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ИНЂИЈА

Обележен Дан ослобођења
у Првом светском рату

Полагање венаца на споменик Милунки Савић

Општина Инђија обележила је 8.
новембар, Дан ослобођења у Првом
светском рату, када је српска војска
пре 104 године, после голготе страда
ња од Цера, преко Колубаре и Албани
је, преко херојског пробоја Солунског
фронта -  стигла у српску Војводину
и у овај сремски град. Поводом Дана
ослобођења Инђије у Великом рату,
локална самоуправа организовала
је низ различитих активности. Најпре
су припадници Прве копнене бригаде
Војске Србије на шеталишту у ули
ци Војводе Степе промовисали војни
позив али приказали и део војне опре
ме. Тај догађај највише интересовања
изазвао је код деце из Предшколске
установе „Бошко Буха“. Ученици свих
инђијских основних школа имали су
прилику да разговарају са припадни
цима Војске Србије, али и да уживају
у укусу војничког пасуља који је при
преман на лицу места. Припаднике
Прве копнене бригаде Војске Срби
је поздравио је председник општине
Инђија Владимир Гак истакавши коли

Са свечане академије у КЦ Инђија

ки је значај Војске Србије, поготово у
ситуацији у којој се данас налази наша
земља.
– Хвала припадницима Прве копне
не бригаде Војске Србије који су нам
омогућили да се боље упознамо са
војним, часним позивом. По истражи
вањима, Војска Србије ужива највеће
поверење нашег народа. Данас смо
желели да прикажемо да је Војска
носећи стуб државе Србије, погото
во у овим тешким временима када се
суочавамо са проблемима на Косову и
Метохији. Када наш народ брани наци
оналне и државне интересе. Нама је
сукоба и превише и не желимо више
никада да до њих дође, истакао је
Владимир Гак, председник општине
Инђија и додао:
– Ово је велики празник за наш град
и честитам суграђанима 8. новембар,
Митровдан, дан када је српска војска
ослободила Инђију у Првом светском
рату. Велике битке претходиле су овом
дану захваљујући којима је наш град
ослобођен.

Током обележавања 8. новембра,
Дана ослобођења општине Инђи
ја у Првом светском рату, делегације
општине, војске и родољубивих удру
жења положили су венце на спомени
цима хероини Милунки Савић, краљу
Петру I Карађорђевићу и краљици
Марији Карађорђевић. Такође, одржа
на је и свечана академија у Културном
центру Инђија на којој су се бројним
гостима обратили Ђорђе Димић, пред
седник Скупштине општине Инђија и
председник општине Владимир Гак
још једном истакавши важност свих
жртава начињених у прошлости како
би наш народ данас живео слободно.  
На самом крају свечане академије,
ученици инђијске Гимназије извели су
представу „Лептир на бајонету“. Рад
ња представе хронолошки прати лик
сељака из Шумадије, Јеротија Павло
вића, и његове другове и саборце од
самог почетка рата. У представи су
приказани кључни моменти ратних
дешавања, борби, страхота рата, гол
готе и пробоја. 
М. Ђ.

Промоција војног позива у центру Инђије

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ „ЧАЈ У 8“

Почео јесењи циклус
Нови, јесењи циклус
познатог музичког про
грама румског Културног
центра „Чај у 8“ започео
је 2. новембра концертом
двојице познатих гитари
ста Јована Михајлови
ћа и Вука Драгичевића.
Програм је настављен
9. новембра концертом
„Србија нас спаја“ -  кон
цертом соло песама за
глас и клавир, односно
наступом сопрана Аготе
Виткаи Кучера и пијанист
киње Јелене Симоновић.
Ове две уметнице су
саставиле свој  концертни
програм од дела писаних
на српском, али и језици
ма националних мањина  
које живе у нашој земљи.
– Вечерас је публика
имала   прилику да чује
композиције,
односно
соло песме композито
ра који представљају све
националне
групације
које  се могу наћи у Срби
ји. Могли су да чују Србе,
Хрвате, Мађаре, Словаке,

Румуне, Бугаре, Македон
це, Грке тако да смо заи
ста гледале да обухвати
мо припаднике тих нација  
који су стварали у класич
ној музици. Пре сваког
извођења   смо говориле
и   неке занимљивости о

композиторума и самим
композицијама које је
потом публика могла да
чује, рекла је Агота Вит
каи Кучера.
Она је додала да је
више пута наступала у
Руми, да је ту начинила

и своје прве професио
налне кораке са тамбура
шким оркестром „Бранко
Радичевић“, али и да је
сарађивала са професо
ром Борисом Черногубо
вим који је водио хор.
С. Џакула
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Немачка не враћа добротом

П

редседник Србије Александар
Вучић је, без и мало увијања,
саопштио да Немачка подржава
Приштину у њеним поступцима разу
лареног деришта једног од двају опа
сних жаришта кризе у Европи. Вучић
је, разуме се, ово и раније знао али је
увек дипломатски околишио рачунају
ћи да ће несумњива и нескривена
немачка подршка такозваној Републи
ци Косово бити ограничена бар директ
ним насиљем Приштине над Србима.
Нико не верује да му је стрпљење
пукло, већ је само увидео да снисхо
дљивост не даје никакав резултат и да
је време именовати ствари правим
именом.
Требало је председнику много вре
мена да именује праву адресу при
штинског ослонца за политику прогона
Срба са Косова. Додуше, он је поме
нуо и срчано британско охрабривање
Приштине против Срба на Косову, али
и поред тога што овај искомплексира
ни империјални патуљак може доста
зла да нанесе далеко од својих грани
ца и далеко од оправданог интереса,
Срби су само немачку подршку При
штини доживели и са дубоким разоча
рењем, и са изненађењем које то није.
Од Велике Британије се ничему
добром нису надали, па ништа добро
нису ни добили.
Срби су се већ били навикли на див
ну заблуду да је Хитлеров поход на
Европу, па и на Србију у Европи, пато
лошки инцидент немачке политике
кога Немци сами себи не могу да опро
сте. Хитлер, међутим, није окупио
некакву банду лудака и разбојника,
већ је легално победио на изборима и
мобилисао све потенцијале огромне
нације за политичко и економско поко
равање Европе. Аналитика Владими
ра Путина, јединствена по разумевању
немачких прилика после Првог свет
ског рата, нашла је да су економске
прилике у Немачкој дале ветар у леђа
Хитлеровој странци. Наиме, Путин
каже да су победници у Првом свет
ском рату натоварили Немачкој, као
пораженој страни, тако високе ратне
репарације да се оне нису могле

отплаћивати без опасног осиромаши
вања немачких грађана. Те репараци
је, говорио је Путин пре неколико годи
на, учиниле су да гнев овлада осиро
машеним Немцима, и да свој глас дају
Хитлеровој странци.
Овакво разумевање, оволико прија
тељства, Немци не уживају ни од кога
другог у Европи. Па, ипак, не враћају
Путину и Русији никаквом добротом за
тако несебично разумевање њихове
историје.

Вучић можда греши у
једној ствари: иако зна
истину, он у јавном опи
сивању немачко - срп
ских односа не раздваја
немачку спољну полити
ку од немачких привред
ника. Напротив, он увек
опомиње домаћу јавност
на 80 хиљада запослених
у немачким фирмама у
Србији, па би могло да се
помисли да смо дужни
немачкој држави што је
послала привреднике у
Србију
Такође је тешко наћи политичара у
Европи који са толико политичког и
културолошког респекта говори о
Немачкој као што то говори Вучић, који
је са невиђеном марљивошћу навалио
да српску привреду ороди са немач
ком привредом.
Чиме Немци враћају Вучићу. Враћају
му једнако као Путину – непријатељ
ством и пузајућом агресијом на Косо
ву.  
Вучић можда греши у једној ствари:
иако зна истину, он у јавном описива
њу немачко -  српских односа не раз
дваја немачку спољну политику од
немачких привредника. Напротив, он

увек опомиње домаћу јавност на 80
хиљада запослених у немачким фир
мама у Србији, па би могло да се
помисли да смо дужни немачкој држа
ви што је послала привреднике у
Србију.
Можда је време да раздвојимо
немачке привреднике од немачке
политике према Косову. Наиме, немач
ку политику према Косову води сличан
интерес, ако не исти, који је у Другом
светском рату од Шиптара и немачких
нациста начинио савезнике. Немачке
привреднике  пак у Србију доводи јеф
тин руски гас и јефтина, а образована,
радна снага.
Допустимо да постоје две Немачке:
Немачка која не може да прежали што
Хитлер није победио, и Немачка која
не може да прежали што се Хитлер
међу њима родио.
алканска мапа немачких саве
зник а из Хитлеровог времена
скоро да се подудара са дана
шњом. Зар независност Хрватској
1991. године није била уручена управо
из Немачке, посебним трудом Ханса
Дитриха Геншера, нацистичког војника
и члана Хитлерјунга, и зар се Хрватска
није симболично захвалила Немцима
славном песмом   Данке, Дојчланд?
Зар данас није очигледно да немачка
политика сузбијања и закидања деј
тонских овлашћења Републике српске
иде на руку Бошњацима, савезницима
Немачке у Другом светском рату?
Осим преко гастарбајтера, Немци
немају никакве везе са Шиптарима на
Косову. Ни по   пореклу народа, ни по
територији, ни по култури. Веза је
само по савезу у Другом светском
рату, толико важном за једну од оне
две Намчке да се она не држе ни соп
ствене  политичке филозофије о једној
држави за једну нацију, па Албанцима
дају и другу државу!
Вучићево „откриће“ кључног спонзо
ра Приштине није никога изненадило.
Чак је произвело и извесно олакшање,
не због наде да ће се спонзор застиде
ти и устукнути, већ зато што му је и
стрпљиви српски председник ускратио
име пријатеља Србије.

Б
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Свечана седница

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА И ГРАДСКА СЛАВА – МИТРОВДАН

Град који чува
традицију и душу

Чињенице показују да смо центар привреде у који долазе
велике компаније, али се развијају и мали бизниси, што резул
тира новим радним местима. Успевамо у томе зато што смо
град континуитета, на прво место стављамо потребе града, а
свако за собом оставља добру основу, зато бих се захвалила и
својим претходницима, рекла је градоначелница Светлана
Миловановић
Дан града Сремска Митро
вица и градска слава –
Митровдан, обележени су
осмог новембра, према свим
обичајима и традицији. Све
чаност је започета вече пре,
присуством представник а
локалне самоуправе вечер
њем богослужењу, а наста
вљена на сам Митровдан у
цркви Светог Димитрија.
Свету литургију служио је
епископ сремски Василије.
Верском, славском обреду

присуствовала је градона
челница Светлана Милова
новић са својим сарадници
ма, а окупио се и велики број
верника. Тога дана одржана
је и свечана седнице Скуп
штине града, на којој су били
и представници митровач
ких јавних предузећа, уста
нова и привредника. Како је
речено тога дана, сви они
заједно чине да Митровица
буде квалитетније место за
живот, свих својих грађана.

Окупљене је поздравила
градоначелница, али и пред
седник Скупштине.
– Чињенице показују да
смо центар привреде у који
долазе велике компаније,
али се развијају и мали
бизниси, што резултира
новим радним местима.
Успевамо у томе зато што
смо град континуитета, на
прво
место
став љам о
потребе града, а свако за
собом оставља добру осно

Светлана Миловановић

ву, зато бих се захвалила и
својим
претх одн иц им а.
Желимо да будемо модеран
град, удобан за живот и да
истовремено сачувамо тра
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Светом Архијерејском литургијом
прослављен Митровдан
Светом Архијерејском
литургијом у саборном хра
му Светог Великомученика
Димитрија у уторак 8.
новембра прослављен је
празник овог славног све
титељ а и заштитн ик а
Сремске Митровице   који
се прославља као градска
слава. Тим поводом Светој
евхаристији коју је служио
Његово Преосвештенство
Епископ сремски Господин
Василије са свештенством
и
свеш етн ом он аш твом
присуствовали су много
бројни гости међу којима и
градоначелница Светлана
Миловановић, заменик гра
доначелнице Петар Самар
џић и председник Скупшти
не града Владимир Павло
вић. Традиционално је
освећен и пререзан слав
ски колач и начињен је  
литијски молитвени опход
поставио Бранислав Неди
мовић, некадашњи градона
челник, који је одговорном и
ефикасном локалном само
управом, која је водила
рачуна о сваком иневстито
ру, домаћем и страном и у
свакој фази, од саме идеје
да уложе у Сремску Митро
вицу, па све до почетка реа
лизације инвестиције, довео
до тога да је данас у нашем

око највећег митровачког
храма.
Његово Преосвештен
ство Епископ Василије пре
почетка Литургије увео је у
први црквенослужитељски
чин чтеца богослова Дими
трија Николића а током
литургијског славља ипо
ђак он Милован Дерета
рукоположен је у ђаконски
чин.
Владика Василије надах
нуто је беседио о Светом
Димитрију и осталим зна
ним и незнаним мученици
ма називајући их „Божијим
светиоником и јединстве
ним цветовима Божије
баште“. Преосвећени је
подсетио на историјске
околности и збивања на
подручју античког Сирмију
ма где су од најранијих
дана успостављени култ и
подигнути храмови Светом

Синероту,   Анастасији и
Димитрију.
– Направимо једну вели
ку шетњу по раскоши Божи
је баште и уживајмо у њеној
лепоти.... Овде су мучени
ци а међу њима Свети
Димитрије и многи Сирми
јумски мученици... Прибли
жите се сваком цвету у тој
чудесној башти, уживајте у
њеној лепоти и опијајте се
њеним мирисом, рекао је
владика позивајући верни
народ да се окрене изоби
љу врлина које су украс
сваког светитеља.
Епископ Василије бесе
дио је о тешкоћама и иза
зовима савременог доба
позивајући српски и друге
народе да се клоне греха
који је узрок свих савреме
них зала и окрену молитви
Богу и светитељима.
Д. Мостарлић

граду незапосленост на
историјском минимуму од
3,5 одсто. То нису подаци
локалне самоуправе, већ
Националне служ бе за
запошљавање. Данас у
Сремској Митровици има
посла за сваког ко хоће да
ради, поручио је Павловић.
Градска кућа тога дана
примила је и пријатеље гра
да, односно представнике

градова побратима, а упри
личен је и пригодан култур
но – уметнички програм.
Хор „Сербик а“ је отпевао
државну химну „Боже прав
де“, а приказан је и филм о
прошлости Сремске Митро
вице, која је након бројних
страдања постала модеран
и развијен град.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Владимир Павловић

дицију и душу. Отворићемо
још једну индустријску зону
и још два ауто – пута, каза
ла је Светлана Миловано
вић.
Свечана седница је при
лика да се сумира претход
на година и говори о плано
вима за будућност. Пред
седник Скупштине, Влади
мир Павловић, честитајући
свечани дан, говорио је и о
тој теми.
– Чврсте темеље нам је

Литијски опход око цркве

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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СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ДЕТАЉНО ИСПИРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Одржавање квалитета
пијаће воде
Испирање водоводне мреже ће бити
спроведено у среду 23. новембра у вре
мену од 8 до 14 сати

У току су припреме за испи
рање цевовода којим се до
потрошача у јавном систему
водоснабдевања, допрема
вода за пиће, кажу у Јавно
комуналном предузећу „Водо
вод“ у Сремској Митровици.
Реч је о редовним планира
ним активностима које се
предузимају са циљем да се
обезбеди одговарајући квали
тет воде за пиће како би она и
даље била потпуно безбедна
за употребу. За митровачки
„Водовод“ то је један од најва
жнијих задатака до краја ове
календарске године. Извође
ње радова планира се за сре
ду, 23. новембар.
Превентивне мере којима
се вода за пиће штити од
евент уалних нечистоћа и
замућења, део су редовних
активности током године, пре
свега у склопу секцијског
испирања цевовода на краје
вима мреже. Овога пута, у

једном дану тај посао ће обу
хватити целокупну мрежу која
је дуга близу 400 километара.
Познато је да је наша дистри
бутивна мрежа веома стара и
да то у погледу одржавања
представља велики проблем.
Испирање мреже је због тога
веома важно, како би се вода
ослободила примеса нечи
стоћа, односно хидроксида
гвожђа и мангана, а који се
временом таложе на дну
цеви. Услед промене прити
ска у цевоводу, те нечистоће
могу да проузрокују замуће
ње воде, нарочито у ситуаци
јама због којих је неопх одно
затварање линије водоснаб
девања. Планирани радови
на испирању цевовода допри
неће одржавању здравствене
исправности воде, у складу
са важећим Правилником о
хигијенској исправности воде
за пиће, а која је на подручју
града Сремска Митровица и

Испирање воде

даље једна од најбољих у
нашој земљи.
Испирање водоводне мре
же ће бити спроведено у сре
ду 23. новембра у времену од
8 до 14 сати. У том периоду
сви потрошачи, прикључени
на јавни систем водоснабде
вања у Сремској Митровици и
17 насељених места остаће
без воде.

Неопх одно је да потрошачи
претходно припреме залихе
воде за пиће и основне потре
бе. Након завршетка радова и
поновн ог
успос тав љањ а
водоснабдевања може да
дође до замућења воде,па је
потребно испустити воду из
славине, до појаве чисте
воде.
Љ. Ј.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА САЈМУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Потенцијали града
представљени студентима

Путем виртуелне платфор
ме, одржан је Сајам стручне
праксе за студенте који су
заинтересовани да стручну
праксу реализују у јавној упра
ви у академској 2022/23. годи
ни. Студенти су имали прили
ку да сазнају више о понуди
готово 800 места за праксу у
56 органа јавне управе.
Током Сајма студенти су
пратили презентације органа
и универзитета на виртуел
ним штандовима и присуство
вали тематским трибинама о
стручној пракси и запошља
вању у јавној управи, уз
директну комуник ацију са
представницима органа и
универзитета.
Град Сремска Митровица
учествовао је на Сајму струч
не праксе на свом виртуелном
штанду, а заинтересовани сту
денти имали су прилику да у
три термина испрате презен

тацију коју је представио
помоћник градоначелнице у
области инвестиција и локал
ног економског развоја Урош
Веселиновић.
Веселиновић је студенте
упознао са нашим градом
кроз три получасовна укључе

ња, кратким освртом на исто
ријски развој Сремске Митро
вице, као и представљањем
Митровице каква је данас
кроз њене потенцијале и
активн ос ти
предс тавн ик а
локалне самоуправе.
Како је рекао Веселиновић,

студенти су имали прилику да
се упознају са основним наче
лима функционисања локал
не самоуправе и да добију све
потребне информације. Град
је препознао добру могућност
да се на модеран начин при
ближи студентима и младима
путем виртуелне платформе
коју је осмислило Министар
ство државне управе и локал
не самоуправе.
– Град Сремска Митровица
је увек након завршетка про
грама стручне праксе успевао
да одабере најбоље кандида
те, који су сада део тима и
раде одговорне послове. Та
пракса ће се наставити и у
будућности, дајући шансу
младим људима да покажу
знање које су стекли на
факултетима, кроз искуство
којим ће се испрофилисати у
праве пословне људе, закљу
чио је Веселиновић.
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ПОЧЕЛА ВЕЛИКА АКЦИЈА САДЊЕ ДРВЕЋА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Формирање зеленог
прстена око града

У првој фази биће засађено 1.669 садница, а све укупно 2.008. Тај број је одабран
јер је Сремска Митровица управо 2008. године добила статус града
У четвртак, десетог новем
бра, започета је велика акци
ја садње дрвећа у Сремској
Митровици. Циљ је форми
рање такозваног зеленог
прстена око града, које ће
унапредити квалитет вазду
ха. Озелењавање је започе
то од радне зоне „Језеро“, на
Јарачком путу. Симболично
су заједничким снагама дрво
засад ил и
предс тавн иц и
Минис тарс тва
заштит е
животне средине и локалне
самоуправе, који су и парт
нери на овом пројекту.
– Ова акција је веома зна
чајна за становнике читаве
Србије, с обзиром на то да
министарство преко конкур
са, као једне од мера за уна
пређење квалитета ваздуха,
допринеће и појединачно
јединицама локалних самоу
права, а наравно и грађани
ма. Ове године су средства
добиле четрдесет и три
локалне самоуправе и само
у овој сезони биће засађено
педесет хиљада садница,
изјавила је Сара Павков из
Министарства за заштиту
животне средине.
Зелени појас у надлежном
комуналном предузећу, које
изводи садњу, називају и
зеленим штитом од аероза
гађења. На тај начин, кажу
још и да ће се унапредити
градска микроклима, раздва
јајући индустријску зону и
саобраћајнице од насеља.
– Једно дрво може за годи
ну дана да упије четири и по
килограма полутаната из

ваздуха, а ослободи 145
килограма кисеоник а. Изу
зетно је значајан и одабир
врста садница. Јавор је јед
на од врста дрвећа која еми
тује фитонциде, односно
честице које уништавају
микроорганизаме из вазду
ха. Ова врста садница,
поред четинара ће бити и
најбројнија у формирању
зеленог појас, изјавила је
председница Зелене одбор
ничке групе Тамара Милко
вић.
У првој фази биће засађе
но 1669 садница, а све укуп
но 2008. Тај број је одабран
јер је Сремска Митровица
управо 2008. године добила
статус града.
– Сремска Митровица се
претходних година највише
бавила развојем привреде и
обезб еђ ив ањ ем
радн их
места, а сада је дошло вре
ме да пређемо на виши
ниво. Реализујемо велику
садњу, овог пута то радимо у
договору са струком, Мини
старством за заштиту живот
не средине. Резултат неће
изостати, као што су зелене
оазе Градски парк, Спомен
гробље или парк код Атлет
ског стадиона и красе наш
град, тако ће и ове саднице
красити град генерацијама
које долазе, поручио је пред
седник митровачке Скупшти
не Владимир Павловић.
Поред јавора саде се и
граб, бреза, липа и више
врста четинара. А Дражић
Фото: Б Туцаковић

Почетак велике садње дрвећа

МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ИНЂИЈИ

Расписан јавни конкурс
На основу Одлуке Општинског
већа општине Инђија која је донета
на последњем заседању, расписан је
Јавни конкурс који се односи на
суфинансирање мера енергетске
санације, породичних кућа, станова
и  стамбених зграда. Мере се односе

на унапређење термичког омотача,
термотехничких инсталација и уград
њу соларних колектора за централну
припрему потрошне топле воде на
територији општине Инђија.   Јавни
конкурс траје од 8. до 30. новембра
2022. године. Сва неопх одна доку

ментација доступна је на званичној
web презентацији Општине Инђија
www.indjija.net, а све информације у
вези Јавног конкурса контактом
путем електронске адресе: energet
skaefikasnost@indjija.rs.
М. Ђ.

8

M NOVINE

ОПШТИНА ИРИГ

16. NOVEMBAR 2022.

ДАН ОПШТИНЕ ИРИГ

Прилика да се сумира
урађено и награде заслужни
колективи и појединци

Награђени за Дан општине

Повељу Општине Ириг је добио Дом здравља, за велику пожртвованост и преда
ност у борби против вируса COVID-19 као и за очување јавног здравља. Захвалница
Општине Ириг за 2022. годину уручена је Црвеном крсту Ириг за пружање помоћи
друштвеној заједници кроз хуманитарне акције и донације
Дан Општине Ириг, 13. новембар, обе
лежен је одржавањем свечане скуп
штинске седнице у простору Српске
читаонице. После интонирање химне,
одборницима и гостима се обратио
председник Општине Тихомир Стојако
вић који је подсетио на све урађено у
периоду од прошлог новембра.
Како би се иришка општина успешно
развијала потребна су и планска доку
мента, па су тако, преко Завода за урба
низам, донети бројни планови,
измена просторног плана општине,
план генералне регулације Врдника, као
планови детаљне регулације за више
места у циљу развоја туризма.

Радило се и на побољшању водоснаб
девања, урађени су бунари у Иригу у
вредности скоро 11 милиона динара,
бунар Јазак, као и техничка документа
ција за нове бунаре.
– Доста смо урадили на саобраћајној
инфраструктури у нашој општини, неке
путеве смо радили заједно са ЈП „Путе
ви Србије“. То је 15 километара пута
Ириг - Врдник, пет и по километара пута
Ириг - Нерадин, пут Јазак - Мала Ремета
у дужини од пет километара. Ту је и пут
Велика Ремета до извора Убавац чија је
дужина километар. Комплетно је ревита
лизован и Гребенски пут у делу кроз
иришку општину, а највећи радови су на

Захвалница Филипу Јовановићу
Захвалница Општине Ириг и новчана
награда, у износу од 50.000 динара је
уручена седамнаестогодишњем Филипу
Јовановићу из Крушедол Села, за пока
зану изузетну храброст и прибраност 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,
преузео команду над возилом и зауста
вио аутобус са путницима и тако избе
гао несрећу и спасао животе људи.

Фрушкогорском коридору, изузетно зна
чајном за иришку општину. У току је и
велики пројекат асфалтирања улица у
више насељених места чија је вредност
140 милиона динара, истакао је Тихомир
Стојаковић.
Он је додао и да су значајна улагања
била у пољопривреду и атарске путеве,
социјалну заштиту, реновирање објека
та месних заједница у свим селима, тако
да је тај посао остао да се уради још
само у Крушедол селу. Улагало се и у
школе и Дом здравља, а ученици до
четвртог разреда су ове године први пут
добили сви бесплатне уџбенике.
Свечаној седници СО Ириг је прису
ствовао Игор Мировић, председник
Покрајинске владе. Мировић је добио и
посебну захвалницу управо због значај
не помоћи Покрајинске владе у бројним
пројектима, али и свог личног ангажова
ња и помоћи у напорима иришке општи
не, посебно у сфери путног саобраћаја и
развоја туризма.
Он је Ирижанима честитао Дан општи
не и истакао да је Покрајинска влада
увек ту да помогне како би се реализо
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вали значајни планови и тако ће бити,
када је Ириг у питању, и убудуће.
– Малочас смо у Улици Николе Тесле
обишли радове који се изводе не само у
Иригу, него и у свим насељеним мести
ма, на реконстрижукцији улица, помогли
смо и када је реч о другим важним
пословима на територији Општине Ириг.
То је мала општина, а то некада може
бити и верујем да ће то у будућности
бити, њена срећа. Крајње конкретно,
наредне године ћемо приступити изград
њи пречистача отпадних вода на терито
рији иришке општине, наставићемо са
улагањем у локалну путну инфраструк
туру, промовисаћемо и помагати старе и
нове туристичке развојне манифестаци
је које треба да доведу много туриста,
истакао је Мировић.
Он је додао да се од почетка борио и
изборио за реализацију овог великог
инфраструктурног пројекта, чија је реа
лизација у току, а то је Фрушкогорски
коридор.
– Тај посао се данас ради и за две до
три године ћемо саобраћај изместити из
овог места и у том тренутку Ириг ће кре
нути у нову фазу развоја. Тада ће бројни
туристи из целог света долазити не само
у Врдник, већ и у Ириг и друга насељена
места, остављати овде свој новац, а ми
ћемо бити ту да помажемо оне који
данас вредно раде да би Ириг био много
развијенија и успешнија општина, пору
чио је председник Покрајинске владе
Игор Мировић.
На овој свечаној седници председник
Тихомир Стојаковић је потом уручио
признања заслужним колективима и
појединцима за ову годину и то је први
пут да су се ова признања доделила
поводом Дана општине.
Повељу Општине Ириг је добио Дом
здравља, за велику пожртвованост и
преданост у борби против вируса
COVID-19 као и за очување јавног здра
вља. Захвалница Општине Ириг за 2022.
годину уручена је Црвеном крсту Ириг за
пружање помоћи друштвеној заједници
кроз хуманитарне акције и донације.
– У протекле две пандемијске године
писала се историја. Страх, неизвесност,
стотине милиона оболелих... Цео свет је
стао у ужасу који га је снашао. Уложено

Дан општине Ириг
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Тихомир Стојаковић и Игор Мировић

је много труда и жртве да се Ирижани не
постиде њиховог Дома здравља и људи
који раде у њему. Ова Повеља нам све
дочи да смо испунили очекивања наших
суграђана, да смо лечили, штитили и
утешили и показали се достојним слу
жбе за коју смо били позвани, рекао је
др Небојша Ацин, директор Дома здра
вља.
– Ова награда Општине Ириг је вели
ко признање за нашу организацију, а то
је, пре свега, признање за све наше
волонтере који су годинама, из генера
ције у генерацију, континуирано спрово
дили низ хуманитарних активности
усмерених да се помогне онима којима
је помоћ најпотребнија. Захваљујемо
нашој локалној самоуправи која је пре
познала тај рад и сигурни смо да ћемо и
у наредном периоду бити организација
која је спремна да одговори на све иза
зове који се поставе пред нас, истакао је
Бобан Ћирић, секретар Црвеног крста
Ириг.
У уметничком програму су наступили

глумац Лепомир Ивковић и оперски
певач Милош Радовић уз клавирску
пратњу Александра Радовића.
Подсетимо, новим Статутом иришке
општине који је усвојен у марту 2019.
године, поред других новина, одређено
је да се 13. новембар обележава као
Дан општине. Наиме, 13. новембра
1918. године, дакле 58 дана по пробоју
Солунског фронта, у Ириг је ушао 9.
пешадијски пук српске војске и тада је
Ириг ослобођен у Првом светском рату.
У Великом рату српска војска је поднела
највећу жртву, а погинуло је више од 1,2
милиона грађана Србије.
Ирижани су у овом ослободилачком
рату дали свој допринос активним уче
шћем као добровољци на страни српске
армије. Општина Ириг са својих сада
шњих 12 насељених места, укључујући
ту и место Ириг, дала је најмање 154
добровољаца, што бораца, што небора
ца, док је сам Ириг дао 54 српска добро
вољца, мада коначан број никада није
тачно утврђен.
Смиља Џакула
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ИРИШКОЈ ОПШТИНИ: ИГОР МИРОВИЋ ОБИШАО РАДОВЕ
У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Нови концепт развоја Ирига
Желимо да помогнемо
Ириг, као некада недо
вољно развијену, а данас
општину која ће након
великих инфраструктур
них радова и након вели
ких заједничких планова
које имамо са Владом
Републике Србије, бити
верујем, једна од најлеп
ших, најуређенијих и
општина са највећим
потенцијалом, не само у
Срему, већ и у читавој
Војводини, рекао је Игор
Мировић

У иришкој општини је у току реализа
ција свакако највећег пројекта у овој
години, а то је ревитализација коловоза
у улицама у неколико насељених места
у овој општини. Реч је о 14 улица које се
асфалтирају у седам насељених места:
Иригу, Врднику, Ривици, Малој Ремети,
Нерадину, Гргетегу и Крушедол селу.
Вредност пројекта је 140 милиона дина
ра - 100 милиона је добијено од Управе
за капитална улагања Војводине, док је
40 милиона динара обезбедила локална
самоуправа.
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић је 14. новембра, са челницима
иришке општине, обишао радове у Ули
ци Николе Тесле у Иригу.

Радови у Улици Николе Тесле у Иригу

Тихомир Стојаковић и Игор Мировић

– Желимо да помогнемо Ириг, као
некада недовољно развијену, а данас
општину која ће након великих инфра
структурних радова и након великих
заједничких планова које имамо са Вла
дом Републике Србије, бити верујем,
једна од најлепших, најуређенијих и
општина са највећим потенцијалом, не
само у Срему, већ и у читавој Војводини.
Уверио сам се да извођачи раде према
плану, а наставићемо са овим важим
послом реконструкције саобраћајница,
што значи бољи квалитет живота за све
грађане, истакао је Игор Мировић.

Он је додао да је, на путу ка Иригу,
видео и радове на Фрушкогорском кори
дору, који ће када се заврши, значити и
један нови почетак за ову малу општину.
– Моћи ћемо да иришку општину и
Ириг поставимо у један нови план, нови
начин размишљања, нови систем разво
ја кроз туризам, угоститељство, кроз вер
ски туризам, културне садржаје, дакле
кроз један нови концепт развоја. Ириг ће
наредних година имати прилику да, не
само из покрајинских већ и из државних
фондова, повуче значајна финансијска
средства. Ми смо за минулих шест годи
на уложили више од 800 милиона дина
ра , изградили смо Гребенски пут, сани
рали објекте у којима се налазе иришка
деца и много тога другог, помагаћемо и
наредних година и мислим да ће Ириг
бити једна од најлепших и најуређенијих
општина у Војводини, указао је Мировић.
Он је додао да Ириг има потенцијале
да постане једна туристичка и културна
оаза са старим, али и новим манифеста
цијама које ће се даље подржавати и
промовисати.
– Ја бих се захвалио директору Управе
за капитална улагања и покрајинском
премијеру Игору Мировићу што су обез
бедили средства за ове радове и надамо
се да ћемо овај тренд наставити и у
наредним годинама. Трудили смо се да
неке улице асфалтирамо у скоро сваком
од наших насељених места, а тамо где
нисмо гледаћемо да то исто урадимо
следеће године. Поред квалитетнијег
живота грађана и боље саобраћајне
инфраструктуре, ово ће свакако унапре
дити туристичку понуду наше општине,
рекао је Тихомир Стојаковић, председ
ник иришке општине.
С. Џакула
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ׅ

Добар рад награђен
бројним признањима

Јелена Видановић

Објекат Вила у Врднику

На последњој седници СО Ириг,
одборници су усвојили извештај о раду,
као и план рада ДУ „Дечија радост“ о
чему је говорила директорка ове уста
нове Јелена Видановић. У претходној
радној години у „Дечијој радости“ је
било 18 васпитно образовних група
које је похађало око 320 деце. У објек
тима у Иригу и Врднику је било 13 гру
па, а пет у осталим насељеним мести
ма.
– У тим подручним одељењима су
биле мале групе које је већину финан
сирала општина Ириг, управо због
мањег броја деце. Оно што је значајно
поменути за претхнодну годину је реа
лизација различитих образовних про
јекта у складу са новим основама про

грама предшколског васпитања и обра
зовања. Ту су и пројекти који се реали
зују у сарадњи са родитељима и локал
ном заједницом, али и основним и
средњом школом и Српском читаони
цом, указала је директорка Видановић.
Потписан је и споразум о сарадњи са
Фондацијом Новак Ђоковић за потребе
отварања Центра за родитеље у објек
ту „Вила“ у Врднику, где је одржан дру
ги циклус програма „Подршка непер
фекција и унапређење родитељских
компетенција“.
– За наш укупан рад и залагање су
добијене и награде -  за реализацију
програма „За чистије и зеленије школе
у Војводини“, то су еколошки програми
који се реализују већ десетак година у

нашој установи, потом награда Ново
садског сајма образовања, награда
„Луча“ за нашег васпитача Ђорђа Оро
лицког и свакако најпрестижнија награ
да, а то је Светосавска награда коју
додељује Министарство просвете,
истакла је директорка Видановић.
И у овој радној години ДУ „Дечија
радост“ ради у оквиру 18 формираних
васпитно образовних група - 13 у објек
тима „Чаролија“ и „Вила“ и пет у под
ручним одељењима. Локална самоу
права и за радну 22./23. годину финан
сира мале групе у подручним одеље
њима . У установи има укупно 42 запо
слених, а највише, њих 31 је ангажова
но у оквиру васпитно образовног рада.
С. Џакула

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Једнократна помоћ најугроженијима
за набавку енергената
У иришкој општини 500 социјално нај
угроженијих породица добиће једно
кратну новчану помоћ од 10.000 динара
ради обезбеђивања енергената за ову
грејну сезону, за шта је укупно обезбе
ђено пет милиона динара. Центар за
социјални рад у Иригу је донео одлуку
којом су регулисани услови, корисници,
критеријуми и начин доделе ове помо
ћи.
Корисници су домаћинства на терито
рији иришке општине, а право на доде
лу те помоћи утврђује Комисија коју је
образовао Центар за социјални рад.
Услови су да укупна месечни приходи
и примања по домаћинству не прелазе

36.000 динара, број чланова домаћин
ства, а код пољопривредних пензионе
ра да имају земље до једног хектара.
На основу ове одлуке расписан је и
јавни позив који је био отворен до 6.
новембра. По закључењу позива Коми
сија ће преиспитати све поднете захте
ве и одредити оне који су остварили
право на ову једнократну новчану
помоћ.
Сви они који добију решење о испу
њеним условима за добијање помоћи,
средства ће добити уплатом на свој
текући рачун или ће их моћи подићи на
благајни Центра за социјални рад у
Иригу.
С. Џакула

Центар за социјални рад Ириг

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ДАНЕ БАСТА ПОСЕТИО
ОПШТИНУ ПЕЋИНЦИ

Заједничким снагама
до нових улагања у спорт

Покрајински секретар за
спорт и омладину Дане Баста
посетио је 8. новембра општи
ну Пећинци, где је имао рад
ни састанак са председником
општине Синишом Ђокићем
на тему даљих улагања у
спорт и спортску инфраструк
туру, као и функционисања
Спортског Савеза „Развој
спортова“ и Канцеларије за
младе.
– У наредном периоду нас
очекује пуно новина. Покра
јински секретаријат за спорт
и омладину ће у наредном
периоду сигурно бити добар
партнер Општини Пећинци.
Заједничким снагама ћемо
радити на улагањима што
у омладину, што у спортску
инфраструктуру, што у спорт
ске клубове, изјавио је Баста.
Он је најавио да ће почет
ком наредне године Покра
јински секретаријат на чијем
је челу отворити нове конкур
се и додао да очекује да се
Општина Пећинци појави на
том конкурсу са добрим про
јектима.
Председник Ђокић је иста
као да је подршка Покрајин
ског секретаријата изузетно
значајна за даље унапређе
ње услова за развој спорта у

Дане Баста и Синиша Ђокић

пећиначкој општини.
– Са покрајинским секре
таром смо се договорили да
у наредном периоду одре
димо основне смернице и
приоритете када су у питању
инвестиције у спорт и да, у
складу са тим смерницама,
припремимо пројекте са који

ма ћемо аплицирати за сред
ства на конкурсу Покрајинског
секретаријата. Верујем да
захваљујући њиховој подр
шци можемо током наредне
године ући у инвестиције који
ма ћемо значајно унапредити
спортску инфраструктуру на
нашој територији и самим тим

побољшати услове за младе
људе који желе да се баве
спортом, истакао је председ
ник Ђокић.
Састанку је присуствовао
и секретар Спортског саве
за „Развој спортова“ Милан
Ђокић.
С. Ђ.

КЛУБ ГРАДОВА И ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ

Пећиначка управа по мери привреде

На седници Клуба градова и
општина са повољним пословним
окружењем (BFC клуб), одржаној
7. новембра, помоћница мини
стра за државну управу и локалну
самоуправу, Марина Дражић, уру
чила је BFC SEE сертификате
представницима Новог Сада,
Руме и Пећинаца, као потврду да
пружају услуге по највишим стан
дардима. Она је рекла да је
њихов циљ да успоставе управу
по мери привреде, што је и кон
цепт BFC SEE цертификације.
– Доказ колико ценимо овај кон
цепт је тај што на конкурсима
Министарства када имамо случај
два кандидата са истим бројем
бодова, предност добијају општи
не које имају цертификат, рекла је
Дражић.
У име пећиначке локалне само
управе сертифик ат је примио
заменик председник а општине

Зоран Војкић, који је оценио да је
овај цертификат још једна потвр
да колико је општина Пећинци
напредовала у стварању повољ
ног привредног окружења на сво
јој територији, о чему сведоче и
бројни задовољни инвеститори и
једна од најразвијенијих инду
стријских зона у региону.
BFC Клуб окупља 25 градова и
општина у Србији које су успешно
прошле програм BFC SEE или се
налазе у процесу сертификације,
са циљем да заједно раде на уна
пређењу услова пословања на
локалу.
У Србији тренутно 10 локалних
самоуправа има важећи BFC SEE
цертификат, а у пет земаља реги
она (Србија, Хрватска, БиХ, Црна
Гора и Северна Македонија) укуп
но 44, док је кроз процес серти
фикације прошло више од 100
градова и општина.
С. Ђ.

Уручење цертификата Зорану Војкићу
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МАНИФЕСТАЦИЈА У АКСЕНТИЈЕВОМ КУЋЕРКУ

Кућерак у Срему

Манифестација у дворишту етно куће Аксентијев кућерак

Туристичка
организација
општине
Пећинци и Удружење грађана ОГАРни
зација, у сарадњи са Удружењем жена
„Огарчанке“ и ОШ „Слободан Бајић Паја“
из Огара, организовали су 8. новембра
манифестацију „Кућерак у Срему“ у дво
ришту етно куће Аксентијев кућерак, коју
је финансирао Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
Како нам је рекла Љубица Бошковић,
директорка пећиначке Туристичке органи
зације, током манифестације одржане су
и радионице са огарским основцима које
су биле забавног и едукативног каракте
ра.
– Надамо се да ће ова манифеста
ција у наредним годинама, кроз бројне
едукативне радионице допринети чува
њу и неговању старих заната и вешти
на као нематеријалне баштине Срема,
али и допринети промоцији Аксентијевог

кућерка, као једног од најзначајнијих тури
стичких локалитета на територији наше
општине, рекла нам је Бошковић, и нагла
сила да је организација манифестације
била заједнички подухват више чинилаца
на локалу, који су, сваки из свог домена
рада и интересовања, допринели квали
тету и разноврсности садржаја.
Председница Удружења ОГАРнизаци
ја и етнолог Душанка Станковић каже да
су овакве манифестације добра прилика
за неговање и промоцију народног гради
тељства, али и за упознавање најмлађих
са споменичким наслеђем краја и знача
јем његовог одржавања и чувања.
Две радионице посебно су биле инте
ресантне деци. Етнолог конзерватор
Републичког завода за заштиту спомени
ка културе из Београда Марија Драгишић
одржала је радионицу са блатним малте
рима, током које су сви заједно поправља
ли пукотине на земљаном поду у кући,

док је демонстрацију рада на грнчарском
колу одржала Бојана Бојанић, примењени
мастер уметник из Београда, и тиме при
сутне упознала са техникама обликовања
различитих предмета, алатом, употребом
грнчарије у прошлости и њеној савреме
ној примени и употребној вредности.
У оквиру манифестације постављена је
и изложба Особе са инвалидитетом које
су мењале свет, коју је отворила Биља
на Јовичић, директорка Центра за соци
јални рад Пећинци, а међу посетиоцима
манифестације била су и деца из Дневног
боравка за децу и младе са сметњама у
развоју из Суботишта.
Удружење жена „Огарчанке“ припре
миле су демонстрацију ручних радова
и организовале изложбу најуспешнијих
ручних радова чланица удружења, али и
припремиле велики број сланих и слатких
посластица за све учеснике.
С. Ђ.

ДЕЛЕГАЦИЈА АПВ БОРАВИЛА У ПОЉСКОЈ

И општина Пећинци представљена у Пољској
Осмочлана делегација Аутономне
Покрајине Војводине недавно је борави
ла у вишедневној посети граду Жешову,
у Подк арпатском региону у Пољској.
Делегацију је предводила саветница
покрајинског секретара за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу Видосава Ендерић,
а у делегацији су била и четири послани
ка Скупштине АП Војводине, међу којима
и покрајински посланик из пећиначке
општине Александар Мандић.
Посета је организована у оквиру про
јекта „Јавна дипломатија 2022“, а по
речима Александра Мандића, циљ посе
те је била размена знања и искустава,
као и интензивирање сарадње две обла

сти – АП Војводине и Подкарпатског вој
водства.
– Током ове иницијалне посете, наша
делегација се састала са маршалом
Подк арпатског региона Владиславом
Ортилом, а састанку је присуствовао и
амбасадор Републике Србије у Пољској
Небојша Кошутић. На састанку је оцење
но да су односи између два региона
добри, али и да постоји простор за про
ширење сарадње, која би могла бити
реализована потписивањем Заједничке
изјаве о сарадњи између АП Војводине и
Подк арпатског војводства прилик ом
најављене узвратне посете делегације
Подкарпатског региона, изјавио је Ман
дић.

Он је упутио позив маршалу Ортилу и
делегацији пољских привредник а да
посете општину Пећинци и да се упозна
ју са могућностима за инвестирање.
– Ја сам, као покрајински посланик и
представник пећиначке локалне самоу
праве, уручио маршалу Подкарпатске
области књигу на енглеском језику о
Специјалном резервату природе Обед
ска бара, као и каталоге и презентацију
Општине Пећинци на енглеском језику,
како би потенцијални инвеститори из
Пољске могли на прави начин да сагле
дају могућности за привредна улагања
на нашој територији, нагласио је Ман
дић.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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У БЕОЧИНУ ОТВOРЕНА 17. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
„ПРАВОСЛАВЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ“

Друштво „Беофото“
организовало сјајну изложбу

Аутори награђених фотографија и организатори изложбе

У холу Дома културе у Беочину у субо
ту, 12. новембра  је отворена 17. Међуна
родна изложба фотографија „Правосла
вље на интернету“, а коју под патрона
том Фото савеза Србије и уз покрови
тељство Општине Беочин и бројних
донатора организује овдашње Друштво
љубитеља фотографије, филмских и
видео остварења „Беофото“. За посебан
допринос афирмацији општине Друштво
љубитеља фотографије, филмских и
видео остварења „Беофото“, добитник
овогодишње Октобарске награде, најве
ћег признања које додељује општина
Беочин. Традиционалну манифестацију
која се без прекида организује седамна
ест година, отворила је председница
општине Беочин Биљана Јанковић. О
животном путу Светог исповедника Вар
наве хвостанског и беочинског у чију
част се и организује ова изложба, гово
рио је парох православне цркве у Беочи
ну јереј Милош Маријанац.  
За овогодишњу изложбу фотографија
Православље на интернету 438 фото
графија послало је 98 аутора из осам
земаља: Северне Македоније, Босне и
Херцеговине, Пољске, Русије, Аустрали
је, Бугарске, Црне Горе и 36 места Срби
је.            
Спасо Младеновски из Јаше Томића
са фотографијом Литургија 1 добитник је
прве награде за појединачну   фотогра

фију. Друго место освојио је Слободан
Чавић из Шимановаца а треће Маргари
та Толмачева из Русије. У конкуренцији
за појединачну фотографију жири је
похвалио радове Емилије Бастајић из
Купинова,   Николине Осмић из Новог
Сада и Маје Стошић из Параћина.
Најбољу колекцију фотографија на
беочинском конкурсу имао је кандидат
за мајстора фотографије Александар

Изложбу је отворила председница
Општине Беочин Биљана Јанковић

Јовановић из Ваљева. Друго место при
пало је Илији Димитријевићу из Ужица а
треће је освојила Елизабета Кулинска из
Свилоша. Похвале за колекцију заслу
жили су: Jaroslaw Charkiewicz iz Пољске,
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, при
хватио је 143 фотографије од стране 88
аутора.
Награда „Сава Драгојловић“- за најбо
љу фотографију домаћег аутора коју
проглашава жири организатора, припала
је Милинку Радосављевићу из Београда.
Програм свечаног отварања изложбе
који је водила Теодора Лазић, употпуни
ла је сјајним наступом Певачка група
„Царић“ која под вођством Светлане
Зарић делује при основној школи „Јован
Грчић Миленко“ у Беочину. Значајну
помоћ у реализацији изложбе 17. Право
славље на интернету као и претходних
година Друштво „Беофото“ имало је од
стране чланица Удружења жена „Фру
шкогорски цвет“ из Беочин села.
Поставка од 98 фотографија моћи ће
да се види у холу Дому културе Беочин у
наредних месец дана као и на страници
друштва, на адреси: www.beofoto.rs
Извор: Друштво „Беофото“ Беочин
Фото: Исмет Адемовски

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

16. NOVEMBAR 2022.

M NOVINE

15

КУПИНОВО

Ватрогасци у потпуности
оперативни

У Добровољну ватрогасну јединицу
„Деспот Ђурађ Бранковић“ из Купинова
недавно је стигла вредна донација. Реч
је о ватрогасном камиону, који је Купин
цима донирао Ватрогасни батаљон
Сремска Митровица, а који је, по речи
ма командира ДВЈ Купиново Жељка
Јевтића, учинио ову јединицу у потпу
ности оперативном.
– У камион смо спаковали комплетну
нову опрему за гашење пожара, коју
смо добили на конкурсу Сектора за ван
редне ситуације, а камион је у потпуно
сти технички исправан, регистрован и

спреман за интервенцију, уколико се
укаже потреба. Наш приоритет и даље
остају насеља Купиново, Обреж и Аша
ња, која су најудаљенија од седишта
професионалне Ватрогасне спасилачке
јединице Пећинци, али смо захваљују
ћи камиону у потпуности спремни да
интервенишемо било где на територији
наше општине, као подршка професио
налним ватрогасцима, изјавио је Јев
тић.
ДВЈ „Деспот Ђурађ Бранковић“ тре
нутно има 10 припадника, који су сви
прошли основну ватрогасну обуку и

спремни су за обуку Сектора за ванред
не ситуације и лиценцирање.
– Тиме ће наши припадници употпу
нити досадашња знања и вештине.
Захваљујући донацијама, али и подр
шци пећиначке локалне самоуправе,
сви наши припадници имају комплетну
заштитну опрему, тако да смо у потпу
ности опремљени за све врсте интер
венција. И Шумска управа Купиново
нам је изашла у сусрет, па је камион
стационаран у адекватним условима у
кругу њихове механизације, каже Јев
тић.
Д. С.

ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ПЕЋИНЦИ“

Двадесет три године братства
Пећинаца и Лукова

Ловачко друштво „Пећин
ци“ угостило је 5. и 6. новем
бра госте из Ловачког дру
штва „Луково“ у општини
Бољевац, са којим су се
побратимили пре 23 године.
Пећиначки ловци су за госте
припремили богат ловачки
програм. У суботу је органи
зован лов на дивље патке на
језерима у Сибачу, а у неде
љу лов на фазане у ловишту
Ловачк ог друштва „Доњи
Товарник“.
У суботу је организована и
свечана вечера, а како нам је
рекао председник Ловачког
друштва „Пећинци“, Небојша
Гајић, била је то прилика да
се потврди братски однос два
ловачка друштва.
– Током вечере смо гости
ма уручили свечану повељу

Небојша Гајић и Драган Радосављевић

којом смо се обавезали да
ћемо побратимски однос
неговати и за будуће генера
ције. Имао сам част да пове

љу уручим члану Ловачког
друштва „Луково“ и заменику
предс едн ик а
Скупш тин е
општине Бољевац Драгану

Радосављевићу, који је пред
водио делегацију гостију.
Мислим да смо се још једном
показали као добри домаћи
ни и да су наши гости ужива
ли у програму који смо при
премили за њих, а посебно
ми је драго што су госте на
вечери дочекали и председ
ник наше општине Синиша
Ђокић и потп редс едн ик
Ловачког удружења „Обедска
бара“ Милан Степановић,
рекао је Гајић.
Да су гости били задовољ
ни потврђује и то што су
пећиначким ловцима већ упу
тили позив за узвратну посе
ту током наредне године и за
учешће у лову који ће луко
вачки ловци организовати на
Ртњу и Кучајским планинама.
С. Ђ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Следе значајна улагања у „Водовод“

Румска општина, како су челници и
најавили, наставља се значајним улага
њем у своја јавна предузећа како би им
обезбедила могућност да квалитетно
одговоре на своје обавезе према грађа
нима. На седници Општинског већа
Рума која је одржана 7. новембра, усво
јен је посебан програм коришћења суб
венција за ЈП „Водовод“. Реч је о суми
од 26,4 милиона динара за набавку
потребне механизације -  набавку мини
багера чија је вредност 8,4 милиона
динара и камиона чија је вредност 18
милиона динара.
– Подсетићу да смо помогли „Кому
налцу“ са обновом механизације како
би ефикасније обављало своју делатно
сти, на задовољство наших суграђана.
Тако смо решили да то урадимо и са ЈП
„Водовод”, чија је механизација у при
лично лошем стању и није обнављана
неколико деценија. За почетак смо
одлучили да помогнемо куповином јед
ног мини багера и камиона, што је само
почетак великих улагања у предузеће,
како би оно могло квалитетно да ради и
да немамо застоја и сметњи у њиховом
раду, каже Александра Ћирић, председ
ница Општине.
На овој седници је усвојен и план зим
ског одржавања путева, што је претход
но била и тема на седници Штаба за
ванредне ситуације. Тако ће државне
путеве првог и другог реда на територи
ји Општине током зиме одржавати
„Сремпут“ АД. У питању су ауто -  пут,
затим магистрални пут од Ирига до
Кленка М21 и регионални путеви од
Сремске Митровице и ка Путинцима и
Пећинцима, као и главни путни правци у
самом граду који спадају у регионалне
путеве и путеви ка селима. Јавно пред
узеће „Комуналац“ задужено је за
чишћење снега и леда на јавним град
ским површинама и улицама. Обезбеђе
но је 125 тона соли. За чишћење трото
ара и површина испред приватних кућа
задужени су сами власници.
С. Џакула

Седница Општинског већа

ДАН ОПШТИНЕ РУМА

Предлози за награде
На седници Општинског већа усвојен
је и предлог за награде које се додељују
поводом Дана општине, 24. новембра и
које ће бити уручене на свечаној седници
СО Рума тог дана.
Овај предлог са Општинског већа, пре
ове свечане, требало би да потврде
одборници СО Рума на седници која ће
се одржати пре ове свечане.
Комисија за одликовања и друга дру
штвена признања је спровела јавни
позив за достављање предлога и на
основу тога одлучила о добитницима
овогодишњих признања.
За звање почасног грађана Руме није
било предлога.
Румска повеља се, за изузетне резул
тате у области музичког стваралаштва,
као и допринос промоцији Општине
Рума у земљи и иностранству додељује
Вокално инструменталном саставу „Вре
ло“.
Захвалнице Општине и новчане награ

УРВИ РУМА

Обележена слава

Удружење ратних војних
инвалида у Руми обележило је
своју славу, Светог Димитрија.
Милија Вересија, председник
УРВИ Рума је том приликом
истак ао добру сарадњу са
локалном самоуправом.
– Удружење кроз свој годи
шњи план акценат ставља на
пројекат опоравка чланова у
Бањи Врдник, а ове године
смо организовали и први куп - 
такмичење у пецању за ратне
војне инвалиде, као и традици
он алн у
прос лаву
славе
Митровдана, коју славимо већ

осам година, каже Вересија.
Локална самоуправа пома
же рад Удружења и кроз про
јектно финансирање ове годи
не је издвојила 400.000 дина
ра.
– Удружење ратних војних
инвалида је постало видљиво
и тако што се наши представ
ници појављују и учествују
свим догађајима везаним за
обележавање годишњица и
важних датума у вези са рато
вима у 20. веку, рекао је Мили
ја Вересија.
С. Џ.

де од по 30.000 динара ће добити седам
појединаца. То је Ђорђе Бошковић,
музејски саветник - историчар за дугого
дишњи научно истраживачки рад у
откривању и очувању историје Руме,
Стефан Зубовић, члан Џудо клуба „Сло
вен“ за постигнуте изузетне резултате у
области овог спорта, Весна Димов, вас
питачица у пензији за дугогодишњи вас
питни рад у УПВО „Полетарац“ и допри
нос који је дала у васпитању многоброј
них генерација, Драгомир Јанковић,
музејски саветник - историчар за дугого
дишњи научно истраживачки рад и
допринос у афирмисању културе у Руми,
Горан Бајић из Жарковца, предузетник
за допринос развоју и афирмацији
Општине, Весна Субашић, учитељица за
дугогодишњи образовни рад у ОШ „Вељ
ко Дугошевић“ на образовању многих
генерација ученика и академик проф др
хаџи Милутин Стојковић, за значајан
допринос у развоју и афирмацији Руме.
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ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ ВУЈОВИЋ ПАРК ШУМИ БОРКОВАЦ

Почело пошумљавање

Пошумљавање Парк шуме
Борковац започело је 10.
новембра, дана када је у пре
ко 30 општина и градова у
Србији започела велика акци
ја садње дрвећа под слога
ном „Србија сади“.
С обзиром да се ревитали
зација борковачке шуме реа
лизује уз помоћ Министарства
заштите животне средине,
министарка Ирена Вујовић је
у Борковцу присуствовала
почетку реализације овог про
јекта. Ресорно Министарство
је за ове намене определи
ло 7,5 милиона динара, док
је румска општина издвојила
додатних 2,5 милиона дина
ра.
Министарка Ирена Вујовић
и председница Општине Алек
сандра Ћирић су том прили
ком симболично посадиле
дрво, а ова посета је била
прилика да се најави и даља
подршка локалној самоупра
ви у напорима да се што више
заштити животна средина.
Министарка је похвалила
румску општину као доброг
сарадника
Министарства
заштите животне средине,
али и добре пројекте који су
кандидовани за добијање
средстава захваљујући који
ма ће се на неколико локаци
ја у румској општини засадити
око 4.000 садница.
– Када говоримо о аероза
гађењу, оно што је важно за
Руму је замена 50 година ста
рог котла на мазут у котлар
ници Центар - југ који ће бити
замењен на еколошки здра
вији енергент до краја годи

Александра Ћирић и Ирена Вујовић

не. Тренутно су у току пробе,
тако да ће преко 3.000 метара
квадратних станова у зграда
ма бити прикључено на нови
систем грејања. У претходном
периоду смо чистили дивље
депоније, на само две лока
ције је уклоњено преко 3.000
тона отпада. Све су то мере
које чине квалитет ваздуха
бољим, а пре свега читаво
стање животне средине у рум
ској општини, истакла је Ире
на Вујовић.

Она је додала да је план
да се током викенда у Србији
засади око 50.000 садница, а
акција „Србија сади“ ће траја
ти до почетка децембра.
Председница
Општине
Александра Ћирић је указала
да је свакако један од приори
тета управо заштита животне
средине.
– Ми смо данас почели сад
њу неколико аутохтоних сор
ти дрвећа која су овде за ово
подручје карактеристична и

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

препознатљива. Паралелно
са овом локацијом, наставља
мо садњу дрвећа на путном
појасу од Жарковца до Пути
наца и према језеру Добро
дол. За ову намену Општина
је издвојила четири милиона
динара, истакла је председ
ница Ћирић која је захвалила
министарки Вујовић на подр
шци за реализацију пројеката
који су од важности за чистију
и зеленију животну средину.
С. Џакула
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НАКОН СКОРО ДЕЦЕНИЈУ И ПО СПОРТСКА ХАЛА У ИНЂИЈИ БИЋЕ СТАВЉЕНА У
ФУНКЦИЈУ

Изводе се радови
на партерном уређењу

Радови на изградњи паркинга код хале

Радови на новој спортској хали у
Инђији одвијају се предвиђеном дина
миком. У току су радови на партерном
уређењу, односно изградњи паркинг
простора преко пута спортске хале.
Паралелно са овим, изводе се радови
на изградњи енергетског блока, дела
који ће се користити за грејање унутар
поменутог спортског објекта.
Како је истакао Драган Иброчић,
начелник Одељења за привреду и
инвестиције општине Инђија у току је
изградња антифилтрационе завесе
што је један од предвиђених радова на
заштити објекта од продирања под
земних вода.
– Поред свих поменутих, врше се и
радови унутар објекта нове спортске
хале који се односе на електричне
инсталације и припреме подлоге за

Радови на новој хали

постављање керамичких плочица- 
истакао је Иброчић и додао да ће на
паркингу преко пута хале бити изгра
ђено 250 паркинг места. Такође, пар
кинг места су предвиђена и око самог
објекта али ће се формирати нешто
касније, како не би ометали тренутне
радове.
– Радови око самог објекта биће
изведени након постављања анти
филтрационе завесе и подразумевају
изградњу паркинга, тротоара и поста
вљање расвете око самог објекта,
рекао је начелник Одељења за при
вреду и инвестиције општине Инђија.
Иначе, подсетимо да је председник
Општине Инђија Владимир Гак потпи
сао 21. марта 2022. године у Влади
Војводине, још један уговор о финан
сирању завршетка нове спортске хале

БЕШКА

Почеће изградња
спортске хале

Како је недавно потврдио председник
општине Инђија Владимир Гак, прва фаза
изградње спортске хале у Бешки требало би
да почне до краја ове године. Поменути
спортски објекат биће капацитета 500 места,
што ће умногоме олакшати функционисање
спортским клубовима из Бешке, али и других
места.
– Становници Бешке добиће спортску халу,
као што је то и обећано. Радови ће бити изве
дени по утврђеној динамици, а до Нове годи
не биће окончана прва фаза, потврдио је Гак
и додао да ће поменути објекат бити опре
мљен за све врсте спортова.

у Инђији вредан 213 милиона динара,
подсетивши тада да је за завршетак
свих радова неопходно преко 700
милиона динара.
– Радови на спортској хали су наста
вљени и комплетан завршетак радова
се очекује за око годину дана, истакао
је Гак након потписивања уговора.
Радови на изградњи Спортске хале
у Инђији почели су још 2008. године,
за потребе међународне спортске смо
тре младих „Универзијада 2009“. До
сада је уложено више од 14 милиона
евра и њену изградњу пратио је низ
проблема и афера које су се везивале
за бившу власт. Након скоро деценију
и по, како кажу надлежни, спортска
хала у Инђији биће стављена у функ
цију.
М. Ђ.

ИНЂИЈА У ТРЦИ ЗА НАЈБОЉУ ТУРИСТИЧКУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ У СРБИЈИ

Онлајн гласање
за „Туристички цвет“

Туристичка организација Општи
не Инђија ове године учествује на
конкурсу за награду „Туристички
цвет“. У питању је престижно при
знање из области туризма на које
се пријавило осам градова и
општина. Како су истакли пред
ставници Туристичке организације,
учествују у наградном конкурсу
Туристичке организације Србије за
најпрестижнију награду у области

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

туризма као једини представник
Срема у категорији „туристичк а
организација“.
– Уколико сматрате да смо добро
радили свој посао и да смо заслу
жили ову награду, гласајте за нас,
поручују из Туристичке организа
ције општине Инђија и додају да
онлајн гласање траје до 17. новем
бра на линку: https://turistickicvet.rs/
glasanje.html.
М. Ђ.
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У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАДИОНИЦА „УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
РОМА У ОПШТИНИ СТАРА ПАЗОВА“

О колективном становању

Детаљ са радионице

Општина Стара Пазова је пре неколи
ко година реализовала пројекат изград
ње станова за стамбено угрожене при
паднике Ромске популације на њеној
територији. У међувремену тридесетак  
породица су постали   корисници ових
стамбених јединица и јавила се потреба
за њиховом едукацијом о потешкоћама у
коришћењу станова и простора око згра
де, као и начинима за њихово решава
ње. Околина насеља је нарушена
дивљим депонијама, а приметно је и
неодговорно понашање неких корисника
станова када је хигијена простора у пита
њу. У Центру за социјални рад почетком
новембра су се окупили корисници ста
нова, представници Центра, општинске
стамбене агенције и   Црвеног крста као
партнера у пројекту.
Циљ пројекта је и пружање подршке у
саветодавном телу, односно упознавање
корисник а станова са институцијама
којима се могу обратити када имају одре
ђени проблем. Циљ је у побуђивање све
ти о томе да морају бринути о том про

стору и друштвеној својини. Пројекат
предвиђа и пружање подршке у виду
хигијенских пакета за личну хигијену и
хигијену простора, као и да се одради
дезинфекција тог простора и уређење
зелених површина у његовој околини, јер
су управо оне уништене неодговорним
поступањем неких од корисника станова.
За потребе пројекта урађена је анкета
међу станарима Фрушкогорског насеља
о потешкоћама са којима се суочавају
када је у питању становање у овим згра
дама.
Милана Раду, координатор за ромска
питања је објаснила да се то углавном
односило на недостатак расвете, недо
вршену инфраструктуру и недостатак
контејнера.
– С обзиром на то, да тамо има доста
деце школског узраста која се у вечер
њим сатима враћају из школе, тамо јесте
проблем расвета, доста је мрачно, одре
ђени делови пута нису асфалтирани а
они су имали могућност и да предложе
начине решавања а Центар би овом слу

чају био као њихов представник, како би
се у сарадњи са осталим институцијама
њихово становање унапредило у наред
ном периоду.
На радионици представница Општин
ске стамбене агенције Ивана Чубрило
вић је још једном са присутним станари
ма прошла кроз њихове уговорне обаве
зе као корисника станова, јер бројне
потешкоће произилазе управе због непо
штовања преузетих обавеза.
– Шта је оно што треба да поштују, на
који начин треба да се опходе како пре
ма стамбеним јединицама, тако и према
свом комшилуку и према самим стамбе
ним зградама, на који начин се живи у
тим стамбеним заједницама и та едука
ција би требало да допринесе њиховом
бољем живљењу и упознавању  са њихо
вим правима, али и обавезама.
Пројекат је подржан од стране Општи
не Стара Пазова и подразумеваће још
едукација, радионица и акција везаних
за унапређење услова становања Рома
у локалној средини.
З. К.

СЕКРЕТАРКА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГОЛУБИНЦИМА

Шест хиљада садница у Голубинцима

Министарство заштите животне среди
не у сарадњи са локалним самоуправама
у јесењој сезони, обезбедило је садњу
више од 50.000 стабала широм Србије и
тиме, између осталог, допринело и чисти
јем ваздуху у нашој земљи и бољем ква
литету живота грађана. Голубинци су у
оквиру акције Министарства „Србија
сади“ обогаћени са чак 5.940 стабала која
су засађена на две локације у овом месту.
У питању су саднице црног јавора, бреста
и црног бора. Председник Месне заједни
це Голубинци Драган Ђукић истакао је да
МЗ Голубинци, на челу са председником
Радиновићем, поздравља овај пројекат
који се спроводи већ две године уназад.

– Ми се данас налазимо на изузетно
значајној локацији за наше село на крају
Марадичке улице. Овде ће бити посађе
но половина од планираних 6.000 садни
ца док ће друга половина бити посађена
на другом крају места из правца Путина
ца, рекао је Драган Ђукић.
Ивана Јокић, секретар Министарства
заштите животне средине, рекла је при
ликом посете Голубинцима да је Мини
старка Ирена Вујовић ове године потпи
сала уговоре са 43 локалне самоуправе
за суфинансирање пројеката озелења
вање и пошумљавање. Истакла је да је
боља слика наше средине сада у односу  
на претходне године.

– У последње две године смо доста
уложили у животну средину Изненадила
сам се како је овде у Голубинцима чисто
а људи врло предани томе да њихова
околина буде чиста. Подизање свести о
заштити животне средине иде из куће,
све генерације морају да се укључе у ову
борбу, изјавила је Ивана Јокић.
Само прошле године посађено је око
150.000 стабала. Министарка Вујовић је
приликом једне овакве акције изјавила
да је овај пројекат нарочито потребан у
општинама АП Војводине где је мања
пошумљеност у односу на остатак Срби
је.
Д. Г.

20

ДРУШТВО

M NOVINE
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У част предака за
будућност потомака
Све до последњег места је у недељу,
13. новембра била попуњена старопазо
вачка Позоришна сала. Велика посеће
ност није изненадила с обзиром на то да
је одржан спектакуларан концерт вре
дан свачије пажње – као једно били су
уметници крфске филхармоније, тамбу
рашког оркестра Љубинк а Лазића и
средње музичке школе „Коста Манојло
вић“. Пре почетка концерта који је сим
болично назван „У част предак а за
будућност потомака“ гостима и публици
се речима добродошлице обратио пред
седник општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић, који је и сам признао да је
посебно емотиван када прича о грчко - 
српском пријатељству и о историјској
повезаности овог острва и наше општи
не. Братство постоји и негује се више од
десет година, а дефинитивно доказ томе
био је громогласан аплауз када је 12
тамбураша засвирало прве тонове чуве
не песме „Тамо далеко“, компоноване
управо на овом „острву спаса“ током
Првог светског рата. Тамбурама су прет
ходили хармоника, клавир и флаута на
којима су своје умеће показали момци и
девојке из СМШ из Земуна. Оно што су
сви једва чекали је била управо филхар
монија са Крфа која је на самом крају
одушевила све присутне и надмашила
очекивања.
Била је то и прилика   да се прикупе
средства за формирање дечјег образов
ног кампа при ком би ђаци одавде могли
да оду на Крф наредног лета и наставе
неговање традиције са својим вршњаци
ма из Грчке. Прилику да чују звуке грчке
филхармоније имаће и људи из Београ
да, Новог Сада и Суботице, а Старопа
зовчанима ће сигурно ово вече дуго
остати у памћењу.

16. NOVEMBAR 2022.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА МИОДРАГА МАЈИЋА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

„Рудник“ на сплаву

Са промоције: Звонко Беднар, Хајрудин Дурмановић,
Миодраг Мајић и Мирјана Марковић
На сплаву „Табаско“ у Сремској Митро
вици, прошле среде, 10. новембра, одр
жана је промоција новог романа Миодра
га Мајића „Рудник“. Промоцију је органи
зовала Књижевна заједница Сремске
Митровице уз техничку помоћ књижаре
„Бук Бар“. О роману је, поред самог ауто
ра, говорила председница Књижевне

заједнице Мирјана Марковић, делове
романа је читао Звонко Беднар, а у музич
ком делу је наступио Хајрудин Дурмано
вић. Миодраг Мајић је до сада објавио
романе „Деца зла“ и „Острво пеликана“.
Судија је Апелационог суда у Београду. 
С. Ћ.
Фото: Весна Белић

СТАРА ПАЗОВА

У сенци багремовог дрвета

У  холу Позоришне сале у Старој Пазови  
је у четвртак, 10. новембра представљен
роман „У сенци багремовог дрвета“ књижев
нице из Земуна Јоване Стојановић.  Ауторка
овог пута  хода стазама историје које су ута
бале српске девојке и жене на размеђу 19. и
20. века, у ратним временима. „У сенци
багремовог дрвета“  је психолошки роман и
породична драма у којој људи живе, боре се
и поново рађају. Посвећен је њеној мајци и

представља њен наклон женама Балкана,
јер оне су хероине у свим временима.
На промоцији у Старој Пазови о роману и
књижевном стваралаштву Јоване Стојано
вић говориле су Љиљана Кремић, профе
сорка српског језика и књижевности, и Јели
ца Деспот, председница Удружења за афир
мацију инвалида „Феникс“ из Старе Пазове,
које је пружило подршку у организацији овог
догађаја.  
З. К.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА РОМАНА „КЛЕТВА“ ЈЕЛЕНЕ БАЧИЋ АЛИМПИЋ

Доброта побеђује зло

Јелена Бачић Алимпић је
пред пуном митровачк ом
библиотеком одржала промо
цију књиге „Клетва“, у четвр
так, десетог новембра. У свом
дванаестом роману пише о
љубави, храбрости и одано
сти. Јелену књижевна јавност
сматра једном од тренутно
најп оп ул арн ијих
домаћ их
ауторки, са десетинама хиља
да продатих романа.
– Волим да дођем у Срем
ску Митровицу. Сремци су
посебан сој Војвођана, а иако
сам бачванка, волим их јер
воле да попију, попну се на
бурад и пуцају у месец, у зве
зде... Сремци су посебни
људи и када вас они прихвате
и приме као свог, то је заиста
права ствар, па се ја једним
делом осећам и као Сремица,

Промоција „Клетве“ Јелене Бачић Алимпић

рекла је Јелена Бачић Алим
пић.
Разговарајући о њеној књи
зи, ауторка је казала и то да
би волела да као порука са
њене промоције изађе – да
доброта побеђује зло.
– Можда је то мало сања
лачки и илузорно, али верујем

да доброта мора да победи
зло. Надам се да ће публика
са ове промоције да понесе
лепе утиске и да ово није јед
но досадно књижевно вече.
Волим да их укључим у разго
вор, истакла Јелена Бачић
Алимпић.
Ауторку „Клетве“ јавност

зна и као дугогодишњег теле
визијског новинара и водите
ља. Одговарајући на новинар
ска питања, испричала је да је
писање ипак њена већа
страст.
– Писање је много теже, а
рад на телевизији је тимски
рад, где се можете провући и
импровизовати, али кад слово
постане мртво на папиру, то је
заувек и после нема више
извлачења. После дванаест
књига и стотину ликова је све
теже и трудим се да оправдам
то поверење читалаца. Моје
се књиге штампају у највећим
тиражима у земљи и то је јед
на велика одговорност. У том
смислу је то много изазовније,
али је и љубав према томе
много већа, закључила је
Бачић Алимпић. А. Дражић
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У БЕОЧИНУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА РОМАНА САВКЕ КОЗИЋ „КОРАК ДАЉЕ“

Животна прича у 14 поглавља

Да живот пише романе још
једном се показало у случају
беочинске књижевнице Сав
ке Козић. Њен роман „Корак
даље“, промовисан 10. новем
бра у Дому културе у Беочину,
је њена животна прича смеште
на између корица овог романа.
У рецензији романа насло
вљеној са „Енергија воље и
мудрости“ књижевник Милијан
Деспотовић написаће да „…
књижевница Савка Козић путу
је кроз живот своје јунакиње
Саване, препознајући делом и
сопствени пут од девојчице до
зреле жене која се свега сећа,
памти и у памћењу обнавља,
у својој свести у свести њеног
читаоца, сва преживљавања,
вере и сумње, преноси при
мљене поруке. Отуда је ово
романескно штиво доста суге
стивно, исписано у 14 поглавља
увезених протоком времена у
коме је исписан читав родослов
породица које су прошле кроз
више етапа друштвеног раз
воја у којима је нада устајала
и посртала, са тим менама се
расло и сазревало“.
Ауторица
романа
Савка
Козић захваљујући се дона

торима који су помогли обја
вљивање романа и присутној
публици.
– На човечијој животној стази
нађе се много успона и падо
ва, а падови би требало да нам
послуже за чвршће – јаче веро
вање, за боље сутра и снажније
корачање. Негде сам прочитала
да су порази кратка одмарали
шта за наставак пута. Можда,
зашто не поверовати да је тако,
рекла је Савка Козић.
Издавач роман „Корак даље“
је Издавачка радионица књи
жевног друштва „Развигор“ из
Пожеге, а роман је објављен
почетком 2020. године. Књи
жевница Савка Козић чланица
је Књижевног клуба КУД „Бри
ле“ и Савеза књижевника у
отаџбини и расејању, објавила
је збирку поезије „Пут“ 2012.
године, а радови – поезија и
проза - су јој објављени у број
ним зборницима и антологија
ма. Пише и хаику поезију.
На промоцији су учествова
ле чланице Аматерског позори
шта КУД „Бриле“ Ратка Дулић
и Вида Ђурић, а промоцију је
водио Секула Петровић.
М. Н.

Са промоције: Секула Петровић,
Савка Козић, Ратка Дулић и Вида Ђурић

ЛЕКАРСКА СЛАВА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прослављени Свети врачеви – бесребреници
У капели Светих Козме и Дамјана у
кругу Опште болнице Сремска Митрови
ца, у организацији сремскомитровачке
подружнице Друштва лекара Војводине
обележена је лекарска слава архијереј
ском литургијом, читањем молитве и
освећењем и резањем славског колача.
Свечани чин обреда служили су архи
јерејски намесник протојереј ставрофор
Саво Ракита, протонамесник Радослав
Радовановић- духовник храма Св. Козме
и Дамјана и протојереј ставрофор Гво

зден Арамбашић -  старешина Саборног
храма Св. Димитрија у Сремској Митро
вици, који је у свом обраћању присутни
ма рекао да је добар лекар оруђе или
оружје у Божијим рукама и да је дана
шња молитва  Богу услишење, да наши
лекари буду здрави и душом и телом
како би свој посао радили здрави и у
миру.
В. д. директора митровачке Опште
болнице прим. др Драган Малобабић,
захвалио је свештеницима и присутним

лекарима  и здравствени радницима који
су издвојили време за свету архијерејску
литургију у дану који слави лекарску про
фесију.
– Надам се да смо иза себе оставили
тежак период због епидемије корона
вирусом, вратили смо се својим редов
ним активностима а то је лечење и спа
савање оболелих, а славу прослављамо
у миру и заједништву, наглашава др
Малобабић
Домаћин славе ове године   је служба
Хитне медицинске помоћи Дома здра
вља Сремска Митровица, а за следећу
годину, славу   преузима   Дом здравља
Шид.
Заштитници лекара Свети Козма и
Дамјан су браћа по телу и духу, поре
клом из Азије, од мајке хришћанке и оца
незнабошца. Пошто су рано остали без
оца, мајка је уложила велики труд и вре
ме да их васпитава у хришћанском духу.
Поред тога учили су се и разним лекари
јама па како „бадава примаше, тако и
бадава даваше“. Због тога су их назвали
бесребрници, јер нису узимали новац
док су видали болесне и у исто време
ширили хришћанство. Резултати њихо
вог лечења били су импресивни, зачуђу
јући, често исцелитељски. Због тога су
их сматрали свецима. У нашем народу,
Свети Врачеви су заштитници лекарске
професије.
Б. С.
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ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ
О ЖИВОТУ И ДЕЛУ МИЛАНА
ЈОВАНОВИЋА БАТУТА

Знаменити лекар
светског кова
У среду, 9. новембра у Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ представљен је
пројек ат Одељења за књижевност и
језик Матице српске, „Милан Јовановић
Батут – живот и дело. У програму су уче
ствовали др Зорица Хаџић, редовни про
фесор на Филозофском факултету у
Новом Саду, Јелена Јовановић Симић,
виши кустос Музеја науке и технике у
Београду и мр Дејан Милорадов, лекси
кограф у Одељењу за књижевност и
језик Матице српске. Они су представи
ли пројекат, али и говорили и животу и
раду Батута.
Милан Јовановић Батут рођен је у
Сремској Митровици 1847. године, а
умро је у Београду 1940. године. Био је
знаменити српски лекар и један од дома
ћих истакнутијих лексикографа. У свом
дугом и плодоносном животу бавио се
разноликим делатностима, крчећи стазе
будућим генерацијама истраживача раз
личитих научних дисциплина. Историја
га памти као лекара који је у Србију увео
хигијену, као зачетника социјалне и пре
вентивне медицине, као сјајног здрав
ственог просветитеља. Учио је код воде
ћих угледних научника Европе Петенко
фера, Коха, Пастера, Вотсона... Батут је
један од оснивача Медицинског факул
тета у Београду и његов први декан.
Уређивао је часописе Здравље, Народ
но здравље, Српски архив и целокупно
лекарство. Врло се мало, међутим, зна
да је Милан Јовановић Батут био члан
Књижевног одељења Матице српске,
затим и почасни члан Матице српске, да
је веома марљиво сарађивао у Летопису
Матице српске, али и да је први изашао
с идејом о изради српског медицинског
речника који је био заснован на народној
терминологији.
Најмање се зна о Батутовом раду на
медицинском речнику те о судбини тог
рукописа и речничке грађе. Батут је од
раних студентских дана па готово до
пред сам крај живота скупљао српску
народну и страну медицинску лексику.
Имао је обилну картотеку медицинских
израза, преко 40.000 листића, објављи
вао у неколико наврата   своју грађу у
Летопису. Сав тај лексикографски посао
слободно се може сматрати животним
делом Милана Јовановића Батута.
Програм је употпуњен пригодном
музичком пратњом Љубице Јовановић
виолинисткиње и Александре Ђорђе
вић, која је свирала виолончело.
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5. КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА У РУМИ

Језик се чува
кроз књижевност

Пета Књижевна колонија у Руми

Градска библиотека „Атанасије Стојко
вић“ у Руми организовала је 5. новембра
пету по реду Књижевну колонију на тему
„Поезија и матерњи језик“. Овогодишњи
учесници колоније су били др Драгица
Ужарева и Гордана Симеуновић из Бео
града, Јасна Миленовић из Сремске
Каменице,
Саша Нишавић из Новог Сада, Драган
Марковић из Лознице и Жељка Аврић из
Сремске Митровице.
Дамир Васиљевић Тоскић, директор
Градске библиотеке истиче да су се опре
делили за ову тему зато што поезију тума
чи као музику душе.
– То је оно што оплемењује човека,
душа мора да се храни нечим, а то је сва
како поезија. Ми смо окупили етаблирана
имена на песничкој мапи Србије и Рума је
тако стециште поезије не само овде у
Срему, него и региону, јер су песници који
су нас данас посетили и са којима сарађу
јемо, имена која су еталони у својој стру
ци. Ово је битно и за нашу Библиотеку, да
држи висок стандарде када су њене
активности у питању, истакао је директор
Васиљевић Тоскић.
Др Драгица Ужарева, књижевница из
Београда каже да се радо одазвала пози
ву на ову Књижевну колонију, јер је то и
предмет њеног интересовања, као песни
ка и доктора књижевости.
– Језик је основа очувања националног
бића, а језик се чува кроз књижевност.
Поезија је једина која се учи напамет, све
друго ми читањем усвајамо, и структуру
реченице. Али поезија је оно што од
детињства учимо напамет, то је оно што у
нама остаје као програмирано, и онда
када долази налет туђица -  кроз векове
долазиле су те француске, немачке,
руске, а сада је поплава англицизама.
Оно што остане кроз оно што смо научи
ли захваљујући поезији од најранијих
дана, то је оно што нам помаже да опста
немо, сматра др Ужарева.

Са друге стране, песници стварају и
нови језик, колико год се труде да очувају
оно што је наше језичко наслеђе, толико
га и унапређују -  песнички језик је језик
будућности. Оно што је данас нова кова
ница, кроз неколико генерација ће бити
реч у сталној употреби, а најбољи доказ
за то нам је и поезија Лазе Костића који је
познат по тим кованицама и новим речи
ма.
– Романи и даље имају предност, то је
традиција, поезија углавном некако иде
исперд свог времена и због тога може да
се учини превише затвореном и недо
ступном. Ја увек инсистирам да поезији
треба вратити глас, да мора да се говори,
као што је и настала, уз пратњу музике,
као говорење или певушење. Она и
данас мора бити извођена да би приву
кла пажњу младих, рекла је Драгица Ужа
рева која додаје да је и у поезији, као и у
свакој другој уметности, време прави
судија.
– Ово је диван гест Градске библиотеке
која нас је окупила. Поезија је за мене
разговор одабраних, то је једна мала
честица која повезује векове и песма је
много пута паметнија од песника, а додат
но објашњење поезије је сувишно. Искре
но мислим да кроз песника Бог понекад
пева или му дошаптава те речи. Мој језик
је сублимиран и матерњи, у духу ове
теме, језик који се понесе из завичаја и
тих се речи не одричем Време је мајстор
ско решето које ће ставити све на своје
место. Смрт поезије одавно предвиђају,
али она још траје и надам се да ће траја
ти, јер је то нешто неуништиво, сматра
Саша Нишавић, песник из Новог Сада.
Као и у случају претходне четири књи
жевне колоније које су све овековечене у
виду зборника, и ову пету о поезији ће
пратити одговарајући зборник који ће
штампати организатор, Градска библио
тека „Атанасије Стојковић“ у Руми.
С. Џакула

M NOVINE

16. NOVEMBAR 2022.

23

ДРОНИЋИ ИЗ ЛАЋАРКА ЧЛАНОВИ ИНТЕРНАЦИОН
 АЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПОЛИЦАЈАЦА

Полицајци по традицији

Дарко, супруга Милица и брат Марко, ово су чланови породице Дронић из
Лаћарка, који служе својој земљи. Све троје су чланови Интернационалне
полицијске асоцијације, основане 1950. године, која функционише и у нашој
земљи. Организација на светском нивоу броји више од 400 000 полицајаца
чланова
Пород иц а
Дрон ић
из
Лаћарка генерацијама уназад
је у униформама које чувају
ред и мир, безбедност земље
и становник а. Данас имају
чак три униформисана и то
млада члана породице, Дар
ко, супруга Милица и брат
Марко. Ово су млади чланови
породице Дронић из Лаћарка,
који служе својој земљи. Све
троје су чланови Интернаци
оналне полицијске асоција
ције, основане 1950. године,
која функционише и у нашој
земљи. Организација на свет
ском нивоу броји више од 400
000 полицајаца чланова.
Мото им је служба кроз прија
тељство, без обзира на пол,
функцију или расу. Такође,
организација се бави и хума
нитарним радом, разменом
искустава и међус обним
помагањем. Од Дронића први
је приступио Дарко.
– У организацију сам при
ступио 2019. године, након
догађаја у Холандији, који су
пренели многи медији. Тада
сам боравио тамо на годи
шњем одмору, а ухватио сам
извршиоц
 а кривичног дела
крађа. Спасао сам торбу јед
ној швајцарској држављанки
која ми се захвалила на нај
бољи могући начин. Послала
ми је разгледницу и нож швај
царске полиције. Од колега
из Холандије сам добио при
годне дарове, а мени најдра

Дарко, Милица и Марко Дронић

жи међу њима је значк а
њихове полиције. Након тога
организацији приступила је и
моја супруга Милица и млађи
брат Марко. Поносни смо јер
смо чланови ИПА, рекао је
Дарк о Дронић, портпарол
ИПА за регион Срема.
Дронићи су најпре одслу
жили војску, а онда заменили
униформе, опет у служби
народа. Млађи брат се угле
да на старијег, а Дарк а и
Милицу је спојила иста паси
ја.

– Од малих ногу ми је узор
мој брат Дарко. Уписао сам
исту средњу школу као и он,
исти смо били род и док смо
служили војни рок. Угледам
се на њега и волим то да
истакнем, казао је Марко
Дронић.
Да им је љубав према
отаџбини у крви, потврђује и
прошлост ове породице.
– Све је почело са мојим
претком Миланом Минићем,
учесником Првог светског
рата. Прошао је албанску

голготу, носилац је Албанске
споменице. Оба деде су били
борци, а тај статус има и мој
отац. Данас нас троје служи
својој земљи, додао је Дарко
Дронић.
Дарко се од малих ногу
успешно бавио и спортом,
али поред свих медаља и
заслуга својим највећим
успехом сматра долазак на
свет своје наследнице Јане,
коју ишчекују сваког тренут
ка.
Александра Дражић

УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“

Митровица кроз објектив

У холу Градске куће је у понедељак,
седмог новембра отворена изложба
фотографија, пристиглих на конкурс
„Митровица кроз објектив“. Овај дога
ђај по трећи пут организује Устано
ва за неговање културе „Срем“. Том
приликом награђени су и они нају
спешнији. Прва награда припала је
Николини Панић и фотографији „Из
прикрајка“, друга награда је отишла
у руке Синише Николића за фотогра
фију „Мост један“, а трећу награду је
добила Љиљана Ненадић за „Житни
трг“.
– Све пристигле фотографије су
заиста лепе, приказују наш град и
жири је имао тежак задатак да иза

бере најбољу. Имамо једну награду
коју додељује Студио „Моонмулти
медија“. Слектор је био фотограф
Нермин Рамадани, који је одабрао
три фотографије, које су награђена.
Награда публике је одабрана „лајко
вима“ путем Фејсбук станице Устано
ве, изјавила је директорица Миросла
ва Илијић.
Награда публике отишла је у руке
Маји Огњановић за „Сонет о самоћи“,
а студио „Моонмултимедија“ награ
дио је Иванку Стојаковић за фотогра
фију „Богојављење“. Надметало се
укупно 35 фотографија.
А. Д.
Фото: Николина Панић

„Из прикрајка“
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обнављају се фасаде
на градским трговима

Кућа Ћире Милекића на Житном тргу

Трг Ћире Милекића

Протеклих година извршена је комплетна реконструкција фасада и кровне кон
струкције Библиотеке, Позоришта, Галерије и Црквене православне општине, које
заузимају укупно 1.500 квадратних метара у склопу Српског дома, заштићеног споме
ника културе из 1895. године. Реч је о најрепрезентативнијој грађевини која својом
куполом доминира Тргом Ћире Милекића и представља симбол Сремске Митровице
Фасаде на кућама у центру града из 19.
века на Тргу Ћире Милекића, Тргу Светог
Стефана и Житном тргу, заштићеним кул
турно -  историјским целинама, предста
вљају праве туристичке бисере Сремске
Митровице!
Већина њих је потпуно реконструисана,
за разлику од фасада на Житном тргу које
пропадају и представљају опасност за
пролазнике зато што њихови власници
немају пара или неће да их обнове!
–Трг Ћире Милекића, Трг Светог Сте
фана и Житни трг представљају заштиће
не просторно културно-историјске целине
од великог значаја. Куће су грађене кра
јем 18. и почетком 19. века са елементи
ма барок а и грађанске архитектуре.
Завод поседује пројекте свих грађевина
на трговима и прописује захтеве за њихо
ву реконструкцију, који се односе на боју и

изглед фасаде, ширину прозора, као и
изглед кровне конструкције. Када нам се
власници кућа на трговима обрате, обно
ва фасада мора да се изводи по нашим
строгим условима, наводи Љубиша
Шулаја, директор Завода за заштиту спо
меника културе у Сремској Митровици.
Протеклих година извршена је комплет
на реконструкција фасада и кровне кон
струкције Библиотеке, Позоришта, Гале
рије и Црквене православне општине,
које заузимају укупно 1.500 квадратних
метара у склопу Српског дома, заштиће
ног споменика културе из 1895. године.
Реч је о најрепрезентативнијој грађевини
која својом куполом доминира Тргом
Ћире Милекића и представља симбол
Сремске Митровице.
Међутим, доста фасада, особито на
Житном тргу међу којима и кућа првог

Вила Манигодића
У Старом шору ових дана,
по нацртима Завода за зашти
ту споменика културе, почела
је обнова Виле Манигодића,
репрезентативног објекта са
почетка 20.века.
Грађанска кућа под зашти
том државе деценијама је про
падала и налази се у ката
строфалном стању.
Саградио ју је двадесетих
година прошлог века имућни
Митровчанин Ђорђе Маниго
дић, високи службеник у вла

ди Југославије.
Раскошну вилу завештао је
након смрти Православној
цркви, а држава ју је, заједно
са Српским домом, национа
лизовала 1959. године и дала
на кориштење станарима.
Рестит уц ијом
грађ анс ка
кућа Манигодића враћена је
СПЦ, која и сноси трошкове
комплетне рестаурације енте
ријера и екстеријера. Намена
реконструисане грађевине за
сада је непозната.

Вила Манигодић

митровачког градоначелника Ћире Миле
кића и даље пропада под зубом времена
представљајући опасност по пролазнике.
Није реткост да на пролазнике падају
громаде малтера, балкона, греда или
читави делови грађевине, док је отпада
ње црепова при најмањем ветру за шета
че центром града постала већ уобичајена
појава. Градска грађевинска инспекција
редовно обилази угрожене објекте на
градским трговима и издаје решења о
њиховој санацији, али често без резулта
та.
Како се углавном ради о етажној своји
ни више власника тешко се постиже дого
вор о плаћању поправки, док је, пак, код
неких кућа на Житном тргу случај да у
дворишним становима живе социјално
угрожене породице које немају новца за
обнову фасада.
Нарциса Божић
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НОВА ПАЗОВА

Ловци у акцији
пошумљавања

Иако је у току сезона зимског лова,
чланови Ловачког друштва „Нова
Пазова“ лепе новембарске  дане осим
за активности на ловишту користе и  
за пошумљавање нових парцела, јер
је добробит од будућих шума више
струка.
На парцели од хектар и по, која се
налази на потезу иза пруге посађен је
сибирски брест и багрем. Своју подр
шку овој акцији пошумљавања дало је

и ЈKП „Чистоћа“ Стара Пазова, у виду
садница бреста и потребне механиза
ције.
Ловачко друштво „Нова Пазова“,
које своје активности непрестано реа
лизује од 1946.године, тренутно броји
око 40 чланова, што почасних што
редовних, полако се припрема за сне
жан период и прихрањивање дивља
чи.
Д. Г.

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ СТАРА ПАЗОВА

Школа прославила свој дан
Основна школа „Бошко Палковљевић
Пинки“ из Старе Пазове као дан своје
установе слави Митровдан, међутим ове
школске године су прославу организова
ли 9. новембра.
Програм   поводом Дана школе под
називом „Било је то у једној земљи сеља
ка“, био је инспирисан слободом.   Кроз
рецитале, песме и игру, ученици су при
казали   историјске догађаје на „брдови
том Балкану“, с акцентом на Други свет
ски рат,   а посебно место имала је и
сцена о народном хероју Бошку Палко

вљевићу Пинкију, чије име са поносом
носи ова образовна установа.
Ова година је кажу била посебна што
се тиче ентузијазма, како наставника,  
тако и ученика којих у програму било око
80.  Припрема  је била врло озбиљна, јер
сви су се ужелели оваквих програма,  
пошто се   у претходне две године није
славило на овај начин.
„Слобода је шанса да будемо бољи“,
нагласила је директорка   Зорица Јови
чић,  а тиме се руководе и они уз мото, да
сваким даном буду све бољи.  
З. К.
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Плешимо
за Наташу

Хуманитарни концерт „Плешимо
за Наташу“ одржаће се 19. новем
бра у Позоришту „Добрица Милути
новић“ у 19 часова. Организатори
концерта су Студио модерног и кла
сичног балета „Олена“ под струч
ним руководством Олене Римац и
Жељка Римца и Спортски савез
града Сремска Митровица. У пле
сно – музичком догађају наступиће
и Музичко креативни центар „Вивак“
под управом Тамаре Пајкановић и
ДНУК „Коломејка“ са соло наступом
Ане Лешчук и председником удру
жења Николом Љаховићем. Сав
приход са овог догађаја биће усме
рен за лечење суграђанке Наташе
Недић.
А. Д.

СТЕНД - АП У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Вече смеха
У недељу, 20. новембра, са поче
тком у 20 сати у Сремској Митрови
ци ће се по први пут одржати стендап вече, у организацији сада већ
познате домаће екипе Арт Фронт, у
сарадњи са Standup.rs. Овај мали
празник хумора ће бити одржан у
Дому омладине, где ће наступити
звезде српске комедије Срђан Дин
чић, Александар Милосављевић,
Никола Радојловић и Радомир Нес
торовић.
Карте су у претпродаји у кафеу
„Компас“ на Житном тргу по цени од
700 динара. Због ограниченог броја
места у Дому омладине, пожурите
да обезбедите своју карту пред сам
датум.
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Како је градска администрација у другој половини XIX века уређивала свакодневни
живот Митровчана и Сремаца? (21)

Који се увати да купа свиње на
Сави платиће глобу 50 форинти
или 10 дана затвора

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

Т

оком лета 1895. годи
не на подручју Срема и
других делова аустро
угарске државе ширила се
заразна болест свиња. Вла
сти су биле принуђене на
низ превентивних мера које
су се оглашавале преко обја
ва и забрана у прогласним
књигама. У једном од таквих
огласа који је потписан у име
градоначелника Милекића и
заведен је 18. августа 1895.
године позивају се власни
ци свиња да пријаве уочене
болести. Забрањује се изво
ђење свиња на пашу, као и
њихово клање без пропи
саних прегледа ветерина
ра. Оглас је највероватније,
попут многих из тог време
на штампан у митровачкој
штампарији Косте Трумића.
Огласом број 552 од 20.
августа 1895. године забра
њује се извођење паса
(вашки) који нису везани
или немају заштитну корпу.
Забрањује се и извођење
пернате живине и гусака на
слободну шетњу по улицама.
Такође, под претњом казне
није дозвољено ни купање
свиња на Сави.
„Вашке кој има мора држа
ти везане на ланцу код куће,
које нису везане морају има
ти корпу на носу или водити
на конопцу. Перјата живад
гуске не сме се по улицама
пуштати. Који се увати да
купа свиње на Сави плати
ће глобу 50 форинти или 10
дана затвора“
Огласом број 590 од 30.
августа 1895. године позива
ју се ученици српске нацио

налности који су навршили
шест година на упис у српску
основну школу. Школованом
децом сматраће се само уче
ници који су четири разреда
завршили добрим успехом.
„Сутра у суботу у 8 сати
пре подне биће ушколава
ње и искшколовање српских
ученика у српској основној  
школи. Позивају се овим сви
родитељи да своју децу,
која су шесту годину навр
шила на уписивање доведу.
Исшколована ће бити само
она деца, која су 4. разред
са добрим успехом свршила.
Ђорђе Јовановић, градски
редар “
гласом од 8. новем
бра 1895. године гра
ђани се обавештавају
и позивају да узму учешће у
попису становништва. Дају
се детаљна упутства о оба
вези и начину пријављива
ња чланова породице али и
свих лица која живе и раде
у њиховим домаћинствима
(станари, шегрти, калфе,
слуге...)
„У понедељак 11. новем
бра ове године почиње попис
житељства – коншкрипци
ја, као сваке године, стога
се овоградски кућевласници
позивају да када буду по ово
градском редарству позва
ни, нефаљено дођу и своје
кирајџије, слуге, слушкиње,
калфе, шегрте и све оне
што у њиховим кућама ста
нују, њихово име, презиме и
ди су надлежни, код овоград
ског поглаварства назначу.
Тко се овом позиву не одазо
ве биће кажњен.“

О

Текст штампаног огласа о спречавању
ширења болести свиња
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У СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ ИЗ ЗБИРКЕ ДЕЈВИДА РОКФЕЛЕРА, ПРЕКО БЕОГРАДА
ГДЕ ЈЕ НАСТАО, ДОЛАЗИ „КРУГ“ ЛАЗАРА ВОЗАРЕВИЋА

Ајде Круг по родном крају

Возаревића је опчињавала Византија и средњовековно сликарство, а доносио је
то на јединствен начин. Можемо се питати шта је Рокфелер знао о томе, али чиње
ница да га је слика фасцинирала, а наводи се како је изговорио „Ова слика је моја,
пуна је оригиналности“. Педесет година више нико слику није видео и када се поја
вила вест да ће бити предмет на аукцији Рокфелерове заоставштине, ствари су
почеле да иду у добром правцу и Круг је стигао назад у Београд, где је и настао.
Лазар је од продаје слике купио тај симпатични црвени кабриолет са покретним
кровом, а срећом и он је сачуван

К

ада се једно дело нађе у друштву
Ван Гога, Сезана, Пикаса, не значи
да сте важни само зато што сте у
високом друштву, када то друштво оку
пи Дејвид Рокфелер не значи да вам је
он дао летитимитет да у високом дру
штву боравите, већ да јесте елита и да
том скупу припадате. У Сремску Митро
вицу из збирке Дејвида Рокфелера,
преко Београда где је настао, долази
Круг Лазара Возаревића. Од јуна ове
године дело које је готово било мит и
легенда изложено је у Модерној гале
рији Београда на отварању изложбе где
је посетиоце дочекао Лазаров ауто који
је купио продајом ове слике и где су
могли да виде шта повезује Рокфелера
и Возаревића.
Асоцијација на презиме Рокфелер
јесте богатство, моћ, владавина из сен
ке. Прва милијардерска породица на
свету и те како обликује свет из сенке,
али своју моћ баштине на учешћу у
друштвеним токовима више него посе
довањем „живог“ кеша. Филантропија је
начин на који обликују друштвене токо
ве, а негде се наводи да је Дејвид Рок
фелер својевремено имао утицај на
најчувенији музеј на свету МоМа –
Музеја модерне уметност у Њујорку.
Није важно да ли је Рокфелер поседо
вао знање или само фасцинацију пре
ма уметности, важно је да су се Возаре
вић, његова слика и Рокфелер нашли у
право време на истом месту.
Било је то девето Бијенале у Сао
Паулу 1967. године, где су се нашла
између осталих и дела Ендија Ворхола,
а Југославија се потрудила да се пред
стави на оваквој „мега -  платформи“
савремене уметности. Између осталих
била су ту и Возаревићева дела из
његове последње фазе, постенформе
ла. Енформелисти су такође били
помало неподобни према југословен
ској цензури, јер њихова дела нису на
прави начин одражавала социјалистич
ки начин живота, а сам Тито је сматрао
да култура мора бити „општејугосло
венска по тематици и социјалистичка
по карактеру“. Сваки уметник прође
кроз низ оспоравања, па иако је то био
мали лов на вештице, Возаревић је
засигурно био нешто најинтригантније

Возаревића величина
није у томе што се
нашао у друштву Пика
са у колекцији Рокфе
лера, већ зато што је
Возаревић. Уметност
је непоновљива и
само када се открије
права формула, она
постаје јединствена и
вечна. Возаревићево
време тек долази и те
византијске златна и
бордо ће тек засијати,
облици ће добити сво
је велике сене, а с
обзиром да је неко пре
педесет година имао
свест о значају и вели
чини наше горе листа,
и наш мали град ће се
Возаревићем именом
навелико прославити

и најупечатљивије да представи Југо
славију.
Возаревића је опчињавала Византија
и средњовековно сликарство, а доно
сио је то на јединствен начин. Можемо
се питати шта је Рокфелер знао о томе,
али чињеница да га је слика фасцини
рала, а наводи се како је изговорио
„Ова слика је моја, пуна је оригинално
сти“. Педесет година више нико слику
није видео и када се појавила вест да
ће бити предмет на аукцији Рокфелеро
ве заоставштине, ствари су почеле да
иду у добром правцу и Круг је стигао
назад у Београд, где је и настао. Лазар
је од продаје слике купио тај симпатич
ни црвени кабриолет са покретним кро
вом, а срећом и он је сачуван.
азар Возаревић је преминуо годи
ну дана после ове продаје, а
1973. Скупштина општине Срем
ска Митровица оснива Галерију под
његовим именом и спомен -  збирком,
коју на понос Град Сремска Митровица
има и данас. Тадашња Општина је сма
трала да Сремска Митровица мора да
поседује Лазареве слике и од његове
супруге и кћери откупљују 59 слика и 21
цртеж. Темеље Галерије су ударили
Ђорђе Панић и Лазар Трифуновић, који
су сматрали да је њена мисија треба да
буде шира од самог чувања меморијал
ног наслеђа. Од 2012. године ова згра
да је у више фаза реконструисана и
сада има један упечатљив и вероватно
првобитан спољни изглед. Још важније
од тога, јесте да су Лазарова дела, као
важно материјално и културно наслеђе
нашег друштва рестаурирана и конзер
вирана.
Возаревића величина није у томе
што се нашао у друштву Пикаса у
колекцији Рокфелера, већ зато што је
Возаревић. Уметност је непоновљива и
само када се открије права формула,
она постаје јединствена и вечна. Воза
ревићево време тек долази и те визан
тијске златна и бордо ће тек засијати,
облици ће добити своје велике сене, а
с обзиром да је неко пре педесет годи
на имао свест о значају и величини
наше горе листа, и наш мали град ће се
Возаревићем именом навелико просла
вити.
Читанка

Л
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ЉУБИЦА ОБРЕНОВИЋ, СУПРУГА
СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (28) КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

Храбра, пожртвована
и ревносна жена

Пише: др Снежана Булат

Милош
и Љубица
нису имали
нимало
хармоничан
брак.
Разлог
свакодневних
сукоба била је
Милошева
приврженост
другим женама.
Гавриловић
је давно
проценио
Милошев
однос
према женама:
„Милош је био
једном речју
женскарош.
Глас који је
у том погледу
уживао сасвим
је оправдан.“

Кнегиња Љубица

Љ

убица, познатија као
Вел ик а
влад арк а,
била је ћерка Радоса
ва и Марије Вукомановића.
Рођена је у селу Срезојевци
испод Рудник а 14. јануара
1785. године. Милош и Љубица
су се упознали 1803. Према
Мил ић ев ић ев им
реч им а,
Милош је при првом сусрету
био очаран њеним господстве
ним држањем и лепотом: „Јед
ног дана ударих испод села
Срезојеваца на реку Дичину. Ту
на белилу затекох Љубицу и
њену мајку; оне бељаше плат
но. Тада ми је било 20 година ...
Стајао сам ваљда читав сат
само да дуже гледам Љубицу:
била је лепа за чудо.“ Љубица
је постала Милошева жена, с
пролећа 1806, а кумовао је
ник о други, до Карађорђе
Петровић. Љубица је Милошу
подарила осморо деце, али је
само њих четворо остало у
животу, Петрија, Савка, Милан
и Михаило.
Судбина кнегиње Љубице
посве је необична. Историја је
памти као храбру, пожртвовану
и ревносну жену, али јој исто
тако приписује неопростиве
грехове. Пођимо од самих
почетака...
Милош и Љубица нису има

Кнез Милош

ли нимало хармоничан брак.
Разлог свакодневних сукоба
била је Милошева приврженост
другим женама. Гавриловић је
давно проценио Мил ошев
однос према женама: „Милош
је био једном речју женскарош.
Глас који је у том погледу ужи
вао сасвим је оправдан.“ Веро
ватно није ни слутио шта ће
његове љубавне авантуре про
узроковати. Наиме, историја
посебно памти случај Петрије
Пљакић. Након ашиковања са
лепом Петријом, Милош је
позва у конак, како би помагала
Љубици око домаћинства.
Нед уго зат им, помоћн ица
Петрија, постала је Милошева
љубавница.
Мудра и осетљива Љубица,
наслућивала је мужевљеву
неверност. Ево како је Милиће
вић описао њихову прву свађу:
„Милош погледа у Љубицу.
Она бејаше модра у лицу; доња
јој је усна дрхтала...
- Ти си нешто љута - рече он.
И не би била, како ми је.
-  А што ти је. Од кога ти је
тешко?
- Управо од тебе.
- А што од мене?
Како што? Ја сам твој друг, па
се ти са мном никад не смејеш
онако, као с овом женом из све

та! С њом се разговараш више,
с њом се смејеш слађе, но са
мном...“
илошево љубависање и
неп ош тов ањ е
своје
супруге, изазвал о је
породичну трагедију. Ово је
било прво проливање крви у
породици Обреновић. Иако
нико није очекивао, биће смер
не и покорне Љубица, доживе
ће потпуну трансформацију.
Све се десило једне стравичне
децембарске ноћи. Са Круном,
Љубица је требало да пође на
излет, али је облак од Космаја
поплашио госпође, те су се вра
тиле кући. Ушавши у собу,
Љубица је имала шта да види.
Те кобне вечери, пришла је
Петрији, а „бејаше бледа као
крпа. Пришавши Милошевој
постељи, дохвати с клина
пиштољ који је обично висио
изнад кнежеве главе. Љубица
рече: - Пиштољ јесте Милошев,
али је рука Љубичина; да види
мо хоће ли слагати! Пиштољ
пуче; Петрија, обливена крвљу,
паде на патос.“
Након трагичног удеса, сти
шале су се страсти, те се  
Љубица вратила у конак. Њихо
ви односи су трајно остали
хладни, а због Милошевих
честих одсустава, виђали су се
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Ушавши у собу, Љубица је имала
шта да види. Те кобне вечери, при
шла је Петрији, а „бејаше бледа као
крпа. Пришавши Милошевој посте
љи, дохвати с клина пиштољ који је
обично висио изнад кнежеве главе.
Љубица рече: - Пиштољ јесте Мило
шев, али је рука Љубичина; да
видимо хоће ли слагати! Пиштољ
пуче; Петрија, обливена крвљу,
паде на патос.“
с времена на време. Милош је
и даље имао љубавнице, држе
ћи се шеријатског права, Љуби
ца није имала избора, но да
прихвати такав живот. Као што
Љушић истиче „Кнегиња Љуби
ца остала је у лепој успомени
српском роду. Њено име поми
њало се с поносом, како за
владавине Обреновића тако и
Карађорђевића – неуобичајено
за нашу династијску повест која
је обиловала нетрпељивошћу.“
Ова јуначка жена, умела је
да прекорева свога мужа када
би посустајао у борбама са Тур
цима: „Ето видите шта раде
људи! А ви, шта сте учинили?
Кецеље женске пашите, а ми
жене да идемо да се бијемо.“
Исто тако, предање каже да је
одбила Милош савет, да се за
време Првог српског устанка
повуче у безбедније крајеве „...
Жива нећу из свога завичаја, а
мртву ме могу и пси изести...“
Када је реч о вођењу Љуби
чине политике, кажу да је била
крхк а и попустљива. Године
1842. писала је кнезу о прогони
ма присталица Обреновића у
Србији: „Ето к чему се приводе
отечество наше, које док је у
стање славе доведено било,
вас је доста труда и крви стало,
а сад ови душмани очевидно на
пропаст његову иду, и нико таку
или неће или не може да усмо
три“.
Из писама кнезу Милошу,
можемо закључити да је била
веома савесна и одговорна.
Права глава куће, иако према
Пирху, кнегиња тек нешто пре
1833. добија могућност да сед
не заједно са мужем за време
ручка. До тада, стајала је с ћер
кама с обе стране кнеза и слу
жиле га за време ручка, јер
„тако захтева стари српски оби
чај“. Погледајмо само њене
извештаје које је слала кнезу
Милошу: „Јуче покосили смо
све, само нам јошт данас и

сутра остаје да сакупимо и
упластимо: Дубравицу, Забелу,
Клепечку, Рамски рит, Брест,
ливаде у Градишту и Ријечкој...
Што се тиче овдашњи пољски
послова на Морави сено саде
ли смо. Изашло је 15 сена од
којих 10 садели смо у бранику
на оној пољани, а 5 онде код
шупе. Кукуруз на Морави око
пали смо... но сада слабо од
ове суше расте... овце и краве
на Морави преместили смо, но
онде неће сток а најситнија
бити, ако скоро кише не буде и
трава не крене“ (Петровић).
ећемо улазити у природу
и мотиве Љубичне одлу
ке да приступи кнежевој
опозицији и овај проблем оста
вљамо историчарима. Ми само
констатујемо да је политички
ангажман кнегиње Љубице,
дак ако, довео до свргавања
кнеза Милоша. Абдицирао је
13. јуна 1839. у корист престо
лонаследника Милана. Међу
тим, све ово се догађало у
време када је Миланова болест
узела маха. Умро је 26. јуна
1839. године, у двадесет и
шестом дану владавине. Истог
дана, на престо је доведен
малолетни Михаило. Исто тако,
морамо казати да ће након овог
догађаја Љубица покушавати
свим силама да врати свог
мужа на престо Кнежевине
Србије...
Након Михаиловог одласка
из Србије и Љубица је била
приморана да емигрира. Пре
минула је 1843. године у Новом
Саду. Пре него што ће занавек
склопити очи, изустила је „Мно
го греха имам, њих ће милости
ви Бог све опростити, али што
својом руком убих ону жену,
бојим се неће никад! Куд ме
занесе моја женска памет?“
У следећем броју:
Персида Карађорђевић,
супруга кнеза
Александра Карађорђевића

Н

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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ОМШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

Учешће у пројекту
инклузије

Концерт у Старој Пазови

Концертом ученика ОМШ
„Теодор Тоша Андрејевић“,
из одељења у Старој Пазови,
који је одржан у Школи за спе
цијално образовање „Антон
Скала“ у Старој Пазови, завр
шен је пројекат ове школе под
називом „Музиком до једна
кости – уметничка музика као
инструмент инклузије“. Проје
кат је реализован под покро
витељством
Покрајинског
секретаријата за образова
ње, прописе, управу и нацио
налне мањине – националне
заједнице и подразумевао је
три концерта намењена осо
бама са сметњама у развоју
и особама из друштвено осе
тљивих група.
Концерт у ШОСО „Антон
Скала“ у Старој Пазови је
одржан пред око 60 ученика.
Бранислава Трифуновић,
координаторка пројекта је
истакла да ученици ове шко
ле чине најзахвалнију и нај
бољу публику.
– Идеја и циљ пројекта
лежи у жељи да уметничка
музика буде доступна сваком
детету и да сви једнако уче

ствују у креирању и опстан
ку културно-уметничке мапе
једног града. У том контексту,
одржали смо, као и прошле
године у оквиру истог про
јекта, концерт у самој школи,
при чему су деца свирала за
децу. Свакако да би овај про
јекат требало да добије шире
размере, каже Бранислава
Трифуновић.
Дарко Ђокић, директор
ОМШ „Теодор Тоша Андреје
вић“ чије је седиште у Руми,
истакао је значај оваквих про
јеката и захвалио на двогоди
шњој подршци Покрајинског
секретаријата.
– Пилот пројекат, реали
зован прошле године под
називом „Без граница – музи
ка као инструмент инклузи
је“ је наишао на сјајан одзив
код циљане публике и добио
је значајну медијску подр
шку, тако да је јасна одржи
вост оваквих пројеката, каже
директор Ђокић.
Претходна два концерта у
оквиру пројекта одржана су у
Руми и Пећинцима.
С. Џ.
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СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

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

Јединство – ИМТ 0:1; Нови
Сад 1921 – Златибор 4:1; Рад
нички НБ – Мачва 0:2; Слобода
– Лозница 2:2; Трајал – Желе
зничар (су били одиграли у
понедељак); Графичар – Рад
6:1; Инђија ТОYО ТИРЕС – Рад
нички СМ 0:1; ОФК Вршац –
Металац 1:0.

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

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
13
11
10
9
9
9
7
5
5
4
4
4
4
3
1

2
4
6
5
6
4
4
4
5
4
6
6
5
4
4
5

0
2
2
4
4
6
6
8
9
10
9
9
10
11
12
13

50:7
46:15
34:12
35:20
28:18
27:19
16:21
18:17
16:35
16:21
15:25
26:37
23:38
20:39
9:31
14:38

53
43
39
35
33
31
31
25
20
19
18
18
17
16
13
8

18 12 4 2 29:14 40
18 11 4 3 44:21 37
17 10 4 3 25:14 34
18 6 9 3 24:16 27
18 6 8 4 12:11 26
18 7 4 7 23:22 25
18 7 4 7 18:20 25
18 6 6 6 18:16 24
18 4 11 3 18:16 23
18 5 6 7 17:21 21
17 5 4 8 19:24 19
18 5 4 9 17:23 19
18 5 4 9 18:31 19
18 5 2 11 11:22 17
18 3 6 9 19:28 15
18 3 6 9 19:32 15

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

Нова Пазова: Раднички (НП)
– Доњи Срем 2015 2:4; Рума:
ГФК Словен – Слога (Е) 2:0;
Доњи Товарник: Слобода –
Раднички (Ш) 1:1; Бачки Јарак:
Младост – Индекс 2:1; Нови
Сад: Славија – Слога (Т) 3:1;
Дивош: Хајдук – Ветерник 6:1;
Руменка: Јединство – Шајкаш
1908 8:0; Стари Бановци:
Дунав – Железничар 0:2.

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

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
9
7
8
7
6
7
5
5
3
4
3
3
2
0

4
2
1
4
1
3
5
1
3
3
7
4
3
3
0
4

0
3
4
3
5
4
3
6
6
6
4
6
8
8
12
10

26:2
33:15
25:16
30:7
26:20
24:12
23:16
22:18
17:18
17:28
6:11
17:23
21:26
11:23
6:53
10:26

34
29
28
25
25
24
23
22
18
18
16
16
12
12
6
4

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

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

4
3
3
5
6
3
5
3
6
4
6
6
6
8
10
9

Бешка: Хајдук (Б) – Јадран
0:1; Витојевци: Партизан –
Срем 1:0; Деч: Сремац (Д) –
Борац 1925 4:0; Ириг: Раднички
– Шумар 2:1; Вогањ: Слога –
Подриње 1:2; Манђелос: Фру
шкогорац – Будућност 2:2;
Попинци: Напредак Меридиан
– Сремац (В) 2:2; Кузмин: Гра
ничар – Хајдук (В) 0:2.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14

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

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

2
4
5
4
5
5
5
4
7
5
6
5
7
7
9
12

23:19
27:13
24:12
19:22
19:15
19:12
13:11
8:6
29:25
12:11
14:13
14:14
19:23
7:15
8:28
9:25

28
27
27
23
22
21
21
21
20
20
18
18
16
10
10
9

47:20
35:20
33:20
32:15
28:21
23:20
26:25
28:17
18:22
24:32
23:28
25:22
19:25
15:23
21:28
6:65

30
26
25
24
23
23
23
22
19
19
18
17
14
14
13
4

ОФЛ ПЕЋИНЦИ
Суботиште: Витез – Словен
3:0; Брестач: ОФК Брестач –
Младост 1935 су били одиграли
у понедељак; Ловац је био сло
бодан.

1.
2.
3.
4.
5.

ОФК Брестач
Ловац
Витез
Словен
Младост

7
8
8
8
7

7
6
4
1
0

0
0
0
1
1

0
2
4
6
6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Обреж: Граничар – Љуково
1:1; Крушедол: Крушедол –
Полет (Н) 2:0; Јазак: Цар Урош
– Напредак 2:1; Добринци:
Сремац – ЧСК 1:12; Нови Кар
ловци: Полет (НК) – Младост
4:3; Ашања: Камени – Фрушко
горац 0:0; Врдник: Рудар – Хај
дук 1932 1:3.

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

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

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

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

11
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
3
3
0

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

1
3
3
4
5
4
6
5
7
8
8
8
8
13

54:13
23:9
25:13
33:13
46:20
26:15
34:18
26:16
23:23
22:35
24:22
25:36
20:35
4:114

34
28
28
25
24
23
19
18
16
15
13
11
11
0

13 11 1 1 34:8 34
13 10 2 1 36:11 32
13 9 1 3 32:15 28
13 8 2 3 40:22 26
13 8 2 3 28:13 26
13 8 1 4 21:10 25
13 7 2 4 34:14 23
13 7 1 5 34:22 22
13 3 1 9 19:25 10
13 3 1 9 10:41 10
13 1 6 6 11:23 9
13 2 1 10 7:39 7
13 1 2 10 14:44 5
13 1 1 11 15:48 4

КУП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛЕТАРЦЕ

СРЕМСКА ЛИГА
01. Будућност
02. Шумар
03. Партизан
04. Срем
05. Напредак
06. Срем. (Д)
07. Јадран
08. Хајдук (Б)
09. Подриње
10. Слога
11. Срем. (В)
12. Фрушкогор.
13. Гранич.
14. Хајдук (В)
15. Раднички
16. Борац
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23:2
21:9
15:12
6:21
2:23

21
18
12
4
10

Ивини
каратисти први

Каратисткиње и тренер „Срема“ на Купу Војводине

Прошлог викенда у Спорт
ском центру у Инђији одржан
је Куп Војводине за полетар
це пионире и наде у катама
и борбама у организацији
Карате Савеза Војводине.
На такмичењу је учествова
ло 46 клубова а Карате клуб
„Срем“ из Сремске Митрови
це представило је 25 такми
чара предвођених тренером
Ивом Винковић. У изузетно
јакој конкуренцији укупно су
освојили 26 медаља и то 15
златних, шест сребрних и пет
бронзаних, чиме су заузели
прво место у генералном пла
сману клубова.
Злато су освојили Јова
на Бенак, Дуња Бережни
-  2 пута, Душица Миљевић,
Александар Рајић, Ирена
Грујанић – 2 пута , ката тим
Мурић, Перовић и Грујанић,
Жељко Мошић, Огњен Мило

шевић, Хелена Малбашић – 2
пута, Милица Миљевић, Дуња
Ликић, Анђела Перовић - бор
бе до 40к г.
Сребрне медаље су осво
јили Дуња Павловић, Маја
Перић, Душан Савић, Анђела
Перовић, Невена Миловано
вић, Мила Ликић.
Бронзу су освојили Миона
Мурић, Андреа Лазић, Јана
Кркљеш, Дуња Павловић,
Жељко Мошић.
Добре наступе су имали
и Коста и Вук Мачкић, Мила
Симић, као и најмлађе члани
це клуба Нина Вукас и Софија
Кљајић у свом првом наступу,
али овај пут нису оствариле
пласман на Куп Србије који
се одржава за две недеље
у Чачку. Освајачи медаља
остварили су пласман на Куп
Србије где их очекује још јача
конкуренција.
Д. М.
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Лаћарци на корак
од првенственог трона
Дефинитивно је Лаћарак захватила фудбалска грозница, што се види и на сликама
и на трибинама које су биле испуњене до последњег места. Клуб је већ почео да раз
мишља о проширењу капацитета трибина, а све захваљујући добрим резултатима
постигнути ове јесени, каже тренер Недељко Дивљак Пега

Екипа, навијачи и стручни штаб ЛСК -а после победе нај „Јединством”

Фудбалери ЛСК -  а наставили су
одличну серију и у 13. колу Међу
општинске фудбалске лиге Срем –
Запад, остварили су пети узастопни
тријумф. Победом (1:0) над директ
ним конкурентом за врх табеле, еки
пом „Јединства“ из Руме прошлог
викенда, Лаћарци су други на табе
ли са четири бода више од Румља
на који су трећи. Тријумфом, који их
држи на свега два бода заостатка
за водећим „Граничарем“, тренер
Недељко Дивљак може бити преза
довољан.
– Дефинитивно је Лаћарак захвати
ла фудбалска грозница, што се види
и на сликама и на трибинама које су
биле испуњене до последњег места.
Клуб је већ почео да размишља о
проширењу капацитета трибина, а
све захваљујући добрим резултатима
постигнути ове јесени. Захваљујући
раду свих структура клуба, а посеб
но резултатима на терену публика се
вратила на стадион у центру. Јесењи
део првенства је окончан онако како
смо замислили, посебно пошто су

Захваљујући раду свих
структура клуба, а посеб
но резултатима на терену
публика се вратила на ста
дион у центру. Јесењи део
првенства је окончан онако
како смо замислили, посеб
но пошто су остварене чети
ри врло важне победе где
смо победили три екипе из
врха табеле - БСК Бешеново,
„Зеку Буљубашу“ из Равња,
„Ердевик 2017“, и на крају
последњу утакмицу коју смо
добили против директног
противника за највиши пла
сман - „Јединством“ из Руме,
рекао је у изјави за
М новине, сумирајући крај
текуће полусезоне, тренер
Дивљак

остварене четири врло важне победе
где смо победили три екипе из врха
табеле - БСК Бешеново, „Зеку Буљу
башу“ из Равња, „Ердевик 2017“, и
на крају последњу утакмицу коју смо
добили против директног противника
за највиши пласман -  „Јединством“
из Руме. Ја као тренер могу бити
задовољан постигнутим резултати
ма и сарадњом са играчима и упра
вом клуба. Захваљујем се свима на
подршци и драго ми је да сам био
део нечег лепог што се десило ове
јесени. Посебно ми је драго да и мој
сарадник Драган Клинцов има исту
визију као и ја да је време да наш
клуб у коме смо одрасли треба да
напредује из године у годину. Тако
ђе морам да се захвалим и публици
која нам је увек била ветар у леђа
било да смо играли у Лаћарку, било
на гостовању, рекао је у изјави за М
новине, сумирајући крај текуће полу
сезоне, тренер Дивљак, чија је екипа
до сада забележила десет победа
уз само један пораз и два нерешена
исхода.
Д. Мостарлић
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НОСТАЛГИЧНО СЕЋАЊЕ НА НЕПРАВЕДНО ЗАБОРАВЉЕНО (2)

Утакмице са Шпанијом
и БиХ и виза за Немачку

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

Н

а ноге нам је долазила
Литван ија.
Мање
информисан интере
сент за фудбал би се под
смехнуо на помен те репре
зентације, међутим тада су
откинули бод и Шпанији и
Белгији и Босни и имали су
Јанкаускаса (мислим да је то
презиме) и Шамбераса повре
мене стартере у Порту и
московском ЦСКА-а тада
шњем освајачу Купа Уефа.
Имали смо императив победе
да бисмо остали на 1. месту.
Победили смо, јако важна
победа, имао сам задовољ
ство да је уживо гледам, 2:0,
Кежман и Саша Илић, остао
жал због промашеног пенала
Саве Милошевића, приликом

изласка са терена звиждуци
публике Сави због неискори
шћеног пенала, увек се гадно
осећам када наша публика
звиждуцима части свој тим,
често сурово... Победа, то је
најважније, могла се почети
архивирати утакмица са неу
годним противником и окрену
ти кључној и најтежој утакми
ци, гостовању Шпанији.
Још увек нисмо примили
гол, одиграно седам кола,
одавно смо једини на планети
којима је то пошло за руком.
Играло се на „Висенте Калде
рону“ у Мадриду, тада стадио
ну мадридског Атлетик а,
новог клуба нашег Матеје
Кежмана. Шпанија иако нам је
бодовно гледала у леђа, била

је несумњиви фаворит на тој
утакмици, још домаћини, да
не говорим неупоредиво ску
пљи и познатији играчи. Прво
полувреме бојажљиво, препу
стили смо противнику иници
јативу и десило се после
више од 650 минута, примили
смо гол. Раул Гонзалес, Реа
лово дете и узданица мати
рао је Јеврића. Шта да се
ради, негде се морао примити
гол, мало их се може похва
лити да су против Шпанаца
на њивом терену остали
нетакнуте мреже.
Почело је друго полувреме,
другачија и одважнија игра
наших. Помогао је томе заси
гурно улазак Николе Жигића
који је заједно са Станкови

ћем спојио Кежмана са голом
и епилог је било изједначење,
1:1. Тако се на крају и заврши
ло. Биле су још две више
полушансе него шансе за нас,
но ремију са домаћом Шпани
јом нико жив се не би усудио
„у зубе да гледа“. Успех
недвосмислен. Нација се
поново уздрмала, почело је
са ишчекивањем октобра,
завршетка квалификација и
коначне одлуке. Држали смо
ствари чврсто у својим рука
ма. Чекале су нас још две
утакм ице. Апос троф ир ам,
осам кола, све победе сем
једног ремија код фаворита
Шпаније, примљен само један
гол. Прво смо ишли у Литва
нију.
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итванци су после пора
за у Београду били
деморалисани, изгуби
ли су шансе за прикључак
борби за пласман на СП, то
нам је ишло на руку. Дочека
ли су нас на омаленом стади
ону пред симболичном посе
том. Утакмица без много
атрактивности, резултат нај
важнији, 2:0, Кежман и Вукић.
Све ће се заборавити, резул
тат ће се једино памтити.
Још само једна препрека и
у Немачкој смо. Погодило се
да последња утакмица буде у
Београду против БиХ. Е сад,
некоме такве утакмице дођу
као фетиш и доводе до нае
лектрисаности. Ако мене
питате, не умирем од узбуђе
ности и жељног ишчекивања
јер то су утакмице са набојем
и то не због спорта већ због
нечег другог. Била је 2005.
Нисмо много временски
одмакли од трагичних дога
ђаја деведесетих година.
Поред свега утакмица је
носила и огромну спортску
тежину, пласман на СП.
Босанцима је требала победа
за улазак у бараж, нама је
победа доносила директан
одлазак на планетарно фуд
балско такмичење док нас је
бод спуштао на 2. место и
водио у бараж и тиме би
Шпанци ишли директно.
Очекивано, стадион Црве
не Звезде препун. Пароле и
повици какви су се могли
претпоставити, али да оста
немо на спортском дискурсу.
Много су репрезентативци
имали урађеног иза, превази
шли себе, показали да заслу
жују поштовање и похвале.
Било је пуно тешких изазова
до тада и на једном нису
заказали. Остао је још један
степеник, најважнији.
Репрез ент ац ија
Босне
респектабилна, остали су не
поражени против Шпаније
шта више оба пута су победи
гледали у очи, оборили Бел
гију и Литванију на плећа и
дошли у Београд са ишчеки
вањима које је имало утеме
љење у пређашњим резулта
тима и квалитетним играчима
тиму. Све у свему утакмица
којој се морало приступити
опрезно. Само промишље
ном игром у таквим околно
стима могло се победити.
Није се могла претпоставити
лепршава за око утакмица,
али борба и изгарање јесте.
Имали смо ветра у леђа са
трибина међутим то некада
може да буде и камен око
врата.
На срећу искористили смо
уводне минуте и притисак
под којим су се нашли про
тивници. Короман је допри

нео, Дуљај центрирао, Жигић
асистирао, Кежман поенти
рао, 1:0 за СЦГ. Испоставило
се коначан резултат. Сачува
ли смо предност. Немиле
сцене на трибинама нажа
лост, ја ћу пре свега памтити
победу и одлазак на светско
првенство у Немачку!
Успело је, постигнут је циљ,
нација у екстази. Славило се
на Тргу. Сви су срећни, и они
који на почетку нису давали
никакве шансе. Фудбал је
тада био у жижи и зениту
популарности након пеха
кошаркаша на ЕП играном
код нас исте године. Лудило
је дрмало тих дана. Ностал
гија дрма сада, средњошкол
ско време, 17 година, безбри
жније време него сада, друга
чији свет, наглавачке другачи
ји.
И ово су све многи забора
вили, избледело од мноштва
каснијих спортских новости,
избледело од животног следа
догађаја и пролазности,
нестало заједно са државом
која је недуго по томе преста
ла да постоји.
Да се не правимо невешти,
тако је одувек, биће заувек.
Заслуге бледе, грешчице и
киксеви остају дуже у памће
њу. Не треба на томе замери
ти, природно је. Ја ћу памти
ти оно што је било лепо,
успешно, вредно поштовања.
То сам желео да поделим
овом малом хроником и они
ма који тада нису стасали
обелоданим што се збивало,
оне који су све пратили опет
да подсетим.
Оно што се касније десило,
знају сви. Памти се „шестица“
проти Аргентине, памти се
што је Петко позвао сина у
репрезентацију, Кежманов
наводно црвени картон про
тив Аргентине да би раније
шмугнуо на летовање итд.
Само ћу кратко да се осврнем
и кажем да смо у једној од нај
тежих група на светским
првенствима икада (Аргенти
на, Холандија, Обала Слоно
ваче) играли достојанствено
и дали свој максимум. Две
утакмице одигране добро
против још далекосежнијих и
моћнијих екипа од оних у ква
лификацијама.
Ко је био жељан критике
могао ју је увек лако пронаћи,
то се не може неутрализова
ти, нема вајде ни покушавати.
Свесно се нећу дуже задржа
вати на анализи самог Свет
ског првенства, рекох то није
непознаница готово никоме,
нема потребе причати оно
што сви знају. Треба се подсе
тити свих подвига који су ту
репрезентацију красили. Тре
ба се сећати само оног лепог.

33

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
На основу   чланa 63.   Закона о планирању и изград
њи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11,
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и
члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и по
ступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Сл. гласник РС“, бр.32/2019)
ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ
РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
К.П. БР. 1399/2, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1401/1,
1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2,
1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 и 1406
К.О. Пећинци ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ
КОМПЛЕКСА ``ЛУКИ-КОМЕРЦ``

  
1.На ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗЛАЖЕ СЕ Урбанистич
ки пројекат урбанистичко-архитектонске разраде за
грађевинске парцеле к.п.бр. 1399/2, 1399/4, 1400/1,
1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1,
1404/2, 1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 и 1406
К.О. Пећинци, који је израђен од стране ``DOMUS
CONSTRUCTION`` doo Бановић Страхиње 45. Инђија.
2. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је ``ЛУКИКОМЕРЦ``доо Слободана Бајића бр.12, Пећинци.
3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и
да у току трајања јавне презентације доставе своје
примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за
урбанизам и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пећинци, Пећинци, ул. Слободана
Бајића бр.5.
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржана од 16. до 23. новембра 2022.године,  сваког
радног дана од 9 до 14 часова. Место одржавања јав
не презентације су просторије Општинске управе оп
штине Пећинци, соба број 7., у Пећинцима, ул. Слобо
дана Бајића бр.5.
5. Лице овлашћено за давање обавештења о садржа
ју јавне презентације је Александра Вучић. Подруч
је обухваћено Урбанистичким пројектом налази се у
КО Пећинци, обухвата кп.бр. 1399/2, 1399/4, 1400/1,
1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1,
1404/2, 1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 и 1406
укупне површине 67.988,00м2.

34

M NOVINE

ЏУДО ТУРНИР У БЕЧЕЈУ

Џудистима
из Лаћарка
шест медаља

СПОРТ

16. NOVEMBAR 2022.

ЖЕНСКА СУПЕР Б РУКОМЕТНА ЛИГА, 8. КОЛО

Фантастична
завршница Митровчанки

ЖРК „Срем“ СМ – ЖРК „Раднички“ Београд 26:23 (10:13)

На 14. Меморијалном међународном
турниру „Жељко Николић“ у Бечеју који
је у организацији Џудо клуба „Младост“
из Бечеја одржан у недељу 13. новембра
2022. године учествовало је око 400 так
мичара из Србије и околних европских
држава. Џудо клуб ЛСК из Лаћарка извео
је 8 бораца и освојио 6 медаља чиме се
сврстао у клубове са највише освојених
медаља. Освајачи одличја из овог клуба
су: Тамара Крстић  2. место до 25 кг, Алек
сеј Штрбачки 2. место до 34 кг, Алексан
дар Винчић 2. место до 60 кг, Страхиња
Бировљев   2. место до 50 кг, Анастасиа
Пурешевић   3. место до 44 кг, Страхиња
Гргичевић 3 место + 50 кг, Димитрије Опа
чић  5 место до 50 кг, Жељка Пурешевић
5 место до 34 кг.
– Велики успех такмичара Џудо клуба
ЛСК је одлика вредног и марљивог рада
како руководства тако и саме деце која
својим залагањем постижу праве резулта
те. Честитке свим такмичарима, кажу тре
нери лаћарачког клуба Милан Јоветић и
Никола Антонић.

ПВК „СРЕМ“

Матеја допливао
до две медаље

ЖРК „Срем“: Милица Шпољарић,
Николина Булатовић (7), Драгана Петро
вић (3), Марија Митрић (5), Наташа Дра
говић, Марина Шпољарић, Емина Сма
јић, Јована Блажић (3), Јана Васиљевић,
Вања Ђулинац (3), Марија Шерфези,
Дуња Ђоровић, Анастасија Дракула,
Андреа Мијаиловић (1), Наташа Раду
ловић (4), Маја Скенџић. Тренери: Саша
Којовић, Душан Дрча.
ЖРК „Раднички“: Катарина Јанковић,
Јована Катић, Андреа Мицић, Теодора
Мандић (3), Деа Оровић, Марија Тапша,
Ања Пенић (1), Зорана Игњатовић (4),
Маша Живковић (7), Нина Вукосавље
вић (1), Ана Радоњић, Ивана Милојко
вић, Александра Тејић, Глорија Зелић
(6), Александра Васић (1). Тренер: Иван
Мијатовић.
У сремскомитровачкој хали „Пинки“
рукометашице „Срема“ угостиле су 12.
новембра реномираног противника - еки
пу „Радничког“ из Београда и забележи
ле значајну победу у борби за првен
ствени врх. Гошће из престонице лошије
су започеле меч, а изабранице тренера
Саше Којовића повеле су 3:0 головима
Николине Булатовић и Наташе Раду
ловић. Гошће су у 16. минуту дошле до
изједначења и након пада у игри Среми
ца у последњих десетак минута стекле
су три до четири гола предности. Први
део је завршен водством „Радничког“
13:10. Београђанке су водиле већи део
другог полувремена да би у 52. минуту
головима Булатовићеве и Радуловиће
ве „Срем“ најпре изједначио на 21:21 а
потом и прешао у водство које је задржао
до краја меча и резултата 26:23. На голу
Митровчанки сјајна је била голман Јана
Васиљевић, а поред поменутих крилних
играчица у редовима домаћина у одбра

Марија Митрић, најбоља играчица
на мечу „Срема“ и „Радничког“

ни и нападу истакла се и Марија Митрић
која је проглашена за МВП утакмице.
Екипа „Срема“ имала је одлични подр
шку са трибина. Најефикаснија играчица
победника била је десно крило Николи
на Булатовић са седам голова, док је у
редовима Београђанки исти број голова
дала Маша Живковић.
Тренер Саша Којовић у изјави за „М
новине“ каже да је презадовољан три
јумфом против незгодног противника
који их је прошле године „кући“ добио са
осам голова разлике. Којовић каже да
је утакмица у Митровици била напета
уз мноштво резултатских обрта, али да
ова победа његовој екипи много значи за
наставак првенства. У последњем делу
овог дела шампионата „Срем“ гостује
екипи „Београда“. Митровчани су тренут
но четврти са пет остварених победа.
Д. Мостарлић

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА
- ГРУПА А

Тријумф митровачких
кошаркашица

ЖКК „Делфин“ Бачка Паланка - ЖКК „Срем“ СМ
26:80 (5:16, 7:28, 2:19, 12:17).

На Међународном пливачком маратону
у Бечеју које је одржано протекле недеље,
такмичар ПВК „Срем“   Матеја Видовић
освојио је златну медаљу на 100 метара
леђним стилом и сребрну медаљу у трци
на 100 метара прсно. Поред освојених
медаља оборио је и шест клупских рекор
да, а успешно је пливао и на 100 метара
мешовито.

У утакмици 7. кола Прве регионалне
женске кошаркашке лиге – групе А, оди
граној у Бачкој Паланци у хали „Тиквара“
протеклог викенда, ЖКК „Срем“ савладао
је домаћина више него убедљиво. Том
приликом Сремице су показале да су ква
литетнија екипа и заслужено су тријум
фовале. У клубу су задовољни, кажу да
„Срем“ ниже победе и подиже форму пред
одлучујуће дерби мечеве који га чекају у
хали „Пинки“. Циљ је кажу, пласман у
плеј-оф.

За „Срем“ су у Бачкој Паланци играле:
Марија Костић (17 поена), Мирјана Мило
вановић (16 п), Милица Инђић (15 п),
Мила Николић (11 п), Милица Триван (6
п), Милица Ђорђић (5 п), Николина Бала
нац   (4 п), Зорана   Дедовић (4 п), Сара
Карић (2 п). Тренер Немања Стаменковић
држао се доброг обичаја и дао је шансу
свим играчицама. Оне су је искористиле и
свака се уписала у стрелце.
ЖКК „Срем“ је тренутно на деоби тре
ћег места које води у жељени плеј-оф.

M NOVINE
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MOZZART BET ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Победа „Радничког“
у комшијском дербију
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ЏУДО КЛУБ „СИРМИУМ“

Тријумф Славка
Лончаревића

ФК „Инђија Тојо Тајерс“ Инђија – ФК „Раднички“ СМ
0:1 (0: 0)

ФК „Инђија Тојо Тајерс“: Рнић, Недељ
ковић, Кукољ (Гаиловић 67′), Десан
чић (Стевановић 67′), Србијанац, Ђурић
(Ђокић 77′), Бојовић (К) (Ракић 77′), Мија
иловић,
Стојановић,
Радосављевић
(Ђуричковић 87′), Јањић.
ФК „Раднички“: Драгићевић, Миодраго
вић, Ивић, Чарапић (Гајић 67′), Игњатовић,
Ковачевић (К) (Владимир Илић 79′), Петро
вић, Ђорђевић (Бачанин 90′), Стефан Илић,
Грбовић, Маринковић.
Пред око 400 гледалаца у суботу, 12.
новембра одигран је комшијски дерби Прве
лиге Србије на стадиону „Тојо Тајерс аре
на“ у Инђији. После скоро месец дана, ФК
„Инђија“ била је домаћин и то сремскоми
тровачком „Радничком“.
Домаћи су добро отворили меч када је
виђена шанса Недељковића. Он је са око
18 метара шутирао на гол гостујуће екипе и
задао доста проблема голману Драгићеви
ћу али лопта није завршила у мрежи гостију.
Домаћи су још два пута претили преко
Недељковића, а најбољу шансу у првом

полувремену пропустио је Чарапић. После
брзе акције „Радничког“ поменути играч
нашао се у игри „један на један“ испред гол
мана Рнића који је успешно сачувао мрежу
„зелено - белих“.
У другом полувремену слична игра на
терену. Први и једини гол виђен је у 56.
минуту меча, и то за госте из Сремске
Митровице. Илић је прошао добро по левој
страни, на лопту натрчава капитен „Инђије“
Бојовић и шаље је у мрежу испред Чарапи
ћа. У првом тренутку се чинило да је играч
гостију био стрелац, 0: 1. Покушавали су
домаћи да дођу до преокрета, али су до
краја утакмице имали само једну прилику
за гол и то преко Ђурића. Он је шутирао са
око осам метара од гола „Радничког“, лопта
се у гужви одбија, а касније Кукољ чини пре
кршај и ова прилика за изједначење је про
пуштена. До 0:2 гости су могли у последњим
тренуцима меча када је Бачанин шутирао
високо преко гола. На крају сусрета остаје
0:1 и сва три бода бележе се екипи ФК „Рад
нички“ Сремска Митровица.
М. Ђ.

ЖЕНСКА ОДБОЈКАШКА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ, 6. КОЛО

Одбојкашице
„Срема“ поражене

ЖОК „Уб“ Уб : ГЖОК „Срем“ СМ 3:0 (25:23, 25:21, 25:17)

ЖОК „Уб“: Ерић, Цветичанин, Глиго
рић, Новосел, Вујковић, Перовић, Лукић
К, Петрановић, Тадић, Челић, Ђорђевић,
Бенитез. Тренер: Маријана Боричић.
ГЖОК „Срем“: Михајловић А , Михајло
вић М, Грабић, Гаћеша, Сарић, Дапчевић
(л), Јовановић, Стевановић, Драшковић,
Живановић, Антић, Егић, Станковић (л).
Тренер Никола Каприц, помоћни тренер
Катарина Чутовић.
Одбојкашице Срема ушле су у серију
тешких утакмица.  После пораза од „Желе
зничара“ из Лајковца, у суботу 12. новембра
2022. године у спортској хали у Убу уследио
је меч са још једним од кандидата за шам
пиона – екипом „Уба“. Победио је домаћин.
Објективно против много јаче екипе се и
није могло нешто више учинити. Играчице
„Срема“ су пужиле частан отпор и могу се
уздигнуте главе вратити у Митровицу. Екипа
из Уба коју је предводила бивша репрезен

тативка Слађана Ерић   уз кубанску интер
националку Бенитез (Алфонсо) те искусне
Александре Цветичанин и Анђеле Новосел
и најперспективнијом техничарком српске
одбојке Радом Перовић и младом Бојаном
Челић показала је све своје могућности.
Митровчанке су у прва два сета пружиле
солидан отпор и резултат је био неизвестан
до самог краја. Трећи сет је прошао у доми
нацији играчица „Уба“.
У „Срему“ је солидну игру пружила Ана
Михајловић, а на пријему је била добра
Дуња Грабић.
Ове недеље „Срем“ такође игра два
изузетно тешка меча. Овај пут пред сво
јом публиком. У заосталој утакмици петог
кола „Срем“ у уторак игра против актуелног
шампиона „Црвене звезде“ у ПСЦ „Пин
ки“, да би потом у редовном колу у петак у
сали Митровачке гимназије дочекао екипу
ТЕНТ-а.
Д. М.

ПРВA МУШКA РЕГИОНАЛНA ЛИГA СЕВЕР

Поражени кошаркаши
инђијског „Железничара“
Кошаркаши „Железничара“ претрпели су
нови пораз у 7. колу Прве мушке регионал
не лиге Север. Они су се у Новој Пазови
састали са истоименом екипом а тај сусрет
одигран је у недељу, 13. новембра. Инђин
чани су пружали отпор домаћима током

целог меча али је на крају резултат на сема
фору био 88:81.
Након седам одиграних кола у ПМРЛ
Север , КК „Железничар“ Инђија заузима
трећу позицију са освојених 11 бодова у
досадашњем току првенства.

Међународни турнир у Бечеју окупио
је у недељу 13. новембра 337 такмичара
из 44 клуба из шест држава. Џудо клуб
„Сирмиум“ већ традиционално насту
па на овом престижном турниру. Овог
пута учешће су узели млађи и старији
дечаци и девојчице. Код млађих дечака
и девојчица резултати су нажалост изо
стали, али су показали да се мора доста
радити на техничком усавршавању тех
ника бацања, техника у партеру и техни
ка хватова у гарду. Код старијих дечака
највише је показао Славко Лончаревић
који је освојио прво место и златну меда
љу. Славко је имао три меча са против
ницима из три државе и све их је савла
дао ипонима. Радује чињеница да је све
бољи у начину вођења борбе, где полако
изграђује свој стил хватова и одбрана,
кажу у овом клубу.

КАРАТЕ КЛУБ „СЕНСЕИ“ ИНЂИЈА

Одлични резултати
у Јагодини

Такмичари Карате клуба „Сенсеи“ из
Инђије освојили су 19 медаља и завид
но четврто место у генералном пласману
на недавно одржаном Отвореном Купу
Србије и Меморијалном карате турниру
„Драгослав Радовановић – Пјер“ у Јаго
дини. На поменутом спортском такмиче
њу учествовало је 35 клубова са 400 так
мичара из Републике Српске, Словеније,
Румуније и Србије. Карате клуб „Сенсеи“
из Инђије учествовао је са 13 такмичара
изборивши веома добар резултат којим
су задовољни како такмичари, тако и
представници клуба.
М. Ђ.

36

СПОРТ

M NOVINE

16. NOVEMBAR 2022.

НИКОЛИНА БУЛАТОВИЋ, РУКОМЕТАШИЦА ЖРК „СРЕМ“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Да ли је ово рукометна
година коју је Нина чекала?

Једна од играчица „Срема“ која је прошле године привукла пажњу одлич
ним учинком на паркету – Николина Булатовић, у првих осам кола нове сезо
не постигла је 56 голова. Шеснаестогодишња девојчица из Црвенке постала је
један од ослонаца своје екипе. Играчки и карактерно све више сазрева и пре
твара се у „ноћну мору“ за противничке одбране и голмане.
Рукометашицама „Срема“
прошле сезоне „за длаку“ је
измакао пласман у А супер
лигашко такмичење али је
екипа из Сремске Митровице
промовисала неколико игра
чица које су показале квали
тет за виши такмичарски и
репрезентативни ниво. Нај
боља играчица прошлосезон
ског тима Наташа Ћетковић
потписала је за новосадску
„Војводину“ и недавно је као
члан сениорске репрезента
ције дебитовала на Европ
ском првенству у Словенији.
Једна од играчица „Срема“
која је прошле године приву
кла пажњу одличним учинком
на паркету – Николина Була
товић, у првих осам кола нове
сезоне постигла је 56 голова.
Била је најкориснији играч
седмог првенственог кола
а снагу и прецизност њене
деснице осетиле су прошле
недеље гошће из екипе леген
дарног београдског „Раднич
ког“. Ако се узме податак да је
током прошле сезоне Николи
на постигла више од 70 голо
ва јасно је да ће ускоро пре
вазићи ту цифру. Постала је
дефинитивно један од осло
наца своје екипе. Шеснаесто
годишња девојчица из Црвен
ке, играчки и карактерно све
више сазрева и претвара се
у „ноћну мору“ за противнич
ке одбране и голмане. Њени
омиљени тренуци у мечу јесу
убитачни контранапади и
„зицери“ пред противничким
голом. Нарочито је инспи
ришу оне секунде и делови

Ситуац
 ије у игри које Николина највише воли – скок шут „очи у очи“ са голманом противница

секунде у којима је потреб
но донети исправну одлуку и
ефикасно завршити рукомет
ну акцију. Када је адреналин
висок а тело је у лету ка зони
од шест метара, кроз главу
јој каже, пролази само једна

реченица – „Дајеш га Нина,
мораш да га даш, јер само
ако себе чврсто убедиш у то
постићи ћеш гол“. Овај „злата
вредан“ подарио јој је сада
шњи председник митровачког
клуба и искусни рукометни

тренер Драган Крстић.
Екипа „Срема“ и даље има
квалитетну екипу у којој се
поред Николине издваја још
неколико играчица. У друголи
гашком такмичењу ове сезоне
конкуренција је значајно јача.

Осећај среће тешко је описати
У Митровици ће сигурно бити наред
них годину дана а после тога себе види
у неком такође квалитетном женском
клубу у коме ће бити добро примљена и
где ће се добро осећати. То би по њеној
жељи могле бити екипе из Мађарске или
Словеније где се рукомет као спорт изу
зетно цени. Ако се пружи прилика студи
рала би Факултет физичке културе. Нина
је „Партизановац“, али женски рукомет
ни тим овог клуба тек је у повоју и тре

нутно игра најнижу лигу, па не постоје
шансе да наша саговорница обуче црно
- бели дрес. Каже да би је победа против
„Звезде“ баш одушевила. Најважнијим
тренутком у досадашњој каријери Нико
лина Булатовић сматра наступ на ово
годишњем финалном турниру кадетског
Првенства Србије у Шапцу где је „Срем“
прескочивши многе фаворите дошао до
титуле кадетског државног првака.
– Осећај среће и задовољства у трену

цима после победе у финалу државног
првенства и данас не могу да опишем.
Моменат кад смо добиле пехар и меда
ље, та заједничка борба и речи које смо
једна другој упућивале, заиста се не могу
заборавити. На све то још су нам ушли и
трубачи. Било је сјајно. Нико од нас није
очекивао такав успех јер смо имали заи
ста квалитетне противнике и фаворите,
сећа се Николина историјског успеха
митровачког клуба из јуна ове године.
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Николина Булатовић сматра
да су Сремице „пробудиле“
после нешто лошијег отвара
ња сезоне. Узме ли се у обзир
да је ово релативно нова еки
па која се у првих неколико
првенствених кола намерила
на озбиљне фаворите, реал
но је очекивати да ће се иза
бранице тренера Саше Којо
вића и Душана Дрче до краја
сезоне проказивати све бољи
рукомет. Нина је особа која
ширећи позитивну енергију
око себе увек верује у успех.
– На терену се увек тру
димо и никад не одустајемо.
Имамо и даље велике амби
ције и жељу да наставимо
са победама као што је било
прошле сезоне. Схватиле смо
да није битно са којом екипом
играмо и одакле противнице
долазе, већ да је много тога у
нама и нашој вољи, да имамо
квалитет да добијемо сваког
противника. Свакако да нам
у односу на прошлу годи
ну недостају неке играчице
попут Наташе Ћетковић, али
смо ипак добиле квалитет
на појачања, Марију Митрић
или голмана Анастасију која
је појачала то важно место у
тиму. Што се тиче мојих игара,
можда је баш ово „моја“ годи
на, прилика да се „пробијем“
и покажем колико могу, каже
Нина Булатовић која је у тре
нутној формацији „Срема“ на
позицији десног крила.
Говорећи о особеностима
своје игре ова девојка рође
на 2006. године дефинисала
је себе као бескомпромисног
борца, „дивљу“ играчицу,
жељну да по сваку цену пре
узме лопту, претрчи терен,
надскочи одбрану и изве
де финту. „Кад узмем лоп
ту, често не размишљам већ
идем „на главу“, па шта буде

У фокусу селектора
Николина Булатовић је
више од три године у фоку
су селектора женских руко
метних
репрезентација
Србије. Почела је од пио
нирки, а данас је у саставу
кадетске националне селек
ције. Последње окупљање
пред припреме за Европско
првенство у августу 2023.
године било је пре непуне
две недеље. Селектор Зоран
Барбуловић жели да провери
што више играчица а Нина
сматра да је задобила њего
во поверење, јер се на „сре
дини“ од ње доста очекује.
То се, како сама каже, види
кроз критике и грдње које јој

упућује током игре, што зна
чи да на њу озбиљно рачуна.
Већ у „Срему“, а нарочито у
репрезентацији Србије, тре
нери су морали да смире
вишак Нинине експлозивно
сти и рукометног авантури
зма уклапајући њену игру у
тактичке замисли и потре
бе целог тима. Сад много
чешће размишљам том сво
јом „главицом“, у шали каже
Николина. Предност играња
у репрезентацији је чињени
ца да тамо није једина игра
чица од које се увек очекује
добар продор и гол, па нема
тај притисак да сама решава
ситуације.

биће“, каже Нина. Оваква
игра срцем често је узрокова
ла повреде чије последице и
данас осећа.
Николина је у Сремској
Митровици последње три
године. Дошла је на позив
тренера Саше Којовића и овај
град дефинитивно је место
њене рукометне афирмаци
је. Одлична је ученица Сред
ње прехрамбено -  шумарске
и хемијске школе. Време за
учење и одмор проводи у
митровачком Дому ученика,
где јој од ове године друштво
прави њена суграђанка Ана
стасија Дракула, нова девојка
у првом тиму „Срема“. Њихо
во нераскидиво пријатељство
датира од најмлађих дана
проведених у вртићу. Једна
другој велика су подршка у
животу и каријери. Заједно
су у школи, дому, у слобод
но време. Поново су и истом
клупском дресу. Анастасија
је искрена пријатељица која
на сваком растанку, знајући
Нинин карактер и навику да

без обзира на цену даје све
од себе, својој другарици увек
говори –„Чувај се“. Казујући о
томе колико јој та подршка и
пријатељство значе, емотив
на Николина пустила је сузу.
Први рукометни дани сада
већ оствареног талента веза
ни су за родну Црвенку и
тамошњи клуб „Лаки“. У руко
мет је као и многи успешни
спортисти дошла неочекива
но, сасвим спонтано. Ту иде
ју предложила јој је мамина
пријатељица чија је ћерка
тренирала овај спорт. Тренер
Милорад Лајић препознао је
Николинин потенцијал, несе
бично јој преносећи прва
рукометна знања. Пре ступа
ња на паркет била је „жива“
девојчица у уличним дечијим
играма, активна у атлетици и
фолклору.
– Кад сам била млађа, на
првим тренинзима и утакми
цама стављали су ме на пиво
та, што ми се баш свидело. Ту
је било окрета и падова јер је
пивот мало грубљи и шири тип

Николина Булатовић (лево) и голман Анастасија Дракула,
најбоље пријатељице ван терена, а од недавно и саиграчице у „Срему“
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играча коме треба доста сна
ге да узме лопту, „окрене“ три
или четири играча и постигне
гол. После, како сам израста
ла и мршавила, играла сам
на средини јер сам прилично
брза и имам покретљиве ноге.
Ту, на месту средњег бека који
је „мозак“ сваке екипе форси
рао ме је и тренер Лаки, каже
Николина која је после разних
дешавања у матичном клубу
отишла у оближњи Сивац.
Тамо је играла у Женском
рукометном клубу „Круле“,
али како сама каже, овде није
много напредовала, иако се
као „зврк“ од играчице својим
квалитетом издвајала у клубу
и тадашњој, нижој такмичар
ској лиги. Уследио је позив
„Срема“ за наступ у млађој
екипи девојчица узраста до 16
година. Николина га је радо
прихватила, играјући једну
годину упоредо у два клуба.
Атмосфера, саиграчице, тре
нери и начин рада у „Срему“
веома су јој се свидели.
– Очигледно се мој тале
нат или стил игре људима у
„Срему“ допао иако, пона
вљам – до тада нисам много
размишљала у току игре, већ
сам многе ствари сама, на
брзину одрађивала. У клубу
ми је речено да доста тога са
мном треба да раде како бих
напредовала и била боља. За
мене је то било довољно, па
сам са тако мало година одлу
чила да живим овде и унапре
дим каријеру. Мислим да сам
прилично напредовала, иако
имам још доста тога да нау
чим. Тренутно сам се у пот
пуности предала рукомету и
желим да на свакој утакмици
од себе дам више, да достиг
нем 100 одсто мојих капаци
тета. Циљ ми је и одлазак на
предстојеће кадетско Европ
ско првенство где ће ме виде
ти и људи из других држава,
каже убојито десно крило
митровачког клуба која је
од ове јесени удвостручила
гол учинак по мечу. Николина
има подршку породице за све
одлуке које доноси о правцу
своје каријере. Каже да мајка
редовно прати њене утакмице
и поносна је кад види ћерку на
малом екрану. Нина је озбиљ
но прихватила професионал
не обавезе. Доручак, терета
на, ручак, школа, тренинзи и
краткотрајни одмор за релак
сацију и учење, редован су
садржај сваког радног дана.
Ретке су прилике за излазак
и дружење. Умор је уобичаје
на ставка на рачуну спортског
успеха, нарочито када исто
времено играте у три лиге,
што је био случај претходне
сезоне.
Д. Мостарлић
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Турнир који смо
сви чекали?

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Д

уго ишчекивано Светско првенство
у фудбалу је коначно пред вратима.
Броје се дани и сати до почетка
манифестације која ће окупирати пажњу
милиона људи широм света у следећих
месец дана. Мушки део публике већ уве
лико припрема терен код својих лепших
половина, јер ће бити одсутан до 18.
децембра. Психички, а богами и физич
ки.
У Србији ништа ново. По ко зна који
пут испраћамо наше момке на Мондијал
потајно се надајући да је баш овај турнир
шанса да заблистамо. И да је баш овој
генерацији суђено да златним словима
буде уписана у нашу фудбалску историју.
Верује се и да је Пикси баш тај део сла
галице који нам је недостајао свих ових
година. Ложење је појачано на макси
мум. Морам признати да нисам никада
до сада приметио да су практично сви
убеђени да ћемо коначно направити
резултат вредан пажње.
Ипак, за почетак, треба бити поштен
па рећи да фудбал није српски бренд. То
што се ми ложимо, то је нека друга при
ча. Ложе се сви, у мањој или већој мери.
Нисмо у ситуацији да било коме претимо
и обећавамо било шта. И тога треба да
будемо свесни. Посебно играчи на тере
ну.
У овом моменту, успех наших фудба
лера зависи искључиво од тренутног
надахнућа. Немојмо се заносити неким
дугорочним плановима. Треба искори
стити шансу и чињеницу да нам репре
зентација игра добар фудбал. Коначно
имамо селектора чија реч има тежину.
Захваљујући својој биографији, угледу и
харизми, Пикси је у могућности да подиг
не ову екипу и натера момке да играју
изнад својих могућности. И гледаће да
искористити то на најбољи могући начин.
Најбитнија је, сложиће се сви, атмос
фера у нашем табору. Не мораш бити
много паметан па донети тај закључак
после низа неуспеха наше селекције на
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највећој светској фудбалској смотри.
Увек смо имали пристојну екипу, али се
некако намести да избије нека пиздарија
чим одемо на турнир. Од нашег селекто
ра се очекује да стави тачку на ту неслав
ну традицију.
Што се самог Светског првенства тиче,
очекује нас турнир препун куриозитета.
Ако је на прошлом Светском новина
била увођење ВАР технологије услед
чега су се пенали свирали као од шале,
на овом Мондијалу имамо друге „про
блеме“.

По ко зна који пут испраћа
мо наше момке на Монди
јал потајно се надајући да
је баш овај турнир шанса
да заблистамо. И да је баш
овој генерацији суђено да
златним словима буде упи
сана у нашу фудбалску
историју. Верује се и да је
Пикси баш тај део слагали
це који нам је недостајао
свих ових година
Пре свега, упитан је термин одржава
ња првенства с обзиром на то да је
новембар, а играчи су до јуче обављали
своје задатке у матичним клубовима.
Физичк а припремљеност ће свак ако
бити један од битнијих фактора. Са дру
ге стране, можда ћемо гледати врхунски
фудбал баш због тога што сезоне увели
ко трају, а играчи су у напону снаге.
Боље речено, нису имали времена за
лежање на плажи и вијање курава по
сплавовима.
Још јеан фактор је и место на којем се
одржава турнир. Катар је све, само не
топ дестинација за играње фудбала.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Међутим, пребогати Арапи су уложили
тону пара да све прође беспрекорно. На
релативно малом простору ће бити оди
грани сви мечеви, а кажу да су нови ста
диони као свемирски бродови. Ајде и то
да видимо.
Фаворит је, наравно, Бразил. Предво
ђена Неимаром, који иначе има тесне
везе са новцем запрљаним нафтом, ова
селекција циља сам врх. И то са правом,
узевши у обзир играчки кадар којим рас
полаже.
Аргентина, Француска, Енглеска и
Белгија су такође у ужем кругу фавори
та. Из прикрајка вребају Немци, Шпанци,
Хрвати, Срби и Португалци, а биће зани
мљиво видети селекције Уругваја и
Сенегала на делу.
нашој групи рачуница је јасна. Са
Бразилом дај шта даш, а Швајцар
це и Камерунце морамо да одвали
мо. Неће бити лак посао, посебно са
Швајцарском за коју игра гомила натура
лизованих играча. А ту су и она два про
вокатора. Овде ће Пикси имати кључан
задатак да спреми екипу на психичком
плану и евентуално прода неку шмекер
ску фору свом колеги из супротног табо
ра. Да је било среће, урадио би то Крста
јић пре четири године, али не уме.
Реално гледано, пролазак групе био
би велика ствар за нашу селекцију. Али
стиче се утисак да се наш селектор, а ни
овдашња јавност неће тиме задовољи
ти. Србија има добар тим, игра нападач
ки и атрактиван фудбал и могла би да
буде хит овог Светског првенства. Нај
битније је задржати добру атмосферу у
екипи, а то није нимало лако, знајући
историјат наших погибија на великим
такмичењима.
Сви верују да имамо екипу за велика
дела. Они најхрабрији прогнозирају нам
полуфинале. Да ли је све ово реално?
Сазнаћемо врло брзо у наредним дани
ма. Уствари, боље да сазнамо што
касније. На пример, за месец дана.      

У

Шарени полигони за прваке
Спортски савез града Сремска Митровица у
сарадњи са спортском организацијом „Актив“, у
оквиру Новембарских дана, организовао је Дан
шарених полигиона за ученике првог разреда.
Они су у понедељак 14. новембра у хали „Пинки“
учествовали у низ такмичења, прилагођених
њиховом узрасту, као што су прескакање, трчање,
вежбање... Та деца су у марту већ учествовали у
оваквим полигонима, а то их очекује и на пролеће,
када ће бити одржане Мале олимпијске игре. Деч
ја анимација у спорту је циљ спортских радника у
Митровици, а о њиховом успеху говори и масов
ност малишана на оваквим догађајима. Овога
пута било их је око две стотине.
А. Дражић
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HOROSKOP

16. новембар
1914. Почела Колубарска битка,
највећа коју је српска војска
водила у Првом светском рату.
Битка завршена 15. децембра
победом српске војске над
аустроугарским трупама под
командом генерала Поћорека,
који је био присиљен да се
повуче из Србије. Изузетне
заслуге за победу у бици, у којој
је заробљено око 43.000 аустро
угарских војника, имао генерал
Живојин Мишић.

ОВАН: Сусрет са јед
ном особом више под
сећа на игру емотив
ног прикривања и
тестирања него на искрену разме
ну осећања. Кад је посао у питању
налазите се пред новом дилемом.
Избегавајте такмичарске ситуаци
је, посебно када не располажете
пров ер ен им
инф орм ац ијам а.  
Обрадоваће вас поступак неких
блиских пријатеља. Посветите се
ведрим садржајима и опустите се.

17. новембар
1800. Конгрес САД се први пут
састао у новој престоници,
Вашингтону, а председник САД
Џон Адамс постао први станар
објекта касније названог Бела
кућа.
1855. Шкотски истраживач Деј
вид Ливингстон открио водопа
де на реци Замбези, по енгле
ској краљици касније назване
Викторијини водопади.  

БИК: Вољена особа
игнорише ваше идеје
и покушава да вас
наведе на своје плано
ве. Не можете да се договорите о
основним стварима. На послов
ном плану не успевате да предви
дите нечији одговор на задату
тему или да успоставите добар
однос у комуникацији са сарадни
цима. Пријаће вам витаминска
исхрана и већа количина течности.

18. новембар
1991. После 86 дана опсаде,
прип адн иц и
Југос лов енс ке
народне армије ушли у разру
шен Вуковар. У борбама с
хрватским снагама погинуло
више хиљада људи, међу њима
велики број цивила. Од 45.000
предратних становник а, око
10.000, колико је остало у граду,
изашло из подрума после гото
во три месеца.

БЛИЗ АНЦ И:
Нем а
потребе да гајите
велике илузије или
емотивна очекивања,
пред особом коју не познајете
довољно. Лако се заносите. Важно
је да не причате превише пред
особом која може да вас окаракте
рише на погрешан начин. Будите
дискретни. Побољшајте своју пси
хофизичку кондицију. Своје мале
слабости пок ажите само пред
породицом и блиском особом.

19. новембар
1996. Окупљањем 35.000 људи
у Нишу су почели протести због
фалс иф ик ов ањ а
изб орн их
резултата другог круга локалних
избора у Србији, на којима је
победила коалиција “Заједно”
1996. Током првог, историјског
сусрета папе Јована Павла II и
председник а Кубе Фидела
Кастра у Ватик ану, поглавар
римокатоличке цркве је прихва
тио позив да посети комуни
стичку Кубу.
20. новембар
1873. Два града на десној и
левој обали Дунава, Будим и
Пешта спојени су у један и фор
мирали мађарску престоницу
Будимпешту.
1923. Гарет А. Морган је патен
тирао први аутоматски сема
фор.
21. новембар
1995. После тронедељних пре
говора, у војној бази Рајт-Петер
сон у граду Дејтону, у САД,
председници Хрватске, Босне и
Херцеговине и Србије Фрањо
Туђман, Алија Изетбеговић и
Слободан Милошевић парафи
рали мировни споразум којим је
окончан рат у БиХ.
22. новембар
1963. У граду Даласу, у Тексасу,
САД, убијен председник САД
Џон Фицџералд Кенеди. За
атентат осумњичен Ли Харви
Освалд, ког је два дана касније
у полицијској станици убио Џек
Руби.

РАК: Сусрет са једном
особом за вас пред
ставља велико задо
вољство и ужитак. На
жалост тај врхунац брзо пролази.
Пословни проблеми са којима се
тренутно суочавате захтевају
додатни напор и добру концентра
цију. Боље је да се не заносите
неким необичним идејама, већ да
сачувате свој пословни или дру
штвени углед. Важно је да сачува
те самоконтролу.

ВАГА: Размислите о
промен и одр еђ ен их
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 учи
ните нешто посебно како бисте
импресионирали свог партнера.
ШКОРПИЈА: Делујете
позитивно и ангажова
ни сте на различитим
странама. Умете да
пренесете стваралачки импулс и
креативну енергију на своју околи
ну што вам олакшава остварење
многих планова које имате. нема
потребе да се упуштате у неке
новчане ризике или да се задужу
јете. Пажљивије ослушкујте пору
ке које добијате од блиских особа.
Боље је да покажете више скром
ност у понашању.
СТРЕЛАЦ: Све кори
сне информације могу
да вам олакшају успе
шно решавање неких
пословних питања које имате.
Обратите пажњу на сугестије које
вам даје једна искусна особа. Ако
вам је стало да промените или
побољшате свој однос са воље
ном особом онда покажите више
разумевања за критеријуме које
користи друга страна.  
ЈАРАЦ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потрудите
се да правилно дозирате свој ства
ралачки импулс са заједничким
интересима у различитим правци
ма. Пролазите кроз фазу осцила
ција, склони сте честим промена
ма у понашању или расположењу.
Повремено вам је тешко да пра
вилно ускладите свој љубавни
ритам са блиском особом.

ЛАВ: Налазите се на
велики корак испред
других, јер умете тач
но да предвидите
нечију реакцију у пословним пре
говорима. Јасно вам је да савре
мени приступ заједничким темама
доноси дугорочнији успех. Поста
вљате сувише строге критеријуме
пред вољену особу, али ваш под
стицај делује благовремено на
више начина. Емотивни изазови
представљају добру прилику да
се проф илт рир а заједн ичк и
однос.

ВОДОЛИЈА: Делујете
веома опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов
ним преговорима. Ипак мораћете
да се суочите са изазовима који
нису по вашој вољи. Затражите на
време добар савет од једне стари
је особе. Партнер има неке нео
бичне идеје тако да својим пона
шањем у вама подстиче осећај
емотивне несигурности.

ДЕВИЦА: Нек о од
сар адн ик а
нем а
довољно интересова
ња да испоштује зајед
нички пословни договор, што
неминовно условљава одређени
губитак. Делујете забринуто због
нових информација и промена које
наговештавају ваши сарадници.
Упорно покушавате да у најкраћем
року решите неке велике пробле
ме. Нема разлога да се јогуните и
да приговарате свом партнеру
због неких ситница.

РИБЕ: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза, али
немате довољно енер
гије да се ангажујете на више стра
на истовремено. У достојанстве
ном стилу прихватите све корисне
сугестије које вам упућују блиски
сарадници.   Желели бисте да
успоставите бољу контролу над
новим догађајима у љубавном
животу, међутим ништа значајно
не можете да учините без претход
ног договора са својим партнером.

Crkveni
kalendar
Среда, 16. (3) новембар
Обнављање храма Св. велико
меученика Георгија  - Ђурђиц
Четвртак, 17. (4) новембар
Преподобни Јоаникије Велики;
Св. свештмученик Никандар
Петак, 18. (5) новембар
Свет и преп од обн ом уч ен ици
Галактион и Епистима
Субота, 19. (6) новембар
Свети Павле Исповедник; Пре
подобни Варлаам Хутински
Недеља, 20. (7) новембар
Света 33 мученика у Мелитини;
Преподобни Лазар Галијски
Понедељак, 21. (8) новембар
Сабор Светог Архангела Миха
ила и осталих Небеских Сила
Бестелесниј – Аранђеловдан
Уторак, 22. (9) новембар
Св. мученици Онисифор и Пор
фирије; Св. Нектарије Епински

Гурманске
буткице
   

Потребно: 2 свињске буткице,
главица црног лука, 200гр папри
ке, кашика масти, со, зачин

Припрема: У земљану посуду
или неку другу дубљу посуду ста
вити свеже буткице, премазати их
машћу и налити водом да огрезну.
Кувати око 2 сата уз повремено
окретање да би равномерно биле
куване, а вода испарила. Лук исе
ћи на ребарца, а паприке на колу
тове, ставити у посуду са буткица
ма, посолити и зачинити по укусу.
Месо и поврће динстати док месо
не почне да се лепи за прсте, а
поврће не омекша.

• Збуни ме мало, преви
ше ми је јасно.
• Да се не лажемо, много
се лажемо.
• Жена све види ... а ко
не види, види њена дру
гарица!

