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0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа

SLIKA „KRUG“ LAZARA VOZAREVI]A
IZLO@ENA U SREMSKOJ MITROVICI
062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:
022/622 - 678
062/670 - 520

Od Vozarevi}a
do Rokfelera i nazad

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

24. novembra Ruma obele`ava
Dan op{tine i slavu grada

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА: Посета храму Силаска Св. духа на апостоле

Уређење црквене библиотеке

Свим Румљанима упућујем најсрдачније
честитке поводом 24. новембра
Дана општине, који обележавамо као
Дан уједињења, као и славе града,
Светог краља Стефана Дечанског.
Председница Општине
Александра Ћирић

Грађанима румске
општине честитам
празнике,
Дан општине
24. новембар,
као и славу града,
Светог краља
Стефана Дечанског.
Председник СО Рума
Стеван Ковачевић

Посета храму Силаска Светог духа на апостоле

У оквиру сарадње са установама, школама и црквама у
локалној заједници, директор Градске библиотеке „Атанасије Стојковић“ у Руми, Дамир Васиљевић Тоскић је посетио храм Силаска Св духа на апостоле.Са њим су у посети
биле и библиотекарке ове установе културе.
Том приликом је са протојерејем ставрофором Сретеном
Лазаревићем, архијерејским намесником, договорено да

се уреди црквена библиотека. Црквена библиотека поседује око 3.000 наслова монографских и серијских публикација.
Дамир Васиљевић Тоскић је поклонио Сретену Лазаревићу инвентарну књигу за монографске публикације, док
ће библиотекари Градске библиотеке у наредном периоду
уредити фонд црквене библиотеке.
С. Џ.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Службено и освештано лице

Ј

едан је снимао, други је махао
профес орки зеленом крпом
испред очију, а трећи је снажно
извукао столицу испод ње. Овај дру
ги ју је чак и благо ошинуо зеленом
крпом по лицу да би јој пажња сасвим
попустила. Послужио се триком
тореадора који маше црвеним плат
ном испред очију бика коме ће секунд
касније задати мачем убод у врат.
Уместо убода, његов другар је само
извукао столицу да би професорка
само понижавајуће, да занемаримо
вероватно повређивање, пала на
под. И све то уз тонску подлогу од
веселог смеха у учион
 ици.
Подухват вредан најбољег буквара
за младе сатанисте.
Згранута српска јавност неподе
љено је осудила поступак тројице
ученика Техничке школе у Трстенику,
као што је и ред да се учини. Као што
је и ред, на медијску сцену су ступи
ли педагози, психолози и друге спе
цијалности којима је опремљен наш
образовни систем. Једни су одмах
нашли да је, гле чуда, попустило
породично васпитање деце, други да
су законом утврђене казнене мере
неодговарајуће, трећи су подсетили
да законодавац већ петнаест година
одлаже да просветне раднике озако
ни као службена лица. Разуме се, и
просветни синдикати рекли су своје:
из разумевања проблема никако се
не може искључити понижавајући
економски положај просветних рад
ника.
Разуме се, лако је и одобрити сва
ки од запажених узорка, и релативи
зовати га. Нама се чини да је веома
занимљив коментар на једној дру
штвеној мрежи о економском поло
жају просветних радника: „Мој мато
ри зарађује много мање, али ми не
пада на памет да га срамотим.” Јед
нако је занимљив и коментар о „слу
жбеним лицима” на истој друштвеној
мрежи, који указује да обичан човек
слути колико смо далеко од разуме
вања суштине: „Јебига, брате, и
мурија је службено лице па је туку.”

Ове коментаре, разуме се, не наво
димо ради релативизације слабог
економског положаја просветних
радника и слабо осмишљене санцки
оне политике у образовању, већ с
тога што су они жив доказ да у наро
ду здрав разум није испарио и да се
држава, ако хоће, може ухватити за
њега.
Календар сличних догађаја који су
својевремено добили велику медиј
ску пажњу није покренуо државу и
друштво на акцију, иако је редовно
на функцији затечени министар то

У српској традицији су
учитељи, да употребимо
дивно и неприхваћено
заједничко име за све
просветне раднике, били
више него „службена
лица”, били су освешта
на лица. Статус „службе
ног лица” биће кукавна
замена за стат ус осве
штаног лица, и неће пред
стављати никакву пре
преку за насиље дели
квентског сатанизма
најављивао. На пример, јуна 2009. у
Средњој школи „Никола Тесла” у
Сремској Митровици ученик је пљу
вао и тукао професорку пред укљу
ченом камером смартфона. Опет
месеца јуна, али 2012. године, у Гим
назији „Јован Скрелић” у Владичи
ном Хану ученик је ударио ногом
професорку и поломио јој кук и над
лактицу. Децембра 2016. у Техничкој
школи у Младеновцу ученик је, за
опкладу од 30 евра, ошамарио про
фесорку и прошао без икакве казне
јер га је отац, по занимању полица
јац, тренутно превео у другу школу.
Марта 2017. у Економској школи у
Куршумлији ученик је ударио профе

сорку по руци да би јој избио торбу и
бацио је кроз прозор. Каландар мно
гобројних заташканих заташканих
случајева још је опширнији, безмало
као и календар све чешћег међууче
ничког насиља, са елементима пони
жавања и иживљавања над жртвом.
Године 2012. ученик Алекса Јанко
вић из нишке Основне школе „Сре
тен Младеновић Мика” извршио је
самоубиство јер га ни школа ни поли
ција ни родитељи нису заштитили од
сталног малтретирања у школи. Ско
ро је иронично што је правда нами
рена одлуком прекршајног суда у
Нишу да школа за малтретирање
које је дечака отерало у самоубиство
плати казну од 500.000, а директорка
50.000 динара.
српској традицији су учитељи,
да употребимо дивно и непри
хваћено заједничко име за све
просветне раднике, били више него
„службена лица”, били су освештана
лица. Статус „службеног лица” биће
кукавна замена за статус освештаног
лица, и неће представљати никакву
препреку за насиље деликвентског
сатанизма, рођеног чеда неолибе
ралног поретка вредности, у коме
чак и фашизам има право грађан
ства.
Сада је у првом плану сатанистич
ко понижавање професорке у Трсте
нику, па наша општа и разумљива
пренераженост више и не спомиње
покојног Алексу Јанковића. Он није
могао да буде „службено лице”, као
што то данас не могу, јер је то непо
десно и бесмислено, да буду ни
небројени дечаци и девојчице којима
је живот горак и често неподношљив
због сатанистичк ог иживљавања
њихових вршњак а. Хипотетички
можемо да прогласимо „службеним
лицем” сваког незаштићено биће у
Србији, свако дете и сваку старицу,
али ћемо, у поретку неолибералних
вредности којима смо се као заједни
ца запутили, од њих начинити само
изазовније и привлачније мете него
што су сада.

У
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Спремни за снег

Успешно завршена смотра зимске службе

Градоначелницу Сремске
Митровице Светлану Мило
вановић је у предузећу
„Хидрограђевинар“ дочек ао
директор Милорад Коваче
вић, те су заједно са дирек
тором предузећа за одржа
вање путева „Сирмијумпут“
Мирославом Кесером, у
петак 18. новембра прису
ствовала смотри механиза
ције зимске службе. По све
му судећи, у шта су се увери
ли и надлежни, спремно
ћемо дочекати зимски пери
од и прве снежне падавине.
Извођач радова је „Хидро
грађевинар“, а налогодавац
„Сирмијумпут“.
– Имамо осам ножева са
којима ћемо располагати
током зимске сезоне и један
додатни распршивач соли,
што је укупно три. То додат
но даје на ефик асности

Светлана Миловановић

радовима и сматрам да ћемо
на задовољство суграђана
успешно дочекати зиму. Од
прошле године нам је остало
педесет тона соли и дваде
сетак кубних метара агрега

Мирослав Кесер

та, а наредних дана стиже
нам још. Као и прошле годи
не одржавамо око две стоти
не километара путева, изја
вио је Мирослав Кесер.
Претходно је потписан уго

вор о одржавању саобраћај
ница између предузећа
„Хидрограђевинар – одржа
вање“, „Сирмијумпут“ и Гра
да Сремска Митровица, 15.
новембра у Градској кући.
– Имамо и детаљно разра
ђен план поступања прили
ком зимских падавина, који
обухвата податке који су то
приоритетни путеви. Имамо
довољно људства и опреме.
Иако је Хидрометеор
 олошки
завод најавио снежне пада
вине тек за крај месеца, ми
смо спремни да почну и
сутра, тако да ће све саобра
ћајнице у нашем граду бити
проходне, изјавила је Све
тлана Миловановић.
Зимско одржавање путева
у Сремској Митровици кошта
четрдесет милиона динара.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Спомен плоча
Јовану Удицком

На кући породице Удицки у Сремској Митровици откри
вена је спомен плоча, у част знаменитог Митровчанина
Јована Удицког, некадашњег учитеља, есејисте, песника и
једног од важних чланова културног и политичког живота
Сремске Митровице у прошлости. У суботу, 19. новембра
спомен плочу свечано су открили заменик градоначелни
це Петар Самарџић и вајарка Ружица Шпановић, која је и
израдила обележје. Присутнима се обратио и Стево Лап
чевић, иницијатор постављања спомен плоче, а средства
је прикупио Савез „Српски Соко“. 
А. Д.

Откривање спомен плоче

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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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ РЕГИОН
 АЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРЕМ

Најуспешнији привредници
и пословни лидери

Парламент привредника Срема

У Срему ради преко 4.000 привредних друштава и близу 12.000 предузетника
На одржаној седници Пар
ламента привредника Срема
у уторак 16. новембра, доде
љене су награде Регион
 алне
привредне коморе Сремског
управног округа. Ове награде
се додељују традицион
 ално
за допринос развоју привре
де региона, као и за најбоље
пословне лидере. Такође,
додељене су и јубиларне
награде за двадесет година
постојања и за сваких наред
них десет година.
Награде, на годишњем
нивоу, добијају она привред
на друштва и појединци, који
својим радом и изузетним
резултат им а,
повећ ањ ем
броја запослених, извоза,
увођењем нових технологија
и друштвено одговорним
понашањем доприносе уна
пређењу развоја сремске
привреде.
Награде имају за циљ да
подстакну најбоље и да буду
пример другима како се може
изборити, пословати и бити
успешан и у тешким послов
ним временима. У Срему
ради преко 4.000 привредних
друштава и близу 12.000
предузетника.
За посебан допринос раз
воју привреде региона награ
де су добила привредна дру
штва „Доминг“ из Шиманова
ца, „Метал-флекс“ из Нове

Јадранка Карамарковић

Пазове и „Табекс“ из Сремске
Митров ице.
Наград е
за
пословне лидере отишле су у
руке Јадранки Карамарковић
из компаније „Карамарковић“
у Новим Бановцима и Радету
Илићу из компаније „Термо
продукт РС-1“ из Сремске
Митровице.
– Послујем преко 30 година
и сматрам да су моја награда
– моји запослени, који су са
мном између 20 и 30 година.
То је знак да смо заједно
допринели успеху, изјавила је
Јадранк а
Карам арк ов ић,
добитн иц а
наград е
за
пословног лидера.

Далибор Берић

Јубиларне награде за две
деценије пословања добио је
„Металфер“ из Сремске
Митровице, затим предузеће
„Трим о-инжењ ер инг“
из
Шимановаца, „Метал центар“
из Војке, „Schenker“ из Шима
новаца, „Вектор електрик“ из
Сремске Митровице, Тргови
на „Мačak М&D“ из Сремске
Митровице, „МБ комерц“
Рума, Ветеринарска станица
„АЈ-ВЕТ“ из Руме, „Гастекс“
Инђија и „Хидротерма“ из
Сремске Митровице.
– Година 2022. можемо
рећи да је могла бити и успе
шнија са околностима са који

ма се сусрећу привредници.
Верујем да свако од нас у
Србији даје свој максимум да
би био успешнији, да би и
привредници и запослени код
њих имали бољу будућност.
Овај сусрет који имамо сваке
године, показатељ је да у
Сремском управном округу
постоје успешни привредни
ци са перцепцијом како треба
унапређивати своје пословне
односе, пратити трендове,
ширити аспекте пословања,
изјавио је Далибор Берић
председник Парламента при
вредника Срема.
За пословање дуго 30 годи
на, јубиларне награде прими
ли су „Делмакс“ из Старе
Пазове, „M&B trans“ из Новог
Сланкамена, „ЗАМ“ из Инђи
је, INTERCROWN-JANKOVIĆ
из Нове Пазове, „Рачуновод
ствени биро“ из Сремске
Митровице, „Храна продукт“
из
Салаш а
Ноћајс ког,
„Дадекс“ из Салаша Ноћај
ског, „Артинвест“ из Старе
Пазове, „Вреко“ из Сремске
Митровице, затим „QUER
CUS ROBUR“ из Вишњићева,
митровачки „Аграр продукт“,
„МНГ Пластик“ из Инђије,
„Елит“ из Руме, „Medicon“ из
Деча, „Сремплан“ из Сремске
Митровице и старопазовачка
„Нискоградња“.
А. Дражић
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СЛИКА „КРУГ“ ЛАЗАРА ВОЗАРЕВИЋА ИЗЛОЖЕНА У МИТРОВАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

Од Возаревића
до Рокфелера и назад

Дејвид Рокфелер угледавши „Круг“ изговорио је: „Ово је моје, пуно је оригиналности“

Петар Самарџић, Васиљ Шево и Светлана Миловановић на отварању изложбе

Под посебном пратњом,
слика „Круг“, ремек – дело
Лазара Возаревића, стигла
је у митровачку Галерију,
која носи име по том нада
леко чувеном уметнику, пет
наестог новембра, тачно у
подне. О овој слици се мно
го говорило, јер је њен пут
од Србије, где је настала и
назад био веома узбудљив.
Низ година била је део
колекције Дејвида Рокфеле
ра, међутим то не би треба
ло да буде најважнији пода
так о њеном животу, управо
због њене специфичности и
необичности.
Слика „Круг“ настала је
1967. године, комбинованом
техником уља и метала на
платну. Они су поређани у
савршен круг. Историчари
уметности оцењују да је
дело настало у Возаревиће
вој најбољој фази. Ово дело
је већих димензија, висине
208 центиметара и ширине

160 центиметара. На њој
доминира златна нијанса, а
стручњаци то објашњавају
Возаревићевом наклоношћу
византијском периоду умет
ности, где се истичу слични
мотиви.
Актуелн а
излож ба
у
митровачкој галерији „Лазар
Возаревић“ приказује верну

Марија Вуруна

реплику деветог Бијенала у
Сао Паолу 1967. године.
Српски сликар имао је при
лику да изложи тада неко
лико својих слика, које сада
Митровчани могу да виде,
али и да прошетају кроз
тадаш њу
Возар ев ић еву
поставку. Како се и очекива
ло, догађај у Сао Паолу

Војислав Новевски

посетили су бројни утицајни
људи, међу којима је био и
чувени амерички банк ар
Дејвид Рокфелер. Остало је
упамћено да је изговорио,
угледавши „Круг“ реченицу:
„Ово је моје, пуно је ориги
налности“. Више од 50 годи
на слика остаје у његовој
приватној колекцији, а о
цени стручњаци данас не
желе да говоре, јер оваква
дела имају данас непроце
њиву нематеријалну вред
ност. Ипак, у галерији наго
вештавају да је реч о најве
ћој аукцијски продатој вред
ности.
– Коначно смо затворили
и сам „круг“. Слика јесте
кренула из Београда на пут
по свету, али Лазар је наш,
па тако да је сам крај те
авантуре ипак овде. Једна
аукција потврдила је све
легенде о Холивуду и пону
ђеној каријери у Америци, о
црвеном кабриолету, свет
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Девети
бијенале
у Бразилу
На најзначајнијој смотри
1967. године на америч
ком континенту учествова
ло је 779 уметника из 61
земље. Конкуренција се
тада описивала као суро
ва, с обзиром на то да су
своја дела излагала најве
ћа имена попут Ендија
Ворхола, Роја Лихтенштај
на, Џаспера Џонса, Робер
та Раушенберга, Дејвида
Хокнија, Сезара, Алена
Жакеа,
Микел анђ ел а
Пистолета... Лазар Воза
ревић се ипак издвојио,
али награду није добио,
као ниједан од чланова
тадашње југословенске
селекције.
ској слави и све нас, заљу
бљенике у лик и дело Лаза
ра Возаревића завртело,
хипнотисало, и вратило у
„онај круг“ дивљења, али и
до сада недоступних инфор
мација. Од како се слика
појавила на аукцији, у
фебруару ове године, са
Модерном галеријом, детек
тивским послом смо дошли
до тога да је слика оригинал
и дочекали смо је сада код
нас, изјавила је Марија
Вуруна историчар уметно
сти, приликом дочека слике
у галерији.
Магични „Круг“ историча
ри уметности описивали су
и као хипнотички, који има
моћ запоседања посматра
ча златним, центрифугал
ним силама.
– Возаревић је један од
најважнијих уметника друге
половине прошлог века.
Далеко најважнији апстракт
ни уметник кога је Југосла
вија уопште имала, сматра
Војислав Новевски, дирек
тор Модерне галерије Бео
град.
Изложбу у Митровици су
посетили и градоначелница
Светлан а
Милован ов ић,
њен заменик Петар Самар
џић, в. д. начелника Градске
управе за културу и спорт
Васиљ Шево и бројни љуби
тељи уметности.
Изложбу „Круг“ ће Митров
чани могу да погледају до
25. новембра.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

Андреј Божић, Светлана Миловановић и Марија Мајсторовић

НОВИ МАЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Андреј Божић
победио на конкурсу
Андреј Божић, ученик другог
разреда Основне школе „Бо
шко Палковљевић Пинки“ је
нови Мали градоначелник
Сремске Митровице. Њему је
ту дужност у понедељак 21.
новембра предала досадашња
Мала градоначелница Марија
Мајсторовић у Градској кући.
Они су тога дана са градона
челницом Светланом Милова
новић разговарали, разменили
утиске од претходне године и
идеје за наредни период. Мали
градоначелник је функција
намењена ученицима другог
разреда, односно победнику
литерарног конкурса на тему
„Да сам ја градоначелник“. Ове
године је конкурс спроведен
мало другачије, а деца су уме
сто састава слала видео запи
се у којима су се представља
ли и изнели своје идеје.

– Добили смо доста квали
тетних снимака и мислим да
смо ове године нашли најбољи
начин на који се деца могу
представити, јер је то њима
врло лако и својствено. Школе
су најпре извршиле селекцију
видео записа, али ипак није
било лако одабрати најбољег.
Ово најлепши, али и најтежи
посао, рек ла је Светлана
Миловановић.
Марија Мајсторовић, прет
ходна Мала градоначелница је
рекла да је највише уживала
током свог мандата у отвара
њу Градске плаже и Туристич
ког инфо – центра и упутила
лепе жеље и честитке Андреју
Божићу.
– Андреју желим да му буде
лепо као мени, јер бити Мали
градоначелник – то се много
цени. За рад му желим много

воље, јер само тако грађанима
може бити боље, поручила је
девојчица.
Новом Малом градоначел
нику рођени брат је помогао да
сними и и монтира видео који
је послао, у ком је навео шта
би волео да промени у свом
граду.
– Волео бих да се направи
више бициклистичких стаза у
граду, јер волим да возим
бицикл, али ме је страх да
возим по друму. Такође бих
волео да се направи и место
за шетање паса, али да не
сметамо другим шетачима,
изјавио је по преузимању
функције Андреј Божић.
Дечак је првог дана свог
мандата обишао и упознао
ватрогасце и ергелу на митро
вачком Хиподрому.

А. Д.

У СУБОТУ ФЕСТИВАЛ БЕСЕДНИШТВА У ПОЗОРИШТУ

Sirmium lux verbi

Фестивал беседништва у
Сремској Митровици, „Sirmium
lux verbi – Сирмијум светлост
речи“, је манифестација која
ће ове године бити у суботу,
26. новембра, у Позоришту
„Добрица Милутиновић“ са
почетком у 19 часова. Одлу
ком чланова Одбора Фестива
ла беседништва лајтмотив
овогодишњег Фестивала је
ламент над 7.950 жртава, као
осам деценија сећања на
недужно пострадале станов
нике Срема. Наступиће 13
беседник а у две категорије.

Прва је ауторска у којој бесед
ник тумачи поруку беседе,
чији је аутор, а друга је интер
претација у којој беседник
тумачи поруку другог аутора.
Први пут ове године на Фести
валу се такмиче и беседници
из Будимпеште и Источног
Сарајева. У уметничком делу
Фестивала наступиће Музичка
група „Врело“, чија музик а
доноси оригиналан спој тради
цион
 алног српског певања и
новијих музичких праваца.
Организатор Фестивала је
Установа за неговање културе

Срем, а покровитељи су
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама
и Град Сремска Митровица.
Током дугог низа година одр
жавања Фестивала беседни
штва, у ревијалном делу уче
ствовали су наши најем
 инент
нији глумци, врсни беседници,
као што су Миша Јанкетић,
Светлана Бојковић, Горица
Поповић, Петар Краљ, Небој
ша Дугалић, Борис Пинговић,
Тања Бошковић, Мира Бањац
и многи други.
Т. П.
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ПРВА ДИЈАБЕТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА НА ТОЧКОВИМА У МИТРОВИЦИ

Резултати поражавајући

Прва дијабетолошка ордина
ција на точковима вршила је
прегледе грађана Сремске
Митровице потпуно бесплатно,
у петак 18. новембра у центру
града. Са циљем да се дијабе
тес открије на време, овај про
јекат реализује се у 15 градова
у Србији. У нашој земљи се
процењује да је број оболелих
од дијабетеса између седамсто
и осамсто хиљада. Реализаци
ју провере нивоа шећера у
крви су подржали и Град Срем
ска Митровица, Дијабетолошки
савез Србије и приватна ком
панија, донатор возила у коме
се врше прегледи.
– Препоручио бих грађани
ма да контролишу своје здра
вље, да одлазе код изабраних
лекара, јер је важно да се на
време открије обољење. Тако
ђе је важна физичка актив
ност, а поред тога да се пази
на одржавање телесне масе,
изјавио је в. д. начелник а
Градске управе за социјалну
заштиту и заштиту животне

Дражен Риђошић

средине Дражен Риђошић.
Дијабетес је болест савре
меног доба, која се сматра
поремећајем метаболизма. У
митровачком саветовалишту
за дијабетес има регистрова
них око 6.000 пацијената.
– То је поремећај метаболи
зма, то јест угљених хидрата,
масти и протеина, који се
карактерише повишеним вред

др Адил Елхаг

ностима шећера у крви. Посто
је критеријуми према којима се
дијагностикује дијабетес. То је
јутарња гликемија преко седам
милимола по једном литру,
затим да је након оптерећења
глукозом у другом сату глике
мија преко 11,1 милимола или
да је тромесечни просек шеће
ра, односно хемоглобин, већи
од шест и по процената. Један

од та три критеријума задово
љава дијагнозу дијабетеса.
Дијабетес је подмукла болест
која не боли. Не постоји симп
том док шећер не дође до
вредности од 10 милимола по
литру. Тад се јављају појачан
осећај глади, жеђи и појачано
мокрење. Доста пацијената
дође због других болести па се
тек онда утврди дијабетес. Нај
чешће компликације настају на
крвним судовима, што је код
дијабетичара и најчешћи узрок
смрти, рекао је директор
митровачког Дома здравља др
Адил Елхаг, обилазећи акцију
на градском тргу.
Како је потврдио Бојан Дру
товић, представник Прве дија
бетолошке ординације на точ
ковима, готово 90 одсто пре
гледаног становништва које се
јави у покретну ординацију,
има повишен ниво шећера у
крви, што су поражавајући
резултати ових акција.
А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

ОЦЕЊИВАЧИ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ
ПОСЕТИЛИ ОПШТУ БОЛНИЦУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Поштовање протокола и процедура

Општу болницу у Сремској
Митровици су протекле сед
мице посетили спољни оце
њивачи Агенције за акредита
цију здравствених установа
Србије, у склопу редовне
годишње посете и у циљу
провере имплементирања
процедура и документације
која је у вези са активностима
дефинисаним у плану за уна
пређење квалитета рада.
Спољни оцењивачи најпре су
обавили разговор са в. д.
директора прим. др Драганом
Малобабићем, координато
ром за акредитацију у болни
ци др Ненадом Голубовићем
и главном сестром Горданом
Павловић. Оцењивачи упо
знати су са новинама које је
болница увела током проте
кле године, пре свега се
мисли на нове процедуре, као
и са радом установе током
епидемије корона вирусом.
Др Малобабић их је информи
сао о набавкама нове опреме
и апарата, донацијама, новим
дијагностичким процедурама
и другим активностима које
унапређују рад болнице. Под
сетио је да је Сремски округ
четврти округ у земљи по бро
ју здравствено осигураних

лица, да се уради на годи
шњем нивоу 8.000 операција,
преко 300.000 специјалистич
ких прегледа, 650.000 лабо
раторијских анализа, да се
отвори око 42.000 историја
болести. Током епидемије
корона – вируса је болница
имала 258 пацијената са обо
страном упалом плућа. Све
то изискивало је додатне
напоре у обезбеђивању опре
ме и нових медицинских апа
рата. Тако да сада овај меди
цински центар поседује 68

респиратора, урађена је нова
инсталација за медицинске
гасове, појачан је транспорт и
све то захваљујући помоћи
свих сремских општина, а
нарочито Града Сремска
Митровица, као и великог
броја донатора, пре свих
Казнено поправног завода
Сремска Митровица. По осно
ву конк урса Покрајинског
секретаријата за здравство,
као и средствима Светске
банке, обезбеђен је нови ске
нер, нови рентгенски и ултра

Спољни оцењивачи обилазе болницу

звучни апарати, урински ана
лизатор за лабораторију...
Општа болница упошљава
1.035 радника, а на специја
лизацијама је још 53 лекара.
У тиму АЗУС-а у посети бол
ници су били др Ненад Срете
новић специјалиста пластич
не и реструктивне хирургије,
Марија Мијајл овић, виша
медицинска сестра и Светла
на Дрча виши стручни сарад
ник за едукације у области
акредитације (АЗУС), и на
основу њихових запажања,
митровачка болница настави
ће да унапређује рад на орга
низацији и поштовању прото
кола и процедура у лечењу
пацијената. Након прегледа
документације, тим споља
шњих оцењивача обишао је
Службу за радиологију, Оде
љење за пријем и збрињава
ње ургентних стања, Амбу
ланте за специјалистичко –
консултативне прегледе, Оде
љење неурологије и Јединицу
интензивне неге. Митровачка
болница је акредитована
здравствена установа на
период од седам година, а
сертифик ат о акредитацији
добила је у априлу 2017.
године. 
Б. С.
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Обележен Дан школе у Сусеку

Верујем да ће добра комуникација и сарадња коју локална самоуправа има са шко
лом „Јован Поповић“ и у будуће наставити да се негује и развија, истакла је пред
седница општине Биљана Јанковић
Председница општине Бео
чин Биљана Јанковић и члан
Општинског већа Милован
Старчевић присуствовали су
18. новембра свечаности која
је уприличена поводом обе
лежавања Дана основне шко
ле „Јован Поповић“ у Сусеку.
Председница Јанковић се том
приликом састала са дирек
торк ом
школ е
Татјан ом
Крстић, њеним колегама и
сарадницима којима је упути
ла честитке истичући значај
сарадње и добрих односа
које школа у Сусеку традици
онално негује са локалном
самоуправом.
– Са жељом да вам празник
обележавања Дана школе
сваке године буде доказ ква
литетног и посвећеног рада
са децом, искрене честитке
данас упућујем руководству,
ученицима, учитељима и
наставницима као и свим чла
новима колектива ваше шко
ле. Верујем да ће добра кому
ник ација и сарадња коју
локална самоуправа има са
школом „Јован Поповић“ и у
будуће наставити да се негује
и развија, истакла је председ
ница Јанковић током обраћа
ња.
У фискултурној сали школе
„Јован Поповић“ организова

Дан школе у Сусеку

на је приредба коју су припре
мили ђаци, учитељи и настав
ници који су представили
бројн им
рецит ац ијам а,
песмом, глумом и традицио
налним фолклорним играма.
Јован Поповић, по коме
школа носи име, рођен је 18.
новемб ра
1905.
годин е.
Поред матичног школског
објекта у Сусеку, школа има
четири подручна одељења у
Лугу, Свилошу, Грабову и
Баноштору, а настава и рад
са децом се традиционално
одвија на два језика, односно
српском и словачком.

Упркос тенденцији смање
ња броја деце у селима, шко
ла је одолевала изазовима
времена и опстајала са свим
подручним јединицама у
околним местима.
Ове године, општина Бео
чин је за све ученике који
похађају основне школе обез
бедила бесплатне уџбенике
што ће и у будућем периоду
бити стална пракса као мера
подршке породицама и уче
ницима.
Иако основне школе на
територији општине Беочин
нису директни корисници

општинског буџета од изузет
ног је значаја да локална
самоуправа прати и препо
знаје потребе школства и
подржи пројекте који ће омо
гућити бољи и квалитетнији
боравак и рад наставног осо
бља и деце у школама.
Као резултат добре сарад
ње са Основном школом
„Јован Поповић“ у Сусеку,
током новембра је Општина
Беочин омогућила замену
значајног дела спољње сто
ларије подручне јединице у
Лугу.
фото: Исмет Адемовски

ОПШТИНА БЕОЧИН НА САЈМУ ТУРИЗМА

„Срцем кроз завичај“

Председница општине Бео
чин Биљана Јанковић је са
својим сарадницима прису
ствовала отварању 53. Међу
народног сајма туризма који
је трајао од 17. до 19. новем
бра у Новом Саду. Беочин се
представио и ове године под
препознатљивим слоганом
„Срцем кроз завичај“. Центар
за културу, спорт и туризам је
излагачким програмом обје
динио дестинације, угости
тељску понуду и винарије,
смештајне капацитете, удру
жења, манифестације и кул
турно наслеђе свог краја.
Штанд су током обиласка сај
ма посетили и министар тури
зма и омладине Републике
Србије Хусеин Мемић, мини

Општина Беочин на сајму туризма
Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

стар економског развоја и
туризма Црне Горе Горан
Ђуровић, покрајински секре
тар за привреду и туризам
Ненад Иванишевић и гене
рални директор Новосадског
сајма Слободан Цветковић.
– Задовољство ми је да
најавим да ће туризам у
наредн ом период у бити
истакнути сегмент развоја
наше општине и верујем да
ћемо оснивањем туристичке
организације која је у плану
имати могућност да на најбо
љи начин искористимо све
потенцијале Беочина и околи
не како би привукли већи број
посетилаца и туриста, иста
кла је председница Јанковић
током посете Сајму туризма.
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ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Омладинска акција давања крви

Редовна, 24. по реду акци
ја
добровољног
давала
штва крви реализована је 17.
новембра у румском Култур
ном центру. То је била тзв.
омладинска акција, на коју су
позвани првенствено мату
ранти градских средњих шко
ла. Традиционално, акцију
су организовали Црвени крст
Рума у сарадњи са Заводом
за трансфузију крви Војводи
не.
У овој акцији крв су дале и
председница Општине Алек
сандра Ћирић и заменица
Биљана Поповић Јовановић.
– Ово је хумана акција којој
треба да се одазову сви сугра
ђани, да им то постане нави
ка. Зато сам и својим приме
ром желела да допринесем
овој хуманој акцији, дати крв
је вредно и значајно, некоме
можемо спасити живот, а нама
одузме десетак минута. Свима
нама једног дана ће крв бити
потребна, то је нешто што се
не може купити и на овај начин
показујемо колико смо хума
ни и човечни, колико ценимо
своје и здравље других људи,
поручила
је
председница
Ћирић.
Марко Ћулибрк, секретар
Црвеног крста Рума истиче да
се сваке године у новембру

У овој акцији крв су дале и председница Општине Рума Александра Ћирић
и заменица Биљана Поповић Јовановић

организује акција добровољ
ног давања крви за омладин
це, али наравно, и друге дава
оце.
– Одлучили смо се да ста
вимо акценат на младе кроз
мотивацију, а током минуле
две недеље смо имали едука
ције ученика завршних одеље
ња када су они имали прилику

да чују више о добровољном
давалаштву и начину прику
пљања крви и потребама, као
и да их сензибилишемо за ову
хуману активност. Смена гене
рација је нормална и са 65
година више се не може дава
ти крв, зато неко то мора да
наследи да би било довољно
крви, истакао је Ћулибрк.

За акцију су се пријави
ла 93 омладинца, њих 80 је
дало крв, а међу њима чак 58
оних који су крв дали први пут.
Остали су одбијени из здрав
ствених разлога. Током ове
године на 23 акције се одазва
ло 1.194 становника румске
општине.
С. Џакула

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА И „СРЕМПУТ“

Зимске службе спремне
Предс едн иц а
Општин е
Александра Ћирић и начел
ник Општинске управе Душан
Љубишић обишли су 18.
новембра зимске службе ЈП
„Комуналац“ и „Сремпута“
које ће, у периоду од 1. децем
бра ове до 15. марта наредне
године, бити ангажоване на
одржавању путних праваца у
румској општини.
Они су се, том приликом,
уверили да је све спремно за
зимско одржавање путева, а
прве снежне падавине су
најављене за крај новембра.
– Све улице у граду и јавне
површине одржава наше ЈП
„Комуналац“ . Захваљујући
нашем улагању у ово Јавно
предузеће, ове године зимска
служба ће са 50 одсто више
капацитета радити током зим
ских месеци. Они су опре
мљени новом механизацијом,
између осталог набављен је

Обилазак зимских служби

нов ауто-подизач и два чиста
ча снега, тако да пуним капа
цитетом и спремно дочекује
мо зимску сезону. Најављени
снег ће бити најбоља тест

проба, да видимо како то
опрема и нова механизација
чисти наше градске улице,
истак ла је предс едн иц а
Ћирић.

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

Са друге стране, „Сремпут“
је задужен за чишћење и одр
жавање државних путеве
првог и другог реда који про
лазе кроз територију румске
општине.
– Зато смо обишли и путну
базу „Сремпута“ , да видимо
каква је њихова опремљеност
за предстојећу зимску сезону,
јер смо са њима склопили уго
вор о сарадњи. Уверили смо
се да су и они потпуно спрем
ни за предстојећу зиму. Имају
на располагању сву потребну
и најмодернију механизацију,
јер је реч о озбиљном преду
зећу које одржава државне
путеве. Према речима челних
људи, они спремно чекају
зиму, зато очекујемо да путе
ви увек буду чисти и безбедни
за саобраћај, да нема ни
поледице ни снега, рекла је
Александра Ћирић.
С. Џакула
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Завршен пројекат
„Рума - град без баријера“
Поводом успешне реализа
ције пројекта „Рума - град без
баријера“ министар за рад,
борачка и социјална питања
Никола Селаковић, помоћни
ца министра у Сектору за
заштиту особа са инвалидите
том Биљана Барошевић и
саветница министра Славица
Марковић посетили су 19.
новембра Руму.
Циљ овог пројекта је био
побољшање приступачности
особама са инвалидитетом у
два објекта у граду - на згради
Спортског центра постављена
је нова електрична платфор
ма Liftboy 2 и фиксна челична
рампа. Такође, челична рампа
је постављена и на главном
улазу у Гимназију „Стеван
Пузић”, који користе и ученици
ССШ „Бранко Радичевић“.
Министар Никола Селако
вић је обишао зграду Спорт
ског центра.
У Руми су се састали и
Татјана Стојшић Петковић,
предс едн иц а
Нацио н алн е
организације особа са инва

Министар Селаковић у Руми

лидитетом Србије, Бојана
Гладовић, председница Удру
жења параплегичара Срема,
Кристина Грбовић из Чачка,
као и Дејана Бачко, светски
првак у теквондоу, која трени
ра и стреличарство.
Потом је у Градској кући

одржан састанак са представ
ницима локалне самоуправе.
– Ми желимо да Рума буде
општина за све, да сви имају
идентичне услове за живот и
да нико не буде запостављен.
Рампе су намењене првен
ствено особама са инвалиди

тетом које користе инвалид
ска колица, а секундарни
корисници су наши старији
суграђани и родитељи са
децом у колицима, рекла је
Александра Ћирић, председ
ница румске општине.
С. Џ.

ПРЕДСТАВНИЦИ ТУРИСТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УМАГА ПОСЕТИЛИ ИНЂИЈУ

Наставак сарадње у будућности

Представници Туристичк е
заједнице града Умаг (Хрват
ска) боравили су у дводневној
посети општини Инђија. Том
приликом посетили су Тури
стички комплекс „Келтско
село“ и Галерију „Адлигат“ у
Инђији, након чега је организо
ван и пријем код председника
општине Инђија.
Милован Поповић, директор
Туристичке заједнице града
Умаг изразио је позитивне
утиске о туристичким локали
тетима које је посетио и наја
вио наставак сарадње у будућ
ности.
– Имамо доста додирних
тачака и, пре свега, мислим на
активни туризам, фудбал, при
преме спортиста. Ми у Умагу
организујемо највеће фудбал
ске турнире за децу узраста од
8 до 14 година у овом делу
Европе и ту видимо могућност
проширења сарадње и са
Инђијом, истакао је Поповић и
додао:
– Морам похвалити запосле
не у Туристичкој организацији
општине Инђија јер раде вели

Милан Богојевић и Милован Поповић

ки и не тако лак посао. Ми у
Умагу имамо море, због гео
графског положаја доступнији
смо туристима, а Инђија има
много тежи задатак да развије
туризам у условима какве има.
Захваљујем се још једном на
позиву јер смо провели два
прелепа дана у Инђији и очеку
јемо узвратну посету.
Како је истакнуто на конфе
ренцији за медије, сарадња је

успостављена с циљем разме
не искустава и знања на тему
развоја и управљања тури
стичк им
дестин ац ијам а.
Директор Туристичке органи
зације општине Инђија Милан
Богојевић истакао је значај ове
посете и чињеницу да је Умаг
једна од четири најуспешније
туристичк е дестинације у
Хрватској, од које свакако има
пуно тога да се научи када се

ради о туристичкој понуди која
није везана за њихову летњу
туристичку сезону.
– Ово је била једна прија
тељска посета из које смо
могли доста тога да научимо и
надам се да ће та сарадња
бити још боља и плодоноснија
у будућности, истакао је Милан
Богојевић и додао:
– Умаг је град који годишње
оствари више од 12 милиона
евра прихода од туризма. Град
који има мноштво манифеста
ција и идеал
 ан је пример како
туризам треба да функциони
ше. Ми желимо од њих да учи
мо из оног дела када им није
актуелна туристичк а сезона.
Из дела њиховог рада када се
боре за сваког туристу, јер то
што они раде организујући
тениске и фудбалске турнире
за децу, је нешто где ми жели
мо да нам помогну, истакао је
директор инђијске Туристичке
организације и за крај додао
да им ти савети требати када
се отвори нова спортска хала у
Инђији.
М. Ђ.
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ГРАЂАНИ И ПРЕДСТАВНИЦИ ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ САД УРЕЂИВАЛИ
ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ У РУМИ

Поштовање према прецима

Гробља су запуштена дуги низ година, а ово румско је у прилично пристојном ста
њу. Има неких гробаља у која не можете од растиња и шибља ни да уђете. Велики нас
посао чека, рекао је Марко Штарк
Чланови Удружења грађана „Хронике“,
Ротари клуба Рума и Јеврејске општине
Нови Сад реализовали су акцију уређе
ња Јеврејског гробља у Руми 11. новем
бра. Њима су се, кошењем траве и оре
зивањем грана, прикључили и запослени
у ЈП „Комуналац “ׅРума.
– Ово је била акција едукативног и рад
ног карактера, а ми планирамо и убудуће
да организујемо сличне активности. Циљ
нам је да развијамо грађанске иницијати
ве у сарадњи са локалном самоуправом,
успоставимо трајнију сарадњу са Јевреј
ском општином Нови Сад, одржавамо
ово гробље и упознајемо суграђане са
животом јеврејске заједнице кроз истори
ју на овим просторима. Потребно је обе
лежити ово гробље путоказним таблама
и уврстити га, због историјског и духовног
значаја, на туристичку мапу Руме, каже
Саша Ристовић из УГ „Хронике“.
Марко Штарк, председник Јеврејске
општине Нови Сад изразио је задовољ
ство иницијативом да ово мало, али за
јеврејску заједницу драгоцено гробље,
буде доведено у пристојно стање.
Јеврејска општина Нови Сад има у
својој надлежности 59 гробаља у Војво
дини, углавном у јужној Бачкој, а међу
њима је и румско.
– Трудимо се да покренемо, у свим
местима где та гробља постоје, иниција
тиву да се она уреде. То је, са једне стра
не наш дуг према прецима, а са друге
стране је страшно тешко када вам дођу
ти људи из Америке, Израела, желе да

Уређење Јеврејског гробља

обиђу своје претке на гробљима и затек
ну их у ужасном стању. То је срамота са
којом ми не можемо да живимо, тако да
смо већ у једној великој акцији обнавља
ња свих оних гробаља до којих можемо
да допремо и остваримо неку сарадњу са
локалним заједницама, рекао је Марко
Штарк.

Он је додао да је први пут на овом
румском гробљу које је изузетно лепо, по
изворној замисли оних који су га напра
вили, тако да има потенцијала и тури
стичког значаја.
– Гробнице које су остале и споменици
су заиста велике, не само историјске и
емотивне, него и уметничке вредности и

Судбина Јеврејског гробља у Руми

Време је немилосрдно и према људи
ма и према њиховим делима. Ако се
стално не обнављају и чувају – људске
творевине се крње и урушавају, а нерет
ко о некој грађевини знамо само на осно
ву прича или сачуваних слика јер мате
ријалних доказа – нема ...
Такво је време било и према Јевреј
ском гробљу на изласку из Руме, са
десне стране у правцу Новог Сада. Мно
ги који туда пролазе виде из далека само
две трошне куполе обрасле у зеленило
које је потпуно обузело гробље и које се
виде са пута. Да би се видело остало,
мора се до гробља доћи неасфалтира
ним, кратким путем. Путници баце поглед
и можда се запитају шта је то, јер већина
њих и не зна да ту лежи напуштено гро
бље румских Јевреја којих у граду, од
Другог светског рата више и нема, ако
изузмемо јединог полујевреја ( по оцу)
Антуна Унтербергера од кога смо и сазна
ли више података о поменутом гробљу.
Настанак овог гробља везан је за сам

настанак Руме као трговишта чија је
градња интензивирана 1744.године, док
је за трговиште проглашена пет година
касније.
- Први Јевреј се у Руми појављује још
1737.године, а то је био Симон Сакс, док
четири године касније у граду живи
седам јеврејских породица. То је био и
потребан број за организовање добро
вољног друштва за сахрањивање „Hewra
Kadische“. Најстарији сачувани споменик
потиче из 1854.године и ту је сахрањен
Игњац Весел, каже за наше новине
Антун Унтербергер, дипл. инж. грађеви
не у пензији.
Када је Јосиф Други објавио 1871.
године „Патент о верској трпељивости“
дошло је до знатнијег доласка Јевреја из
осталих делова Аустроугарске у Руму.
Да је то тако потврђује и број новонаста
лих гробних места. Највише Јевреја се у
Руму доселило од 1841. до 1930.године
– а јеврејска заједница је била најбројни
ја у периоду од 1900. до 1941.године

када је бројала око 290 житеља.
– Моја бака Шарлота Унтербергер је
сахрањена у априлу 1942.године и то је
било задње сахрањивање на овом гро
бљу током рата. Сви преостали румски
Јевреји су интернирани 17. јула исте
године. После Другог светског рата била
су још два сахрањивања и то 1947. годи
не и седам година касније, али се ту
радило о ексхумацији и поновном сахра
њивању. Укупно је пописано 127 гробних
места са једним и више сахрањених гра
ђана, додаје Антун Унтербергер.
Наравно, сваки гроб је прича за себе,
јер је у сваком сахрањен неко ко има
своју животну причу – мање или више
срећну, мање или више успешну. Такође,
већ сам поглед на споменике одаје и тај
ну о материјалној ситуацији покојника и
његове породице.
На гробљу постоје два већа објекта, за
које смо и рекли да се могу видети са
пута, а које су саградиле породица Весел
и Штајнер.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ
СКУП О УСТАШКОМ ТЕРОРУ
У СРЕМУ 1942. ГОДИНЕ

Како се десила
1942. година

Саша Ристовић, Марко Штарк и Антун Унтербергер

требало би да буде интерес свих нас да
се они сачувају, обнове и приближе јав
ности, сматра Штарк.
Јеврејска општина Нови Сад је запо
чела овај процес очувања и уређења
гробаља, сада у сарадњи са локалним
заједницама, али је у плану и да се тра
же средства од шире заједнице.
– То је огроман посао, јер су гробља
запуштена дуги низ година, а ово румско
је у прилично пристојном стању. Има
неких гробаља у која не можете од
растиња и шибља ни да уђете. Велики
нас посао чека, закључио је Марко
Штарк.
Међу онима који су учествовали у
акцији уређења Јеврејског гробља је био
и Румљанин Антун Унтербергер чији су
преци ту сахрањени. Последње сахра
њивање на овом гробљу је било далеке
1942. године када је сахрањена његова
прабака.
– То је било 1942. године, јер после
17. јула те године, сви румски Јевреји су

били депортовани, тако да нико више
није остао у граду, па није било ни сахра
њивања. Овде има око 220 гробних
места, а потомци ових људи су расути по
целом свету, има их нешто мало у Срби
ји, али више у Израелу, Америци, Швед
ској... Они се интересују, али ретко дола
зе, кад дођу оставе новац за одржавање,
али то није довољно, истиче Унтербер
гер.
Јеврејска општина Нови Сад је уступи
ла зграду за становање једној избеглич
кој породици, тако да они одржавају
гробље, бар оно основно покосе и очи
сте, тако да је румско гробље у пристој
ном стању, мада су током времена, чак и
неке надгробне плоче однете.
– Требало би контактирати Завод за
заштиту споменика културе да се напра
ви пројекат, шта треба да се уради и како
треба да изгледа гробље. Тада би се
могло аплицирати за нека средства, сма
тра Антун Унтербергер.
С. Џакула

Већи, маузолеј, припада породици
Весел, саграђен је 1920.године по про
јекту чувеног архитекте Хермана Болеа,
оснивача познате обртничке школе у
Загребу – познатог по мајсторској изра
ди намештаја.
– Он је пројектовао и капелу Вере
Максимовић која се налази поред рум
ске „грчке“ цркве у центру града. Али он
је био и деда-ујак нашег познатог
Румљанина Романа Соретића. Породи
ца Штајнер је саградила нешто скром
нију породичну гробницу, одмах поред
маузолеја. На овом гробљу је и споме
ник породице Фишер која је Руму про
славила широм Европе својим достиг
нућима у пољопривреди, а поседовала
је и прелепи, сада запуштени летњико
вац на „Фишеровом салашу“, говори
Антун Унтербергер о људима који су
тамо сахрањени, а оставили су неизби
рисиви траг у румској историји.
Он додаје да је ту и споменик једи
ном румском Јевреју Коениту – припад
нику племена Левита који су били
наследници Арона ( Мојсијевог брата)
и који само могу бити свештеници –

рабини. Реч је о Рудолфу Милеру.
На јеврејском гробљу постоји део у
којем су споменици Јеврејима који су
погинули у Првом светском рату – то су
војници са територији бивше Аустроу
гарске, који су сахрањени у Руми а спо
мен обележје им је подигнуто 1929.
године, као и спомен плоча погинулим
румским Јеврејима у истом, „Великом
рату“ – реч је о седам грађанских лица.
Стара синагога ( од 1879.године) је у
Руми 1935.године замењена новом
синагогом која је изграђена у стилу
„модерне“ ( налазила се на месту згра
де у којој је сада ЈП „Стамбено“ – на
згради постоји и плоча са тим подат
ком). Синагога је одмах по доласку
фашиста обешчашћена, а потпуно је
срушена 1943.године и на том месту је
постојао и сабирни логор, одакле су
депортовани, како смо то и поменули,
румски Јевреји, да се никад више не
врате у свој град.
Пошто у Руми од тада више нема
Јевреја, о гробљу брине јеврејска
општина у Новом Саду.
С. Џакула

У организацији Музеја Срема из
Сремске Митровице 17. и 18. новем
бра 2022. године одржан је Међуна
родни научни скуп „Усташки терор у
Срему 1942.“ На скупу су учествовали
научници са Филозофског факултета
из Новог Сада, Филозофског факул
тета Београд, Филозофског факул
тета Источно Сарајево, Института
за савремену историју из Београда
те кустоси и сарадници Музеја Сре
ма. Скуп, одржан у конгресној Сали
Хотела „Срем“, у име Града Сремске
Митровице отворио је Зоран Мишче
вић а учеснике скупа је поздравио
директор Музеја Андрија Поповић.
Уводна излагања изнели су Стево
Лапчевић – „Како се десила 1942“ и др
Слободан Бјелица – „Усташка страхо
влада у Срему у светлу документа
ције покрајинске комисије за утврђи
вање злочина окупатора и њихових
помагача“. Андрија Поповић је изла
гао о историографији о 1942. Години
и усташком режиму. Горана Лемајић
је обрадила тему „Изградња мемори
јалног комплекса Спомен – гробље“.
Данило Јадрански је говорио о теми
„Жртве у Сремској Митровици 1942.
на основу Споменице Јована Удиц
ког“ а др Ненад Лемајић презентовао
је рад „О страдању Рома у Срему“.
Значајна излагања су имали и Јован
Буковала, др Бојан Димитријевић,
Јована Тривуновић, Владимир Ђат
ков, др Драга Мастиловић и др Дејана
Васић.
Учесници симпозијума обишли су
Музеј Срема, Музеј запечаћених суд
бина и комплекс Спомен гробље.
Д. М.

ГОСТИ СА КРФА ПОСЕТИЛИ
СТАРУ ПАЗОВУ

Пријатељство
два народа
Председник Општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић примио је у
понедељак, 14. новембра делегацију
управе грчког острва Крф у простори
јама општинске управе. Овом прили
ком гости, они који су већ боравили у
Старој Пазови, истакли су да се
општина Стара Пазова из године у
годину мења и да при свакој њиховој
наредној посети постаје све савреме
нија и развијенија. Сарадњу која тра
је више од једне деценије сигурно ће
проширити на обострано задовољ
ство. Као одраз одличне сарадње и
великог пријатељства између Општи
не Стара Пазова и острва Крф ођек
нуо је и спектакуларни концерт Крф
ске филхармоније Лиападон са број
ним музичарима у старопазовачкој
позоришној сали претходне вечери.
Д. Г.
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СА 53. САЈМА ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ

Келтском селу ознака
„Најбоље из Војводине“

Турис тичк а орган из ац ија
општине Инђија један је од
добитника престижне награде
„Најбоље из Војводине“ за
2022. годину. На конкурсу за
стицање права коришћења
ове ознаке квалитета тематски
туристички комплекс Келтско
село у Инђији награђен је y
категорији услуге. Ознаку „Нај
боље из Војводине“ на свеча
ности одржаној у суботу, 19.
новембра, у оквиру 53. Међу
народног сајма туризма дирек
тору ТОО Инђија Милану Бого
јевићу уручио је мр Ненад Ива
нишевић, покрајински секре
тар за привреду и туризам.
– Поносан сам што сам
више пута био у Инђији и сваки
пут видео сам нешто друго.
Мислим да је то најбољи пут
за развој регион
 алног туризма
и онда то треба уклапати у
ширу слику, каква је Војводи
на, па затим Србија и понудити
затим и на светском тржишту.
Убеђен сам да Келтско село
може бити интересантно тури
стима на било ком светском
сајму те да може да привуче
велики број посетилаца, иста
као је мр Ненад Иванишевић
говорећи о ознаци „Најбоље из
Војводине“ и додао да је ове
године пристигло преко 40
пријава на конкурс.
Иначе, ознаку „Најбоље из
Војводине“ добио је 21 кори
сник као потврду квалитета у
категоријама производа, про
грама, манифестација и услу
га. Ознака се додељује на ини
цијативу Покрајинског секрета
ријата за привреду и туризам,
а уз помоћ и подршку Покра
јинске владе, Туристичке орга
низације Војводине и ДОО
,,Југоинспект - Нови Сад“.
– Овде се ради о економ
ском патриотизму и сетите се,
некада је парола била „Купуј
мо домаће“, сада је „Купујте
домаће, јер је сигурно боље од
свега“, рекао је покрајински
секретар за привреду и тури
зам.
Директор Туристичке орга
низације општине Инђија
Милан Богојевић истакао је да
је за њих велика част што су
добили ознаку „Најбоље из
Војводине“ као признање за
уложен труд и рад у последње
две године.
– Када погледамо све награ

ТОО Инђији ознака „Најбоље из Војводине“ за Келтско село

де које се додељују у области
привреде и туризма, „Најбо
ље из Војводине“ је, свакако,
највећа. Ви имате бенефите
не само једну, већ три године,
те вас то обавезује да и даље
напредујете, радите истим
интензитетом и одржавате
подједнак квалитет у пружању
услуга у поменутом периоду,
али и дуже, истакао је Богоје
вић и додао:
– Ознака „Најбоље из Војво
дине“ додељује се у категори
јама услуге и манифестације.
Ми се надамо да ћемо наред
не године добити ту ознаку и
за манифестацију „Бешка
фест - Дани војвођанско баварске културе“ коју смо
ове године организовали
десети, јубиларни пут јер
поседује све што је неопходно

за признање какво је „Најбо
ље из Војводине“.
Богојевић је подсетио да је
у 2022. години ово друга
награда коју су добили за
Келтско село. Прва је била
„Капија успеха“ коју додељује
Привредна комора Војводине.
Туристичк а организација
општине Инђија на 53. Сајму
туризма у Новом Саду пред
ставила је бројне пројекте и
планове који ће бити реализо
вани или започети наредне
године. Како је истакао Богоје
вић, следеће године почеће
реализација пројекта који се
односи на изградњу шетали
шта изнад Дунава у Старом
Сланкамену.
– То је пионирски пројекат
који захтева пуно посла, али
нема дилеме да ће тај проје

Штанд ТОО Инђија на Сајму туризма
Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

кат бити реализован. Није се
испунила наша жеља да то
буде у 2022. години, али ће
први крак бити завршен на
пролеће 2023. године. Тада
ћемо добити један цео произ
вод који се зове: Стари Слан
камен, истакао је Богојевић и
додао да ће тек са шетали
штем све оно што Стари
Сланкамен има заиста доћи
до изражаја на туристичкој
мапи Војводине.
– Нешто чему тежимо је и
развој еко туризма на Крче
динској ади која представља
велики туристички потенци
јал. Посетиоце сајма је најви
ше интересовало када ћемо
подићи прве балоне изнад
аде и када ћемо званично
покренути пројек ат „Српска
Кападокија“, рекао је дирек
тор ТОО Инђија и додао да је
план да се у јуну следеће
године подигне око 20 балона
што би постало највећа тури
стичка атракција, не само у
Инђији, већ у читавом региону
у 2023. години.
– У плану Туристичке орга
низације општине Инђија за
наредну сезону је и набавка
адекватног катамарана којим
би се туристи превозили од
Крчедина до Крчединске аде.
На овај начин успели би у пот
пуности да обликујемо један
занимљив излет и добијемо
потпуно нови туристички про
извод конкурентан и на међу
народном тржишту.
М. Ђ.
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НАЈБОЉИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ТАБЛЕТ РАЧУНАРИ

Општина Стара Пазова
награђује знање

Да Општина Стара Пазова континуирано ради на унапређењу животног стандарда
Рома и промоцији једнакости, потврђује и догађај од четвртка, 17. новембра. Десет
најуспешнијих Рома средњошколаца награђено је савременим таблет рачунарима,
на пријему код председника Општине Радиновића
Пре 10 година све три сред
ње школе у Старој Пазови
похађало је свега 13 ученика
ромс ке
нацио н алн ос ти.
Захваљујући афирмативним
мерама и подршци Општине
Стара Пазова, последњих
година у први разред средње
школе крене између 15 и 20
младих Рома. 10 најбољих
данас је награђено савреме
ним таблет рачунарима.
Важно је да млади људи
знају да имају подршку и да
их неко посматра као равно
правне чланове заједнице,
што и јесте најбољи пример
осталим локалним самоупра
вама, истакли су Александар
Балиновић, координатор за
ромска питања у општини
Стара Пазова и Јелена Јова
новић, посланица у Скупшти
ни АП Војводине.
– Роми су добро, односно
одлично разумели оно што
радимо. Разумели су да је пут
образовања онај пут којим
можемо да сасечемо сирома
штво и да је то пут ка инклу
зији и укључивање у дру
штвене токове, рекао је том
приликом Балиновић.
Општина Стара Пазова је
најпозитивнији пример када

На пријему код председника Општине Ђорђа Радиновића

је у питању инклузија ромске
националности, сматра Јова
новићева, која се овом при
ликом јавно захвалила пред
седнику општине Стара Пазо
ва Ђорђу Радиновићу на све
му ономе што чини како би се
побољшао положај ромске
националне заједнице.
Председник Ђорђе Ради
новић је честитао ученицима
на постигнутим резултатима
и марљивости и изразио

задовољство што у старопа
зовачким средњим школама
има више од 50 ђака ромске
националности.
– У наредном периоду тре
ба да учите и да радите и то
је најбољи пут за интеграцију
Рома. Све што чинимо и
радимо у виду једнократних
помоћи и подршке је само
тренутно а ово, кад завршите
школе и нађете посао, онда
сте заиста обезбеђени за цео

живот, нагласио је Радино
вић.
Општина Стара Пазова
континуирано ради на уна
пређењу животног стандарда
Рома и промоцији једнакости
а подстицање ромске зајед
нице да што више учествује у
образовном систему само је
једна од иницијатива, коју све
више младих Рома и њихових
родитеља прихвата.
Д. Горчић

РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАРЕШИНЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ 103 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

Радиновићу сабља „Степа Степановић“

Обележавање 103. годи
шњице постојања Резервних
војних старешина Републике
Србије уприличено је у субо
ту, 19. новембра у холу старо
пазовачке Позоришне сале.
Овом догађају присуствовали
су представници војних старе
шина Србије, општине Стара
Пазова и Инђија, као и мно
гобројни чланови ових орга
низација. На самом почетку
присутне госте и активна лица
у Војсци Србије поздравио је
Бранко Црнобрња, председ
ник организације старешина
општине Стара Пазова чести
тавши свима овај велики дан.
Драган Ћирковић, секретар
савеза ОРВС Србије иста

као је да је ово само једна
од активности коју спроводи
организација резервних ста
решина Србије, додавши да

је ова организација укључе
на у иницијативу Министар
ства одбране и Министарства
просвете, па тако у завршним

разредима средњих школа
спроводе обуку о систему
одбране Републике Србије.
Председнику општине Ста
ра Пазова Ђорђу Радиновићу
је овом приликом у знак без
резервне подршке, најмлађи
члан ОРВС у општини Стара
Пазова, резервни поручник
Милош Хаџић, уручио минија
турна позлаћену сабљу „Сте
па Степановић“.
Удружење резервних офи
цира и ратника, чије тековине
чува Организација резервних
војних старешина Србије,
основано је 15. септембра
1919. године, а први председ
ник је био Војвода Степа Сте
пановић.
З. Кожик
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ

Помоћ за најосетљивије
друштвене групе
Центар за социјални рад
Пећинци наредна три месеца
реализује нови пројекат терен
ског сарадника, који за циљ
има досезање до маргинали
зованих друштвених група,
пружање материјалне и психо
социјалне подршке.
Пројекат
подразумева
имплементацију услуге терен
ски сарадник на територији
пећиначке општине, а како
нам је рекла директорка Цен
тра за социјални рад Пећинци
Биљана Јовичић, увођењем
ове услуге директну корист
имаће старачка и самачка
домаћинства, осетљиве групе,
хронично оболела лица, мате
ријално необезбеђена лица и
лица без породичне подршке.
– Четири стручна радни
ка нашег Центра, који су
прошли обуку код асоција
ције Дуга која је акредитова
на за ту врсту едукације, у
поподневним сатима обила
зе кориснике, где утврђују и

Биљана Јовичић

мапирају њихове потребе за
здравственом заштитом, пси
хосоцијалном подршком или
за медицинским помагалима.
Ми смо у пројекту предвидели
могућност да им обезбедимо,
пре свега медицинска пома
гала као што су ортопедска
помагала, апарати за мерење

нивоа шећера у крви, апарати
за мерење притиска или инва
лидска колица, у зависности
од њихових потреба. Након
резултата мапирања уследи
ће и испорука помагала, која
обезбеђује ГИЗ у сарадњи са
Каритасом из Шапца. И поред
тога што је наш свакодневни

посао уско повезан са терен
ским обиласком наших кори
сника, овај пројекат ће нам
омогућити да помогнемо свим
нашим суграђанима којима је
помоћ потребна, рекла нам је
Јовичић.
Она додаје да је проје
кат резултат добре сарадње
Општине Пећинци и Центра
за социјални рад са Немач
ком организацијом за међуна
родну сарадњу ГИЗ, а акце
нат је стављен на пандемију
COVID-19, која је као и сваке
друге глобалне кризе имала
разор
 ан утицај на здравље и
животе људи.
Како би систем социјалне
заштите могао да одговори на
потребе грађана и како би се
ублажиле последице које је
изазвала пандемија, неопход
но је, како је рекла, јачати овај
систем пружања подршке нај
угроженијим грађанима кроз
нове услуге, као што је терен
ски сарадник.
С. Ђ.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ У ПЕЋИНЦИМА

Најтраженији кредити за набавку
пољопривредне механизације

У холу Културног центра Пећинци, 10.
новембра, одржана је презентација кре
дитних линија Развојног фонда Војводи
не (РФВ) намењене регистрованим
пољопривредним газдинствима, прав
ним лицима и предузетницима за набав
ку нове и половне пољопривредне
механизације, куповину пољопривред
ног земљишта, представљени су ИПАРД
програми, као и програми за пројекте из
области туризма (субвенционисана
камата) и финансирање климатски одр
живих инвестиција.
Презентација је организована у
сарадњи са Општином Пећинци,
општинским Удружењем пољопривред
них произвођача и Агенцијом за развој
општине Пећинци, а по речима Немање
Алексића из пећиначког Удружења, РФВ
од ове године у понуди има и дугорочни
кредит за финансирање климатски одр
живих инвестиција који за циљ има да
обезбеди финансијска средства за про
јекте смањења емисије угљен диокси
да, као и смањење глобалног загрева
ња.
Немања додаје да ће се кредити одо

бравати за финансирање пројеката за
унапређење енергетске ефик асности
производних и пословних објек ата,
набавке пољопривредне и друге меха
низације на хибридни или електрични
погон, пољопривредне прикључне
механизације за интегралну биљну про
изводњу, опреме за грејање и хлађење,
набавке хибридних или електричних
возила, повећање коришћења обно
вљивих извора енергије, изградње
система за управљање отпадом, као и
других намена из области смањења
глобалног загревања и заштите живот
не средине.
– Као и до сада, наши пољопривред
ни произвођачи највише су били заинте
ресовани за куповину нове пољопри
вредне механизације, али и за нову
кредитну линију за унапређење енергет
ске ефикасности, за куповину хибрид
них или електричних возила и за навод
њавање. С обзиром на глобално загре
вање и све већу сушу током целе годи
не, наводњавање преко соларних пане
ла ће пољопривредницима обезбедити
практично нула трошкова у производњи

када је наводњавање у питању. Такође,
заинтересовани су били и за подстицаје
у сточарству, као што су загревање и
догревање објек ата преко соларних
панела, рекао нам је Алексић.
На територији пећиначке општине
тренутно постоје четири засада винове
лозе, а како кађе Немања, ове четири
винарије спремне су и да прошире своје
капацитете. Поред засада винове лозе,
велико је интересовање да се у овом
доњем делу Срему све више прошири и
воћарство, па је и у том смеру нова кре
дитна линија РФВ за финансирање кли
матски одрживих инвестиција била вео
ма интересантна пољопривредницима
и предузетницима.
Добра сарадња Фонда и Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам,
резултовала је и повољним кредитом за
подстицање развоја агро-туризма, а
Алексић додаје и да Удружење пољо
привредних произвођача општине
Пећинци током целе године своје чла
нове обавештава путем СМС сервиса о
свим кредитним линијама које су им на
располагању.
С. Ђ.

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

Вече писане речи и сликарства

Детаљ из Дома културе у Карловчићу

У препуној сали Дома кул
туре у Карловчићу 10. новем
бра одржано је књижевно
- сликарско вече у организа
цији пећиначког Културног
центра и Народне библиотеке
у Пећинцима у оквиру којег су
се представили млади писац
и мастер историчар Иван Гми
зић и сликар Драгољуб Трин
дић, обојица из Карловчића.
Директор пећиначког Кул
турног центра Јован Деврња
истакао је том приликом да је
циљ централне установе кул
туре у општини да културно уметничке и образовне садр
жаје шири у свих 15 насеља.
– Узимајући у обзир да је
Дом културе у Карловчићу
комплетно реновиран у време
пандемије изазване корона
вирусом, нисмо имали при
лике да га свечано отворимо,
али вечерашњим догађајем
овај простор добио је своју
праву намену. Посебно нам је
драго што се у њему предста
вљају два уметника из Кар
ловчића који својим радом
учествују и у друштвеном
животу овог села. Наш циљ је

да окупимо сву децу, младе,
али и оне искусне који се бави
различитим видовима умет
ностима као што је то случај
са Триндићем и Гмизићем,
рекао је Деврња.
Како је рекла директорка
Народне библиотеке Пећинци
Невена Наић, на територији
пећиначке општине има доста
младих завичајних писаца са
којима су успоставили добру
сарадњу. Она додаје да је
ова установа увек спремна да
помогне када је издаваштво
у питању, поготово када су
у питању млади и деца које
занима писана реч.

Током вечери и разговора
са модератором Слобода
ном Станковићем, Драгољуб
Триндић се осврнуо на свој
рад, пре свега на своје почет
ке, али и на награде које је
освајао у претходном перио
ду.
Иван Гмизић који живи у
Карловчићу, и који је похађао
основну школу у овом насељу
од петог до осмог разреда,
уручио је директорки Основне
школе „Душан Јерковић Уча“
Живки Михић свој први роман
који ће се налазити у библи
отеци школе у Карловчићу и
казао да му је драго што је

Из Београда у Карловчић
– Када сам одлучио да се
преселим из Београда у Кар
ловчић, нисам ни слутио да
ће ме мештани овог малог
места дочекати раширених
руку и отвореног срца. Коли
ко су се они отворили према
мени, исто толико сам и ја
био отворен за сваки вид

сарадње. Подсетићу да сам
као слик ар учествовао у
рестаурацији иконостаса у
нашој цркви, а ту сам и да
помогнем младима као што
је то био случај са Иваном
Гмизићем за чији роман сам
урадио корице, рекао је
Триндић.

промоција одржана у месту у
којем живи.
– Захавалан сам Културном
центру и Народној библио
теци на свесрдној подршци
коју су ми пружили када је у
питању мој рад. Одзив публи
ке и вечерас потврдио је да је
култура потребна и у мањим
срединама каква је наша и
драго ми је што сам као млад
писац на почетку своје кари
јере имао прилику да се са
људима које малтене сваки
дан виђам дружим у оквиру
једне овакве вечери, казао је
Гмизић и изненадио публику
својим музичким наступом на
хармоници изводећи компози
цију „Тамо далеко“.
Посетиоц
 и су по завршет
ку званичног програма има
ли прилику да поразговарају
са ауторима, затим погледају
18 уметничких радова Драго
љуба Триндића, али и да купе
књигу Ивана Гмизића. Књи
жевно - сликарско вече обога
тиле су својим наступом чла
нице Певачке групе „Свитац“
из Деча.
С. Ђ.

Привремено не ради покретни мамограф
Покретни мамограф, који је био
постављен у Шимановцима на паркин
гу код Дома здравља, од понедељка
21. новембра привремено је прекинуо
са радом.
Како су нам рекли у пећиначком
Дому здравља, због погоршаних вре
менских прилика и предстојећег зим

ског периода, током којег није могућ
рад покретног мамографа, акција „Прва
мамографија“ се привремено прекида и
наставиће се на пролеће, крајем марта
или почетком априла.
Све жене које су се већ пријавиле
остају на списку, не морају се поново
пријављивати, а чим акција поново поч

не оне ће бити позиване.
О тачном датуму наставка акције,
месту постављања покретног мамогра
фа и начину пријављивања нових паци
јенткиња јавност ће бити благовремено
обавештена путем медија и званичног
сајта Општине Пећинци www.pecinci.
org.
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15. МАЧКОВ ДАН МЛАДОГ ПОРТУГИЗЕРА

Једина манифестација у Србији
посвећена младом вину

Миодраг Бебић отвара манифестацију

Манифестација „Мачков дан младог
португизера“ одржана је по 15. пут, а од
тога последњих пет је одржано у Ири
гу. То је једина манифестација у Срби
ји посвећена младом вину, а отворио ју
је 18. новембра заменик председника
Општине Ириг Миодраг Бебић. Он је
изразио задовољство што се, и поред
лошег времена, окупио приличан број
учесника и гостију.
– Иришка општина ће увек подржава
ти овакве и сличне манифестације, то
је најбољи начин да се промовише овај
наш крај. Ми смо можда, мало нескром
ни, када кажемо да ће Ириг бити пре
стоница винског Срема, а и ова мани
фестација је на том трагу. Желим свима
да уживате овде код нас, уз припре
мљен програм и добро и питко младо
вино, поручио је Бебић.
Ђурђица Јојић из „Мачковог подрума“
каже да су после деценије организова
ња манифестације у Новом Саду, желе
ли да је врате кући, јер вино ипак овде

Саша Мишић и Сава Јојић

настаје па зато и жеља да се традиција
везана за
„Дан младог португизера“ даље гради
управо у Иригу.
– Апсолутно можемо рећи да смо
испунили своју сврху када смо запо
чињали ову манифестацију, наравно
посла увек има и не желимо да се зау
ставимо на томе. Сматрамо да Ириг
заслужује овакву манифестацију и
оваква манифестација заслужује Ириг,
рекла је Ђурђица Јојић.
Ириг важи за познати виноградарски
крај, а у иришкој општини има 12 реги
строваних винарија, али и велики број
домаћинстава која за себе праве вино.
На овој манифестацији се, по тра
дицији, проглашава нови витез мла
дог португизера, а ове године је то био
познати мајстор кулинарства Саша
Мишић, можда већини најпознатији по
серијалу „Паклена кухиња“.
Још један од традиционалних про
грамских делова ове манифестације је

и проглашење победника на конкурсу
за најлепшу песму о вину који заједно
расписују Српска читаоница у Иригу и
„Мачков подрум“.
Ове године је пристигло педесетак
песама, а прву награду је добила Сне
жана Миладиновић Лекан за песму
„Берачима грожђа“, друга је песма „У
вину се тражим“ ауторке Мирјане Трно
вац, трећа награда је припала Мирку
Пајићу за песму „У чаши црног вина“,
док је жири једногласно донео одлу
ку да се посебном похвалом награди
песма „Вредело је“ ауторке Бранкице
Сладојевић.
У музичком програму су учествовали
ученици и наставници Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ из Руме, као
и тамбурашки ансамбл „Румске лоле“.
Уз подршку Општине Ириг програм
је допуњен излагањем и дегустацијом
врхунских деликатеса предузетника из
Ирига и осталих сремских општина.
С. Џакула

АКЦИЈА „ЗАЈЕДНО САДИМО“ У ИРИГУ

Биће засађено преко 1.000 садница

До краја новембра у иришкој
општини ће бити засађено
1.010 нових садница у оквиру
акције „Заједно садимо“.
Ова акција је започела 10.
новембра садњом 25 садница у
парку у центру Ирига, а прво
дрво су заједно засадили
помоћница министарке зашти
те животне средине Јасмина
Јовић и челници локалне само
управе.
– Пошумљавање је од вели
ке важности за заштиту живот

не средине и чистији ваздух у
нашој општини. Овом акцијом
започета је садња која ће се
наставити у наредном периоду
и у осталим насељеним мести
ма на којима је неопходно спре
чавање деградације животне
средине, каже председник
Општине Тихомир Стојаковић.
Вредност садница које ће се
садити у насељеним местима,
али и уз путеве је нешто преко
900.000 динара.
С. Џ.

Садња у иришком парку

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ПОЕТСКИ ДАНИ МИТА ЧОРТАН И ДРУГИ ПЕСНИЦИ

Поетеса Жељка Аврић
представила три збирке песама

Сматрам да је јако важно писати и говорити, не само књижевним језиком већ и дија
лектима, јер је то све наше језичко богатство, истакла је на промоцији својих збирки
поетеса Жељка Аврић док је у другом делу песничке вечери пуна сала Пословно образовног центра у Инђији уживала у интерпретацији песама митровачке ауторке

Завичајно друштво „Ђорђе
Војновић“ из Инђије организо
вало је седму манифестацију
„Поетски дани Мита Чортан и
други инђијски песници“. У
просторијама
Пословно образовног центра у Инђији
током два дана манифеста
ције, 18. и 19. новембра, орга
низоване су две песничке
вечери. Првог дана уручене
су награде ђацима - песници
ма за њихове радове, песме и
кратке прозне песме.
– Наградили смо ученике
основних школа који су писа
ли песме а о наградама је
одлучивао жири чије чланове
је селектовал о „Завичајно
друштво“. Они су одлучили да
17 - оро ученика буде награ
ђено а ме]у њима су деца из
свих основних школа а прва
награда припала је једном
гимназијалцу, истак ла је
Весна Чортан, председница
Завичајног друштва „Ђорђе
Војновић“.
Други дан манифестације
Жељка Аврић, позната поете
са из Сремске Митровице
представила је своје три нај
нов ије
збирк е
песам а,
„Несан“, „Жеђам“ и „Сушти“.
Збирка „Несан“ објављена је
2020. године у издању Центра
за културу, туризам и спорт у
Сврљигу и већ у рукопису
добила је награду „Гордана
Тодоровић“.
– Збирка која је уоквирена
прол ошком и епил ошком
песмом, као и све моје књиге,
састоји се из неколико циклу
са, објаснила је песникиња и
додала да је књига „Сушти“
такође награђена већ у руко
пису. Помeнута збирка доби
ла је прву награду на Петим
дринским сусретима у Звор
нику прошле године а 2022.
године је изашла из штампе.
Како је истакла ауторка, све
три збирке већ су неколико
пута биле у ужем избору за
награду „Милица Стојадино
вић Српкиња“.
– Надам се да ћу једног
дана добити поменуту награ
ду, не због награде као такве
већ због самог имена које
носи, име наше сремске

Поетско вече Жељке Аврић

песникиње, истакла је Жељка
Аврић на почетку песничке
вечери и додала:
– Заједничко свим мојим
збирк ама је да се њихов
наслов састоји само из једне
речи. Сматрам да наслов тре
ба да буде нешто упечатљи
во, што има значење и што ће
остати у сећању. Збирк а
„Жеђам“ је настала у периоду
истраживања о језику, наше
архаичне речи су ми драге и
трудила сам се да их извучем
на површину, да их не забора
вим, рекла је песникиња уз
опаску да је мисија песника

очување и богаћење матер
њег језика.
Говорећи о својој другој
збирци песама, „Сушти“,
Жељка Аврић истакла је да је
значење ове речи јединствен,
посебан, истородни итд.
– Мени је најинтересантни
ји наслов треће збирк е,
„Несан“, јер сам за њу први
пут чула још као дете, у успа
ванци моје баке. Још једна
наша стара реч али из народ
ног миљеа, наше усмене тра
диције, напомиње Жељк а
Аврић.
Ауторка је објаснила да све

Жељки Аврић уручена захвалница
Завичајног друштва „Ђорђе Војновић“

њене збирке имају неку врсту
драмске структуре, састоје се
из пролога - уводне песме и
епилога - завршне песме. Све
су груписане по циклусима и,
како каже, увек се поиграва
са драматиком у смислу, да
негде на средини је кулмина
ција, а да се при крају збирке
иде на „смиривање“.
– За мене је карактеристич
но још и да сам песник ијекав
ског и екавског говорног под
ручја јер, без обзира што
дуже живим у Срему него што
сам живела у Бања Луци, тај
први говор који сам научила
као дете, не заборављам.
Сматрам да је јако важно
писати и говорити, не само
књижевним језиком већ и
дијалектима, јер је то све
наше језичко богатство- иста
кла је на промоцији својих
збирки поетеса Жељка Аврић
док је у другом делу песничке
вечери пуна сала Пословно образовног центра у Инђији
уживала у интерпретацији
песама поменуте ауторке.
Представници Завичајног
друштва „Ђорђе Војновић“ из
Инђије, песникињи су уручили
захвалницу као знак пажње
за учествовање на манифе
стацији „Поетски дани Мита
Чортан и други инђијски
песници“.
М. Ђ.
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ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
САВЕТЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Највише гласова
листи „Словаци
заједно“
У Општини Стара Пазова, на непосред
ним изборима припадници 17 национал
них мањина гласали су на четири бирачка
места. У посебан бирачки списак уписано
је највише Словака 2875, од којих је пра
во гласа искористило преко 73 одсто упи
саних бирача. Већину гласова освојила је
листа „Словаци заједно“ чији је носилац
Александер Бако из Старе Пазове са пре
ко 90 одсто освојених гласова. Што се
тиче ромске заједнице, од уписаних 563
гласача, своје гласачко право искористио
је 501 бирач. Највише гласова, преко 91
одсто, освојила је листа „Србија за Роме
заједно можемо све“. Изборни дан је про
текао мирно и без икаквих нерегуларно
сти на бирачким местима. Сва бирачка
места отворена су на време, у 7 часова, а
затворена у 20, како је законом и предви
ђено. На овим изборима није присуство
вао ни један посматрач.
З. К.

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Богата гастрономија
и знаменитости
Последњих година је све више и дома
ћих и страних туриста у Србији. Прво што
сви ураде - посете Београд. Како би про
ширили своје понуде и изван престонице,
туристичке агенције су у среду, 16. новем
бра, уз подршку бројних медија, на иници
јативу Туристичке организације Београда
и Привредне коморе Србије обишле низ
значајних локација и атракција у старопа
зовачкој општини, наравно уз домаћина
Драгану Зорић Станојковић, директорку
Туристичке организације Стара Пазова.
Гости су упознати са гастрономијом овог
краја, са слашћу су пробали пазовачке
кифле, ћуфте, надлацке али и пића која
се производе баш у овим крајевима. Само
неке од знаменитости које су обишли су
дворац Шлос, Завичајна кућа хероја Јан
ка Чмелика, Музеј Мацура и Кућа фудба
ла, а последња локација била је винарија
„Теодос“ у Сурдуку, покрај прелепог Дуна
ва где су се гости максимално опустили и
уживали у чарима природе, винограда и
дегустације домаћег вина и ракије. Д. Г.

ЈЕСЕЊИ МОТИВИ АДРИЈАНЕ
ОБРАДОВИЋ КРАСЕ ИЗЛОГЕ

Осликавање стакла
Боје јесени и природа уопште све нас
на неки начин мотивише и радује, каже
Адријана Обрадовић из Голубинаца, која
је пре три године почела да се бави сли
кањем на стаклу. Сасвим случајно када је
осликала прозор у дечјој соби у зимском
периоду, што се и чешће ради, а недавно
је један угоститељски објекат осликавала
инспирисана јесењим мотивима. Необич

на декорација настаје ручним осликава
њем при чему се труди да од сваког рада
направи једну причу и сваки кутак има
неку врсту детаља. Она не пресликава,
већ црта оно што је замислила, тако да се
у једном кутку налази шума са јеленима,
у другом веверица сакривена у дрвету.
Ова млада уметница из Голубинаца,
користи боје на воденој бази, које се могу
скидати, након неког времена преправи
ти, додати нешто, или скроз обрисати.
Постоји опција двостраног осликавања
да се једнако види како споља тако и
изнутра, а боје долазе више до изражаја
када је мрак. Осликавања стакла постаје
све популарније. Адријана, по занимању
дизајнер, ужива у овом декоративном
слик арству и радује се када својим
делом улепша неки амбијент. 
З. К.

ПОКРАЈИНСКА СМОТРА
ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА АМАТЕРА

Трећа награда
за Триндића
Педесетрогодишњи сликар Драгољуб
Триндић из Карловчића освојио је треће
место са својом сликом „Антиваксерица“
рађеном комбинованим техникама уље
на платну и оловка у боји из циклуса
„Корона” на 23. Покрајинској смотри
ликовних уметника аматера одржаној у
Новом Бечеју у организацији новобечеј
ског Дома културе и Савеза уметничког
стваралаштва Војводине.
У конкуренцији од педесетдеветоро
уметника из Војводине, Триндић је треће
место поделио са Милошем Петровићем
из Новог Сада и Вером Ђурковић из
Сремске Митровице, друга награда при
пала је Живојину Гајићу из Сомбора и
Кристини Ђуришић Маркуш из Инђије,
док је најбољи сликар у Војводини Злат
ко Жекић из Сивца. Поред награђених,
стручни жири у саставу: Сава Степанов,
ликовни критичар, Сел Габријела, исто
ричар уметности и Данијел Бабић, ака
демски сликар доделили су и специјалне
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награде за осам уметника и похвале за
још још дванаесторо уметника из Војво
дине.
Триндић се сликарством бави више од
четири деценије, слик а мотиве свога
завичаја, пејзажа, мртве природе, пор
трете и иконе, а последње три године
радио је сликама из циклуса „Корона“. Од
1995. године Триндић је имао колективне
изложбе, а самостално излаже од 2000.
године и до сада је имао 15 изложби од
којих четири у пећиначком Културном
центру. Најбољим сликарем у Војводини
проглашен је 2020. године.
С. Ђ.

ИЗЛОЖБА „РУСТИКА“ ДРУГИ
ПУТ У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Прва награда
Емилији Бастајић
У Завичајној кући у Шимановцима 13.
новембра је отворена изложба „Рустика
2022“. Организатори групне изложбе, која
се одржава другу годину заредом, су
фото клубови „Београд“ и „Шимановци“,
под патронатом Фото савеза Србије и под
покровитељством Општине Пећинци, а
како нам је рекао секретар ФСС Миро
слав Предојевић, аутори су слали радове
на две теме – Објективом кроз Срем и
Слободна тема.
Изложбу је отворио председник Фото
клуба „Шимановци“ Слободан Чавић, а
учеснике су поздравили заменик пред
седника општине Пећинци Зоран Војкић и
председник Савета месне заједнице
Шимановци Александар Мандић. Војкић
је уметницима поручио да ће увек имати
подршку пећиначке локалне самоуправе,
а Мандић је истакао да фотографи својим
радовима подижу културни ниво Шимано
ваца и пећиначке општине.
За изложбу Објективом кроз Срем, на
којој су биле изложене фотографије
настале на другом Фото сафарију Шима
новци реализованом на локацијама
широм пећиначке општине, конкурисало
је 196 радова од 51 аутора, а прихваћено
је 76 радова 41 аутора, док је на слобод
ну тему конкурисало 90 аутора са 353
рада, а прихваћено је 72 аутора са 137
радова.
Награде су додељивали Фото савез
Србије преко Фото клуба „Београд“ и
Фото клуб „Шимановци“, а међу награђе
нима се нашла и млада фотографкиња из
пећиначке општине Емилија Бастајић из
Купинова, чланица ФК „Шимановци, која
је освојила прву награду ФСС за фотогра
фију „Шорске теме“ и којој је ово прва
награда на великим изложбама.
Награду јој је уручио Слободан Чавић,
који је том приликом истакао да је поно
сан што је његова ученица и колегиница
добила своју прву велику награду, која на
најбољи начин показује колико је сазрела
као аутор.
Туристичк а организација општине
Пећинци доделила је специјалну награду
Милану Габарићу за фотографију „Пор
трет девојчице“, насталу на фото сафари
ју у општини Пећинци. Награду је уручила
директорка ТО Пећинци Љубица Бошко
вић, која је истакла да је поносна на то
како су фотографи овековечили лепоту
предела пећиначке општине.
С. Ђ.
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ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „АДЛИГАТ“

Примабалерини Иванки Лукатели

У Галерији „Адлигат“ у
Инђији свечано је отворена
излож ба ауторк е Марије
Шојић посвећена нашој најпо
знатијој и најнаграђиванијој
балерини, Иванки Лукатели.
Изложба носи назив „Прима
балерина Иванк а Лукателикореограф, педагог“. Бројни
посетиоци и представници
медија имали су прилику не
само да виде интересанте
експонате везане за богату
каријеру и живот ове истакну
те уметнице, него и да чују
интересантну причу од саме
Иванке, која је својим прису
ством посебно увеличала овај
догађај.
– Веома сам узбуђена и
тако се осећам сваки пут када
се сусретнем са публиком
било где у свету, па тако је и
вечерас у Инђији, истакла је
Иванка Лукатели пре отвара
ња изложбе и додала да је на
сцени провела чак 25 година.
Лукатели се више од пет
хиљада пута појавила на сце
ни, од чега најмање 300 у
„Лабудовом језеру“ и исто
толико у „Жизели“. Када је
завршила двадесетпетогоди
шњу каријеру посветила се
педагогији и кореог рафији и
тако одржала више од 27.000

Иванка Лукатели на отварању изложбе

часова балета, истакнуто је на
отварању изложбе.
– Сада имам наследнике
којима повремено помажем и
са 74 године уживам у плодо
вима свога рада. Веома ми је
драго што је публика заинте
ресована да сазна више дета
ља о мом животу и каријери,
истакла је примабалерина.
Туристичк а организација

општине Инђија у марту ове
године отворила је Галерију
„Адлигат“ у Инђији, први огра
нак Музеја „Адлигат“ из Бео
града и први музеј у Инђији,
чиме је значајно обогаћена
културна и туристичка понуда
града. Како би грађанима и
посетиоцима Инђије прибли
жили живот и дела познатих
српских владара, глумаца,

писаца и уметника, у Галерији
„Адлигат“, поред сталних
поставки легата, до сада су
организоване две изложбе.
Прва је била посвећена
нашем познатом глумцу Павлу
Вуисићу, а друга глумцу Ивану
Бекјареву. Изложба посвеће
на примбалерини Иванки
Лукатели је трећа по реду од
отварања галерије.
М. Ђ.

ДУХОВНИ РАЗГОВОРИ СА МЛАДИМА У МИТРОВАЧКОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ

Благо скромнима ...

У оквиру часова верске
наставе протонамесник Радо
слав Радовановић, парох
Саборн ог храм а Светог
Димитрија, одржао је проте
кле радне недеље у сремско
митровачкој Средњој економ

ској школи „9. мај“ предавање
на тему „Радост живота“.
Отац Радослав нас подсећа
на Христове речи: „Благо
сиромашним духом јер је
њихово Царство небеско“ благо скромнима, онима који

су спремни да саслушају дру
гога, онима који имају љуба
ви, љубави према Богу и пре
ма сваком човеку. Наше пра
вославље треба бити истин
ско веровање у истину, прав
ду и љубав, а љубав све

Прота Радослав Радовановић са ученицима Економске школе

сноси, све верује, свему се
нада, све трпи и никад не
престаје.
На основу многобројних
питања о духовном животу и
решавању изузетно тешких
животних проблема које сна
лазе данашњу омладину,
ученици ове школе имали су
прилику и да саслушају пре
давање о потреби Свете тај
не исповести, присуству и
учешћу духовника у свако
дневном живот у верник а.
Борба са лошим мислима и
бригама свакодневице као и
односи са родитељима мора
ју имати своју потпору у раз
говорима духовне природе и
фокусирању своје пажње на
унутрашњој изградњи лично
сти. Циљ човековог живота је
спасити душу, испуњавајући
Божије заповести, односно:
бити добар, слушати своју
савест и живети у љубави са
ближњима, речено је том
приликом.
Д. Мостарлић
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У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИНЕ РУМА

Велики народни
збор у Руми и
др Жарко Миладиновић

Pi{e:
Aleksandra ]iri}

У сусрет Дану Општине, 24. новембру, када је пре 104 године донета у Руми одлука
о присаједињењу Срема Краљевини Србији, текст је посвећен овом датуму, али и
једном од најзначајнијих Румљана у борби за ослобођење и уједињење Срба на
овом простору, др Жарку Миладиновићу. Текст о њему написала је кустос истори
чарка Александра Ћирић

К

ада је српска војска 6. новембра
1918. године на челу са мајором
Љубомиром Максимовићем ушла у
Руму, грађанство ју је одушевљено
поздравило, а међу говорницима је био и
др Жарко Миладиновић. Он је тада био
председник Народног већа – тела које је
преузело управу над градом. Једна од
одлука овог већа је била о организовању
Сремског збора. Одржавање Великог
народног збора у Руми 24. новембра
1918. године је био још један израз
вековне тежње српског народа у Аустро
угарској за ослобођењем и уједињењем
са матицом Србијом.
Збор је одржан у кући Жарка Милади
новића (без његовог присуства, јер је као
представник Српске народне радикалне
странке био делегат у Народном већу
државе Словенаца, Хрвата и Срба у
Загребу) . Ова државна творевина је
формирана 29. октобра 1918. године од
југословенских земаља на територији
Аустроугарске. У новонасталој држави
нашла се и Војводина. Народно веће –
влада ове државе је водило преговоре
око уједињења са Србијом. Војвођани
нису желели да њихова судбина зависи
од ових преговора, а такође нису желели
да њихово уједињење са Србијом иде
преко Загреба, зато је организована
Велика Народна Скупштина у Новом
Саду 25. новембра 1918 године.
Дан пре Велике народне скупштине, у
Руми је одржан Збор који је изразио
тежњу за јединственом државом СХС
под династијом Карађорђевић и зајед
ничком владом у Београду.
Велики народни збор су чинили иза
сланици народних већа (око 700 људи),
то су били углавном, изасланици из
делова Срема претежно настањених
Србима, док изасланика са подручја југо
западног Срема, претежно настањеног
Хрватима, није било.
Народни заступници из Срема су се
определили за непосредно присаједиње
ње Срема Краљевини Србији. Донета је
резолуција у којој се у три тачке прецизи
ра положај Срема у наредном периоду.
Изражава се очекивање да се створи
јединствена држава СХС са заједничком
владом и седиштем у Београду под
династијом Карађорђевић. У супротном,
народни заступници из Срема се опре

Др Жарко Миладиновић
(збирка Завичајног музеја Рума)

дељују за непосредно присаједињење
Срема Краљевини Србији.
Са овог Збора је упућена једна делега
ција у Нови Сад која је поменуту резолу
цију сутрадан доставила председништву
Велике народне скупштине Срба, Буње
ваца и осталих Словена из Баната, Бач
ке и Барање у Новом Саду.
Др Жарко Миладиновић је рођен 1862.
године у Ердевику. Гимназију је завршио
у Новом Саду 1882. године, а Правни
факултет у Бечу, где је стекао титулу
доктора правних наука. Настанио се у
Руми, бавио се адвокатуром, истицао се
у свим сегментима друштвеног живота
Руме и Срема, заједно са својом супру
гом Миленом (рођеном као Лаура Гизл).
Не зна се тачна година његовог дола
ска у Руму -1893. године се помиње у
једном спору између Општине и цркве на
једној и Властелинства на другој страни,
око поправке цркве на трошак Власте
линства као патрона.
Као активни учесник неког друштвеног

Кућа Жарка Миладиновића у Главној улици
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Чланови Пчеларске задруге чији је председник био Миладиновић - у средини (збирка Завичајног музеја Рума)

Др Жарко Миладиновић је рођен 1862. године у Ердевику. Гимназију је завршио у
Новом Саду 1882. године, а Правни факултет у Бечу, где је стекао титулу доктора
правних наука. Настанио се у Руми, бавио се адвокатуром, истицао се у свим сег
ментима друштвеног живота Руме и Срема, заједно са својом супругом Миленом
(рођеном као Лаура Гизл)
догађаја у Руми, јавља се 1895. године,
приликом обележавања 70. рођендана
Светозара Милетића.
Био је истакнути члан најутицајније
српске политичке странке у Хрватској и
Славонији – Српске народне радикалне
странке .
Његова кућа у Главној улици – и сада
постоји са таблом која подсећа на те
догађаје - била је зборно место за даље
политичке акције у граду. На једном од
најважнијих политичких зборова Срба у
Угарској тзв. Автономни збор који је
1901. године одржан у Руми, међу говор
ницима је био и Жарко Миладиновић.
После поменутог Збора из 1918. годи
не, на свим скупштинским изборима до
1925. године, Жарко Миладиновић је
редовно побеђивао у Руми и околини.
После ослобођења његови говори у
Народном представништву у Београду
су имали значајан одјек, а нарочито је
запамћен говор у одбрану Баната на који
је претендовала Румунија. Организовао
је и протесни Збор 15. фебруара 1920.
године против италијанских претензија
на наше крајеве.

Миладиновић је 24. децембра 1921.
године именован за министра пошта и
телеграфа у Краљевини СХС. Био је
члан Главног одбора радикалне странке
у Београду. Био је познат и као правни
писац и новинар, сарађивао је у многим
стручним листовима. На његов предлог
панчевачки штампар Ђорђе Петровић је
1902. основао штампарију у Руми, као
центру политичког живота Срема и ту су
штампане многе публик ације Срба у
Срему. Румски новинар Димитрије Спа
јић је констатовао како нема више оних
националних манифестација које је знао
да изведе само национални вођа др.
Миладиновић.
Преминуо је 25. јула 1926. године у
Београду. У Саборној цркви је одржано
опело за Жарка Миладиновића. Прису
ствовали су председник владе Узуновић,
министри и посланици. Свечано је сахра
њен у Руми. Споменик су му подигле, као
великом националном борцу, како пише,
„захвалне српске установе и грађанство
Руме“.
Тестаментом од 10. августа 1920. годи
не, своју непокретну имовину је оставио

српским установама у Руми са жељом да
се оснује Српски дом. Извршиоци њего
ве последње воље су продали његове
некретнине и купили Властелинску згра
ду у центру Руме где су смештене све
српске установе. Данас као успомена на
живот и рад др Жарка Миладиновића у
Руми постоји биста на његовом надгроб
ном споменику, као и споменик у природ
ној величини на платоу испред градске
поште, те спомен плоча на његовој кући.

Оптуживан, суђен, интерниран ...
У тадашњој широј јавности, Милади
новић је остао упамћен по својој борби у
току тзв. Велеиздајничког процеса 1909.
године. Био је то један од најбурнијих
политичких догађаја почетком двадесе
тог века на овим просторима. Започео је
половином јануара 1909. године, када је
подигнута оптужница против 53 Србина
„велеиздајника“. Између осталог, намера
власти је била да тиме поништи изборну
победу коалиције и одложи заседање
Сабора. Због недостатка доказа већина
оптужених је била ослобођена, а аболи
цијом 1911. године и они који су осуђени

су пуштени из затвора. Миладиновић је
отишао у Загреб као бранитељ оптуже
них у овом процесу. По доласку у Загреб
сазнао да је осумњичен за велеиз дају и
сам се јавио у истражни затвор. Нашао
се пред војним судом, под оптужбом да
је врбовао добровољце за Србију и тамо
слао оружје и муницију. Провео је шест
месеци у затвору, а потом је ослобођен
оптужбе и пуштен кући. У Руми му је при
ређен величанствен дочек. По избијању
Првог светског рата Миладиновић је
ухапшен и сво време рата је био интер
ниран у Њиређхази у Мађарској.

Споменик Жарку Миладиновићу
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Како је градска администрација у другој половини XIX века уређивала свакодневни
живот Митровчана и Сремаца? (22)

Овце и свиње не смеду се
терати Радиначким летњим
друмом уз кукуруз

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

У

Огласу број 951 од 20.
децембра 1895. годи
не између осталог
стоји подсећање на објаву
којом се занатлије (обртни
ци) обавезују да Градском
поглаварству
пријављују
калфе (мајсторске занатске
помоћнике) и о томе воде
пословне књиге. Констату
је се да многе занатлије не
испуњавају ову обавезу због
чега се прекршиоцима пре
ти законским казнама.
„Огласом од 30. авгу
ста 1895. проглашено је
да ниједан обртник не сме
примити у посао калфу без
пословне књиге и да има
примајућег калфу код овог
Градског
поглаварства
пријавити. То ипак обрт
ници ову одредбу не држе,
већ пропуштају пријавити
уступ и иступ калфе. Овим
се поново проглашује, да се
сваки обртник ове одредбе
строго држати има, те се
додаје да је најмања глоба
за овај поступак од 20 до
200 форинти .....“
У Огласу број 228 од 2.
априла 1896. године пози
вају се лица која на то имају
право, да се у року од десет
дана пријаве за добијање
чамове грађе за зидање
куће, штале или шупе. Међу
лицима која пред Град
ским поглаварством докажу
стварну потребу за изград
њом, предност за добијање
грађе имаће они који зидају
куће а потом и они који дижу
штале, односно шупе.
“Како до сада тако и ове

Овце и свиње не смеду се терати Радиначким летњим друмом уз кукуруз

године делиће се новац за
чамову грађу правоужит
ницима. Позивају се сви ови
правоужитници којима је
грађа за кућу или шталу - 
шупу збиља потребна и који
су намјерили у овој години
кућу или шталу - шупу гра
дити, да се у року од 10 дана
код овог Градског погла
варства пријаве и потребу
веродостојно докажу, јер
се после тога она прими
ти неће. Првенство имају
они који ћеду куће зидати а
после они који штале желе
да подигну.”
Огласом број 353 од 8.
јуна 1896. године забрањује
се извођења коња и марве
на кукурузна поља. Забра
њује се и прелазак преко
кудељаре и ливада. Није
дозвољено ни извођење
свиња и оваца на Радинач
ки летњи пут, јер марва чини
штету на околном кукурузу.
„Забрањује се да они
који кукуруз копају не сме
ду коње на једак пропети.

Ако онде места нема, јер
коњи штету праве, већ се
имаду коњи за кола везати.
Само ако тамо гди се куку
руз копа има места могу
се коњи на једак пропе
ти. Који ово прекрши биће
кажњен. Даље се забрањује
преко кудељаре ићи и гази
ти. Онај који хоће у ливаду
да иду морају путом ићи.
Овце и свиње не смеду се
терати Радиначким лет
њим друмом уз кукуруз јер
се марва не чува па пасти
ри већ упуште у кукуруз и
штета се чини која бити
не сме. Који се дакле ухва
ти са овцама и свињама на
томе друму биће кажњен
а онај који се ухвати да
су овци и свињи ушли у
кукуруз биће још строжи
је кажњени. Ово се сваком
на знање даје а пољари су
налог добили да ову одред
бу строго врше “
Огласом од 12. јуна 1896.
године број позивају се војни
обвезници 70. пешадијског

пука који живе у Митровици
а вешти су у вожњи велоци
педа (бицикла) да се при
јаве надлежном заповед
ништву и да на војну вежбу
дођу својим бицикловима.
Уколико се на бициклу при
ликом вежбе начини штета,
иста ће бити надокнађена.
„ Komanнда 70. војнопопу
нидбеног окружног заповед
ништва у Петроварадину
затражује да се сви подча
сници и војници 70. пешачке
пуковније који су у увом гра
ду и који су у вожњи на вело
ципеду вешти овде пријаве
и њихова имена заповјед
ништву доставе. Позивају
се такови да се до 20. јуна
овде пријаве. Који су у тој
вожњи вешти а у овој годи
ни на вежбу долазе, пози
вају се да са велоципедом
на вежбу дођу и добићеду
за своју машину одштету
од 20 форинти, осим тога
ћеду се за веће штете на
машини за време вежби
накнадити. “
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НЕДЕЉНА ДОЗА НАСИЉА

Ловили смо пантера,
а уловили измакнуту столицу
Ситуацију из Трстеника где ученици малтретирају своју професорицу, поја
чава моменат да је то снимљено, да је пласирано на друштвене мреже, да
смо ми све то видели и да осећамо сажаљење над том женом. Моменат сажа
љења и срамота можда ту жену боли више него тај пад са столице, као и сра
мота, јер смо сви то видели. Она је осрамоћена и то је забележено. Биће
поднете неке пријаве и неки случај ће да буде отворен, то ће се нешто раз
влачити, а пошто су у питању малолетна лица, велика и примерна казна ће
заправо изостати

Ц

рни пантер, животиња из око
лине Апатина, тако се брзо
одомаћио као сензација да је
готово аутохтона врста из Србије.
Телевизије су се узбудиле, таблиоди
још више. Није било јутарњег про
грама без водича шта ако сретнете
пантера. Били смо на корак да сви
похитамо у околину Апатина да
сретнемо црног пантера и да види
мо да ли су савети са телевизија
делотворни. Можда је и Мемедовић
већ снимио емисију о црном панте
ру. Крај недеље донео је потврду да
црног пантера нема, али таква вест
даје нам једно слепило, ставља нам
узенгије преко главе и ми гледамо
право у правцу из ког долази црни
пантер. Истовремено, у једној школи
у једном месту у Србији, неки учени
ци су наставници измакли столицу.
Није метафора, физички су измакли
столицу жени у извесним годинама,
са извесним личним и професионал
ним интегритетом, столицу на којој је
жена седела и како тако покушала
да обузда најезду на своју личност.
Како ћете назвати те младе осо
бе? Је л’ то оно: па добро, млади су,
младост - лудост, хормони, повукло
их друштво? И наравно – све иде из
куће! Иде из куће, али ако из куће
излазе лоши модели понашања,
систем је ту да ускочи и девијантне
облике понашања преобликује и
створи пристојне чиниоц
 е друштва.
Дошло време да простаклук цвета.
Оно што је било срамота, тиме се
сада поноси. Ако ћемо да све потиче
из куће, зашто некога ко сада има на
пример петнаест година, лоше вас
пита неко ко сада на пример има
четрдесетак и кусур година. Где је он
застранио, па да не усађује свом
детету шта се може, шта се не може.
Ситуацију из Трстеника где учени
ци малтретирају своју професорицу,

појачава моменат да је то снимље
но, да је пласирано на друштвене
мреже, да смо ми све то видели и да
осећамо сажаљење над том женом.
Моменат сажаљења и срамота
можда ту жену боли више него тај
пад са столице, као и срамота, јер
смо сви то видели. Она је осрамоће
на и то је забележено. Биће поднете
неке пријаве и неки случај ће да
буде отворен, то ће се нешто раз
влачити, а пошто су у питању мало
летна лица, велик а и примерна
казна ће заправо изостати. Да ли ће
систем да извуче нешто из тога – као
и увек неће. Друштво обликује
систем, а друштво је засењено

Ова измакнута столица
није новост. Пре десетак
и више година, ученици
једне средње школе у
Сремској Митровици су
снимили како је један
њихов вршњак ошама
рио професорицу
црним пантером – пантер је егзоти
ка, насиље свакодневица.
Шта да очекујемо од заиста незре
лих младића, када потпуно зрели
људи снимају једног двадесетогоди
шњак а док попуњава пријаву за
посао на бензинској пумпи. Они се
њему ругају и исто тако тај снимак
пуштају на друштвене мреже. Због
тога, тај двадесетогодишњак је извр
шио самоубиство. Мало смо се
потресли на телевизијама, па као и
све, брзо заборавили ову трагедију.
Опет су поднете пријаве, ови су
ухапшени јер се ипак ради о одра
слима, а системски се неће проме
нити ништа. Да не говоримо о толико

пута снимљеном вршњачком наси
љу, где је снимљено како неко млати
неког другог или о пуштању нечијег
интимног садржаја. Да, развој техно
логије нам је донео нове бизарно
сти, којима се свакодневно пробија
граница.
ва измакнута столица није
новост. Пре десетак и више
година, ученици једне средње
школе у Сремској Митровици су сни
мили како је један њихов вршњак
ошамарио професорицу. Друштвене
мреже нису имале овакав примат
као данас, али снимак се брзо раши
рио од телефона до телефона. Да
ли нам је позната последица овог
случаја? Ево, мени није и нећу се
потрудити да истражим епилог тог
случаја. Зашто? Зато што видим
чињеницу да се слично насиље
поновило. Нису наши учитељи без
грешни. Можда су и остали у неким
временима која су давно свршено
време. Но, ради се о односу двоје
или више људи, два или више инте
гритета. Ради се о томе како једни
другима приступамо, како размењу
јемо искуства. Да, живот треба да
буде пун смеха, али смех мора бити
без трунке исмевања.
Друштвене околности су у хаосу.
Као родитеља вас друштво примо
рава да на пример свом детету купи
те скупоцени телефон и брзо вам
клизи из руку шта ваше дете ради на
интернету. Деца од седам година
данас користе ТикТок, где су под
притиском разних лоших ствари. У
неким земљама, законски је регули
сано, мобилни телефони и слични
паметни уређаји су забрањени у
школама. Можда је то почетак реше
ња, јер у супротном, ово ће бити
само једна у низу измакнутих столи
ца.
Читанка

О
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ПЕРСИДА КАРАЂОРЂЕВИЋ, СУПРУГА
СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (29) КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

Учена жена и
покровитељка просвете
Пише: др Снежана Булат

Персида Карађорђевић, рад Катарине Ивановић

Персидин будући
супруг, Алексан
дар, приликом шко
ловања боравио је
у Хотину, у Бесара
бији, и то под
покровитељством
руског цара. У
Хотину ће Персида
и Александар скло
пити брак (1. јуна
1830). Исте године
прелазе у Крајову,
а потом и у Србију,
где Александар
постаје ађутант
кнеза Михаила
Обреновића

П

ерсида, жена Алексан
дра Карађорђевића,
рођена је 15. фебруа
ра 1813. у Бранковини. Била
је кћер команданта Јеврема
Нен ад ов ић а
и
Јованк е
Миловановић. Персида је од
малих ногу, пок азивала
интересовање за књиге, а
највише су у њено образова
ње улагали, деда Јаков
Ненадовић и деда Младен
Миловановић. Њих двојица
су сву своју пажњу усмера
вали ка својој унуци и свака
ко су имали значајан утицај
на изградњу њене личности.
Деда до оцу, Јаков Ненадо
вић, био је први српски
мин ис тар
унут раш њих
послова. Као војвода, Нена
довић је оставио значајан
траг у Првом српском устан
ку, те се често каже је након
Карађорђа и Јанка Катића,
био најутицајнија личност у
Србији тога времена. Деда

Кнез Александар Карађорђевић

по мајци је, пак, био први
министар одбране.
Персидин будући супруг,
Александар, приликом шко
ловања боравио је у Хотину,
у Бесарабији, и то под покро
витељством руског цара. У
Хотину ће Персида и Алек
сандар склопити брак (1.
јуна 1830). Исте године пре
лазе у Крајову, а потом и у
Србију, где Александар
постаје ађутант кнеза Миха
ила Обреновића. Према
Станојевићевим речима „на
кон Михаиловог одласка,
дана 14. септембра 1842,
изабран је за кнеза син
Кар ађ орђ ев, Алекс анд ар
Карађорђевић“.
Све до Александрове
абдикације, Персида је била
савесна кнегиња Србије,
која је подржавала свог
супруга и активно учество
вала у државничким одлука
ма. Иако је остала упамћена

као веома утицајна личност,
Персида је ипак највише
уживала у улози мајке. Роди
ла је Александру десеторо
деце, Полексију, Клеопатру,
Алексија, Светозара, Петра,
Јелену, Андреја, Јелисавету,
Ђорђа и Арсена.
Један од најтежих моме
ната у Александровом и
Персидином животу, била је
Клеопатрина смрт. Спомен
на несрећну девојку, која је
преминула у двадесетој
години живота представља
чесма у селу Неменикуће на
Космају, коју је 1856. године
подигла кнегиња Персида.
На мермерној плочи је забе
лежено: Персида Карађор
ђевић, књагиња србска,
подиже овај источник за спо
мен своје премиле кћери
Књажевне Клеопатре, рође
не 14. нове 1835, а упокојене
1. јулија 1855“. Испод плоче
је урезана српска круна,
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испод које је написано „Овај
извор што жубори овде, то је
спомен цвета који вене, То
су сузе место ладне воде, у
жалости што су проливене“.
Ово није једини спомен на
дивну кћер Персиде и Алек
санд ра
Кар ађ орђ ев ић а.
Наиме, чешки композитор и
пијаниста Алојз Калауз, који
је у Србију дошао 1843.
године и у Београду давао
приватне часове клавира,
компоновао је песму „Што се
боре мисли моје“ за Клеопа
трин 15. рођендан. Среди
ном педесетих година 19.
века песму поново компону
је Корнелије Станк овић.
Песма је за време друге вла
де кнеза Михаила редовно
певана на баловима у Бео
граду.
оком владавине Пер
сидиног супруга, покре
нуте
су
знач ајн е
реформе у Србији. Посебно
мислимо на његову одлуку о
увођењу нових установа,
што је за време Милошеве
владавине било немогуће.
Нарочиту пажњу поклањала
је влада кнеза Александра
развијању школа, a Перси
дина улога у овим активно
стима, била је од пресудне
важности. Ћоровић ће рећи
„1855. заведен је општи при
рез за појачање школскога
фонда, а год. 1857. издан је
закон о основним школама и
уређени су материјални при
ходи учитеља. За уставо
бран ит ељс кога
реж им а
отворено је преко 200 нових
основних школа. У гимнази
јама, које су раније постоја
ле, отворени су нови, виши
разреди и донесен је год.
1844. закон о њима. Тим
законом уздигнут је и дота
дањи лицеј на »велико учи
лиште«. На њему се, као
први, основао правни факул
тет, из најпрече потребе да
се ту образује стручно прав
но особље; а год. 1853.
дошао је још природњачко техн ичк и.
Трећ и,
»об
шти« факултет, био је заче
так филозофскога, мада на
првим корацима невешто
организован. За ово време
отваране су и стручне шко
ле: трговачк а (год. 1844.),
војна (год. 1850.) и земљо
делска (год. 1853.). Сем
тога, обновљено је Друштво
српске словесности, које је
од год. 1847. почело да изда
је свој Гласник, први научни

Т

орган у Србији. Законом од
год. 1853. отворена је још и
Народна библиотека, а уз
Мин ис тарс тво
прос вет е
основао се Народни музеј.
Године 1849. основана је
Школска комисија као прет
ходник данашњега Просвет
нога савета“. Персида је
давала све од себе да кул
турни живот Србије уздигне
на што виши ниво. Тако се и
оснивање првог српског
позоришта у Београду, 1847.
године приписује управо
њој. На иницијативу кнегиње
Персиде, подигнута је и
црква, посвећена светом
Илији. Према легенди, бора
већи у Сокобањи, кнегиња је
на дан светог Илије отишла
на извор реке Моравице, где
се силан свет окупио око јед
ног каменог крста. Видевши
то, добродушна кнегиња је
одлучила да поклони знача
јан прилог, како би се на том
месту изградила црква.
У унутрашњој политици
кнез Александар долази у
сукоб са члановима Совјета.
Овај сукоб, 1858. доводи до
сазивања Светоандрејске
народне скупштине, која је
изн уд ил а
Алекс анд рову
абдикацију. То је био крај
владавине Александра и
Перс ид е
Кар ађ орђ ев ић.
Након Александрове абди
кације, породица Карађор
ђевић одлази на кнежево
имање у Темишвар.
Персида ће преминути у
Бечу, 29. марта 1873. године
1912, Персидин син, краљ
Петар, издаће наредбу да се
гробница његових родитеља
премести у цркву Светог
Ђорђа у Опленцу. Вечна
успомена на велику Персиду
Карађорђевић, свак ако је
Портрет кнегиње Персиде
Карађорђевић. Реч је о делу
прве даме српског сликар
ства, изванредне Катарине
Ивановић. Српско учено
друштво, Катарину је иза
брало за почасног члана.
Тиме је Катарина постала
прва српска сликарка, али и
прва Српкиња са тако вели
ким националним призна
њем.
На крају, ваљало би каза
ти: Хвала! Хвала и Персиди
и Катарини за активно уче
шће у културном и духовном
развоју Србије.
У следећем броју
Српске књижевнице:
Еустахија Арсић

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

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКО
-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКAТА СКЛАДИШНО
-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У ШИМАНОВЦИМА
НА ДВЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ: 1807/3 И 1960/1 К.О. ШИМАНОВЦИ
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
1. На ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЗЛАЖЕ СЕ Урбанистич
ки пројекат са урбанистичко-архитектонском разра
дом локације за изградњу објекaта складишно-по
словног комплекса у Шимановцима на две катастар
ске парцеле број: 1807/3 и 1960/1 К.О. Шимановци
општина Пећинци, који је израђен од стране ЈАВНОГ
ПРЕДУЗ ЕЋ А
ЗА
ПОСЛОВ Е
УРБАН ИЗ МА
``УРБАНИЗАМ`` Сремска Митровица, Краља Петра I
бр. 5.
2. Наручилац израде Урбанистичког пројекта је ``BIMS
PROPERTIES 2018`` ДОО, ул. Војвођанска бр. 47,
Деч.
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 23. до 30. новембра 2022.године, сваког
радног дана од 9 до 14 часова. Место одржавања јав
не презентације су просторије Општинске управе
општине Пећинци, соба број 7., у Пећинцима, ул. Сло
бодана Бајића бр.5.
5. Лице овлашћено за давање обавештења о садржају
јавне презентације је Александра Вучић. Подручје
обухваћено Урбанистичким пројектом налази се у КО
Шимановци, обухвата кп.бр.1807/3 и 1960/1 и према
стању у Катастарском операту износи 181.780,00m2, а
након одузимања за јавну намену дела парцеле бр.
1960/1, износиће 179.381,00m2 .
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ОДРЖАНА НЕДЕЉА КАРИТАСА

Помоћ људима у потреби

Прошле седмице одржана је недеља
Каритаса и у Сремској Митровици.
Активности су започете 13. новембра на
Дан сиромаха, када је након посете
цркви одржана психолошка радионица
на тему анксиозности. Већ наредног
дана корисници и волонтери митровач
ког Каритаса су имали прилику да разго
варају са правницом, психологом, соци
јалном радницом и психијатром, а у
двочасовном разговору су покушали да
им помогну у решавању проблема. Сре
дина недеље посвећена је здрављу, тако
да им је медицинска сестра Виолета
Србљанин одржала предавање о значају
превентиве бубрежних обољења.
Четвртак је био дан за обилазак зна
менитости Сремске Митровице, а у петак
је одржан Дан отворених врата за друга
удружења и сараднике Каритаса. Удру
жење за помоћ угроженима, „Тихо звоно“

је том приликом поред посете и обрадо
вало кориснике Дневног боравк а са
пакетима хране и кућне неге.
– У последње две године је наша
сарадња интензивирана, од како је зажи
вела Банка хране, одакле обезбеђујемо
храну лицима којима је потребна помоћ.
Постоји списак корисника и удружења са
којима сарађујемо и на основу тога ми
добијамо одређене количине хране, које
дистрибуирамо. Када посећујемо наше
кориснике у њиховим домовима, тада
носимо пакете, према њиховим потреба
ма, рекла је Љиљана Божић из удруже
ња „Тихо звоно“ у Сремској Митровици.
Да су активности током недеље Кари
таса биле врло корисне у информисању
корисника, потврдили су и они сами, али
и организатори.
– Све активности усмерене су ка томе
да се корисницима дани учине другачи

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
„РАДНИЧКИ“ ИЗ БЕОЧИНА

Улаз на свим мечевима ће за публику
и љубитеље стоног тениса бити беспла
тан. Организатор догађаја је Стонотени
ски клуб „Раднички“ из Беочина а тур
нир се одржава под покровитељством
општине Беочин.

Европски
стонотенисери
у Беочину
Српски шампион „Раднички“ из Бео
чина завредeо је поверење Европске
стонотениске Уније која му је доделила
домаћинство једне од пет група прве
фазе Трофеј Купа Европе. Тако ће Бео
чин, у периоду од 25. до 27. новембра
у Спортском центру угостити, поред
домаћина „Радничког“, још девет тимо
ва из седам европских земаља и то
аустријски „Рајфајзен“, грчки „Олим
пијакос“, кипарски „Апоел“, италијан
ски „Каљари“, словачки „Видрањи“ и
„Рожнава“ као и тимове из земаља
региона „Стар“ и „Либертас“ из Хрват
ске и „Бањалука“ из Републике Српске,
БиХ.
За „Раднички“ ће наступати Бојан

јим и специфичним, а уједно да будемо и
оперативни и прагматични. Разговори са
социјалним радницима, правницима и
психологом су били драгоцени, јер посто
је права које корисници не знају да
остваре и ускраћена су им због тога што
немају довољно информација. Особе
које овде долазе су без пословне спо
собности, неки од њих добију социјалну
помоћ и инвалиднину, али су они и даље
особе са потребама и живе пуним капа
цитетом. Они могу да се афирмишу и ми
желимо да им у томе помогнемо, обја
снила је Кристина Драгишић, координа
торка митровачког Каритаса.
У овој организацији тренутно је у току
прикупљање помоћи у виду хране, хиги
јене и новца за најугроженије, а дарива
ње ће трајати између Божића по грегори
јанском и јулијанском календару.
А. Дражић

АТЛЕТИКА

Четири медаље
за „Сирмиум”
Црепуља, Марко Петков, Марко Јевто
вић и Јован Јоцков.
Турнир ће се играти у две групе по пет
тимова од којих ће се најбоља три пла
сирати на завршни турнир Топ 12 Трофеј
купа.
У петак, 25. новембра у Беочину ће се
играти прва два кола, од 11 и од 17 часо
ва. У суботу, 26. новембра, играће се
преостала три, по групама у терминима
од 9.30 часова, затим 14.30 и од 19 часо
ва. Разигравање за коначан пласман је у
недељу од 11 и 15 часова.

Четири медаље освојили су најмлађи
атлетичари AK „Сирмиум” на такмичењу
у Сурчину прошлог викенда. У „балону”
на вештачкој трави кружна стаза била
је изузетно тешка. Истакао се Вук Илић
који је у свом првом наступу за „Сир
миум” освојио златну медаљу. Нађа
Вуковић је после велике борбе освоји
ла сребро. Бронзане медаље освојили
су Андреа Маричић, те сјајна и борбена
Лара Џевер. Незахвално четврто место
освојила је Уна Девет. Општи утисак је
да су сви такмичари клуба били одлични.
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Убедљиве
одбојкашице „Инђије“

ОК „Инђија“ Инђија – ОК „Нови Сад“ Нови Сад 3:0
(25:14, 25:22, 25:12)

ОК „Инђија“: Сорак 6, Исаиловић 14,
Данијела Андрић 3, Закић 7, Јана Андрић
8, Обреновић (К) 5, Зубац (Л-1), Кнежевић
4, Јеринић 3, Барнак, Калинић, Љубичић,
Компировић, Китановић (Л-2). Тренер:
Никола Јерковић.
ОК „Нови Сад“: Агуила 4, Yemsu 14,
Михајловић 2, Петовић 4, Филиповић 5,
Скочајић 7, Јолдић (Л-1), Петковић, Марин
ковић, Вујовић, Чобан, Кукић, Јовановић
(Л-2). Тренер: Бојан Шврака.
Одбојкашице „Инђије“ победиле су еки
пу „Новог Сада“ у 7. колу Суперлиге Србије
резултатом 3:0 (25:14, 25:22, 25:12) у сето
вима. Утакмица је одиграна у суботу, 19.
новембра пред око 100 гледалаца у Спорт
ском центру Инђија. Од почетка сусре
та домаће одбојкашице контролисале су
игру. Поени су се низали један за другим и

„Инђија“ је повела са 1:0 у сетовима, 25:14.
У другом сету бележи се нешто опуште
нија игра домаћих те је овај део игре завр
шен на доста узбудљивији начин него што
је то било у првом сету. Новосађанке су
често имале поен до два предности, али
је суперлигашко искуство домаћег тима
дошло до изражаја, те је на крају сета било
25:22. Гошће су у трећем сету покушава
ле да дођу до веома битних бодова, али
одбојкашице „Инђије“ врло брзо су напра
виле велику разлику те је и овај део игре
завршен у корист домаће екипе, 25:12, и
коначних 3:0 у сетовима за нову победу
„Инђије“.
После 7. кола Одбојкашки клуб „Инђи
ја“ налази се на шестом месту на табели
Суперлиге Србије са три победе и осам
освојених бодова.
М. Ђ.

ДРУГА ЖЕНСКА ОДБОЈКАШКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ
– ГРУПА СРЕМ

Нови тријумф младих
одбојкашица „Срем Итона“
ЖОК „Старс“ Ириг : ЖОК „Срем Итон“
Сремска Митровица 0:3 (12:25, 16:25, 22:25)

Одбојкашице „Срем Итона“ одигра
ле су прошле недеље сјајан меч у Иригу
и савладале домаћу екипу „Старса“. Од
самог почетка младе Митровачке играчи
це су доминирале и лако су добиле први
сет. Тренер Биљана Јефтовић у наставку
је дала шансу свим играчицама али то
се није пуно одразило на квалитет игре.

Победом од 3:0 „Срем Итон“ се прибли
жио самом врху табеле Друге војвођан
ске лиге група Срем. Младе митровачке
одбојкашице играле су у саставу: Башто
вановић, Тица, Ковач В, Ковач М, Јурко
вић, Томић, Секулић, Црнобрнић, Череко
вић, Танасић, Вујашковић, Милинковић,
Станојевић. Тренер Биљана Јефтовић.

ПРВА ЖЕНСКА РЕГИОНАЛНА КОШАРКАШКА ЛИГА,
8. КОЛО

Трећа везана победа
Митровчанки

ЖКК „Сивац“ Сивац - ЖКК „Срем“ Сремска Митровица
45:84 (17:26, 10:19, 6:11, 12:28).
У 8. колу Прве регионалне лиге кошар
кашице „Срема“ као гошће биле су боље
од кошаркашица из Сивца. Од почет
ка утакмице у Спортској хали у Сивцу
биле су у водству и контролисале су цео
меч. Домаће кошаркашице нису имале
решења у одбрани за распуцане играчи
це „Срема“ које из утакмице у утакмицу
подижу своју форму и играју све боље.
За „Срем“ су у овој утакмици играле:
Марија Костић (кап) 27 поена, Мила

Николић 15 поена, Милица Инђић 14
поена, Зорана Дедовић 7 поена, Мили
ца Ђорђић 6 поена, Мирјана Миловано
вић 5 поена, Николина Баланац 5 поена,
Милица Триван 3 поена, Милица Јери
нић 2 поена. Тренер: Немања Стаменко
вић. У домаћој екипи истакла се капитен
Иконија Влаовић са 19 поена. „Срем“ је
везао три узастопне победе и тренутно
заузима трећу позицију која води у плејоф.
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Победа инђијских
рукометашица
ЖРК „Железничар“
– ЖРК „Бор Zijin Coopper“ 34:25
ЖРК „Железничар“: Жак, Чаврић 1,
Обреновић 5, Медић 1, Табак 12, Аврамо
вић, Тодоровић, Ловрић 3, Ковачић 1, Пау
нић 2, Жакула, Чинку, Игњатовић 1, Јовано
вић 6, Васиљковић (К), Тешић 2. Тренер:
Влада Шимичић.
ЖРК „Бор Zijin Coopper“: Драгољубовић,
Јоновић 3, Вујновић 2, Мајкић 10, Радовић,
Лилић 1, Богдановић 1, Ристић, Петровић 2,
Сујић (К) 4, Тијана Илић, Шерифи, Данијела
Илић, Николић 2. Тренер: Зоран Барбуло
вић.
Играчица утакмице: Дуња Табак – Желе
зничар.
Након месец дана првенствене паузе,
рукометашице инђијског „Железничара“ уго
стиле су екипу из Бора у оквиру раније одло
женог меча шестог кола Аркус лиге Србије.
Публика у Спортском центру Инђија оче
кивала је борбу за сваки гол и то је и добила,
све до последњих десет минута овог сусре
та, када су домаће рукометашице у потпуно
сти „разоружале“ гошће. Шампионке Србије
на старту меча повеле су са 2:0, а потом
гошће постају доминантнија екипа и врло
брзо стижу до 2:5. И у наставку сусрета
рукометашице „Железничара“ су на мукама
које су трајале до 28. минута када су поново
повеле са 15: 14. До краја полувремена по
гол са обе стране и на одмор се отишло при
резултату 16: 15.
У другом полувремену домаће у потпуно
сти „ломе“ отпор рукометашица „Бора“ а за
то је у највећој мери заслужна Дуња Табак,
најбољи стрелац у домаћој екипи и у Аркус
лиги Србије. На крају меча на семафору је
било коначних 34: 25 за прву победу шампи
онки Србије у досадашњем делу првенства.

М. Ђ.

СУПЕР Б РУКОМЕТНА ЛИГА

Радуловићева
„решетала“
РК „Београд“ – ЖРК „Срем“ 21:29
РК „Београд“: Пап, Митровић, Јанко
вић, Алексић, Нађ, Тановић, Дробњаковић,
Нанић-Бабић, Стојиљковић, Сабо, Видо
јевић, Молдован, Дијамант, Станковић,
Недељковић, Јекић. Тренер: Ђурђица Нађ.
ЖРК „Срем“: Радуловић, Васиљевић,
Мијаиловић, Митрић, Драговић, Блажић,
Петровић, Ђулинац, Миљковић, Скенџић,
Дракула, Шерфези, Булатовић, Црнобр
ља, Смајић. Тренери: Саша Којовић, Душан
Дрча.
Рукометашице „Срема“ гостовале су про
шлог викенда екипи РК „Београд“. Утакмица
у хали „Шумице“ била је у резултатском ега
лу само првих петнаес так минута а онда су
гошће из Сремске Митровице први пут сте
кле предност од три до четири гола. Највише
што су рукометашице „Београда“ могле да
ураде до краја полувремена било је одржа
вање разлике од три поготка у корист „Сре
ма“. У наставку игре ова предност постепено
се увећавала до коначних 21:29. Најефика
снија у редовима „Срема“ била је Наташа
Радуловић са 11 голова. Она је проглашена
за најкориснију играчицу меча.
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ФК „ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Нерешено у Шапцу

Одлично издање
„Радничког”
пред зимску паузу

ФК „Мачва“ Шабац – ФК „Инђија Тојо
Тајерс“ Инђија 2:2 (1: 2)

ФК „Раднички“: Драгиће
вић, Чарапић (од 72. Ристо
вић), Грбовић, Игњатовић,
Илић, Ивић, Ковачевић (од
66. Милинковић), Маринковић,
Миодраговић, Петровић (од
81.Илић ), Ђорђевић . Тренер:
Дејан Николић.
ФК „Металац“: Мирковић,
Абах (од 60. Лукић), Бачкуља,
Максимовић (од 76. Луковић),
Милићевић (од 76. Живано
вић), Нешић (од 85. Фурту
ла), Николић, Ратковић (од
60. Луковић), Вујчић, Жакула,
Здравковић . Тренер: Владица
Петровић
Жути картони: Маринко
вић, Милинковић („Раднич
ки“),
Милићевић,
Вујчић,
Нешић, Бачкуља („Металац“)
Главни судија: Иван Ста
менковић Иван, помоћници:
Савић, Јеремић.
У 19. колу Прве фудбалске
лиге Србије, у Сремској Митро
вици „Раднички“ је прошле
суботе дочекао екипу „Метал
ца“ која је у четвртом колу као
домаћин узела сва три првен
ствена бода па је овај сусрет
био прилика за реванш. Публи
ка на стадион
 у у „Хесни“ радо
вала се већ у 7. минуту кадa

је брзоноги Страхиња Чара
пић прошао по десној страни
и ефектним прецизним удар
цем савладао голмана гостију
за водство од 1:0. „Металац“ је
у више наврата покушавао да
изједначи резултат али је „Рад
нички“ чврстом игром успевао
да задржи минималну пред
ност. Претпоследњи минут
регуларног времена донео је
нову предност Митровчанима
када је Крста Ђорђевић изашао
сам испред голмана Миланов
чана и удвостручио предност
своје екипе. Кадa су сви оче
кивали миран крај меча, у 90.
минуту резервиста „Металца“
Никола Фуртула искористио је
гужву пред голом „Радничког“ и
постигао, испоставило се уте
шни погодак. Митровачки тим
је на сјајној четвртој позицији и
на зимским припремама биће у
прилици да се још боље уигра
и настави са добрим резул
татима и серијом мечева без
пораза. Тренер Николић задо
вољан је енергијом коју су уло
жили његови играчи и крајњим
исходом меча против екипе,
која по његовом мишљењу има
квалитет за бољу позицију на
Д. М.
табели.

ФК „Мачва“: Самуровић,
Адамовић (Мићановић 51′),
Белић, Јевтић, Марјано
вић (Бранковић 64′), Пејо
вић, Поповић, Радуновић,
Ристивојевић, Стевановић,
Враштановић
(Савковић
74′). Тренер: Иван Куртушић
ФК „Инђија Тојо Тајерс“
: Рнић, Бојовић (К), Десан
чић, Гаиловић (Кукољ 62′),
Јањић (Рађен 46′), Радоса
вљевић (Ракић 90′), Срби
јанац, Стевановић, Сто
јановић, Ђоковић, Ђурић
(Вуковић 74′). Тренер: Јован
Голић
Фудбалски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ последњу
првенствену утакмицу у
јесењем делу првенства
одиграла је у петак, 18.
новембра у Шапцу, а про
тивник им је била домаћа
ФК „Мачва“. У сусрету 19.
кола Mozzart bet Прве лиге
Србије две поменуте екипе
поделиле су бодове.
До 20. минута меча виђе
не су две прилике за гол, по
једна за оба тима. У настав
ку првог полувремена дома
ћи су били доминантнији на
терену али су Инђинчани
више претили и до вођства
од 0:1 дошли у 31. минуту
меча преко Стефана Ђури
ћа.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Лозница – Раднички НБ 1:2;
Нови Сад 1921 – ОФК Вршац
1:0; Железничар – Јединство
2:1; Златибор – Трајал (су
били одиграли у понедељак);
Мачва – Инђија ТОYО ТИРЕС
2:2; ИМТ – Графичар 3:0; Рад
– Слобода 1:1; Раднички СМ –
Металац 2:1.

Елемир: Нафтагас – Подуна
вац 0:1; Оџаци: Текстилац –
Динамо 1945 5:1; Сомбор: Рад
нички 1912 – ОФК Бачка 4:1;
Рума: Први Мај – Јединство 4:0;
Зрењанин: Раднички – Омлади
нац 1:7; Бечеј: ОФК Бечеј 1918
– Станишић 1920 5:0; Кула: Хај
дук 1912 – Тиса 1:1; Шајкаш:
Борац – Кабел 2:0.

Инђија: Железничар – Мла
дост 5:2; Ковиљ: Шајкаш 1908
– Дунав 2:1; Шид: Раднички (Ш)
– Јединство 0:1; Ердевик: Сло
га (Е) – Слобода 3:2; Ветерник:
Ветерник – Раднички (НП) 6:0;
Темерин: Слога (Т) – Хајдук
0:0; Нови Сад: Индекс – Слави
ја 4:1; Пећинци: Доњи Срем
2015 – ГФК Словен 0:5.

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

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

ФК „Раднички“ Сремска Митровица
– ФК „Металац“ Горњи Милановац 2:1 (1:0)

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

19 13 4 2 32:14 43
19 11 4 4 44:24 37
19 11 4 4 27:16 37
19 7 8 4 14:12 29
19 6 10 3 26:18 28
19 8 4 7 24:22 28
19 7 4 8 18:21 25
19 4 12 3 19:17 24
19 6 6 7 19:18 24
18 6 4 8 20:24 22
19 5 7 7 19:23 22
19 6 2 11 13:23 20
19 5 4 10 18:25 19
19 5 4 10 19:33 19
19 3 7 9 20:33 16
18 3 6 9 19:28 15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

3
3
5
6
3
3
4
6
5
6
6
7
7
9
11
10

31:14
28:13
23:23
24:15
21:12
9:6
19:12
19:23
14:12
30:26
18:14
14:15
20:27
8:19
8:33
10:32

30
30
28
25
24
24
23
23
22
21
21
18
16
10
10
9

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

0
3
4
3
5
4
4
6
6
7
5
7
9
9
12
11

26:2
38:15
28:18
31:7
30:21
29:14
25:19
22:18
23:28
17:23
7:13
19:28
22:30
11:29
8:54
10:27

35
32
31
28
28
27
23
23
21
18
16
16
12
12
9
4

Фудбалски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ дуплирао
је предност у последњем
минуту првог дела сусре
та након одличног напада
када је лопта стигла до уса
мљеног Стојановића који
је шаље иза леђа голмана
Самуровића за 0:2. Већ у
следећем нападу дома
ћин смањује резултатску
предност гостију. Поповић
одлично центрира лопту
на супротну страну, где је
усамљен Радуновић који је
главом шаље крај голмана
Рнића у мрежу за 1: 2.
У другом полувреме
ну тренер „зелено-белих“
извршио је бројне измене
како би сачувао резултат и
евентуална три бода. Међу
тим, на самом крају утак
мице, тачније у 96.минуту
домаћа „Мачва“ постиже
гол за изједначење и конач
них 2:2. Бранковић, играч
екипе из Шапца био је тај
који је затресао мрежу
Инђинчана.
Иначе, ФК „Инђија Тојо
Тајерс“ није изгубила ни
једну утакмицу на гостова
њима у дугој јесењој прво
лигашкој сезони, до пораза
од „Мачве“ на самом крају
првог дела првенства.
М. Ђ.
СРЕМСКА ЛИГА
Вишњићево: Хајдук (В) –
Сремац (Д) 2:1; Мачванска
Митровица: Подриње – Фру
шкогорац 2:1; Сремски Миха
љевци: Срем – Граничар 3:0;
Војка: Сремац (В) – Партизан
3:3; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Напредак Меридиан 3:2;
Огар: Шумар – Слога 2:1; Голу
бинци: Јадран – Раднички 5:0;
Мартинци: Борац 1925 – Хајдук
(Б) 0:6.
01. Будућност
02. Шумар
03. Срем
04. Партизан
05. Јадран
06. Хајдук (Б)
07. Напредак
08. Срем. (Д)
09. Подриње
10. Срем. (В)
11. Слога
12. Фрушкогор.
13. Хајдук (В)
14. Гранич.
15. Раднички
16. Борац

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15

10
9
8
8
8
7
7
7
7
5
5
4
5
4
4
1

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

2
4
4
5
5
4
6
6
7
6
6
6
7
8
10
13

50:22
37:21
35:15
36:23
31:25
34:17
30:24
24:22
20:23
26:31
25:34
26:24
17:24
19:28
21:33
6:71

33
29
27
26
26
25
23
23
22
19
19
17
17
14
13
4
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ДОНАЦИЈА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ РУМСКИМ КЛУБОВИМА

Спортска опрема на поклон

Десет румских фудбалских клубова доби
ло је спортску опрему и реквизите које им
је уручио Никола Лазетић, директор млађих
селекција Фудбалског савеза Србије. При
мопредаја спортске опреме обављена је у
просторијама Општинског фудбалског саве
за Рума 11. новембра, а поклони ФСС наме
њени су млађим селекцијама.
– Млађе категорије су наша будућност.
Лепо је то што су наши А репрезентативци
звезде у великим клубовима, међутим, не
смемо заборавити да смо сви кренули из
неких мањих средина. То су заправо расад
ници талената и зато је ово једна од наших
најважнијих акција. Желимо да деци дамо
подстрек за бављење спортом, да имају што
боље услове за тренинг, да напредују и јед
ног дана постану репрезентативци. Данас
смо донирали опрему за десет клубова, а
имамо обавезу да помогнемо још десет из
румске општине, рекао је Никола Лазетић и
изразио задовољство што је спортска опре
ма донирана и једном женском фудбалском
клубу, јер је фудбал игра за све.
Синиша Сремац, председник Општинског
фудбалског савеза Рума је захвалио ФСС-у
на подршци и донацијама.
– Желимо да одвојимо децу од телефона,
рачунара, да дођу на спортске терене, али и
да им тамо пружимо све неопходне услове

за бављење спортом. Ми смо спортска наци
ја, то је општепознато и штета је не искори
стити предиспозиције које имамо. Ми ћемо
наредне године покренути и два пилот про

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Карате клуб „Сирмиум”

Ирена Грујанић
најбоља на
„Арена купу“

Прошле суботе на Новом Београду у
Спортском центру „Ранко Жеравица“ одржан
је Међународни турнир „Арена куп“ у органи
зацији Београдског карате савеза и Карате
клуба „Арена“. Карате клуб „Срем“ наступио
је са 15 такмичара и освојио 14 медаља, од
којих су 7 златне, 3 сребрне и 4 бронзане.
„Срем“ је заузео друго место у генералном
пласману. За најбољу такмичарку проглаше
на је Митровчанка Ирена Грујанић са освоје
не три златне медаље. Злато су поред Ире
не Грујанић освојиле Миона Мурић, Дуња
Бережни (двоструко) и Хелена Малбашић
у ката тиму женских нада. Сребро су осво
јили: Душан Савић и ката тим полетараца,
као и Сара Старчевић у борбама. Бронза
је припала Сари Глумац, Жељку Мошићу,
Вуку Мачкићу и Хелени Малбашић у борба
ма - 39кг. На такмичењу су испред митровач
ког клуба наступили и Коста Мачкић, Нина
Вукас, Софија Кљајић, Александар Рајић,
Јована Бенак и Андреа Лазић. Они су награ
ђени медаљама за учествовање од стране
организатора такмичења.

Донација фудбалске опреме за 10 румских фудбалских клубова
јекта бесплатних школа фудбала у Путинци
ма и Платичеву и надамо се да ће то рум
ски фудбал подићи на виши ниво, истакао је
Синиша Сремац.
С. Џакула

68 медаља на купу Србије
У недељу 20.новембра у Сремској Мит
ровици je одржан је 24. Куп Србије у орга
низацији Карате уније Србије. Домаћин овог
такмичења је био Карате клуб „Сирмиум”.
Такмичење је отворио Зоран Мишчевић за
меник Начелника за спорт и културу Града
Сремске Митровице.
На овом такмичењу учествовало је 15
клубова са преко 250 такмичара. Карате
клуб „Сирмиум” представљало је 44 такми
чара који су својим сјајним знањем и вешти
ном успели да освоје укупно 68 медаља, од
којих 33 златне, 21 сребрну и 14 бронзаних.
Они су успели да свој клуб доведу на прво
место у генералном пласману са освојених
229 бодова. Другопласирани је био Карате
клуб „Будо” са 77 бодова и трећепла
сирани „Yu карате До” са 66 бодова.
За најбољег такмичара и такмичарку
проглашени су Срђан Илић са 19 бо
дова и Нина Драгојловић са освоје
них 20 бодова, обоје из митровачког
карате клуба. Поред ових фантас
тичних резултата „Сирмиум” је прог
лашен и за најуспешнији клуб у 2022
години.
У појединачној категорији злато су
освојили: Павле Томић, Ања Ерак,
Нина Ерак, Мила Станић, Дејан Јо
кић, Лука Петровић, Матеја Мишче
вић, Лена Тешић, Бојана Сретеновић,
Борис Томић, Лука Јокић, Јелена То
мић, Андреа Аничић, Немања Жунић,
Срђан Илић, Александар Павлешин,
Нина Драгојловић и Александар Си
кин.
Сребро су освојили: Лука Мишче
вић, Коста Петковић, Милица Кори
зма, Исидора Драгојловић, Анђела
Паровић, Матеја Николић, Јован

Војновић, Анђела Кулић, Младен Марковић,
Вук Петровић, Михајло Томић, Ђорђе Коп
чић и Владимир Павлешин.
Бронзану медаљу су освојили: Јасмина
Липић, Бранка Карага, Вук Војновић, Вла
димир Бировљев, Матеја Бјелић, Небојша
Пројовић, Урош Поповић, Лазар Коризма,
Андреј Аћимовић, Теодора Поповић, Јана
Живковић, Ђурђина Илић и Калина Макси
мовић. Ово такмичење је последње домаће
надметање у овој сезони, а до краја године
ће се одржати Европски куп у Румунији .
Из Карате клуба „Сирмиум” су се захва
лили својим такмичарима на одличним ре
зултатима, као и њиховим родитељима и
тренерима.
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ДЕЈАН НИКОЛИЋ, ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ФК „РАДНИЧКИ“ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Увек сам веровао
да можемо боље

Играчи и стручни штаб „Радничког“ из
Сремске Митровице оставили су иза себе
једну од најчуднијих фудбалских полу
сезона, чији ће моменти дефинитивно
остати уписани у клупској историји. Дугу
зимску паузу треће сезоне свог прволи
гашког статуса митровачки тим дочекује
на одличној четвртој позицији са 29 при
купљених бодова, четири првенствена
пораза, седам победа и осам утакмица
са нерешеним резултатом. Последњи
„скалп“ вредан три бода узет је проте
клог викенда донедавном Суперлигашу
- екипи „Металца“. Неубедљив почетак
првенства са свега једним постигнутим
голом у првих пет кола забринуо је и нај
верније навијаче „Радничког” па су неки
већ дизали руке од текуће сезоне. Са
овим се очигледно нису слагали момци
који бране боје клуба и који су напор
но радили предвођени шефом стручног
штаба Дејаном Николићем. Екипу која је
претрпела значајне играчке промене и
рано, још у току летње сезоне започела
ново првенство, требало је укомпонова
ти, „затегнути“ и улити јој самопоуздање.
Утакмицу са „Партизаном“ у шеснаести
ни финала Купа Србије мало ко је сма
трао идеалном приликом за играчко и
психолошко уздизање митровачког прво
лигаша и шансом за сензацију о којој је
„брујала“ фудбалска Србија. После дра
ме у завршници меча уписан је тријумф
над реномираним београдским тимом
који је непосредно пре тога играо у
одличној форми. Понесени пласманом
у наредну рунду куп такмичења фудба
лери „Радничког“ до краја полусезоне
нису забележили ни један првенствени
пораз. У групи клубова приближног ква
литета постепено су се уздизали ка гор
њем делу табеле. Амбиције руководства
и стручног штаба клуба с краја јула ове
године поново су достижне – ако се ова
ко настави, у Сремској Митровици као и
претходне сезоне, сигурно ће се играти
прволигашки плеј-оф а многи већ сад
прижељкују и више.
Искусни фудбалски стратег Дејан
Николић веровао је у своје изабранике и
стрпљиво чекао време да покажу колико
могу. У доброј мери његов тим прављен

Дејан Николић, на свом „радном месту“ поред
клупе за домаће играче на стадиону „Радничког“
је у ходу. Разговор са тренером „Рад
ничког“ започињемо пресеком актуелног
стања и питањем да ли је екипа дости
гла жељени ниво који је шеф струке
најављивао приликом многих сусрета са
новинарима.
– Ми смо у почетак сезоне ушли са
тимом који генерално у овој завршници
сезоне није исти. У летњем прелазном
року дуго смо трагали за играчима који
могу да одговоре нашим захтевима и са

којима можемо да направимо успех и
неку дугорочну причу. Сигурно да је било
потребно да се све то на неки начин
уклопи. Мислим да нисмо ми толико
лоше играли у тих неколико првих кола,
јер поједина издања нашег тима нису
била пропраћена добрим резултатима
и победама. Тај бодовни заостатак поче
ли смо да смањујемо како су време и
тренажни процес одмицали. Доста смо
причали са играчима о томе шта жели

„Раднички“ је најбољи клуб за напредовање
Миран и сталожен, први човек стручног
штаба „Радничког“ улива поверење игра
чима и навијачима. Без обзира на резул
тат и евентуалну нервозу на терену увек се
носи спортски и коректно. Појављује се на
свакој конференцији за медије и поштује
противничке тренере и играче. У Сремску
Митровицу дошао је почетком ове годи
не и већ у првој полусезони увео је екипу
у толико жељени плеј – оф. Претходно је
седео на клупи београдског ОФК „Жарко
ва“. Играчку каријеру на позицији задњег
везног фубалера Дејан Николић је почео
у лучанској „Младости“ а играо је у ужич
кој „Слободи“, крушевачком „Напретку“,

белгијском „Мускрону“, „Хајдуку“ из Куле,
„Хајдуку“ са Лиона и „Милиционару“. Тре
нерски посао започео је у родним Лучани
ма. Наставио је у „Слоги“ из Бајине Баште,
„Младости“ из Лучана, „Будућности“ из
Ваљева, лазаревачкој „Колубари“, „Јаго
дин“, „Раничком“ из Крагујевца и „Жарко
ву“. Чини се да је прошло довољно време
на да тренера Николића можемо упитати
за личне утиске о клубу и граду у коме је
непуних годину дана.
– Ја сам се уверио у приче које сам слу
шао, да је „Раднички“ стабилан клуб. Овде
нема неких баснословних обећања а све
што се тиче играча и сервисирања клуба

функцион
 ише на највећем могућем нивоу.
Управа и људи око клуба чине све да нам
обезбеде што боље услове које заиста и
имамо. Убеђен сам, а то сам рекао и игра
чима, да је „Раднички“ најбољи клуб за
играча у овој лиги, јер овде нема превелике
тензије, могу мирно да раде и играју, тако
да онај ко жели да у својој каријери напре
дује за њега је ово иделан клуб. Што се
тиче самог града, овде су изузетно срдач
ни људи. Никакав проблем од доласка у
Митровицу нисам имао. Ово је један миран
град и могу рећи да баш уживам. Задово
љан сам својим боравком овде и људима
који ме окружују, каже тренер Николић.
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мо и како у циљу добрих резултата тре
ба да играмо са играчима које имамо.
Наравно, велики „ветар у леђа“ за нас
је био тај куп и утакмица са „Партиза
ном“ где су играчи добили самопоузда
ње и неку сигурност да могу више него
што су показивали дотадашњи резулта
ти. Знате и сами да смо од утакмице са
„Железничаром“ из Панчева забележили
феноменалан низ који нас је довео овде
где тренутно јесмо. Највише заслуга,
наравно иде играчима – момцима који су
изузетно дисциплиновано и савесно при
хватали неке наше принципе и оно што
смо наметнули да би било овако како
јесте. Генерално, можда ми не играмо
лепо „за око“ али играмо такмичарски,
агресивно и дисциплиновано и ни једној
екипи реално није лако да игра са нама.
С друге стране, целе сезоне дефинитив
но имамо проблем реализације, али се
надам да ће кад екипа прође комплетан
тренажни и припремни процес, на проле
ће и тај сегмент игре бити много бољи,
јер да би сте освајали бодове морате
давати голове. Ми јесмо дали најмање
голова у лиги, али смо најмање голова
и примили, што најбоље говори о нашој
чврстини, каже тренер Николић.
С обзиром да практично до краја авгу
ста није било очекиваних резултата,
питали смо стратега митровачког каква
су у тим тренуцима била његова осећа
ња, стрепње или веровања.
– Да вам искрено кажем, док радим
овај посао увек верујем да може боље.
Да нам је неко пре почетка понудио неких
.... бодова сви би смо оберучке прихва
тили. Постојала је на почетку та нека
несигурност, али како је време одмица
ло, проценили смо шта и колико може
мо. Веровали смо да можемо боље, сад
– да ли је то баш оволико не могу сто
посто да кажем. Да је било боље реа

Светско првенство је изузетна
шанса за репрезентацију
Неизбежно питање за крај разговора
односи се на „грозницу“ која је ових дана
захватила читаву спортску планету – Свет
ски фудбалски шампионат у Катару и шан
се репрезентације Србије.
– Гледајући нашу репрезентацију кроз
квалификације, мислим да одавно нисмо
показивали такву стабилност као у овим
квалификационим утакмицама.
Постоје
квалитет и добра атмосфера која се јасно

види. Сигурно да ту доста утицаја има
селектор Пикси Стојковић. Добра атмосфе
ра генерално је предуслов за добар резул
тат. Имамо јаку групу али имамо и изузетно
добре шансе да је прођемо а после тога све
је фудбалска лутрија. Уосталом, по мени је
и сам одлазак на Светско првенство велики
успех а све што се направи више од тога за
нас као земљу и репрезентацију велики је
успех, уверава тренер Николић.

лизације освојили би смо и више бодо
ва, нарочито у тих неколико првих кола
где нисмо искористили свије шансе. Да
се то десило, можда би смо имали три,
четири бода више, каже Дејан Николић и
подвлачи да су издања већине клубова
у овогодишњој Првој лиги, по његовом
уверењу очекивана, изузев можда бив
ших Суперлигаша „Рада“ и „Металца“
за које сматра да ће на пролеће учини
ти све да се врате у елитни такмичарски
ранг. Лига је, сматра довољно тешка али
и приближно изједначена по квалитету
тимова.
Шеф струке Митровчана сложио се
са констатацијом да овосезонска екипа
„Радничког“ нема изразитог лидера па се
до тражених резултата углавном долази
ло снагом колектива или инспирацијом
различитих појединаца у црвеном дресу.
– Наш највећи адут пре свега је колек
тив, јер само из јаког колектива може да
изађе неки појединац. Због тога на сва
кој утакмици неки играч „бљесне“. Пред
услов свега су добра атмосфера коју су
момци направили, изузетно добар рад
и добра припрема за сваки тренинг или

утакмицу, каже тренер Николић.
Што се тиче предстојећих припрема
и зимског прелазног рока, још увек се
планирају конкретне активности. Битно
је одрадити квалитетне припреме али
и доселекцију овог тима. Према речи
ма шефа струке његовој екипи можда
недостаје три до четири играча који би
као појачања побољшали конкуренцију и
ниво игре. Николић напомиње да већина
играча који су стизали у клуб нису про
шли заједничке припреме. На пролеће
у наставку куп такмичења „Раднички“ се
намерио на још једног великана српског
фудбала - „Црвену звезду“. Стратег тима
са „Хесне“ сматра да утакмица против
Београђана, баш као и она против „Пар
тизана“ треба да буде празник фудбала
у коме ће „Раднички“ дати све од себе да
утакмица буде неизвесна и да домаћин
што дуже остане у активном резулта
ту. Међутим, планови и мисли стручног
штаба и руководства клуба у овом тре
нутку усмерени су ка важним првенстве
ним окршајима који Митровчане чекају у
фебруар
 у, пре гостовања „Звезде“.
Д. Мостарлић
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Узбудљив меч и пораз одбојкашица „Срема“
ГЖОК „Срем“ Сремска Митровица : ОК ТЕНТ Обреновац 0:3 (29:31, 23:25, 24:26)

ГЖОК „Срем“: Михајловић А, Михај
ловић М, Грабић, Гаћеша, Шарић, Тадић,
Дапчевић, Јовановић, Стевановић, Егић,
Станковић, Драшковић, Антић, Живојино
вић. Тренер Никола Каприц, помоћни тре
нер Катарина Чутовић
ОК ТЕНТ: Петровић, Мандовић, Сушић,
Цветковић, Куртагић, Малешевић, Мија
товић, Цикуц Деанс Наташа, Цикус Деанс

Нађа, Јарамазовић, Гочанин, Тамон,
Видачић. Тренер Кристијан Тамон
У изузетном одбојкашком мечу Супер
лиге Србије који је одигран у суботу 19.
новембра 2022. године у Сремској Митро
вици, ТЕНТ је поразио домаћи „Срем“.
Одавно митровачка публика није гле
дала толико узбудљив меч. Од првог до
последњег поена меч у сали „Митровач

Пуна хала дочекала „Звезду“
У заосталој утакмици 5. кола Супер
лиге Србије за одбојкашице у уторак
15. новембра 2022. године пред препу
ном халом „Пинки“ у Сремској Митро
вици састале су се екипе „Срема“ и
прошлогодишње првакиње државе,
екипа „Црвене звезде“. „Црвена зве
зда“ је у Сремску Митровицу дошла
као фаворит што се потврдило током
утакмице. Гостујућа екипа победила
је резултатом 0:3 (14:25, 22:25, 19:25).
Виђена је квалитетна одбојка у којој
је екипа „Срема“ пружила озбиљан
отпор током другог сета када је добар
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део времена „држала“ неколико пое
на предности. Слично је било и у тре
ћем сету где се играло поен за поен,
али су искусне Београђанке одлично
одиграле у завршницама оба сета и
забележиле очекивану победу. Најви
ше поена у „Срему“ забележила је Ана
Сарић. Ова утакмица је играна и као
хуманитарна у склопу акције „За Алек
сандру Динић“ Хуманитарне фонда
ције „Буди хуман“. Прикупљена су
средства у износу од 145 820 динара.
Александра се раније бавила одбој
ком и играла је за екипу ЖОК „Срем“.

ке гимназије“ био је потпуно неизвестан а
екипе су се смењивале у водству. ТЕНТ је
на крају добио сва три сета али су се два
сета играла на разлику а гошће су осво
јиле свега шест поена више од „Срема“.
Свакако је најнеизвеснији био први сет
у коме су обе екипе имале своје шансе
али га је на крају добила срећнија екипа
из Обреновца резултатом 31:29. Неизве
сна борба се наставила и кроз други сет.
ТЕНТ је водио али је „Срем“ пристизао и
на самом крају готово стигао противнице.
Трећи сет је поново донео драму. После
вођства ТЕНТ-а 17:11 домаће играчице
стижу до 23:23, али на крају сета поново
је било више среће за гошће за конач
них 3:0. Утисак је да је на крају пресудан
био бољи блок високих играчица гошћи
из Обреновца. Јована Цветковић и Мина
Мијатовић су биле најбоље у победничкој
екипи, док су а „Срему“ солидано одигра
ле примачки пар Ана Михајловић и Дуња
Грабић као и средњи блокер Милица
Живановић.
Следеће недеље „Срем“ игра важну
утакмицу против екипе „АС“-а у Батајници.

Д. М.
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ЈОВАН КОВАЧИЋ, КАПИТЕН СЕНИОРСКОГ ТИМА „СРЕМ ИТОНА“ И ТРЕНЕР МЛАЂИХ
КАТЕГОРИЈА МИТРОВАЧКОГ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА

Нове одбојкашке генерације
дочекале своју шансу

Одбојкашка прича Јована Ковачића развијала се као део породичне традиције у којој
је важна улога његовог оца Зорана, познатог одбојкашког тренера и творца многих успе
шних генерација. Као капитен сениорске екипе „Срем Итона“ Јован је задовољан тренут
ном високом позицијом на првенственој табели а као тренера пионира радује га њихов
пласман међу осам најбољих екипа у Војводини

Пионири „Срем Итона“ са тренером Јованом Ковачићем
Нису ретки случајеви да одбојкашки
спорт у Сремској Митровици постане део
породичног васпитања и традиције. Тре
нера одбојкаша „Срем Итона“ Зорана
Ковачића, професора физичког васпита
ња у „Бајићевој“ основној школи углав
ном познајемо као одбојкашког стручњака
који је током низа година оформио читаве
генерације митровачких одбојкаша. Своју
посвећеност и љубав према одбојци Зоран
је пренео на сина Јована који је данас капи
тен и један од најискуснијих играча сениор
ског тима а уједно је и тренер најмлађих
полазника одбојкашке школе и пионирског
састава „Срем Итона“. Двадесетпетогоди
шњи Јован Ковачић може да се похвали
својом играчком каријером која би можда
била и богатија да у важним моментима за
доношење животних одлука приоритет није
дао стицању високог образовања. Звање
дипломираног психолога данас му и те
како помаже, првенствено у односу према
новим „клинцима“ којима поред одбојкашке
љубави, ваља усадити позитивне радне
навике и добре карактерне особине.
Као један од лидера садашње одбојка
шке генерације при крају јесење полусезоне

Јован са својим саиграчима и сарадницима
сабира утиске и анализира остварено. На
основу свега може бити задовољан јер је
сениорски тим „Срем Итона“ пред послед
ње коло на другој позицији Прве војво
ђанске лиге „Запад“ са четири победе и
свега два пораза. Најбољи тим митровач
ких одбојкаша „кубурио“ је прошле сезоне
са играчким кадром и повредама а тренер
Зоран Ковачић неретко се жалио на недо
вољно залагање и однос појединих играча
према тиму и игри. На ове околности надо
везала се и радикална реорганизација лиге
из које је „испадала“ половина тимова. За
Јована Ковачића као капитена и вођу тима,
добри наступи његове екипе од ове јесе
ни нису случајност, јер тврди да је „Срем“
невероватним сплетом несрећних околно
сти пролетос напустио трећи такмичарски
ранг и преселио се у Војвођанску лигу.
– Углавном је сачуван „костур“ наше еки
пе и одлично смо играли од почетка такми
чења. Основу екипе чине играчи из Срем
ске Митровице а успоставили смо праксу
да у постави увек играју један до два пио
нира. На тај начин тежимо да се ослањамо
углавном на наше играче. Наравно, чим је

екипа тако млада може јој недостајати кон
стантности, али се трудимо да саваку утак
мицу одиграмо максимално. Нову сезону
почели смо у изузетно доброј атмосфери,
тако да нема индивидуалног приступа и
свима нам је циљ добра игра кроз здрав
тимски дух. Генерално, много боље изгле
дамо него прошле године. Међусобно
се подржавамо и бодримо, каже капитен
Ковачић који за саиграче у првој постави
има и неке од пионира којима је тренер.
Примера ради, у конкуренцији „Срем
Итона“ редовно се налазе Давид Тадић,
Иван Дудок, Петар Андријевић и Матеја
Керановић. Други дечаци пионирског узра
ста долазе на тренинге првог тима. Пио
нирски погон митровачког клуба који броји
16 младих играча недавно се у војвођан
ском првенству изборио за улазак међу
осам најбољих тимова. Четири екипе из
те групе пласираће се на финални турнир
Првенства Србије.
– Имамо заиста сјајну пионирску генера
цију, о чему сведочи податак да смо ушли
у Топ 8 у Војводини, што је добар резултат
јер је Војводина најбоље подручје у том
омладинском одбојкашком раду. Ми смо
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Нови паркет

Јован Ковачић на тренингу пионира и најмлађих
полазника школе одбојке у „Бајићевој“ школи

Одбојка ће увек бити део мене

Момак рођен 1997. године спортску
причу у Сремској Митровици започео је у
кошаркашком спорту, да би већ са десет,
једанаест година кренуо на одбојку. Нарав
но, први тренер био му је отац Зоран а
радило се прилично озбиљно. Зоран је
познат као „шеф“ који тражи дисциплину
и одговорност. Јован је био део одличне
генерације „Срема“ чији су чланови поста
ли пријатељи за цео живот али и доказани
квалитетни одбојкаши, попут Александра
Андоновића, данашњег интернационалца
у Турској. Екипу је тих година предводио
познати митровачки тренер Михаљ Форо.
„Срем“ је 2012. године био друга екипа у
Србији. Након финалног турнира, захва
љујући добрим играма Ковачић и Андо
новић добијају позив београдске „Црвене
звезде“. После великог корака у каријери
Јован је постао капитен „Звездине“ кадет
ске и јуниорске селекције и члан млађих
селекција репрезентације Србије. Сред
њу школу наставио је у Беогарду. Редов
но је одлазио на тренинге и утакмице, али
је у једном тренутку морао одредити свој
даљни пут у животу и каријери.
– Мене су родитељи учили и подстица
ли да никад не занемарим школу. Уз два
тренинга дневно у Економској школи у
Београду био сам одличан ђак, тако да је
за мене школа била на првом месту. Сма
трао сам да човек поред физичког развоја
мора да се развија интелектуално и пси
хички. То је нешто што желим да прене
сем и овој деци – да је школа јако битна
у њиховом психо - социјалном напретку у
животу. Пут искључиво спортског разво
ја мора имати алтернативу, у смислу да
увек може да се деси нека повреда или
други разлог који вас спречава да пока
жете најбоље, тако да се улагање у вла
стито образовање и знање увек исплати.
Кад имате јасно дефинисане циљеве и

приоритете све може да се усклади, каже
Јован Ковачић.
Играње у врхунском клубу није га спре
чило да упише факултет и заврши студи
је психологије, јер како сам рече, одбојка
није профитабилан спорт, попут фудбала
или кошарке где у другој или трећој лиги у
иностранству можете солидно да зарађу
јете. У одбојци су потребни потпуни про
фесионализам и посвећеност.
– Касније се показало се да ми позна
вање психологије много значи у правцу
отворености према играчима и међусоб
ног преношења информација, где је врло
битно да се добро разумемо. Нарочито
је то важно у раду са момцима који су у
тинејџерским годинама и за многе ствари
траже разумевање, чак и у вези њиховог
приватног живота, каже Ковачић.
Уз редовне факултетске обавезе са
одбојком је наставио у шабачком „Засло
ну“ где је у сезони 2016/2017. године играо
тадашњу трећу лигу са екипом која је
имала услове и шансу да достигне дру
голигашки статус. Због проблема у клубу
то се није десило па се Јованова прича
наставља у „Борцу“ из Старчева, у друго
лигашком рангу. После две сезоне у овом
клубу уписао је четврту годину студија и
у време пандемије корона вируса вратио
се у родни град, односно Одбојкашки клуб
„Срем Итон“. У исто време, око 2020. годи
не креће и тренерска каријера у школи
одбојке. Факултетско образовање дефи
нитивно се исплатило Јовановим ангажо
вањем у сектору људских ресурса озбиљ
не швајцарске компаније, па су његови
лични планови везани за усавршавање у
професионалном сектору уз неизбежно
ангажовање у одбојци.
– Одбојка је део мене и не могу да зами
слим да бар неким делом нисам укључен
у овај спорт, закључује Јован Ковачић.

стандардно у овој завршници а сад нам је
циљ да будемо међу прва четири тима и
одемо на државно првенство. Мени је рад
са пионирима занимљив и инспиративан
јер их знам „од малих ногу“ а велики део
њих је мој отац Зоран укључио је у одбојку
и научио их је основним елементима у овом
спорту. Осим што су добри као играчи, ови
дечаци су заиста добра деца и задовољ
ство је радити с њима, каже њихов тренер
Јован Ковачић.

Клуб ће се у будућности ослањати и на
неке од петнаестак полазника одбојкашке
„школице“, узраста од првог до четвртог
разреда. Рад ове школе наставак је пројек
та „Мој први смеч“ а према тврдњи тренера
Ковачића, превасходни циљ је да ова деца
кроз дружење и игру заволе одбојку, тако
да ни тренинзи нису превише захтевни и
тешки. Већина садашњих пионира прошла
је ову школу одбојке.
Дејан Мостарлић

У току су, а неки су и завршени, радови
на реновирању Спортског центра у Руми.
Комплетно је склоњен стари паркет, поста
вљена је нова подлога са амортизерима,
урађена је неопх одна нивелација и поста
вљен нови паркет.
Уређују се и сви улази у Спортски цен
тар, ходници и свлачионице.
Такође, у току су радови на платоу тако
да је уклоњен стари, дотрајали мермер
који ће бити замењен неклизајућим грани
том.
Поред тога, постављен је и видео над
зор, док су почетком недеље започели
радови на замени расвете у Великој хали,
која ће тако бити потпуно спремна за сва
будућа такмичења.

Поново Зимски
футсал турнир

Спортски центар „Рума“ биће ове годи
не домаћин Зимског футсал турнира
2022./23. који се поново организује, у
циљу да Рума опет буде на мапи најбо
љих зимских турнира. Спортски центар је
реновиран - постављен је нови паркет и
ново осветљење тако да и учеснике тур
нира и публику очекују знатно бољи
услови за игру и навијање.
Турнир почиње 21. децембра, а рок за
пријављивање екипа је 19. децембра.
Наградни фонд за овогодишњи турнир је
милион динара, а припремљени су и
бројни поклони и изненађења за публику.
Организатори Зимског футсал турнира
су Спортски центар, Општински фудбал
ски савез и Спортски савез уз покрови
тељство локалне самоуп
 раве.
С. Џ.

ПВК „СРЕМ“ ИЗ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ

Успех на два
пливачка митинга
На Међународном пливачком митингу
који је прошлог викенда одржан у Панчеву
учествовало је шест пливача ПВК „Срем“
из Сремске Митровице. Страхиња Дрма
новић освојио је једно „злато“, две сребрне
и бронзану медаљу. Бошко Ђекић освојио
је једну златну медаљу а Матеја Видовић
сребрну. Оборено је 36 клупских рекорда.
Андреј Моцко и Мирна Љубисављевић
поправили су своје резултате у све чети
ри дисциплине. Дан касније, 21. новембра
2022. године на такмичењу у Бечеју Матеја
Видовић постао је апсолутни победник на
3000 метара, оставивши иза себе наредног
такмичара за невероватних седам минута.
Матеја Видовић дефинитивно израста у
најбољег пливачког маратонца у Србији.
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ЛСК И ЛСК-овци – ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА: ГОРАН СТАНИЋ

Најбрже лево крило ЛСК-а
Станић је играо на позицији левог крила. Познаваоци фудбала, они верни ЛСК-ови
навијачи који су тих година пратили сваку утакмицу и код куће и у гостима кажу да је
био добар техничар. Имао је одличан центаршут, али могао је без проблема да игра
и „један на један“, добар дриблер и изузетно брз, једном речју комплетан играч
каквог се данас не би одрекао ни један прволигашки клуб
Горан Станић (58) остао је упамћен
као најбрже лево крило ЛСК-а. Њего
ва играчка каријера почела је 1982.
године. За разлику од многих ЛСКових првотимаца, Станић није дуго
играо у подмлатку. Већ после једне
полусезоне одигране за подмладак,
почео је да игра у првом тиму. А како
је сам у својој исповести за М новине
признао, у раним дечачким данима и
није баш хтео да игра фудбал. Одра
стао је у Лаћарку у Улици Николе
Тесле, а близина Саве је некако дик
тирала и интересовања, купање,
пецање ... фудбал није био високо
рангиран. Мада, пикање лопте било
је заједнички именитељ генерацијама
дечака које су у Лаћарку одрастале
седамдесетих и почетком осамдесе
тих година.
Кажу да је таленат као вода, увек
пронађе прави пут. Тако је било и са
Гораном Станићем. Иако помало
резервисан према фудбалу, Станић је
ипак заиграо за први тим ЛСК-а и то у
годинама када није било лако постати
првотимац лаћарачких „зелено –
белих“. Очигледно да његов таленат
није остао непримећен.
– Као дете нисам хтео да играм
фудбал, имали смо ми овде друге
занимације. Једном сам отишао на
ЛСК-ово игралиште, али ми се нешто
није свидело... Други пут ме је одвео
комшија Јовица Јоја Дробац (одличан
ЛСК-ов фудбалер, прим. аут.), али
тада сам већ имао седамнаест и по
година, тако да сам за подмладак
одиграо једну полусезону и одмах
прешао у први тим. Са мном је тад
ушао и Лале Вулетић. Била је то
82-83. година, а у ЛСК-у су играли
Влада Малбашић, Ивица Гомбар,
Душан Дудуш Петковић, и остали
одлични фудбалери поред којих се
није лако могло ући у први тим. У

ИГРАТИ ЗА ЛСК БИЛО ЈЕ ПИТАЊЕ
ПРЕСТИЖА: Горан Станић

почетку сам понекад улазио у први
тим, јер нисам могао од њих тројице,
то су били супер играчи, сјајна ЛСКова генерација, каже Станић и додаје
да је стандардни првотимац постао
после годину дана.
Станић је играо на позицији левог
крила. Познаваоци фудбала, они вер
ни ЛСК-ови навијачи који су тих годи
на пратили сваку утакмицу и код куће
и у гостима кажу да је био добар тех
ничар. Имао је одличан центаршут,
али могао је без проблема да игра и
„један на један“, добар дриблер и изу
зетно брз, једном речју комплетан
играч каквог се данас не би одрекао
ни један прволигашки клуб.
– У моје време ЛСК је играо у Срем

ској лиги, после је то била Новосад
ско – сремска, у сваком случају јак
ранг. Индекс, Кабел то су били ти клу
бови, скоро цела Војводина. Моја
генерација је играла у Купу са субо
тичким Спартаком, али ја тада нисам
играо, био сам у војсци. Срема смо
побеђивали редовно, сећа се Станић.
Тих осамдесетих година била је
привилегија играти за ЛСК. Конкурен
ција је била опасна, ранг јак, а триби
не у центру Лаћарка пуне. Онда су
дошле ратне деведесете и фудбал и
ЛСК су поделили судбину целог дру
штва и државе.
Ипак, присећајући се оних лепих
тренутака и дана проведених у ЛСК-у
Станић каже да је најдуже играо са
голманом Панићем, Драганом Ветми
ћем, Божом Вуколићем, Ивицом Гом
баром, Војом Дивљаком. Био је ту и
Чеда Лужајић, Драган Хајду Лајчика ...
и многи други.
Што се тренера тиче, многи су се
променили за време Станићеве скоро
десетогодишње каријере.
– Били су ми тренери Ђорђе Милан
ковић, Мирослав Балашћак, Гојко
Петропољац Ђуса, Богдан Радивојев
Џегер. Бранко Херцег Масак је био
кратко. Кад је престао да игра и Дра
ган Јовановић ми је био тренер. Сви

Сви Станићи на утакмици
а пилића нема ...
Сви у породици Станић су били
везани за ЛСК, а ЛСК-ове утакмице су
биле догађај.
– Друго је то време било, није било
телевизора, телефона ... ЛСК-ове
утакмице су биле догађај за цело
село. Мој матори је ишао на свако
гостовање. Имали смо један аутобус

само за навијаче. И ево шта се деси,
моја сестра Гоца продаје улазнице, ја
играм, тата Живојин је редар, а мама
је спремала и прала дресове. И
недељом смо сви на утакмици, никог
нема код куће. И онда дођу лопови и
покраду нам пилиће из дворишта,
присећа се уз смех Горан Станић.

Са једног од турнира у малом
фудбалу: Горан Станић у најбољој
форми
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ЕКИПА ЛСК-а ИЗ 1995. ГОДИНЕ: Стоје: Ђорђе Скорупан, голман Драгиша Панић, Бошко Боле Лазаревић,
Божа Вуколић, Горан Петропољац, Момир Мома Дронић, тренер Мирослав Балашћак. Чуче: Лазар Лале Вулетић,
Ивица Гомбар, Горан Станић, Жељко Шеик Сиба, Мирослав Дерењ

су они били добри, али некако сам са
Балашћак ом најбоље сарађивао.
Сећам се кад је Џегер деведесетих
година дошао, тад није било ничег,
играчи се осули, напустили, она био
млад, луд, пун ентузијазма, нико га
није ни плаћао, и зачудо у свом том
расулу добро смо играли, каже Ста
нић и додаје да је ЛСК увек имао и
своје докторе, Божу Беднара и Нема
њу Љубишића Поцу.
Што се тиче самог клуба Станић
каже да је ЛСК увек водио рачуна о
својим играчима. Нарочито док је

председник клуба био Бошко Нинко
вић.
– Путовало се, ишло се на припре
ме, било публике на трибинама, жен
ске нарочито, наглашава кроз смех
наш саговорник и додаје да се водило
рачуна о фудбалерима.
– Увек су се трудили да помогну и
око запослења, школе, поправљања
оцене ... Много сам пропутовао као
играч ЛСК-а, а први виски у животу
сам попио код Бошка Нинковића у
Комори. Био је то човек од утицаја и
много је значио за клуб, каже Станић.

СА ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ: Стоје: Голман Стеван Томић Ашов,
Воја Дивљак, Горан Станић, Предраг Марковић Цука. Чуче: Ивица Гомбар,
Јовица Половина, Драган Ветмић, Божа Вуколић

Удри ...
поливај ...
Као и сваки играч у навали, Станић
је у каријери имао гадних окршаја са
противничким одбрамбеним играчи
ма. На питање какви су били сусрети
са противничким бековима кратко
одговара:
– Крвави, не памтим.
Даље каже да је код куће било тако
– тако, али на страни је знало да
буде баш незгодно.
– Одреде једног за мене и једног за
Ивицу Гомбара, а они само „полива
ју“. Не можеш ти ту ни побећи. Код
куће још и некако, али на страни,
истуку те само тако. Пљували су ме,
гађали, свашта је било, каже Станић
и додаје да се тада играло оштрије.
То је било ЛСК-ово златно доба,
када су сви хтели у ЛСК, и Лаћарци и
Митровчани. Како каже Станић, сви
су срљали у ЛСК.
– Кад сам као млад ушао у први тим
још су играли Маринко Дивљак и Бра
нислав Пејновић Пене, а кад сам
завршио имао сам 35 година, а са
мном су играли клинци од 18 година.
И већ на крају каријере ме звао Дра
ган Јовановић да наставим, али
нисам више хтео. Играо сам и са
Миланом Бабићем, Белим Пејовићем,
Јовицом Половином. Било је из Ман
ђелоса њих шест – седам, и сви су
били добри, из Митровице су играли
Цука, Кеза полицајац ... Било је пита
ње престижа играти за ЛСК, заврша
ва своју причу најбрже ЛСК-ово лево
крило, Горан Станић.
С. Ћосић
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Б

ројимо сате до нашег дебија на
актуелном Светском првенству у
Катару. Циркус је почео у недељу
утакмицом између домаћина и Еквадо
ра, коју су Јужноамериканци добили са
2:0. Утисак је да је Катар ипак пресла
ба екипа за овако велико такмичење,
али имају још две утакмице да нас уве
ре у супротно.
Најбољи начин да се прекрати време
до дуго очекиваног окршаја са Брази
лом јесте бавити се неким фудбалским
и оним мало мање фудбалским тема
ма које прате овај несвакидашњи тур
нир. Као што је свима већ познато,
многе контроверзе су испратиле избор
ове мале земље са Блиског истока за
домаћина Светског првенства. 2010.
године Катар је добио домаћинство и
већ тада су подигнуте обрве широм
фудбалског света. Главно питање је
било како уопште земља која има само
један изграђен стадион уопште може
да добије организацију највеће светске
фудбалске смотре. Истина, ФИФА је у
свом дугорочном програму до 2030.
године имала у плану да организацију
повери некој арапској земљи, али је
највећи проблем била фудбалска
инфраструктура.
Катар је изашао са амбициозним
планом да за 12 година изгради седам
стадиона и обезбеди комплетну подр
шку за инвазију милион и по навијача
са свих страна света. Луд подухват
узевши у обзир да ова мала земља
има популацију нешто мању од три
милиона људи.
Наравно, морало је све то бити
добрано подмазано, а алаве главе које
воде ФИФУ се нису гадиле на арапске
новце. Тако Катар постаде домаћин
првенства које ће се први, а можда и
последњи пут, одиграти током зиме.
Јер се игра усред пустиње.
Оно што је урађено у Катару у
последњих 12 година може ући у уџбе
нике као пример како се уз добру и
паметну организацију, потпомогнуту
брдом новца, може направити чудо.
Саграђено је седам потпуно нових ста
диона. Највећа удаљеност између два
стадиона је само 100 километара. Ура

Чекајући Бразил
ђена је комплетна саобраћајна инфра
структура која повезује све битне тач
ке, укључујући и метро.
Наравно, неће сви стадиони задржа
ти функцију коју ће имати на овом
Светском првенству. Некима ће капа
цитет бити знатно смањен после Мун
дијала, док ће један бити претворен у
универзитетски центар. Најзанимљи
вији стадион је онај који је направљен
од бродских контејнера и предвиђено
је да буде растављен када прође цео
циркус. И да, један стадион су ком
плетно срушили па поново направили,
а рециклирали су 90 посто материјала.
Још један куриозитет овог Првенства
је то што сви стадиони, осим оног од
лего коцкица, имају климе. И то какве.

Катар је изашао са амби
циозним планом да за 12
година изгради седам ста
диона и обезбеди ком
плетну подршку за инвази
ју милион и по навијача са
свих страна света. Луд
подухват узевши у обзир
да ова мала земља има
популацију нешто мању
од три милиона људи
Расхладни системи су постављени
поред самог терена и хладиће цео ста
дион укључујући и трибине. Посебно
дизајнирани кровови неће дозволити
ветру да улази у објекат.
И траву су луди Арапи направили
посебно за ову прилику. За ту намену
су основали истраживачки центар да
би произвели траву која ће бити отпор
на на сурове климатске услове. Пошто
кровови праве сенку на већем делу
терена, трава ће после утакмица има
ти вештачко осветљење које имитира
сунце.
Када се говори о уложеном новцу, ту
долазимо до невероватне цифре. При
мера ради, у Светско првенство у Бра
зилу уложено је до сад највише пара.

Спомиње се цифра од око 14 милијар
ди долара. Катар је уложио 200 мили
јарди. Наравно, питаће се сви, на чега
су спичкали толике новце. На стадионе
је отишло „само“ око 10 милијарди.
Остатак је уложен у пројекте који су ту
да остану, а не само да имају једно
кратну намену.
Катар је сам по себи много чудна
земља, уједно и јако занимљива. Пре
богата је, а воде је људи који су махом
школовани на престижним универзите
тима широм света. Покупили су знање
и донели га у своју земљу и сада праве
рај на земљи.
Ипак, тај мали рај има и своју другу,
ону мрачну страну. Много се прича о
угрожавању људских права. Највише
женских и права ЛГБТ популације.
Велики је изазов и културолошки судар
светова посета оволиког броја страна
ца малој земљи која живи по својим
ригорозним верским правилима. Дома
ћини ће у што већој мери гледати да
изађу у сусрет гостима у погледу точе
ња алкохола и махања геј заставицама
на стадиону, али исто тако наглашавају
да се њихова традиција мора поштова
ти. Чекајте да вам дођу пијани Енглези.
ош једна мрља на овој наизглед
бајковитој причи је и чињеница да
је велелепни грађевински поду
хват који је коштао милијарде, унесре
ћио хиљаде радничких породица.
Углавном је радна снага довлачена из
сиромашних земаља, а бројни су изве
штаји организација које се баве људ
ским правима да су ти мученици често
држани мимо своје воље у некој врсти
робовласничког односа. Званична ста
тистик а земље домаћина Светског
првенства каже да је у процесу изград
ње погинуло „свега“ три радника. Неки
други извори, пак, кажу да та цифра
иде до 7.000. Језиво.
Елем, четвртак је дан за окршај са
Бразилом. Сви смо ми већ искусни
селектори и нема потребе сада пала
мудити о тактици. Биће прилике у
наредним недељама. Само нека мом
ци изађу на терен и изгину један за
другог. Награда ће доћи. Пре или
касније.

Ј

ШАХ КЛУБ МЛАДОСТ ПО ДРУГИ ПУТ ДЕО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Новопазовчани међу најбољима
Шах клуб Младост из Нове Пазове
поново је постао почасни члан Прве лиге
Србије, група Војводина. Овај клуб, који
има традицију дугу већ 68 година, је на
првенству Друге лиге које је одржано у
Сенти од 4. до 11. новембра, био најуспе
шнији са 23 меч - бода и 41 поеном.

Осамнаестогодишњи Милан Станковић
из Старих Бановаца је са седам година
почео да игра шах са баком и од тада је
љубав само расла. Новопазовачки шахов
ски клуб је 2019. године такође у новем
бру постигао историјски успех ушавши
први пут међу прволигаше без иједног

пораза. У такмичарској 2023. години заи
граће уз пуно ентузијазма. Овај клуб тре
нутно броји око 50 чланова а подсетимо
да је актуелни шампион Србије у шаху
управо велемајстор Александар Инђић из
Старе Пазове који је дуго био део новопа
зовачке шаховске заједнице.
З. К.
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VREMEPLOV
23. новембар
1855. У Сенти рођен Стеван
Сремац, најизразитији пред
ставник српске хумористичке
прозе и један од најзначајнијих
писаца српског реализма.
24. новембар
1642. Холандски морепловац
Абел Јансон Тасман јужно од
Аустралије открио острво и
назвао га Ван Дименова
Земља, касније њему у част
названо Тасманија.
1859. Објављена књига енгле
ског природњака Чарлса Дар
вина „Порекло врста”.
25. новембар
1969. Члан “Битлса” Џон Ленон
вратио је титулу Реда Британ
ске Империје коју му је 1965.
доделила краљица Елизабета
II, у знак протеста због подр
шке Велике Британије агресији
САД у Вијетнаму и британске
политике у нигеријској провин
цији Бијафра.
26. новембар
1940. Немци су у окупираној
Варшави у Другом светском
рату почели да ограђују део
града од којег су направили
гето за око пола милиона пољ
ских Јевреја.
1942. У Бихаћу је у Другом
светском рату основано Анти
фашистичко веће народног
ослобођења Југославије, а 54
делегата су изабрала Извршни
одбор АВНОЈ-а са др Иваном
Рибаром на челу.
27. новембар
1919. У оквиру Версајске
мировне конференције после
Првог светског рата Бугарска
потписала документ којим је
Добруџа припала Румунији,
источна Тракија Грчкој, а гра
дови Димитровград, Босиле
град и Струмица Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
28. новембар
1830. У Београду, на Ташмај
дану, у присуству кнеза Мило
ша и београдског паше, свеча
но прочитан хатишериф тур
ског султана Махмуда II о ауто
номији Србије. Турци потом
продали имања Србима и
напустили Београд.
2000. Парламент Холандије
одобрио закон којим се допу
штају еутаназија и самоуби
ство уз помоћ лекара. Холан
дија тако постала прва земља
која је легализовала ту праксу.
29. новембар
1864. У Сент Крику у америчкој
држави Кол орадо јединица
пуковник а Џона Чивингтона
масакрирала најмање 400
Чејена и Арапахоса, који су се
предали уз претходно добијену
дозволу да се улогорују.
1941. На брду Кадињача код
Ужица у Другом светском рату
изгинуо Раднички батаљон,
штитећи главнину партизан
ских снага.

23. NOVEMBAR 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Доносите низ
важних одлука и делу
јете одлучно у својим
намерама пред сарад
ницима. Преостаје вам да спрове
дете у дело све оно што сте угова
рали у протеклом периоду. Нема
потребе да се расправљате са
неистомишљеницима и да губите
време на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај а љубавни
догађаји које наслућујете најављу
ју срећан расплет.

ВАГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на сво
јим идејама, јер имате врло поу
здане пок азатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
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.

ШКОРПИЈА: Имате
добар предос ећај и
успех вам се налази
на дохват руке. Најви
ше ће вас обрадовати финансиј
ско побољшање и бољи матери
јални стандард. Не само да имате
добре пословне процене већ
добијате и нови број присталица
тако да у већини ситуац
 ија прола
зите лакше и боље од других.
Осећате да се налазите на емо
тивној прекретници и радо при
хватате разне изазове.

БЛИЗАНЦИ: Пролази
те кроз различите
фазе
ствар ал ачк ог
расположења и стало
вам је да себи обезбедите опти
малне услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер поне
кад не желите да прихватите кри
тику. У односу са љубавним парт
нером често преузимате активну
улогу и спремни сте да промените
неке заједничке навике које вас
спутавају.
РАК: Потребно је да
осмислите добар план
и да останете дослед
ни у свакој фази спро
вођења, посебно када се налазите
пред сарадницима када вас оспо
равају. Након дужег пословног
убеђивања ситуација ће се проме
нити у вашу корист. Преплављени
сте различитим мислима и емоци
јама тако да пажљиво одмеравате
добру прилику у којој можете да
изразите своје жеље.
ЛАВ: Све корисне
информације могу да
вам олакшају успешно
реш ав ањ е
нек их
пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије које
вам даје једна искусна особа,
нема разлога да одбацујете неке
идеје само зато што вам звуче
сувише апстрактно. Ако вам је
стало да побољшате однос са
вољеном особом онда покажите
више разумевања за критеријуме
које користи друга страна.
ДЕВИЦА: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и
поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потрудите
се да правилно дозирате свој ства
ралачки импулс. Пролазите кроз
фазу осцилација, склони сте
честим променама у понашању и
расположењу. Повремено вам је
тешко да правилно ускладите свој
љубавни ритам у односу са бли
ском особом.

СТРЕЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима как о
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу или искуству. Имате утисак да
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатих разлога.
ЈАРАЦ: Делујете вео
ма опрезно и не жели
те превише да ризику
јете у пословно-фи
нансијским преговорима. Ипак,
мораћете да се суочите са неким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од једне ста
рије особе На крају ће се све
решити у вашу корист. Прижељку
јете више разумевања и нежности
у љубавном односу.
ВОДОЛИЈА: Обратите
пажњу на нове профе
сионалне могућности,
како бисте проширили
сазнање и побољшали своју укуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током неко
други изненада може да вас пред
ухитри. Свет око себе посматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновима осећате се задовољно и
срећно уз вољену особу.
РИБЕ: Ослањате се
на своје преговарачке
манире јер да без
добре припреме пла
на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
мат ер ијалн у
сат исф акц ију.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
је врло подстицајно.

Crkveni
kalendar
Среда, 23. (10) новембар
Свети апостоли Олимп, Ераст,
Родион и други с њима
Четвртак, 24. (11) новембар
Свети великомученик Мина;
Свети краљ Стефан Дечански
Петак, 25. (12) новембар
Свети Јован Милостиви; Препо
добни Ник Синајски
Субота, 26. (13) новембар
Свети Јован Златоусти, Патри
јарх цариградски
Недеља, 27. (14) новембар
Свети апостол Филип; Св. Гри
горије Палама (Божићне покла
де)
Понедељак, 28. (15) новембар
Свети мученици Гурије, Самон
и Авив (Почетак поста)
Уторак, 29. (16) новембар
Свети апостол и јеванђелист
Матеј

Гулаш из рерне
Потребно: 300 гр јагњетине,
300 гр јунетине, 20 гр маслаца, 2
главице лука, бибер, со, 2 кашике
брашна, 750 мл супе, 100 гр
павлаке, 200 гр шампињона, 150
гр грашка, мало чили паприке.

Припрема: Месо исећи на коц
ке средње величине, те га пре
прижити на уљу, додати лук и
њега мало препржити па додати
со и бибер и смањити температу
ру. Затим преко тога посути бра
шно и још мало препржити меша
јући. Затим додати супу од поврћа
и чили паприку. Додати изрезане
шампињоне и грашак и промеша
ти. Ватросталну или земљану
посуду поклопити и ставити да се
пече и претходно загрејаној рерни
на 200°С око 90 минута.

• Нас двоје се много леп
ше немамо, него што се
ви сви имате...
• Волим је као да ми
неко брани ..
• Ми који не тражимо
превише, обично доби
јемо ништа.

