију у Новом
Саду 1942. године. СУБНОР, као изда
вач ове књиге, ове године обележава 80
година од рације. Започели смо књигом
„Рација - 80 година“ а завршавамо са
овом књигом. Реч је о сведочанству које
70 година није било поново штампано и
на неки начин смо оживели то сећање,
спајањем два града, Новог Сада и Срем
ске Митровице, који су исте године има
ли велика страдања цивилног становни
штва. Ово је прва књига у едицији стра
дања и отпора, а план је да се настави,
са још четири књиге до краја следеће
године, казао је Маријан Кубик секретар
СУБНОР - а Нови Сад. 
А. Д.
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„МИХОЉСKО ЛЕТО“ ПРИ KРАЈУ, ЗИМА НА ПРАГУ:

Грејемо се, а да ли и штедимо?

Михољско лето и пријатне дневне
температуре доприносе уштеди енер
гената, јер иако је званично почела
грејна сезона, не мора се грејати цео
дан. То потврђују и Старопазовчани,
било да живе у становима са даљин
ским грејањем, или у домаћинствима
са индивидуалним ложиштима.
У складу са препорукама надлежних,
ЈKП „Топлана“ Стара Пазова је 1.
новембра почела са испоруком топлот
не енергије. Kрајем октобра су извр
шили топлотне пробе, тако да је систем
у потпуности избалансиран како би
могли да уштеде енергију, објаснио је
директор Зоран Вукашиновић, чему
доприноси и у претходном периоду
улагање у аутоматизацију система.
– ЈKП „Топлана“ Стара Пазова је
претходних година уложила значајна
средства у аутоматизацију нашег
система тако да су све наше топлотне
подстанице опремљене трокраким и
мешним вентилима који су повезани са
аутоматском регулацијом која баланси
ра систем у односу на спољну темпера
туру. Тако да уколико се спољна темпе
ратура приближи 20 степени систем
сам себе постепено смањује и ако
треба гаси, а када температуре падне
испод 16 степени он поново почне да

ради, рекао је Вукашиновић.
„Топлана“ Стара Пазова снабдева
топлотном енергијом 2120 корисника, у
око 130.000 квадрата, од којих је близу
100.000 стамбеног простора. Станови и
пословни објекти су топли, али сви тре
ба да поведу рачуна о штедњи:
– Морам да замолим наше кориснике
да прекину праксу држања отворених

прозора док су станови топли, већ да
топлоту регулишу завртањем вентила
на радијаторима и да на тај начин сви
дамо допринос глобалном тренду
уштеде енергије, истакао је Вукашино
вић.
Надлежни апелују на рацион
 ално
трошење свих енергената.
З. К.

БЕСПЛАТНА ХПВ ВАКЦИНА ПО ПРВИ ПУТ У СТАРОПАЗОВАЧКОЈ ОПШТИНИ

Зашто је важно да тинејџери
приме ХПВ вакцину?

Дом Здравља Стара Пазова

Од 2019. године ХПВ вакцина је уве
дена у редован календар вакцинације
као препоручена за децу узраста од 9
до 14 година. Ова деветовалентна вак
цина најновије генерације штити од
неколико врста карцинома а имуниза
цију финансира РФЗО.
– По први пут у јуну ове године вак
цине против хуманог папилома вируса
стигле су и у старопазовачки Дом здра
вља и до сада је подељено око 120
доза, потврдила је директорка ДЗ „Др

Јован Јовановић – Змај“, др Светлана
Дудић.
Ово бесплатно цепиво даје се у две
дозе деци од 9 до 14 година, код осо
ба узраста од 14 до 19 година даје се у
три дозе, док поједини стручњаци пре
поручују да се даје чак и до 26. године.
Начин пријављивања и процедура мно
гим родитељима још увек нису јасни
због недовољно информација у јавно
сти, истиче директорка Дудић. Вакцину
саветује изабрани лекар, односно педи

јатар и девојчицама и дечацима, а роди
тељи су ти који потписују сагласност о
вакцинацији код деце до 18 година.
Уколико се вакцина против ХПВ виру
са прими пре првог сексуалног односа,
заштита од инфекције овим вирусом је
100 одсто. У последњих 15 година ова
вакцина успешно се примењује у вели
ком броју светских земаља. Истражива
ња кажу да је, поред високе ефикасно
сти, и једна од најбезбеднијих.
Д. Г.
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ДЕЦА ИЗ ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ САДИЛА ДРВЕЋЕ И ЦВЕЋЕ

Баци пет за рециклажу
Пројекат „Баци пет за реци
клажу“ покренут је прошле
године за ученике основних
школа на територији општине
Стара Пазова када је прику
пљено преко једне тоне пла
стичне амбалаже а ове годи
не је фокус на млађе узрасте
у жељи да се од малих ногу
уче важности очувања среди
не у којој живе. Пет пластич
них флаша био је услов да се
донесе уместо улазнице за
представу под називом „Саку
пљај своју амбалажу и носи
на рециклажу“ - и тако је запо
чео рециклажни петак дечице
из ПУ „Полетарац“ у Позори
шној сали у Старој Пазови.
Пројекат је покренут у циљу
да најмлађи науче да реци
клирају и да се брину о својој
животној средини а поред
представе, малишани су
касније у дворишту вртића
садили дрвеће и цвеће. Ини

цијатори пројекта су фирме
„Делахизе Србија“ и „Секо
пак“ уз подршку Локалне фон
дације Стара Пазова. Захва

љујући њима, Полетарац је
добио велики мурал посвећен
рециклажи који ће да подсећа
децу сваки дан на важност

ПРЕДАВАЊЕ ЗА НОВОПАЗОВАЧKЕ ОСНОВЦЕ

Kако се правилно
вози бицикл?

екологије а постављене су и
канте за ПЕТ пластику и АЛ
лименке.
Д. Г.

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ
ВОЈНОГ РОКА

Више девојака
него момака
У циљу промоције добровољног служења вој
ног рока са оружјем, у скупштинској сали Беле
зграде одржано је предавање ученицима четвр
тих разреда свих средњих школа у Старој Пазо
ви, како би на прави начин спознали важност
служења војног рока, начин пријаве за исти али
и упознали се са људима који су цео свој живот

Предавањем
о саобраћајним
правилима, почео је тренинг без
бедне вожње за децу бициклисте у
ОШ „Ратко Немањић Свети Сава“ у
Новој Пазови. Био је намењен уче
ницима петог разреда, јер је анали
зом угрожености деце бициклиста
за период од 2017. до 2021. године
у општини Стара Пазова уочено
неповољно стање безбедности
деце бициклиста.
Бициклисти су једна од најугро
женијих група у саобраћају и зато је
Агенција за безбедност саобраћаја
у сарадњи са Саветом за координа
цију послова безбедности саобра
ћаја покренула пројек ат овакве

врсте тренинга са локалним саве
том за безбедност са акцентом на
најмлађе.
У другом делу уследила је прак
тична обука на полигону у школ
ском дворишту. Поред тога како се
вози, научили су и шта је све неоп
ходно од опреме и како се припре
ма бицикл за вожњу.
Многи од ових ученика свако
дневно возе бицикл, а чак су при
знали и да често нису увек пошто
вали правила, јер нису били упозна
ти са опасностима којима се излажу
а овај тренинг им је указао управо
на то.
З. К.

посветили војсци. Оно што је занимљиво је да
има више девојака него момака који служе војни
рок, оне предњаче са 55 процената. Предраг Гру
јић потпуковник из центра Министарства Одбра
не Сремска Митровица, који је и одржао преда
вање, сматра да млади треба да дају допринос
својој држави у смислу очувања безбедности и
стабилности. Служењу добровољног војног рока
могу приступити девојке и момци од 19 до 30
година а примања војника на одслужењу војног
рока су око 38 хиљада динара плус 10 дана пла
ћеног одсуства. Лица која га успешно одслуже,
могу да конкуришу за посао војника по уговору у
Војсци Србије, односно за стално запослење.
Млади се за служење војног рока могу пријави
ти у надлежном центру Министарства одбране
за локалну самоуправу, према месту пребивали
шта, електронским путем преко портала е-упра
ве и на шалтерима ЈП „Пошта Србије”.
Д. Г.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века уређивала свакодневни
живот Митровчана и Сремаца? (20)

Овдашњи просјаци смеду
само суботом пре подне просити
Припрема: Дејан Мостарлић

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

Позив да се ноћу затварају куће и дућани ради спречавања крађа

П

од бројем 487, 26. септембра
1884. године налази се оглас
којим се просјацима дозвоља
ва да просе само суботом пре подне,
не и другим данима у недељи. Про
сјацима који долазе са стране забра
њује се да просе било којим даном.
„Овим се до знања ставља да
овдашњи просјаци смеду само субо
том пре подне просити. Других
дана не, а страни просјаци уобће
просити несмеду, те који се ухвати
бити ће строго кажњен.“
Огласом број 61 од 28. јануара
1887 године позива се становништво
да ради личне сигурности ноћу
затвара куће, продавнице и двори
шта како би спречили евентуалне
крађе.
„Ради властите сигурности пози
вају се сви кућевластници, да ноћу
затварају своје кућне просторије,
дућане, капије, врата ... да не пру
жају сами зликовцима згодну прили
ку да их покраду“

WWW.M-NOVINE.COM

У Огласу број 595 од 3. јула 1887.
године стоји:
„Дана 1. овог мјесеца нађена је у
овоградском перивоју (парку) једна
сребрна црно емајлирана са бисером
накићена наруквица, која ће се дана
30. овог мјесеца продати ако се
властник не јави“
Огласом од 31. јула 1887. године
предочавају се нови прописи којима
се регулише питање подношења
молби за венчање у редовима војних
обвезника (највероватније обвезника
који би на основу венчања одложили
неке од војних обавеза). Прописују се
документи који морају бити приложе
ни уз молбу надлежним властима за
попуну војних јединица. Захтевају се
крштени листови, потврде стараоца
- ако је реч о малолетним лицима,
потврде о евентуалном удовичком
статусу и доказе о имовини ради
издржавања брачних партнера.
„Пошто су у погледу женидби у
царско краљевској војски неке про

мене тицајући се обложенја молби
за дозволу женитбе у крепост сту
пиле, то се обнародује како се мол
бенице за дозволу женитбе неувр
штених новака обложити имади и
то:
Молбе имаду се војно попунитбе
ном окружном заповједништву са
слједећи прилози поднети и то“
а: Крстни лист младожење
б. Крстни лист младе
ц. Ако је које од младе или младо
жење малодобно има се приволаоца
или тутора и дозвола надтутор
ствене области придонети
д. Сведожба владања младе која
има садржавати јели неудата или
удовица
е. Умрли лист умрлог супруга ако
је један део или оба у удовом станују
ф. Исказ о иметку или миразу мла
де односно општинску потврду да је
у станују обоје издржавати се
Молба и сваки прилог има се билје
гом од 50. нов. билјеговати.“
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Град од седам миленијума
Сремска Митровица на дан Светог Димитрија слави дан града и славу. У новијој
историји новембар се показао као месец промена за град. Ослобођена у оба свет
ска рата у новембру, добила статус града, грб и печат у новембру, добила прво
градско веће и градоначелника у новембру, Срем се припојио Србији у новембру

А

ко кажете да сте из „равнога Сре
ма“ малко сте и слагали. Брдови
та Фрушка гора заталасала је и
доње пределе нашег завичаја, па ништа
није баш тако равно као што се чини.
Душа и нарав Срема није равна, већ
узбуркана, стога му је таква и историја.
И у новом веку, после сеобе Срба, овде
су аустријски цареви формирали Војну
границу или Крајину, па је народ испао
мало инаџијски, пргав, али правдољу
бив, тада лак на пушку, на вино и песму,
где је „сикирација“ опасније од „једа“. И
тако су тај равни, али валовити Срем,
увек на свачијем путу, насељавали мно
ги народи, многи обичаје и културе. Зато
су се данас у Срему формирали неки
мали градићи, удобни за живот, опет на
свачијем путу, што данас није лоше, јер
увек ћемо часом да скокнемо где хоће
мо. Срем је од Вуковара и Илока до
Земуна. Да се не заборави и Беочин је
сремачки. Сремски управни округ је већ
другачије нацртан, па је тако Беочин у
Јужној Бачкој, а Земун општина у Граду
Београду.
У административном смислу, центар
Срема је Град Сремска Митровица, град
Светог Димитрија, некадашњи Сирми
јум, многољудна мајка свих градова.
Митровчани воле да се фале „ди год
мотиком закопаш нађеш нешто из Сир
мијума“. И много им је стало до тога да
се то зна, јер ту и постоји једна чињени
ца. Хиљадама година, овде континуира
но траје неки живот и живе неки народи.
Тако постоје претпоставке да се на
малом брежуљку, данас мистериозној
Калварији, у доба неолита, формирало
прво насеље на тлу Сремске Митрови
це, старчевачке и керешке цивилизаци
је. Испод је текао Чикас, који и даље ту
тече, а околна земља је била погодна
живот, јер се налазила на обали Саве.
Град се мењао и ширио и премда
Митровчани мисле да је Сирмијум најва
жнији као римска престоница, темеље
његове славе су ударили Илири и Келти.
Затим су дошли Римљани, па Авари,
Хуни, Готи и други. Град је спаљиван,
рушен до темеља, поново грађен. Вели
чину Сирмијума коначно су срушили
Авари 582. године, када су град спаљен,
а становништво одбегло. Претпоставља
се да су од материјала спаљеног Сирми
јума изградили своју престоницу, која
никада није пронађена. Сирмијум је
обновљен и изграђен у мањем облику, а
интересантно да су се његови обриси
могли видели све до 18. века. Мађари су
господарили Градом Светог Димитрија,

Град се мењао и ширио и
премда Митровчани мисле
да је Сирмијум најважнији
као римска престоница,
темеље његове славе су
ударили Илири и Келти.
Затим су дошли Римљани,
па Авари, Хуни, Готи и дру
ги. Град је спаљиван,
рушен до темеља, поново
грађен. Величину Сирмију
ма коначно су срушили
Авари 582. године, када су
град спаљен, а становни
штво одбегло. Претпоста
вља се да су од материјала
спаљеног Сирмијума изгра
дили своју престоницу, која
никада није пронађена

Леп је ово град, а за њего
ву лепоту морамо и ми
мало да се потрудимо, ако
је неко пре 78 година могао
да ослобађа улицу по ули
цу, онда и ми можемо да
чувамо тај град и да каже
мо да је фин, миран, да је
на прелепој реци, са пре
дивним летом на реци, да
је близу Београда и Новог
Сада (за оне који то воле) и
да је за живот таман

који је од нове ере, био уточиште хри
шћанства и дао много хришћанских
мученика. Томе сведочи остаци Базили
ке, негде игубљен манастир Светог
Димитрија. Када су га у 16. веку освојили
Отомани, овде је почела да се развија
трговина и од касабе, Митровица постаје
Шехер, што је био веома важан статус за
један град у Османском царству. Влада
ли су око две стотине година и своју
архитект уру углавном прилагодили
постојећем Сирмијуму. Занимљиво, тада
је пописано више кошница пчела у
Митровици, него домаћинствава. Након
Пожаревачког мира, Аустро-угари желе
да ударе темеље новог урбанистичког
изгледа Сирмијума и руше постојеће
улице, пробијају булераве и авеније.
Једини подсетник на то може бити про
стор око Житног трга, Занатлијак а,
Пушкинова, Светла улица, Шећер сокак,
Казанџилук и све ти мали, уски сокаци.
ремска Митровица на дан Светог
Димитрија слави дан града и сла
ву. У новијој историји новембар се
показао као месец промена за град.
Ослобођена у оба светска рата у новем
бру, добила статус града, грб и печат у
новембру, добила прво градско веће и
градоначелника у новембру, Срем се
припојио Србији у новембру. Прошле
недеље положено је цвеће на споменике
ослобођења града. Код железничке ста
нице, симбола развија града у 19. веку,
која је 1944. при повлачењу непријатеља
до темеља срушена, станице кроз коју је
пролазио и заустављао се чувени Ори
јент експрес, где данас стоји споменик
са петокраком на врху. Зграда која је
прва изграђена зграда у новој Југослави
ји, на годишњицу ослобођења отворена
и функционална. Замислите ноћ између
31. октобра и 1. новембра, где се осло
бађа улица по улицу, где се битке воде
око стратешки важне пиваре, која се
ослобађа три пута. Замислите када су
бике почеле од затвора и Румске малте,
полет за слободу. Замислите послерат
не промене, индустрију, опет нове улице
и стамбена насеља, прве робне куће. И
ево нас данас. Леп је ово град, а за
његову лепоту морамо и ми мало да се
потрудимо, ако је неко пре 78 година
могао да ослобађа улицу по улицу, онда
и ми можемо да чувамо тај град и да
кажемо да је фин, миран, да је на преле
пој реци, са предивним летом на реци,
да је близу Београда и Новог Сада (за
оне који то воле) и да је за живот таман.
Срећан Дан града!
Читанка
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (27) ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, СУПРУГА ВОЖДА КАРАЂОРЂА

Буран живот
у бурна времена
Карађорђев
отац, Петар,
просио је
Јелену
Јовановић
за Ђорђа,
али је био
одбијен и то
превасходно
због немаштине
у којој је Ђорђе
одрастао.
Како су
Јеленини
били доста
имућнији,
те због
сталежне
разлике није
долазило
у обзир
склапање
њиховог брака,
млади Ђорђе
је решио своју
љубу силом
да узме

Јелена Петровић

Ј

елена Петровић је била
кћерка обер кнеза Николе
Јовановића. Мала Јеле
на, одрастала је у селу Масло
шеву. Несрећна девојчица
рано остаје без мајке Босиљ
ке, а потом губи оца и браћу и
то у хајдучким подухватима.
„Но та девојка Јелена остав
ши без родитеља живела је
код своје удате сестре за Мар
ка Вилиповића у Јагњилу у
Лепеници округа Крагујевач
ког“. Не зна се тачно када је
Јелена рођена. Приликом бек
ства из Србије, 1813, аустриј
ске власти су јој издале
пасош, у којем стоји њена
четрдесет осма година, из
чега произлази да је рођена
1765. године.
Карађорђе и Јелена су се
венчали 1785. До данашњих
дана, сачувано је мноштво
прича које казују о њиховом
бурном животу. Према народ
ном предању Карађорђе је
Јелену заволео на први
поглед. Кришом су се састаја
ли, све док Ђорђе није решио
да је узме за жену. Једног
дана „нађе је Кара-Ђорђе код
једног извора, где је дошла
била да воду за пиће завата,
па заиш
 те воде да пије, она

Пише: др Снежана Булат

Вожд Карађорђе

му дода. Кара-Ђорђа је тад
запита: ‘Јелена оћеш ли ти за
мене поћи?’ Она се зарумени
и стидљиво му каже: ‘Бог с
тобом Ђорђе, што питаш
мене! Питај моје старије, па
ако они рекну, ја оћу!’ Па пође
да иде, но Кара-Ђорђе је ува
ти за руку и рече; кад ти оћеш,
а ти ајде са мном, и не пустије
више од себе, разлупа судове
с којима је за воду дошла, па
је одведе кући у Тополу, с
којом се одма у Жабарској
цркви и венча“.
Карађорђев отац, Петар,
просио је Јелену Јовановић за
Ђорђа, али је био одбијен и то
превасходно због немаштине
у којој је Ђорђе одрастао.
Како су Јеленини били доста
имућнији, те због сталежне
разлике није долазило у обзир
склапање њиховог брак а,
млади Ђорђе је решио своју
љубу силом да узме. Мада,
ни Јела се није много бунила.
Таквом стасу и лепоти Јелена
није могла да одоли. Кад смо
код Ђорђеве стаситости,
занимљиво је истаћи речи
Гаје Пантелића. Наиме, након
Карађорђеве погибије, његове
чакшире носио је свињар
Ђорђе Вук ајловић, коме су

биле толико велике да је
морао да их „ујми отуд и одо
вуд док их није удесио“.
Јелена је родила Карађорђу
седморо деце, Симу, Саву,
Сару, Полексију, Стаменку,
Алексу и Александра. Каже се
да су од венчања, до смрти,
живели у великој љубави, а
најлепше дане свог живота су
провели у Тополи. Константин
Ненадовић је тврдио да Кара
ђорђе није марио за друге
жене, сем своје Јелене, којом
се, по хајдучком обичају, оже
нио отмицом. Слик а једног
скромног и породичног живо
та, зар не?
Међутим, с друге стране,
Милићевић је приликом кази
вања о Карађорђу, посебно
истицао његову „слабост пре
ма женској лепоти“. Нама је
позната Ђорђева афера са
Маријом из Бруснице. Прича о
Ђорђевој љубавници, ствара
сасвим другачију слику о
Јелени, која стаје на стазу
злочина због неверства. „По
ослобођењу Београда 1806.
године, запала је (Марија) за
око Карађорђу. Вожд ју је
одмах обукао у мушко одело,
заденуо јој за пас оружје, увр
стио је међу своје момке и дао
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јој заставу. Учествовала је у
неким биткама. Чак је добила
и мушко име – Марјан. Међу
тим, ова тајна љубав није
задуго остала неоткривена.
Јелена је убрзо сазнала за
Марију (односно Маријана) и
успела је да организује њено
убиство. Вожд је тешко под
нео овај губитак“. Карађорђе
је итекако био склон превара
ма, а Јелена је увек прашта
ла. Посебно је била слаба на
звук његовог гласа. Кад год
Ђорђе запева његову омиље
ну песму Шта промиче кроз
шибјиче, Јеленино срце устре
пери.
сторијски подаци кажу
да Јелена и Ђор
ђе после венчања нису
остали дуго у Србији. Најче
шће се као разлог за њихово
одлазак у Аустрију, наводи
Ђорђево убиство Турчина.
Међутим, нама је дража она
прича у којој Карађорђе, попут
Шкота, Вилијама Воласа, не
дозвољава Турчину да иско
ристи право прве брачне
ноћи.
Наиме, како вели
Љушић „Турчин је једног дана
дошао на свој читлук и
тек ожењеног Ђорђа послао
да му купује јарчеве. Удаљив
ши будућег вожда од куће,
овим речима обратио се Кара
ђорђевој мајци: ‘Е, Марице! И
ти се сачува од мене и кћери
сачува; али снају нећеш сачу
вати - па јој пружи дукат. - На,
узми то, па Јелена довече да
спава са мном’. Карађорђе се
у међувремену вратио и кад је
чуо читлук сахибијине речи,
хтео је одмах пушком да га
убије, али га је у томе спречи
ла мајка. Кад је Турчин посвр
шавао своје послове она му је
рекла, испраћајући га свом
дому: ‘Док млада омирише
своје цвеће, па ће онда и
туђе’. Овим умирујућим речи
ма мајка је привремено спаса
вала сина и снају. Да би спре
чио Турчина да оствари право
прве брачне ноћи Ђорђе се
одлучио на бекство из Србије
с целом породицом и групом
сељана“.
Одлазак из Србије, био је
окидач свих невоља које су
задесиле породицу Петровић.
На овом путу, Јелена ће се
упознати са другачијим ликом
свога супруга. Наиме, Ђорђев
отац ће се предомислити и
предложити повратак у зави
чај. Како Љушић истиче „Он
тада не само да је отказао
послушност, већ је припретио
да ће их одати Турцима. Страх
од Турака, још увек доминан

И

тан у животу ондашњег срп
ског света, уносио је неспокој
ство у Петрову рајетинску
душу. Његовим ставом, а
посебно претњом да ће их
одати, сви су били збуњени,
понајвише предводник збега.
Присебност и одважност иска
зала је, одмах само Марица,
којој нису случајно придодали
надимак катана. Кад Ђорђе
није успео да убеди оца да не
напушта збег, Марица је ста
ла пред њега и заклела га:
‘Ђорђе, арам ти млеко моје
које си ти подојио из ове сисе,
ако онога пса не убијеш. Убиј
те га да не јавља Турцима за
нас. Боље да он један погине,
но 30 душа да падне у роп
ство’ (...) Петар им је окренуо
леђа. Док се удаљавао од збе
га, погодило га је тане из Ђор
ђеве пушке“. На души је Кара
ђорђе сем оца, носио и брата.
Живот уз суровог Карађор
ђа никако није био лак, али
Јелена није одустајала. Живе
ли су у Срему пуне две годи
не. Нова етапа Јелениног
живота, био је повратак у
Србију. На народном збору у
Орашцу, Карађорђе је иза
бран за вођу устанка и тако је
стао на чело српског народа у
борби против Турак а. Но,
слом Првог српског устанка,
Јелену и Карађорђа ће примо
рати у поновно изгнанство. До
краја 1814. године Јелена и
Ђорђе ће живети у Срему, а
потом одлазе у Русију.
Последњу ударац и најтежи,
за Јелену је био потез Мило
ша Обреновића. Године 1817.
Карађорђе долази кришом у
Србију, како би склопио дого
вор са Милошем. По Милоше
вој наредби, Јеленин муж
бива убијен у ноћи између 25.
и 26. јула 1817. године у бли
зини Велике Плане.
Када је кнез Михаил
 о дошао
на власт, Јелена се враћа у
Београд и то након пуних два
десет шест година изгнанства.
Јелена је код Михаила и куме
Љубице коначно пронашла
мирно уточиште. Преминула
је 9. фебруар
 а 1842. Јелена,
жена Карађорђа Петровића,
ипак није доживела да види
свог сина Александра како
полаже заклетву и постаје
српски кнез.
Према нал огу кнегиње
Љубице, Јелена је свечано
опојана и сахрањена у Топо
ли, поред мужа Карађорђа.
У следећем броју:
Љубица Обреновић,
жена Милоша Обреновића

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и вла
дарке кроз историју“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу,
информисање и односе с верски заједицама. Ставови изнети у
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који
је доделио средства.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: 60 година
Музичке школе „Петар Кранчевић“

Понос
Митровице

60 година музичке школе

Музичка
школа
„Петар
Кранчевић“ обележила је 60
година постојања, пригод
ним програмом који је изве
ден у Саборном храму Све
тог Димитрија у уторак, првог
новембра. Уприличена је кон
цертна промоција зборника
„Хорске музике Петра Кран
чевића“. Митровчани су има
ли прилику да уживају у изво
ђењима хорова „Симонида“
из Београда, затим „Присен“
и „Кранчевић“ из Сремске
Митровице.
– Првог новембра 1962.
године је почела са радом
музичка школа у Сремској
Митровици. Добила је име
по Петру Кранчевићу, мзича
ру који је ту провео петнае
стак година. Од почетка ове
школске године смо посве
ћени обележавању јубиле
ја. Започели смо издавањем
издавањем збирке његових
композиција које су до сада
пронађене за хор. У ту свр
ху имамо два домаћа хора и
један гостујући, који су укљу
чени у одржавање ове лепе
манифестације. Иначе исто
времено славимо и 25 годи
на од оснивања основне шко
ле, с обзиром на то да наша
школа има сва три нивоа,
предшколски, основношкол

Бојан Јовановић

ски и средњошколски, рекао
је Бојан Јовановић директор
Музичке школе „Петар Кран
чевић“.
Свечаности су присуство
вали свештеници Српске пра
вославне цркве, на челу са
владиком сремским Васили
јем, али и велики број гости
ју и представника локалне
самоуправе, заменик градо
начелнице Сремске Митрови
це Петар Самарџић, заменик
начелника Градске управе за
културу Зоран Мишчевић, као
и народни посланик Томислав
Јанковић.
А. Д.
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МИТРОВАЧКО НАСЕЉЕ „БЛОК Б“

Почиње изградња цркве

Освештење крста у насељу „Блок Б“

У сремскомитровачком насељу „Блок
Б“ је у суботу, петог новембра, уприличе
но освештење локације и крста где ће
бити подигнут нови православни храм.
Биће посвећен Светом Сави.
– Педесет година наше насеље „Блок
Б“ живи за дан када ће црквена звона

будити наш народ, јављати о рађању,
крштењу и венчању, звоном оплакати
преминуле, позивати нас на Свету Литур
гију. Дошао је и тај дан, када ћемо у сло
зи, миру и Божјој љубави освештати
место рађања цркве, где ће крст пободен
на месту изградње означити и место

ТЕАТАР ГАРТЕЛ

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Представа за децу

Промоција добровољног
служења војног рока
Центар министарства одбране Срем
ска Митровица је у петак 4. новембра
организовао промоцију добровољног
служења војног рока са оружјем у центру
града. Могу се пријавити сви државља
ни Републике Србије, мушког и женског
пола, са навршених 19 година живота, а
најкасније до 30 година. Том приликом
речено је да се пријављивање кандида
та врши у канцеларијама Центра у Срем
ском округу, према пребивалишту. Посто

У четвртак, 10. новембра у оквиру
Новембарских дана, митровачки Театар
Гартел одиграће представу у позоришту,
која се зове „Црвенкапа и збуњени вук“.
Овог пута у представи уживаће, бесплат
но, деца из ШОСО „Радивој Поповић“ и
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ из
Мачванске Митровице. Представа почи
ње у 12 часова, а пријатељ представе је
друштвено одговорна компанија „Метал
фер“. Ова представа разгалиће и заин
тригирати малишане. Игра се по тексту
Радета Павелкића, а у режији Гордане
Лукић.

духовног живота кроз Христа, овдашњих
мештана, изјавио је председник Месне
заједнице „Блок Б“, Драган Божић.
Овом чину присуствовао је велики број
верник а, свештенства и сарадник а
месне заједнице.
А. Д.
Фото: Б. Т.

ји и једна новина, а то је да се кандидати
могу могу пријавити електронским путем,
преко портала еУправа и Поште Србије.
Док се налазе на одслужењу војног рока,
сваки кандидат поред плаћених трошко
ва превоза за одлазак и повратак са слу
жења војног рока, месечно добија накна
ду од 38.000 динара, има здравствено
осигурање и плаћено одсуство у трајању
од 10 дана.
А. Д.

Промоција добровољног служења војног рока
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ОДИГРАНА РЕВИЈАЛНА УТАКМИЦА ВЕТЕРАНА „СЛОБОДЕ“ И „ПАРТИЗАНА“

Фудбалска фешта у Доњем Товарнику
Слобода (Доњи Товарник) – Партизан (Београд) 2:6 (0:3)

Ветеран
 и „Слободе“ и „Партизана“

Доњи Товарник: Игралиште: ФК Сло
бода. Гледалаца: 150. Судија: Бојан
Павловић (Огар). Стрелци: Ђокић 78. и
82. минут (Слобода), Ж. Радојчић 10.
Јоцић 15, Милачић 35. Смиљанић56.
Почуча 86. и Г. Радојчић90. минут. (Пар
тизан).
Слобода: Алексић, Сарић, Ковачевић,
Вранић, Коров, Миросављевић, Ашће
рић, Врачевић, Ђокић, Веселиновић
Радојчић. Играли су још: Нинић, Ж. Јова
новић, Јарчанин, З. Јовановић, Чавић,
Вујчић, Митровић и Плавшић.
Партизан: Будиша, Милачић, Антић,
Васиљевић, Бабеу, Г. Радојичић, Смиља
нић, Залад, Јоцић, Ристовски, Ж. Радоји
чић. Играли су још: Жунић, Грујић, Кузма
новић, Почуча и Митровић.
Најстарији фудбалери сремског зона
ша Слободе и београдског Партизана,
састали су се 2. новембра на терену у
Доњем Товарнику и подсетили љубите
ље фудбала на време када је свако у
својој лиги жарио и палио.
Милан Алексић, председник ФК „Сло
бода“, сматра да је јучерашњи ревијални
сусрет ова два клуба изузетно добар за
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популарисање фудбала у нашој општи
ни, не само код младих.
– Част нам је што имамо прилику да
угостимо пријатеље из Фудбалског клуба
Партизан. Ова утакмица ће много значи
ти у свеопштем популарисању фудбала.
Желимо да под окриље клуба што више
привучемо не само младе, већ и оне који
су пре деценију – две, па и више, били
првотимци нашег клуба, изјавио је Алек
сић.
Један од актера пријатељске утакмице
би је и Миленко Митровић, некадашњи
првотимац Слободе. Иако има 73 године,
поштено је одрадио своју улогу на утак
мици.
– Признајем, нисам се много уморио,
јер нисам имао превише посла. Трудио
сам се да ми не буде хладно. Иначе, због
обавеза не стижем да много гледам
садашње првотимце. Чујем да су 5-6 на
табели, што је сасвим добро, и за клуб, и
за само село, рекао нам је Митровић.
Фудбалери ветерани Партизана радо
су виђени гости, не сам у Србији, већ и
много шире, а тренер Горан Каденић
рекао је да је јучерашња утакмица про
тив Слободе 1302 утакмица ветерана

Партизана од 1992. године, од када воде
евиденцију.
– Част нам је увек када добијемо позив
из оваквих средина. Код нас, ветерана,
влада мишљење да ми нисмо, по божјој
милости дошли са асфалта, већ из неких
Доњих Товарник а, Стубишта…И када
добијемо позив из таквих места, најмање
што можемо да урадимо је да се одазо
вемо. Наша је обавеза да Партизанов грб
увек и свуда покажемо. Лоше звучи про
винцијски терен. То су прави терени, на
којима стасају играчи Прве и Супер лиге,
па и интернационалци, казао је Каденић.
Ревијална утакмица ова два тима про
текла је у фер и коректној игри, иако се
питање победник а није постављало:
ветерани Партизана су, у првом полувре
мену, играли пуном снагом и брзо су
дошли до опипљиве предности. У настав
ку утакмице смањују гас, те домаћин у
два наврата преко Ђокића, актуелног
тренера првог тима Слободе, постиже
гол. Занимљиви подаци: Сарић два пута
погодио пречку црно белих, а за домаћи
на играо, између осталих, Миленко
Митровић, 73-годишња легенда доњото
варничког фудбала.
С. Ђ.
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ОДРЖАНЕ 59. ТРКЕ УЛИЦАМА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Симбол атлетских способности

59. Уличне трке

Традиционалне 59. Уличне
трке у Сремској Митровици
одржане су у петак, четвртог
новембра. Оне промовишу
здрав живот и спорт, а у њима
учествују предшколци, шко
ларци, рекреативци, али и
припадници снага безбедно
сти и запослених у Казнено
поправном заводу.
Град Сремска Митровица у
сарадњи са Установом Атлет
ски стадион, атлетским клу
бовима „Срем“ и „Сирмијум“ и
Збором атлетских судија,
организовао је и ове трке. У
склопу манифестације одр
жана је и меморијална трка
„Милован Лазаревић Ћаза“ у
знак сећања на преминулог
атлетичара који је 14 пута
био победник на овом такми
чењу.
– Уличне трке значајне су
за Град Сремска Митровица,
за децу, родитеље, наставни
ке. Ово је нешто што се увек
памти,на радост свих нас.
Атлетика је базични спорт и
управо на Уличним тркама

Зоран Мишчевић

поникли су многи шампиони у
другим спортовима, изјавио
је након што је доделио меда
ље деци, Зоран Мишчевић
заменик начелника Градске
управе за културу и спорт.
Ово је нај ду го веч ни ја
спортска манифестација у
Сремској Митровици.
– Уличне трке су симбол
атлетских способности нашег
деце, ученика и суграђана.
Често на овим тркама побе

Немања Црнић

ђују спортисти из других
спортова, не само атлетича
ри, већ и фудбалери, рукоме
таши, одбојкаши... Чувамо
лепу традицију да остане и у
будућности репрезент атлет
ског спорта. Већина успе
шних спортиста је трчала
уличне трке, а атлетски клу
бови на овим тркама најче
шће примећују нову децу,
сматра Немања Црнић гене
рални секретар градског

Победници Уличних трка
У предшколском узрасту
први до циља стигли су Ена
Савић и Александар Радова
новић. Најуспешнији у Школи
за основно и средње образо
вање били су Бранка Негова
новић и Игор Бајрић. Ученици
првог и другог разреда су се
такмичили заједно, а прва у
категорији девојчица била је
Неда Јанковић, а у категорији
дечака Богдан Живановић. У
трећем и четвртом разреду

победили су Дуња Јосимовић
и Огњен Тубић. Међу петаци
ма и шестацима прво место
су заузели Исидора Максимо
вић и Никола Мирковић. Међу
седмацима и осмацима то су
били Катарина Шкорић и
Марко Лукач. Међу омладин
кама у средњим школама на
постоље за прво место стале
су Катарина Томић и старија
Ања Никитовић. Код омлади
анца такмичили су се прва и

друга година средње школе,
као и трећа и четврта. У тим
категоријама најбржи су били
Стефан Ђонић и Вукашин
Достанић. У трци рекреатива
ца су најбржи били Мирјана
Миловановић и Мирко Мау
на. У трци припадника снага
безбедности и запосленик у
Казнено поправном заводу,
до циља стигли су најпре
Дарко Дронић и Александра
Константиновић.

Дарко Гавриловић

Спортског савеза.
Уличне трке окупиле су око
500 учесника, који су се свој
ски потрудили да први стигну
до циља.
– Атлетика је као базични
спорт битна за правилан раст
и развој деце и зато је добро
што су у овај догађај укључе
ни деца, школе и родитељи.
Право учешћа имали су само
ученици основних и средњих
школа са територије Града
Сремска Митровица, а одр
жане се и трке војске и поли
ције Србије и КПЗ.
– Овај леп догађај у нашем
граду чекамо са осмехом на
лицу, зато што је то фестивал
спорта. Учесници ће видети у
чему је бит овог спорта и
здравог живота, јер нажалост
у садашње време мало има
мо времена за то, рекао је
Дарко Гавриловић в. д. дирек
тора Атлетског стадиона.
За победнике су обезбеђе
не медаље и пехари, за прва
три освојена места.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

ТСЦ – Партизан 2:3; Црвена
Звезда – Младост 2:0; Напре
дак – Чукарички 0:0; Младост
ГАТ – Вождовац 1:2; Нови Пазар
– Јавор Матис 3:1; Раднички
НИШ – Колубара 1:1; Спартак
ЖК – Војводина 1:1; Раднички
1923 – Радник 1:0.

Мачва – Слобода 0:0; Злати
бор – ОФК Вршац 2:1; Металац
– Инђија Тоyо Тирес 1:1; ИМТ –
Трајал 3:2; Лозница – Графичар
2:1; Рад – Јединство 1:2; Рад
нички СМ – Раднички НБ 2:1;
Железничар – Нови Сад 1921
1:0.

Љуково: Љуково – Рудар
1:3; Шимановци: Хајдук 1932
– Камени 1:2; Крчедин: Фру
шкогорац – Полет (НК) 0:2;
Буђановци: Младост – Сремац
17:0; Чортановци: ЧСК – Цар
Урош (прекид); Жарковац:
Напредак – Крушедол 1:0;
Никинци: Полет (Н) – Граничар
4:1.

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

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

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

01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. ТСЦ
04. Чукарички
05. Нови Пазар
06. Војводина
07. Вождовац
08. Радн. 1923
09. Колубара
10. Напредак
11. Раднички
12. Спартак
13. Младост
14. Ј. Матис
15. Млад. ГАТ
16. Радник

17 15 2 0 46:6 47
17 12 4 1 45:14 40
18 10 6 2 32:12 36
17 9 5 3 33:18 32
18 9 4 5 27:18 31
18 8 6 4 26:17 30
18 8 4 6 14:21 28
18 7 4 7 17:15 25
18 5 5 8 16:33 20
18 5 4 9 15:19 19
18 4 5 9 23:36 17
17 3 6 8 14:23 15
18 3 6 9 24:37 15
18 3 4 11 18:38 13
18 3 4 11 9:29 13
18 1 5 12 13:36 8

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

17 11 4 2 28:14 37
17 10 4 3 38:20 34
17 10 4 3 25:14 34
17 6 9 2 24:15 27
17 6 6 5 18:15 24
17 5 8 4 11:11 23
17 4 10 3 16:14 22
17 6 4 7 19:21 22
17 6 4 7 17:20 22
17 5 4 8 19:24 19
17 5 4 8 17:22 19
17 4 6 7 15:21 18
17 5 3 9 16:29 18
17 5 2 10 11:20 17
17 3 6 8 18:24 15
17 3 6 8 18:26 15

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

Бачки Јарак: Младост – Сла
вија 2:2; Инђија: Железничар –
Јединство 0:1; Ковиљ: Шајкаш
1908 – Слобода 0:2; Шид: Рад
нички (Ш) – ГФК Словен 1:3;
Ердевик: Слога (Е) – Раднички
(НП) 5:0; Ветерник: Ветерник –
Слога (Т) 1:2; Нови Сад: Индекс
– Дунав 3:0; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Хајдук 0:2.

Елемир: Нафтагас – ОФК
Бачка 1:0; Оџаци: Текстилац –
Јединство 5:0; Сомбор: Рад
нички 1912 – Омладинац 1:1;
Рума: Први Мај – Станишић
1920 0:1; Бечеј: ОФК Бечеј 1918
– Кабел 1:0; Кула: Хајдук 1912
– Борац 0:0; Зрењанин: Рад
нички – Тиса 0:3; Панчево:
Динамо 1945 – Подунавац 1:1.

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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
8
6
6
7
6
5
3
4
3
3
2
2
0

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

0
3
3
4
3
3
5
4
5
3
6
6
7
8
11
10

20:1
25:14
31:15
25:18
22:7
22:15
21:15
22:12
16:22
6:9
13:16
15:22
9:19
18:25
6:45
9:25

31
28
26
25
22
22
22
21
18
16
15
13
12
9
6
3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

2
4
3
4
5
3
3
5
5
5
6
4
6
7
9
9

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

2
3
3
5
3
5
5
5
4
6
5
7
7
7
9
11

26:11
21:18
22:12
18:19
19:12
19:12
8:6
14:12
13:12
12:11
26:25
10:10
16:22
7:13
8:27
8:25

27
25
24
23
22
20
20
18
18
18
17
17
13
10
10
6

45:18
34:18
32:14
32:20
28:16
26:19
25:25
19:20
23:30
21:26
23:20
16:21
19:25
15:23
19:27
6:61

29
26
24
22
22
22
20
20
19
17
16
16
14
14
10
4

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Прхово: Младост 1935 –
Витез 0:3; Карловчић: Ловац –
ОФК Брестач 0:2; Словен је био
слободан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брестач
Ловац
Витез
Словен
Младост

7
8
7
7
7

7
6
3
1
0

0
0
0
1
1

0
2
4
5
6

10
9
8
8
7
7
5
5
5
4
4
3
3
0

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

1
3
3
4
3
4
5
6
6
7
8
8
8
12

50:10
25:13
21:9
43:16
26:13
21:12
26:16
31:17
22:21
23:19
20:34
24:35
19:34
3:102

31
27
25
24
23
22
17
16
16
13
12
10
10
0

12 10 1 1 33:8 31
12 9 2 1 35:11 29
12 9 1 2 32:14 28
12 8 1 3 40:22 25
12 7 2 3 25:13 23
12 7 1 4 34:14 22
12 7 1 4 34:19 22
12 7 1 4 18:10 22
12 3 1 8 18:22 10
12 1 6 5 11:22 9
12 2 1 9 7:36 7
12 2 1 9 8:40 7
12 1 1 10 14:46 4
12 0 2 10 11:43 2

ОФЛ ШИД

СРЕМСКА ЛИГА
Вишњићево: Хајдук (В) –
Парти зан 2:0; Мачван ска
Митровица: Подриње – Рад
нички 3:1; Кузмин: Граничар –
Сремац (Д) 1:2; Сремски Миха
љевци: Срем – Напредак
Меридиан 4:1; Војка: Сремац
(В) – Фрушкогорац 2:1; Салаш
Ноћајски: Будућност – Слога
6:1; Огар: Шумар – Хајдук (Б)
2:1; Голубинци: Јадран –
Борац 1925 6:0.

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

23:2 21
21:9 18
12:12 9
6:18 4
2:23 1

Одиграна је и последња утак
мица јесени у Општинској фуд
балској лиги Шид. Био је то
раније одложен меч из другог
кола. Играле су две последње
пласиране екипе лиге, Братство
и Сремац из Беркасова. У Соту
је на крају меча резултат био
1:9.

1. Једнота
2. Синђелић
3. Борац
4. Јединство
5. Сремац
6. Гранич.
7. Омладинац
8. ОФК Бингула
9. Братство

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
4
4
3
3
2
2
0

0
0
1
0
1
1
4
1
0

1
1
3
4
4
4
2
5
8

23:10
21:8
17:12
19:18
22:18
18:17
18:17
13:14
11:48

21
21
13
12
10
10
10
7
0

7
6
5
2
3
2
1

0
2
2
3
0
0
1

2
1
1
4
6
6
6

27:8 21
18:5 20
21:5 17
7:15 9
9:24 9
9:24 6
12:22 4

7
7
6
4
5
4
4
4
3
3
3

0
0
2
3
0
2
1
1
1
0
0

3
3
2
3
5
4
5
5
6
7
7

48:29
30:18
21:12
37:26
23:27
19:19
25:26
28:30
20:25
13:30
11:33

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Крњешевци: Слога (К) –
Дунав 1:6; Ривица: Планинац
– Војводина 4:0; Марадик: Сло
га (М) – 27.Октобар 1:1; Борац
је био слободан.

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

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

9
9
8
9
9
8
8

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Босут: ОФК Босут – Плани
нац 6:0; Јарак: Сремац – Слога
(З) 5:1; Сремска Митровица:
Срем – Трговачки 3:0; Сремска
Митровица: Митрос – Слобода
7:1; Шуљам: Напредак 2021 –
ОФК Спарта 2:1; Слога (Ч) је
била слободна.

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

21
21
20
15
15
14
13
13
10
9
9

ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Подела бодова
у Горњем Милановцу
Фудбалери „Инђије Тојо
Тајерс“ и „Металца“ из Гор
њег Милановца подели
ли су бодове у утакмици
17. кола Прве лиге Србије
која је одиграна у суботу, 5.
новембра у Горњем Мила
новцу. Сусрет два прволи
гаша завршен је резулта
том 1:1. Голове су постигли,
за домаћу екипу. Немања

Здравковић у 71. минуту
меча, док је једини гол за
„зеленобеле“ дао Слави
ша Стојановић у 94. минуту.
После 17. одиграних кола
у оквиру Прве лиге Срби
је, Фудбалски клуб „Инђија
Тојо Тајерс“ и даље се нала
зи на четвртој позицији са
освојених 27 бодова.
М. Ђ.
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ЖЕНСКА ОДБОЈКАШКА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ, 4. КОЛО

Победа фавориткиња из Лајковца
ЖОК „Железничар“ Лајковац - ГЖОК „Срем“ СМ 3:0 (25:19, 25:16, 25:23)

ЖОК „Железничар“: Вања Ивано
вић, Мина Станојевић, Александра Узе
лац, Ана Антонијевић, Стефана Пакић
(л), Тања Станојевић, Мина Стојановић,
Адриан
 а Костадиновић, Келсеу Јане
Велтман, Валерија Савићевић, Ана Сто
јановић (л), Дезиретт Мадан Росалес.
Тренер Бранко Ковачевић.
ЖОК „Срем“: Ана Михајловић, Мина
Михајловић, Дуња Грабић, Ања Гаће
ша, Ана Сарић, Ивана Тадић, Љубица
Дапчевић (л), Тијана Јовановић, Драга
на Стевановић, Исидора Егић (л), Дуња
Станковић, Миња Драшковић, Јова
на Антић, Милица Живановић. Тренер
Никола Каприц, помоћни тренер Катари
на Чутовић.

Одличан одбојкашки меч пред око
200 гледалаца који је одигран у суботу
5. новембра Лајковцу заслужено је при
пао фавориту - екипи „Железничара“.
Мада су изгубиле сва три сета Среми
це су пружиле добру игру и у већем делу
меча су биле равноправне противнице.
Меч је био поготово неизвестан у првом
и трећем сету. Сремице су и овај пут
имале проблема у пријему што је свој
одраз имало и на остале фазе игре. Тре
нер Каприц се определио за стандардну
поставу Михајловић Ана, Грабић, Стева
новић, Антић, Живановић а на позицији
коректора меч је започела Ана Сарић.
Улога либера је овај пут била намењена
искусној Исидори Егић. Одлична је била

Дуња Грабић са 14 поена а истакла се
и млада Јована Антић са 7 и високим
процентом реализације напада. У тре
ћем сету добру игру је пружила и корек
торка Миња Драшковић. „Железничар“
је извео своју најјачу поставу са две
иностране играчице, репрезентативком
Србије Аном Антонијевић и примачким
паром Вања Ивановић и Александра
Узелац. Митровчанке се нису уплаши
ле противничке поставе, достојне борбе
за титулу првака па су и у овој утакмици
показале свој потенцијал. Већ у уторак
на свом терену екипа „Срема“ дочекује
прошлогодишње првакиње и још једног
кандидата за титулу - екипу „Црвене зве
зде“.

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ОДБОЈКАШКА ЛИГА - ГРУПА ЗАПАД

Четврта узастопна победа
одбојкаша „Срем Итона“

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.

ЖЕНСКА РУКОМЕТНА СУПЕР Б ЛИГА, 7. КОЛО

Сремице рутински до бодова у Молу

ЖРК „Халас Јожеф“ Ада – ЖРК „Срем“ Сремска Митровица 23:37 (10:19)

ЖРК „Халас Јожеф“: Гутеша, Мрк
шић, Берта, Циђи, Онецки, Кнежев,
Крањац, Малуцков, Цветковић, Стева
новић, Новосел, Бониш, Попов, Радуло
вић, Кочиш. Тренери Александар Саву
љевић и Миле Зечевић.
ЖРК „Срем“: Милица Шпољарић,
Марина Шпољарић, Црнобрња, Мијаи
ловић, Шерфези, Радуловић, Васиље

вић, Блажић, Дракула, Скенџић, Митрић,
Смајић, Булатовић, Петровић, Ђулинац.
Тренери: Саша Којовић, Душан Дрча.
У
седмом колу женске рукомет
не Супер Б лиге рукометашице „Сре
ма“ однеле су у недељу 6. новембра
цео бодовни плен из Мола на гостова
њу последњепласираној екипи „Халас
Јожефа“ из Аде. Победа гошћи из Срем

ске Митровице ни једног тренутка меча
није доведена у питање. Најеф
 икаснија
играчица „Срема“ била је Наташа Раду
ловић са 11 голова, док је два поготка
мање постигла Николина Булатовић.
Сремице су тако оствариле четврту
победу за тренутно четврто место на
табели. У наредном колу у халу „Пинки“
долази београдски „Раднички“.
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MOZZART BET ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА СРБИЈЕ
17. КОЛО

„Раднички” наставио
серију без пораза
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ШАХ

Шахисткиње
„Сирмиума“
четврте у Србији

ФК „Раднички“ СМ – ФК „Раднички“ Нови Београд 2:1 (1:0)

Постава „Радничког“ пред сусрет са имењацима из Новог Београда

ФК „Раднички“: Драгићевић, Про
тић, Ивић, Чарапић, Игњатовић, Коваче
вић (од 78. Ристовић), Петровић (од 70.
Милинковић), Пиус (од 46. Гајић), Ђор
ђевић (од 90. М. Ковачевић), Грбовић,
Маринковић. Тренер: Дејан Николић.
ФК „Раднички“ НБ: Лазаревић, Гулан
(од 17. Ћурчић), Станковић, Обрадовић
(од 65. Ахметовић), Мијаиловић, Неуре
дини (од 73. Бранковић), Ђокић, Стоиса
вљевић (од 46. Величковић), Брежанчић,
Мелентијевић, Ђорђевић (од 65. Кнеже
вић) Тренер: Владета Томић.
Жути картони: Петровић, Игњатовић
(„Раднички“ СМ), Мијаил
 овић, Брежан
чић, Ахметовић („Раднички“ НБ).
Црвени картони: Протић, Милинко
вић („Раднички“ СМ), Ђокић, Ахметовић
(„Раднички“ НБ).
Главни судија: Мирослав Матић,
помоћници Тошић, Стојковић.
Фудбалери „Радничког“ дошли су у
суботу 5. новембра у 17. колу прволига
шког такмичења до три вредна бода про
тив истоимене екипе из Новог Београда.
Почетак утакмице није обећавао узбуђе
ња којих је било у другом делу, нарочито
при крају меча који је трајао више од 100
минута. Домаћи играчи боље су почели
меч и већ у 8. минуту после „слободњака”
са леве стране Крста Ђорђевић је гла
вом проследио лопту у петерац Новобе
ограђана где ју је такође главом захватио
Јован Маринковић и сместио у мрежу.
„Раднички“ је током првог дела игре био
доминантнија екипа, нарочито на среди
ни терена. После одличне соло акције
Страхиње Чарапића у 35. минуту Обуја
Пиус и Ђорђевић нису се најбоље сна
шли у шеснаестерцу гостију. У следећем
нападу Ђорђе Петровић дошао је са лоп
том по левој страни до леве стативе гол
мана гостију али је од свега остао само

корнер. „Раднички” из Новог Београда у
40. минуту остаје без Немање Ђокића
због другог жутог картона. Друго полу
време је почело шансом Ђорђевића у 49.
минуту да би у 55. минуту из прве изглед
не прилике резервиста Алекса Величко
вић одлично прихватио лопту у шеснае
стерцу домаћина и ефектним ударц
 ем
са леве стране искоса, између својих
чувара послао је лопту иза леђа голмана
Драгичевића. Резултат је био изједначен.
Утакмица је настављена у жестоком так
мичарском ритму, а боља и бројчано јача
екипа домаћина „јурила“ је други пого
дак. После центаршута Радоша Протића
Урош Гајић је имао шансу у 60. минуту а
десет минута касније обе екипе имале су
изгледне прилике за гол. После корнера
митровачких „црвених“ са десне стране
оборен је Лазар Ивић а судија је показао
на белу тачку за екипу домаћина. Сигу
ран извођач у 86. минуту био је Крста
Ђорђевић, па су Митровчани стигли до
чини се заслуженог водства. Велика нер
воза и важност утакмице у последњим
тренуцима утакмице „закували“ су ситу
ацију на терену и клупама за резерве,
па је дошло до кошкања међу играчима.
Судија је био принуђен да додели још три
црвена картона. Публика је била незадо
вољна чињеницом да је делилац правде
значајно продужио меч. Тренер гостују
ћег тима Владета Томић подвукао је да
је ова утакмица имала бодовни значај за
његову екипу али да честита домаћину на
заслуженој победи. Дејан Николић био је
задовољан издањем својих изабраника
и сматра да је његова екипа пропустила
прилику да меч „реши“ раније, код резул
тата 1:0. „Раднички“ се овом победом
попео на одлично шесто место првен
ствене табеле а у наредном колу игра се
сремски дерби у Инђији.
Д. М.

Првог новембарског дана 2022. годи
не на Старој планини је завршена Прва
шаховска лига Србије за жене. Екипа
Шаховског клуба „Сирмиум“ није поно
вила
прошлогодишњи
шампионски
резултат. Освојено је четврто место у
конкуренцији дванаест најбољих екипа
Србије.
У митровачком клубу не желе да буду
нескромни па кажу да се четврта позици
ја у Србији не може сматрати неуспехом,
због чега свим шахисткињама (Лела
Џавакишвили, Јована Ерић, Тијана Бла
гојевић, Марина Гајчин и Мила Жарко
вић) треба честитати на уложеном труду
и енергији. Ове године најбоље су биле
шахисткиње „Рада“ које су освојиле прво
место, екипа „Основца“ која је завршила
као друга и тим „Црвене звезде“ на тре
ћем месту. У „Сирмуиму“ подвлаче да
лига никад није била јача и да је наред
не године уз добар рад могућа и борба за
државно “злато”.

ЏУДО

Златни
Урош Антонић

Дугогодишњи такмичар Џудо клуба
ЛСК из Лаћарка Урош Антонић, који је
прешао у редове београдског „Парти
зана“, освојио је златну медаљу, а са
клубом и Прву лигу Србије у екипној
кокнуренцији. У веома тешкој екипној
конкуренцији својим победама допринео
је освајању лиге.
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ПОЧИЊЕ ВРЕМЕ ФУДБАЛА: НОСТАЛГИЧНО СЕЋАЊЕ НА НЕПРАВЕДНО
ЗАБОРАВЉЕНО (1)

Били смо једина
екипа без примљеног
гола у квалификацијама

Пише:
Стефан Јовић

Уочи Светског првенства у фудбалу, које ће се овог и наредног месеца одржати у
Катару, објављујемо текст Стефана Јовића о репрезентацији Србије и Црне Горе,
државе које више нама, али постоји живо сећање на момке који су изборили пла
сман на Светско првенство у Немачкој 2006. године

Р

еч је о фудбалској репрезентацији
Србијe и Црне Горе, државе која је
била краткотрајног постојања, свега
три године, сматрана као привремено
прелазно решење пре коначног раздру
живања две чланице државне заједнице.
Без обзира, све то није утицало много на
национ
 ални спорт па се са старим спорт
ским постигнућима из југословенске ере
наставило. Биo је то мој средњошколски
период, крај детињства и почетак прве
младости, могло би се рећи најлепше
доба, жал је што се то схвати тек касније
због чега се са сетом гледа то прошло
време.
Почео бих причу од месеца јуна 2003.
године и понора у који је запала наша
фудбалска репрезентација. Најпре смо
преслишани у Хелсинкију од Финаца глат
ких 3:0, а пар дана касније нешто још
горе, догађај који дође као „кец на једана
ест“ за поругу и подсмех. Изгубили смо од

Азербејџана, тада крајње фудбалске мар
гине. Тадашњи селектор, познато фуд
балско име Дејан Савићевић очекивано
поднео је оставку.
А онда кормило репрезентације преу
зима Илија Петковић. Стари љубитељи
фудбала знали су га као репрезентативца
оне велике државе и фудбалера ОФК
Београда, за млађе и нас мале био је
готово непознат тим пре због до тада не
много звучне тренерске каријере. И поче
ло је стварање тима и завршетак прово
ђења до тада мало успешне смене гене
рације. Са позорнице су дефинитивно
сишли стари „плави“ Мијат, Миха, Бата
раније још опростили су се Пикси, Деја ...
Захваљујући пређашњим лошим резул
татима готово смо изгубили и теоретске
шансе за пласман на ЕУРО 2004 у Порту
галу. Остало је да се одигра још три утак
мице у актуелним квалификацијама које
ће већ се видело послужити као припре

ма за наредне квалификације за Светско
првенство у Немачкој тада још далеке
2006. године. И одигране су те три утак
мице више него коректно и пристојно, од
могућих 9 узето је 7 бодова, двапут побе
ђен боље пласирани Велс и одигран
реми са вечито фаворизованим Азурима.
Сада се на хоризонту јасније видео циљ
и могао је да почне подухват Немачка
2006.
То је оно време када тинејџери не хају
за школске обавезе, или их запоставе или
невољно одрађују, част изузецима. Вре
ме када је „једино важно било постати
лево крило и центарфор школског тима“.
Школски сати многима су нам пролазили
у мислима на вечерашње утакмице Лиге
шампион
 а или у ишчекивању викенд дер
бија или утакмица репрезентације нарав
но ако је календарски ред на њих. Фудбал
и прве љубави предмет размишљања,
остало све било је ван видокруга, опет ћу
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рећи част изузецима. Помно сам пратио
развој и пут те репрезентације, превас
ходно због јаке жеље да нам у фудбалу
коначно крене.
звучене су квалификационе групе
за наредно светско првенство,
нимало завидна група. Фаворизова
на Шпанија, Белгија која можда није била
као данас али имала је репрезентацију за
респект, комшијска БиХ којој је мало
фалило да се квалификује у Португал
2004. године, Литванија која није имала
нешто звучна имена али знала је да скине
скалп фаворитима и аутсајдер Сан Мари
но. За скромну репутацију и слабашну
веру у репрезентацију која је после Азер
бејџана владала може се рећи тешка гру
па. Знало се да само надљудским напо
ром и дисциплином можемо на светско у
Немачкој.
Наиме имали смо репрезентацију без
„звезда“. Репрезентативци из високе фуд
балске орбите су се опростили од репре
зентације, сада је репрезентацију треба
ло градити од глобално мање познатих
имена.
Најпознатија имена били су Дејан Стан
ковић и Матеја Кежман. Станковић иако
стандардни у Интеру не би се могло рећи
да је био неко без кога Интер не може,
Кежман је био резервиста у Челзију. У
лигама „петице“ играли су још само Мла
ден Крстајић (Шалке) и Данијел Љубоја
(ПСЖ али не овај данашњи „ПСЖ“). Саво
Милошевић био је најстарији, потицао
још из старе гарде, у то време фудбалер
шпанске Осасуне. Остатак репрезентаци
је чинили су играчи из руске, украјинске,
белгијске, грчке, турске лиге. Били су ту
Немања Видић (тада још играо за Спар
так из Москве), Дуљај, Вукић, Короман,
Гавранчић, Драгутиновић, Предраг Ђор
ђевић, голман Драгослав Јеврић бранио
је за турски Анкараспор. Кроз квалифика
ције учешће су узимали Никола Жигић,
Јестровић, Ненад Ђорђевић, Младено
вић, Симон Вукчевић, Пантелић, Мирко
Вучинић, Баста, Марјан Марковић, Нађ,
резервни голман Оливер Ковачевић ....
После неколико пријатељских утакми
ца, у септембру 2004. године квалифика
ције за Немачку 2006. године могле су да
почну. За многе су почеле неприметно и
са премало ентузијазма, ја сам почетак
жељно ишчекивао. Почело је против фуд
балског аутсајдера и „патуљасте држави
це“ Сан Марино. Ипак, после бламаже из
прошлости нисмо имали право никога
олако да схватимо. Професион
 ални и на
висини задатка били су наши репрезента
тивци, било је 3:0.
Следио је први прави озбиљан тест,
ишли смо у Сарајево на „Кошево“ на мег
дан репрезентацији Босне и Херцеговине
предвођена неколицином добрих и широ
кој јавности познатих играча, Салихами
џић (Бајерн Минхен), Сергеј Барбарез
(ХСВ), Мирсад Баљић (некадашњи фуд
балер Реала), Елвир Болић (Фенербах
че). Чињеница да такве утакмице носе
додатни политички набој додатно је посао
чинио тежим.
Одиграно је зрело пред више од 30.000
хиљада френетичних навијача, чак смо
били ближе победи. Резултат 0:0, не
поражени на врућем терену проти добре
Босне, нико чини ми се није био претера
но незадовољан тада. Пар дана касније
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Најпознатија имена били
су Дејан Станковић и
Матеја Кежман. Станко
вић иако стандардни у
Интеру не би се могло
рећи да је био неко без
кога Интер не може,
Кежман је био резерви
ста у Челзију. У лигама
„петице“ играли су још
само Младен Крстајић
(Шалке) и Данијел
Љубоја (ПСЖ али не
овај данашњи „ПСЖ“).
Саво Милошевић био је
најстарији, потицао још
из старе гарде, у то вре
ме фудбалер шпанске
Осасуне. Остатак репре
зентације чинили су
играчи из руске, украјин
ске, белгијске, грчке,
турске лиге. Били су ту
Немања Видић (тада још
играо за Спартак из
Москве), Дуљај, Вукић,
Короман, Гавранчић,
Драгутиновић, Предраг
Ђорђевић, голман Дра
гослав Јеврић бранио је
за турски Анкараспор.
Кроз квалификације уче
шће су узимали Никола
Жигић, Јестровић,
Ненад Ђорђевић, Мла
деновић, Симон Вукче
вић, Пантелић, Мирко
Вучинић, Баста, Марјан
Марковић, Нађ, резер
вни голман Оливер
Ковачевић ....
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лако на Маракани побеђен је Сан Марино
и избили смо на 1. место у групи где ћемо
касније се испоставило и остати.
И онда новембар 2004. године и први
велики успех, утакмица која ће коначно
скренути пажњу великог дела спортске
јавности на репрезентацију. Играли смо
против Белгије у Бриселу на стадиону
„Краљ Бодуен“ (некадашњи Хејсел) и
извојевана победа 2:0. Стрелци су били
Вукић и Кежман и прекинули су дуг пери
од без датог гола за репрезентацију. Том
победом затворена је репрезентативна
година и почело је одбројавање и жељно
ишчекивање које ће трајати дуже од чети
ри месеца до краја марта 2005. године
када је у Београд долазила одвајкада
фудбалска сила – Шпанија.
Није било дана у тих неколико месеци
да на спортским новинским ступцима није
спомињан меч са Шпанцима. Како се
утакмица ближила еуфорија је расла,
ишчекивање било све веће. Добру увер
тиру причинила је наша млада репрезен
тација победивши њихове младе предво
ђене Инијестом и Фабрегасом у Новом
Саду са 1:0.
Одбројавање завршено и могло је да
почне. Маракана дупке пуна. Неколико
естрадних уметник а спремајући се за
утакмицу компоновала је и израдила
песму „Цела је нација репрезентација“ и
то ће постати својеврсна химна репрезен
тације.
Утакмица одиграна и опрезно и храбро,
и мирно и агресивно, зрело и стрпљиво,
укратко једини начин како се могло и
морало играти. Резултат 0:0. Били смо
ближи победи, памтим стативу Кежмана
после „очи у очи“ са Касиљасом. Памтим
Игора Дуљаја, задњег везног који је „ста
вио у џеп“ десетине милиона вредне
Шпанце.
ако то бива или своје спортисте ома
ловажимо или преценимо, или смо
незаинтересовани или почнемо да
очекујемо превише. Тако су сви пожелели
само победу против фаворита Шпаније,
све друго будило је незадовољство.
После утакмице могле су се чути критике,
иако не гласне и пригушене створиле су
путоказ за однос ка репрезентацији у слу
чају и најмањег неуспеха, крајње незаслу
жено и неправедно, селектор и момци су
давали 120 одсто надилазећи сами себе.
Били смо 1. у групи исред „скупљих
репрезентација“ и још увек без примље
ног гола. Али авај...
У јуну те године долазила је Белгија и
екипа је истакла нову особину, показавши
да може против добре репрезентације да
одигра офанзивно и нападачки. Ређале
су се шансе пред противничким голом,
али мреже су остале нетакнуте 0:0.
Наравно, еуфорија после Брисела из
новембра 2004. године је утихнула, јав
ност је очекивала и желела више не зна
јући или заборављајући право стање
ствари и невелику тржишну вредност
репрезентативаца, квалитет противника у
групи а били смо и даље на 1. месту при
том учинивши подвиг, постали смо једина
репрезентација на планети која у квали
фикацијама још увек није примила није
дан гол! Чекао се септембар и почетак
расплета.
У следећем броју: Утакмице против
Шпаније и БиХ и виза за Немачку
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СУПЕР „Б“ РУКОМЕТНА ЛИГА СРБИЈЕ

Убљани рутински
до победе

РК „Инђија“ – РК „Уб“ 25: 29 (11:14)

РК „Инђија“: Марко Драшко, Баљак
1, Урош Живковић, Маринковић 8,
Ристић 2, Владимир Живковић, Гро
здић, Младенко Драшко 2, Балић (К),
Јевтовић 3, Ћућуз, Душанић 2, Ћосић
5, Аћимов, Мандић 1. Тренер: Борис
Жарковић.
РК „Уб“: Алашања 1, Пановски 5,
Радовановић 3, Радојчић, Петровић 4,
Никола Јовановић 3, Цонић, Зељић,
Жарковић, Ђерић, Пантић, Лука Јова
новић 3, Павловић (К) 4, Стојановић 5,
Богуновић, Зарин 1.
Лидери на табели Супер „Б“ руко
метне лиге Србије, екипа са Уба,
рутински је стигла до још једне победе
у овој сезони. Овог пута поражена је
на свом терену екипа Рукометног клу
ба „Инђија“, која је и била домаћин

овог сусрета одиграног у суботу, 5.
новембра у Спортском центру Инђија.
Домаћи су пружали отпор Убљани
ма све до шестог минута игре када су
последњи пут имали позитивних, 2: 2.
Гости у наставку показују да су бољи
ривал, и на одмор се одлази са само
четири гола предности, 11: 15.
Та предност РК „Уб“ постепено је
расла у другом полувремену. У неко
лико наврата било је и свих плус
девет голова предности за гостујућу
екипу (14: 23). Домаћин појачава при
тисак и постепено смањује високу
предност Убљана. Стигли су и до
минус три гола у самој завршници,
али су гости ипак славили на крају,
25:29. Екипа из Инђије тако је доживе
ла трећи узастопни пораз.
М. Ђ.
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КУП СРБИЈЕ ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ

Одбојкашице
„Инђије“
заустављене
у четвртфиналу

Одбојкашице „Инђије“ доживеле су
пораз у утакмици четвртфинала 57.
Куп-а Србије која је одиграна у четвртак,
3. новембра у Старој Пазови. Са макси
малним учинком од 3:0 славиле су дома
ће одбојкашице „Јединства“.
Почетак првог сета био је поприлич
но неизвестан, но ипак Пазовчанке су
успеле да се на средини „одлепе“ и завр
ше овај део игре са 25:16. Гошће су на
почетку другог сета пружиле отпор, али
„Јединство“ узима ствар у “своје руке” и
завршава и овај сет истим резултатом,
25:16. Током целог трећег сета резултат
је био доста изједначен, али тим Јове
Цаковића преузима вођство и долази до
25:20, за коначних 3:0 и пласмана у полу
финале Куп-а Србије.
У екипи „Јединства“ на овом сусрету
најефикаснија била је капитен Исидора
Коцкаревић са 20, док је Тамара Миље
вић уписала 19 поена.
М. Ђ.

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО
ВЕТЕРАНА У СТОНОМ ТЕНИСУ

Јовановић трећи

ПРВА РЕГИОНАЛНA ЖЕНСКA КОШАРКАШКA ЛИГA, 6. КОЛО

Кошаркашице „Срема“
убедљиве против Кикинде
ЖКК „Срем“ СМ - ЖКК „СО Кикинда“
83:63 (30:14, 20:15, 17:10, 16:24)
У утакмици шестог кола Прве реги
оналне женске кошаркашке лиге –гру
па А, кошаркашице „Срема“ играле су
одлично током целе утакмице и забеле
жиле трећи тријумф у првенству. Сигур
ном игром у нападу и агресивном игром
у одбрани нису дозволиле гошћама ни
једног момента да се резултатски при
ближе. Публика је уживала у лепим
акцијама и знала да награди сваки
добар потез својих љубимица. „Срем“
је заслужено победио и најавио пробој
ка самом врху табеле.
За ЖКК „Срем“ су наступале, капи

тен Марија Костић (28 поена), Мили
ца Инђић (19 поена), Мирјана Мило
вановић (16 поена), Милица Ђорђић
(12 поена), Зорана Дедовић (5 поена),
Мила Николић (3 поена), Милица Три
ван и Милица Јеринић.
Екипу „Срема“ са клупе је водио тре
нер Немања Стаменковић који је на
овој утакмици дао шансу свим играчи
цама. У екипи из Кикинде Марија Мар
чета је била најефикаснија. Постигла је
25 поена. У следећем колу ЖКК „Срем“
гостује у Бачкој Паланци екипи „Делфи
на“.

На Балканском првенству ветера
на „Ниш Опен 2022.“ које је протеклог
викенда одржано у Нишу тренер и играч
Стонотениског клуба „Срем-спин“ из
Сремске Митровице Живан Јовановић
у пару са Петком Врањешом освојио је
треће место у дублу у категорији так
мичара преко 60 година. Јовановић је
ове године био државни првак у дублу
и са овим резултатом у Нишу остварио
је највећи успех у својој стонотениској
каријери.
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У ЏУДО КЛУБУ „СИРМИУМ“ НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА ОСВАЈАЊА ДРЖАВНИХ
МЕДАЉА У СВИМ УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА

Каћа, Лана и њихови другари
спремни су за још боље резултате
Млади џудисти
„Сирмиума“ ако је
судити по њиховим
резултатима и
односу према
тренингу и
обавезама,
спремни су да
испишу нове
странице историје
клуба. Са недавно
одржаних
пионирских и
кадетских
националних џудо
првенстава
Лана Новаковић,
Катарина Томић и
Давид Перковић,
донели су у клупске
витрине нове
државне медаље.
Тренери „Сирмиума“
сматрају да најбољи
резултати деце која
су одрасла на
струњачама клуба
тек предстоје
Скори завршетак кален
дарске године прилика је за
осврт на неке од најважни
јих такмичарских резулта
та Џудо клуба „Сирмиум“.
Спортска дружина која броји
седамдесетак рекреативаца
и такмичара наредне године
обележиће 55 година посто
јања. Многи, првенствено
млади џудисти из данашњег
такмичарског погона, ако је
судити по њиховим резул
татима и односу према тре
нингу и обавезама, спремни
су да испишу нове страни
це историје клуба. Недавно
окончана национална првен
ства у „Сирмиумове“ витри
не донела су нове држав
не медаље. У конкуренцији
најбољих млађих дечака и
девојчица Митровчанка Лана
Новаковић освојила је брон
зано одличје у категорији до

Катарина Томић (десно) и Лана Новаковић (лево)
са тренерима Велимиром и Ненадом Вуколићем

48 килограма. На кадетском
Првенству Србије Катарина
Томић освојила је бронзу у
категорији џудисткиња до 46
килограма, као и њен клуп
ски колега Давид Перковић у
мушкој конкуренцији и кате
горији преко 81 килограма.
Претходно је осамнаесто
годишњи Огњен Трогрлић,
школски првак Србије, постао
освајач јуниорске државне
бронзе у категорији до 81
килограма а Катарина Тре
ћаковић исто одличје освоји
ла је међу јуниоркама до 78
килограма. Међу џудистима
„Сирмиума“ од недавно је
и Славко Лончаревић, про
шлогодишњи првак Србије у
конкуренцији млађих пиони
ра. Иза ових и многих других
такмичарских резултата стоји
потпис искусних митровачких
тренера Велимира и Ненада

Вуколића.
Велимир Вуколић прати
сваки такмичарски корак мла
ђе пионирке Лане Вуколић
трудећи се да јој пренесе зна
ња и технике које ће приме
њивати у наредним узрасним
категоријама. Задовољан је
њеним напретком и чиње
ницом да је за свој узраст и
године показала изузетну
озбиљност и приврженост за
древну борилачку вештину.
Тренер Ненад Вуколић сма
тра да је Лана изузетан тале
нат и нада од које се тек оче
кује да уз много рада и учења
кроз пет или шет година пока
же своје најбоље резултате.
– Прва места која је Лана
већ освојила на многим так
мичењима наговештавају да
би она могла бити озбиљан
шампион. То је девојчица
која нас је више пута питала

можемо ли имати још један
тренинг у току истог дана,
што је заиста реткост код
данашње деце, каже тре
нер старијих такмичарских
група „Сирмиума“ иза кога
је озбиљна џудо каријера у
свим узрастима, укључујући
и онај најтежи – сениорски.
Свестан колико се и сам
одрицао трудећи се да од
оца Велимира савлада тај
не џудо вештине, Ненад је
годинама посвећен системат
ском раду на стварању “ком
плетног” такмичара. Резул
тати његовог рада прилично
су евидентни. На листи тих
резултата истакнуто место
припада кадеткињи Катари
ни – Каћи Томић, четрнае
стогодишњој девојчици чије
се име појављује у готово
сваком извештају о успесима
митровачког клуба. Сматрају
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Лана Новаковић: Желим
једну од европских медаља
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
првак у својој узрасној гру
пи и категорији до 44 кило
грама. Ове године у нешто
јачој конкуренцији до 48
килограма била је трећа а
њени победнички мечеви
били су кратки и нападач
ки ефикасни. Има велике
спортске амбиције и како
сама каже, циљ јој је осва
јање европских медаља.
– За мене је џудо веома
ћи да њено време за докази
вање у старијој конкуренцији
тек предстоји, тренер Вуко
лић није инсистирао на Каћи
ном учешћу на овогодишњем
државном првенству за мла
ђе сениорке али је на квали
тетном међународном турни
ру у Беочину који је окупио
представнике великог броја
држава сениорска нада „Сир
миума“ без проблема ушла у
финале. Такмичарска година
и целокупне припреме биле
су подређене шампионату
Србије који је 22. октобра ове
године организован у Београ
ду. Ненад Вуколић који у сво
је такмичаре улаже огроман
труд и енергију инсистира на
тактичкој дисциплини, пер
фекцији и правовремености
у извођењу одређених поте
за и техника. У том правцу он
усмерава и карактер такми
чара. У Катаринином наступу
на државном првенству, без
обзира што је и сама борба за
финале велики успех, тренер
је очекивао улазак у фина
ле, уверен да су Катаринино
знање и уложени рад вредни
борбе за злато. У полуфинал
ној борби она је направила
једну или две грешке и пола
или једна секунда времена
„коштали“ су је финала. У
борби за треће место освоји
ла је бронзу.
– Остаје жал за тим фина
лом, али ово је за Каћу вели
ко искуство које се мора
стицати у овом узрасту, јер
овако нешто може да се деси
и искусним сениоркама. У
Катаринином случају могу да
будем задовољан само ула
ском у финале, каже тренер
Вуколић.

забаван и интересантан
спорт јер има много разли
читих техника које можемо
да вежбамо и да их при
менимо у току борбе. То
ме инспирише и подстиче
да тренирам и нестрпљи
во ишчекујем сваки тре
нинг, јер ми се свиђа начин
рада са нашим тренерима.
Једва чекам да пређем у
старију групу, каже тален
тована млађа пионирка
Лана Новаковић.
Тренер Велимир Вуколић
каже да ће у наредне две
године Лана бити у конку
ренцији старијих пионирки
где је чека још озбиљнији
рад и надметање са такми
чаркама из јаче категорије.

Један од ефикасних захвата Лане Новаковић
на последњем државном првенству

Кад џудо „уђе у крв“
постајеш рођени победник
Тренер Ненад Вуколић
радо издваја такмичарски
учинак Катарине Томић јер
је то девојчица са којом је
радио од првог дана, у њеном
предшколском узрасту када
је Каћину мајку а своју школ
ску другарицу, уверио да је
управо џудо идеалан спо
рт за Катарину. После свега
три месеца тренинга побе
дила је на клупском турниру.
Са својих свега шеснаестак
килограма тада је савладала
противницу од 25 килограма.
Према Ненадовим речима,
очигледан резултат његовог
и Каћиног заједничког рада и
спремности јесте податак да
је на прошлонедељним град
ским уличним тркама Ката

рина Томић тријумфовала
испред девојчице која трени
ра атлетику.
– Џудо је прелеп спорт и
сваком бих препоручила да
пробају да га тренирају, јер
ће временом доста научити
и стећи пуно добрих пријате
ља. Овај спорт и напори које
он тражи већ су ми „ушли у
крв“. Никад нећу напусти
ти џудо, чак ће и моја деца
тренирати овај спорт, увере
на сам у то, каже новопече
на средњошколка Катарина
која самоуверено истиче да
јој је џудо помогао у изграђи
вању чврстог става, дисци
плине и озбиљности по којој
је препознатљива у друштву
својих вршњака.

Потенцијал за међународни
такмичарс
 ки програм: Катарина Томић

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
програм јер сматра да је ово
узраст у коме са децом тре
ба радити на озбиљнијем
нивоу. Циљ свега је изнедри
ти добре сениорске џудисте.
До краја године Катарина би
могла наступити на „Serbia
openu“-  међународном тур
ниру који окупља девојке до
18 година, што би по речима
њеног тренера била прилика
да у надметању са старијим
и зрелијим борцима научи
нешто ново и оствари напре
дак. Међународни програм
такмичења у стручном раду
не би променио много, изузев
што би се појачао интензи
тет тренинга, али би питање
финансија и спонзорства у
овом случају било од кључне
важности, јер овде има мно
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
да се „сложе многе коцкице“.
Резултати митровачких џуди
ста и џудисткиња препознати
су и више пута награђивани
од стране локалне самоупра
ве.
Д. Мостарлић
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Одбројавање
може да почне

MRTAV
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}
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ођосмо и до краја групне фазе
европских фудбалских такмичења.
Посао је одрађен, сада је време
да се фокус полако пребацује на Катар
и оно што нам следи крајем новембра.
Добро, има још пар кола да се одради у
националним првенствима, али јасно је
већ сада да ће све бити у сенци припре
ма за највећу светску фудбалску смо
тру.
Овогодишња Лига шампиона нам је
пружила увид у право стање ствари у
европском фудбалу. Већ се знало и пре
последњег кола да су Шпанци дебело
подбацили. Само један шпански тим је
прошао даље, а посебно се обрукао
Атлетико Мадрид који је завршио задњи
у својој групи. Позната је ствар да је
Дијего Симеоне један од најплаћенијих
тренера на свету. Да ли је то заслужио,
велико је питање. Можда је време да му
се челници јорганџија захвале на
сарадњи. Ионако су свих ових година
под његовим вођством играли одвратан
фудбал. Може се рећи да су били ружно
паче фудбалске игре. Или је можда
боље рећи – дете које само мама може
да воли. Е толико ружно изгледају на
терену.
Енглези су, са друге стране, одрадили
рутински посао у својим групама. Једи
но је Тотенхем мало штуцао. Оно што је
најбитније, то је да су се сва четири
представник а домогла нок аут фазе.
Тимови са Острва доминирају европ
ским фудбалом, то је сада већ свима
јасно. Паметан рад са младим играчима
и улагање у национално такмичење и
инфраструктуру донели су резултате.
Као први фаворит за освајање Лиге
шампион
 а истиче се наравно Манче
стер Сити. После довођења Ерлинга
Халанда у своје редове, све осим титу
ле сматраће се великим неуспехом за
грађане. Треба ипак истаћи да Гвардио
ла уме да подбаци у битним моментима
због свог превеликог размишљања и
комбиновања. Некада је најтеже бити
једноставан.
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Италијански Јувентус ће своју срећу
тражити у Лиги Европе на пролеће.
Велики неуспех екипе нашег Душана
Влаховића, али када их видите на тере
ну, постаје јасно зашто су ту где јесу.
Довољан је податак да су имали једну
победу и пет пораза. И тако несрећни,
успели су да остану у Европи, јер су
испод њих остали још већи пацери.
Макаби, екипа која је нашој Звезди
дошла главе у квалификацијама, имао
је исти број бодова али су за разлику од
Италијана некако успели да приме 21
гол на шест мечева. Сјајно.

Партизан је направио
велики успех пласманом у
нокаут фазу, узевши у
обзир то у каквим је про
блемима клуб и ко га
води. Гордан Петрић је
извукао максимум из своје
екипе и на томе му треба
честитати. Није мала
ствар да из борбе са
немачким, чешким и фран
цуским представником
изађете као екипа која иде
даље. Ништа слабија гру
па од Звездине у Лиги
Европе
У Лиги Европе се завршило све у
мање – више очекиваном маниру. Тимо
ви који су разочарали су свакако Лацио
и Олимпијакос који нису успели да про
ђу даље. И док Лацио није имао среће у
невероватном сплету околности где су
све четири екипе у групи имале на крају
по осам бодова, Олимпијакос је у рела
тивно лакој конкуренцији завршио так
мичење последњи са само два бода.
Наша Црвена Звезда је на крају поне

ла фењер у својој групи. Сценарио који
се донекле и очекивао узевши у обзир
то да се српски клуб морао вадити у
последњем мечу против Монака у гости
ма. Провели су се црвено – бели као
боси по трњу у Кнежевини. Попише
четири комада, а богами могли су и још
толико. Тотални распад на терену иде
на душу у највећој мери тренеру који је
извео ултраоф
 анзивни састав на мег
дан много јачем противнику. Покушао је
да се коцка Милојевић, али је ваљда
заборавио да у овом моменту Звезда
нема ни везни ред, нити одбрану за
такве егзибиције. Од самог старта се
видело куда све то води. Ко је био паме
тан угасио је ТВ већ у петом минуту.
Сада им остаје домаће првенство и
борба за титулу која доноси место у
Лиги шампион
 а. Ако су иоле паметни,
већ сада ће кренути у стварање екипе
за следећу сезону и довођење квали
тетних појачања за најјаче европско
такмичење. Па можда коначно видимо и
неког крштеног десног бека.
у Лиги конференције је, може се
рећи, све прошло по плану. Када
се мало боље погледа и анализи
ра шира слика, јасно је да је Партизан
направио велики успех пласманом у
нокаут фазу, узевши у обзир то у каквим
је проблемима клуб и ко га води. Гордан
Петрић је извукао максимум из своје
екипе и на томе му треба честитати.
Није мала ствар да из борбе са немач
ким, чешким и француским представни
ком изађете као екипа која иде даље.
Ништа слабија група од Звездине у Лиги
Европе.
Мучили су се црно – бели и стрепели
у последњем мечу са Словацком. На
крају – реми и друго место у групи.
Србија ће ипак имати једног представ
ника у Европи на пролеће. Партизану
остаје да се што боље спреми за тај део
сезоне, јер је домаће првенство већим
делом затворено до самог краја.
Одбројавање до Катара може да поч
не.

И

Одељење за привреду, Општинске управе општине Стара Пазова, сходно одредбама члана 10. Закона о процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом Решењу за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње
рециклажног центра металних и неметалних отпадака у две фазе на животну средину
Носилац пројекта, „STEEL-IMPEX“ Д.О.О. из Петрова
радина, ул. Рада Кончара бр.1, дана 13.10.2022.године,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене ути
цаја на животну средину, пројекта изградње рециклажног
центра металних и неметалних отпадака, у две фазе, на
кат.парц.бр.1856/2 к.о. Крњешевци у радној зони Крње
шевци.

Након омогућеног јавног увида у поднети захтев, дана
31.10.2022. године, донето је Решење да није потребна
процена утицаја предметног пројекта на животну среди
ну.
Контакт особа: Маја Мушкиња
Тел.064/649-7721
e-mai:l logistics@steelimpex.rs
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VREMEPLOV
9. новембар
1799. Наполеон Бонапарта вој
ним ударом срушио владу
Директоријума и као први кон
зул преузео власт у Францу
ској.
1938. Током ноћи, нацисти у
Немачкој демолирали више од
7.000 јеврејских кућа и продав
ница и спалили на стотине
синагога. Убијено преко 90
Јевреја. Догађај назван Кри
стална ноћ јер су улице немач
ких градова биле прекривене
разбијеним стаклом.
10. новембар
1796. Умрла руска царица
Катарина II Алексејевна, Ката
рина Велика.
1991. У Вуковару почеле улич
не борбе припадника Југосло
венске народне армије и хрват
ских полицијских снага. Једини
це ЈНА освојиле Вуковар 18.
новембра.
11. новембар
1821. Рођен је Фјодор Михајло
вич Достојевски.
1918. Капитулацијом Немачке
завршен је Први светски рат у
којем је учествовало 36 држа
ва. Живот је изгубили око 10
милиона људи.
2004. У војној болници у Пари
зу умро је палестински пред
седник Јасер Арафат
12. новембар
1933. Национал-социјалистич
ка радничка партија Адолфа
Хитлера добила је изборе и
преуз ела власт у Немачкој.
1956. Београдско позориште
“Атеље 212” је у адаптираном
делу зграде “Борбе” извело
прву представу, “Фауста” Јоха
на Волфганга Гетеа.
13. новембар
1813. У Његушима рођен Петар
II Петровић Његош, црногорски
владика, филозоф и државник,
велики епски песник, аутор
славног драмско-епског дела
“Горски вијенац”. Као државник
поставио темеље модерне
црногорске државе, установио
извршну власт и Сенат, органи
зовао судове, увео порезе.
14. новембар
1918. Томаш Масарик изабран
за првог председника Чехосло
вачке.
2001. Пет држава-наследница
СФРЈ постигле договор о
почетку припрема за расподелу
74,5 милиона долара у злату
као прве рате укупне зостав
штине од око две милијарде
долара.
15. новембар
1577. Енглески гусар и адми
рал Френсис Дрејк кренуо на
пут око света. После трогоди
шњег успешног путовања
постао први Енглез који је
опловио Земљу. Током путова
ња обишао обале Африке и
Америке, нападајући и пљачка
јући шпанске бродове.
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HOROSKOP
ОВАН: Потрудите се
да успешно спроведе
те све своје идеје и
план ове
у
дел о.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тиm прове
рите сараднике за које вас везују
зајeднички интереси. У љубавном
односу, немојте узалудно покуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.

ВАГА: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију. Боље је да се
држите проверених правила и да
избегавате било коју врсту ризи
ка. Обрадоваће вас поступак
неких блиских пријатеља. Налази
те се у фази емотивног узлета,
тако да односи са партнером
доживљавате као остварење сво
јих слатких снова.

БИК: Ослањате се на
своје преговарачк е
манире, јер да без
добре припреме нема
ни заједничког успеха. Потребно
је да се усаглашавате са својим
сарадницима око важних питања
како би сви око вас осетили
моралну и материјалну сатисфак
цију. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делују врло подстицајно. Потру
дите се да обрадујете блиске осо
бе на неки неуобичајени начи.

ШКОРПИЈА: У зави
сности од личног инте
ресовања и мотиваци
је коју имате, осмисли
те нека нова или модификована
решења која ће вам доносити нај
боље резултате. Потребни су вам
разноврсни дипломатски манири
или компромисна варијанта као
успешна формула која доноси
корисне и дугорочне резултате. У
љубавном живот у уживате у
разноврсним ситуацијама.

БЛИЗАНЦИ: Добре
идеје које имате зах
тевају и ширу подр
шку од оне коју тре
нутно уживате у кругу сарадника.
Све што желите можете и да
остварите, али уз асистенцију и
нечију подршку. Будући да ви сјај
но функционишете у партнерству
потрудите се да око себе окупите
особе од поверења и угледа.
Довољно сте вешти и сналажљи
ви да приволите вољену особу на
неке своје замисли

СТРЕЛАЦ: Улажете
вел ик и
нап ор
да
остварите позитивне
резултате у свом про
фесионалном изражавању, али
постоје изненадне ситуације које
ремете ваше планове и пословну
концепцију. Потребно је да се рас
теретите од додатних обавеза,
немате довољно енергије да се
ангажујете на више страна исто
времено. Склони сте честим про
менама емотивног расположења.

РАК: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова у
договору са сарадни
цима како бисте побољшали своју
пословну позицију. Слободно
можете да инсистирате на својим
идејама јер имате врло поуздане
показатеље о успеху. У свом емо
тивном заносу спремни сте да
учините нешто посебно како бисте
импресионирали партнера.

ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим идејама и
стратегији коју спрово
дите делујете веома
озбиљно на своје сараднике.
налазите се у сјајној прилици да
остварите дугорочне пословне
интересе. Умете да се наметнете
у правом тренутку и често водите
главну реч у преговорима. Важно
је да подстичете двосмерне кон
такте. Догађаји који вас прате у
љубавном животу делују охрабру
јуће.

ЛАВ: Постоје важни
циљеви које можете
да остварите у разним
фазама или на неки
заобилазан начин. Стало вам је
да осмислите добру пословну
стратегију на основу које ћете
успешно реализовати скоро све
сто сте замислили. Наставите да
се понашате довољно проми
шљено у процени правих вредно
сти. Очекује вас позитиван обрт у
љубавном животу.

ВОДОЛИЈА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили
ком испуњавања разних договора
које имате са сарадницима. Реал
но заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност. У односу са партнером нема
потребе да упорно понављате
ситуац
 ије које не доносе жељени
ефекат.

ДЕВИЦА: Уз добру
процену могућности и
прав ил ан
изб ор
сарадника релативно
брзо можете да остварите своје
циљеве на пословној сцени.
Понекад морате деловати енер
гично у друштву сарадника. Када
сте добро расположени имате
утисак да су вам доступне најбо
ље могућности и тада обично
бирате неку доминантну улогу
пред својим партнером.

РИБЕ: Делујете врло
амбициозно пред сво
јом околином и свима
јасно дајете до знања,
да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуаци
је које захтевају неки вид ризика
или веће улагање новца. Неоп
ходна вам је породична хармонија
и нечије присуство како бисте
остварили бољу психолошку рав
нотежу.

Crkveni
kalendar
Среда, 9. новембар
(27. октобар)
Свети мученик Нестор
Четвртак, 10. новембар
(28. октобар)
Св. мученик Теренције; Св.
Арсеније Сремац, Архиепископ
српски
Петак, 11. новембар
(29. октобар)
Преп. Аврамије Затворник; Св.
препмуч. Анастасија Римљанка
Субота, 12. новембар
(30. октобар)
Св. краљ Милутин; Преп. Тео
кист и Јелена; Св.Варнава Хао
стански Исповедник
Недеља, 13. новембар
(31. октобар)
Вети апостоли Стахије, Ампли
је, Урван и други с њима
Понедељак, 14. (1) новембар
Свети Козма и Дамјан – Враче
ви
Уторак, 15. (2) новембар
Свети мученици Акиндин, Пига
сије и други с њима

Банини кекс
Састојци: 2 јаја, 2 шољице
шећера (250г), 1 ванилин шећер
(10г), мало мање од 2 шољице
уља (200мл), 6 шољица брашна
(500г), 1 прашак за пециво (10г),
џем од кајсије.

Припрема: Умутити јаја, па
додати шећер и ванилин шећер.
Након тога, усути уље и мутити
док се сасвим не сједини. Затим
додати брашно измешано са пра
шком за пециво, те миксером
(додаци за мешење теста) или
ручно умесити глатко тесто Пра
вити куглице од теста, поређати у
плех, и онда у сваку куглицу ути
снути рупу дршком од варјаче (не
притискати до краја) и усути мало
џема од кајсије.
Пећи у унапред загрејаној рер
ни на 190 степени 14-15 минута.

• Какав ти је плен, таква
си и звер.
• Шта зна жеља шта је
немогуће.
• Чим ја размишљам, зна
чи нећу.
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МАЛА УМЕТНИЧКА ДЕЛА ПАЗОВЧАНКЕ АНЕ ОЧОВАЈ

Словачка ношња
осликана на тањирима
Да би осликала један тањир или неки
други предмет, не треба ми много време
на. Четкица у руке, акрилне боје и тако
настају мала уметничка дела, објашњава
пензионерка Ана

Ана осликава тањире

Како би сачувала од заборава словач
ку традицију и обичаје, пензионерка Ана
Очовај из Старе Пазове пре пола века
почела је да осликава тањире. Најпре је
то радила како каже, за своју душу,
затим су за радове биле заинтересоване
комшинице да би се потом прочуло по
целоj Старој Пазови да Ана израђује
права мала уметничка дела. Њени радо
ви тада су кренули пут Америке и Аустра
лије, а данас красе и многе домове и у
другим далеким земљама.
– Тањире сам почела да осликавам
пре 50 година јер сам хтела да сачувам
наше ношње тј. да њихов изглед прене
сем на тањире. Мало по мало, број купа
ца се повећавао а моја љубав према
овој врсти уметности била је све јача,
истакла је на почетку разговора Ана Очо

Сувенири од стиропора

Ана Очовај, пензионерка и уметница из Старе Пазове

вај и додала да је после тањира почела
да осликава и друге предмете.
Међу њима су и чаше, дрво, даске,
тикве... али уметница из Старе Пазове
прави и сувенире од стиропора, слика
на платну, прави магнете и бави се и
пирографијом.
– Да би осликала један тањир или неки
други предмет, не треба ми много време
на. Четкица у руке, акрилне боје и тако
настају мала уметничка дела, објашња
ва пензионерка Ана.
Иначе, за свој рад на манифестацији у
Шиду добила је и признање за најбољи
сувенир направљен од стиропора а како
каже излагала је на још неколико места.
– До сада сам излагала у Завичајном
музеју у Руми где је месец дана трајала
самостална изложба. Такође, учествова

ла сам и на Сајму туризма у Београду,
где сам на штанду локалне туристичке
организације осликавала тањире и вео
ма велики број посетилаца био је заинте
ресован за мој рад. Чак су и жене из
Мађарске купиле тањире које су понеле
као сувенир са сајма, објашњава Ана
Очовај која на крају разговора истиче јој
се јављао велики број жена које су заин
тересоване да им ова талентована пен
зионерка пренесе знање.
Како каже, сада у пензији може много
више да се посвети изради сувенира и
ослик авању различитих предмета јер
заиста ужива у томе. Недавно је почела
и да израђује слике од сламе, тако да је
то још један у низу начина да искаже свој
уметнички таленат.
М. Ђ.

Слике и тиква на којима је осликана словачка ношња

Свим Ирижанима упућујем
најсрдачније честитке поводом
Дана Општине, 13. новембра!
Председник Општине Ириг
Тихомир Стојаковић

723 НА 3030

Наташина борба за живот
Наташа Недић, млада жена и мајка
која сада има 34 године, са само 29
година је сазнала да има опасан карцином грлића материце. Њена борба
траје готово пет година и на сву срећу
иде у добром смеру, али потребна јој је
финансијска помоћ.
– Редовно сам ишла на превентивне
прегледе код гинеколога, како би све
жене требало да чине. Све се почело
дешавати након порођаја и на тим прегледима је све било у реду. Два месеца
после првог симптома отишла сам на
преглед и све је и тада, наводно, било
у реду. Тада се јављало се ванменстурално крварење. Као свака жена схватила сам да се упалила црвена лампица за опрез. Отишла сам код гинеколога и урадила ПАПА тест и неке друге
тестове и све је било уредно, поново.
Добила сам неке капи као терапију.
Докторка је сматрала да је то хормонско крварење. Опет сам се враћала
због новог крварења, да би се у фебруару 2018. на ултразвуку показало да
постоји нешто, величине нокта, рекла
је Наташа Недић.
Тада се приступило уклањању тога
за шта су лекари сматрали да је миом
или полип, али се након анализе утврдило да је реч о карциному. Након операције и уклањања карцинома, 2019.
године погоршава јој се стање. Лека-

ри откривају пун абдомен метастаза,
тумор од преко два килограма и преко 20 метастаза на плућима. Да би
Наташа живела, користи терапије које
коштају много, али дају добре резултате. Наташа је до сада прошла две операције уклањања тумора и метастаза,
24 хемотерапије, 30 зрачења плућа, 16
биолошких терапија и актуелна је 19.
имунотерапија.
– Имунотерапије су спрам хемотерапија право олакшање. Способна сам да
идем на посао, да радим, да путујем...
Месечно је за лекове потребно издвоји-

ти око 10.000 евра. На свака три месеца
идем на терапију у Немачку и то сваки
пут кошта 20.000 евра, додаје Наташа.
Ипак ова средства су веома велика
за Наташину породицу, те јој је потребна помоћ донатора и добрих људи.
– Моја жеља за животом је прејака,
али то не би било довољно да нема
помоћи дивних људи који ми помажу,
да живим, закључила је наша саговорница.
Свако ко жели, може помоћи Наташи
слањем СМС поруке 723 на број 3030.
А. Дражић

