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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

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

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

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

Zmajeva vatra
osvetlila Kupinik

KUPINIK – DANI ZMAJEVA

AN\ELKO ANU[I]:

Ko~i} bi
danas dopisao 
Jauke
sa Zmijawa



УДРУЖЕЊЕЖЕНА„РУМЊАНКЕ“

УчешћенаФестивалусрпскетрпезе

„Фестивалсрпскетрпезе“којијеорга
низовало Удружење грађана „Чувари
огњишта“ одржан је10.и11.септем
брауРаковици.
На овомфестивалу своју традицију

ипроизводе јепредставилопрекосто
удружењаизцелеСрбије,амеђуњима
и Удружење жена „Румњанке“ које су
представљалерумскуопштину.

Истовремено, то је било и једино
удружењеженаизСреманаовојвели
којманифестацији.
– На нашем штанду посетиоци су

моглидавидесремскутрпезу:сланеи
слаткеколаче,сухомеснатепроизводе,
ракијуивино,зимницу,ручнерадовеи
нашуношњу.Могудакажемдајенаш
штандбиоизузетнопосећен,асвису

моглидапробајуоноштосмомиизло
жиле,кажеЈованкаКокир,председни
цаУдружењажена„Румњанке“.
Уједно, то је била и прилика да се

представи румска општина и њени
туристичкипотенцијали,јерсупосети
оцинаштандурумскогУдружењажена
моглидобитиипромоматеријалвезан
затуристичкупонудуРуме. С.Џ.

„Румњанке“наФестивалусрпскетрпезе



314. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINEУВОДНИК

МАЛО ИЗОШТРЕНО

Вучи ће ва нова пар ти ја
НамераАлександраВучићада

оснује нову партију или блок
извеснојеозбиљна,инећеје

зауставити вероватноакламативно
инсистирање чланства СНС да и
даљеостаненачелупартијескојом
јеоствариосвојенајвећеполитичке
успехе.
Председник је намеру саопштио

успут, на обраћању јавности пово
домпритисаканаСрбијуувезиса
Косовом и у вези са отказивањем
Европрајда.Навикаонастранепри
тиске да се призна независност
Косова,председникјеприметиода
Србију чине слабијом унутарње
поделе.Потребноје,рекаоје,дасе
формира блок пристојности и нор
малности,којићезаступатиинаци
оналну, и грађанску идеју, српски
блок.
Као да зна нешто више о томе,

члан Председништва СНС Влади
мирЂукановић објавио јенаТви
теруда„...новапартијаморадаизбаци
свеоненегативностикојесуодликајош
увекнампостојећепартије.Најпре,иде
мо на уједињење народа. Идеолошки
можемодасеразликујемо,алисуштина
једаволимоСрбију.Не постојидруга
земљазакојурадимо,осимзаСрбију.”
Питањеје,међутим,далиЂукановић

знанештовишеилисамонепропушта
прилику да свој иначе критички однос
преманекимпојавамауСНСпотврди
слагањем са намером председника.
Може се претпоставити да  себе  већ
види у  новом политичком подухвату
АлександраВучића.
Вучићеви заклети противници

настоје да поентирају противњега
јошуфазињеговепочетненамере
даоснујестранкуилиблок,патвр
дедаћетосвакакобитипрозапад
накомбинација,штоћерећииздаја
традиционалнеСрбије. Иако такве
претпоставкевидеВучићанастра
нинакојојсуониисрцемидушом,
бардекларативно,будућаВучиће

ва партија или блок биће лажно
проевропски, насупрот њихових
истински напредних проевропских
тежњи, каквесу тежњепредседни
ка ДС Зорана Лутовца. Још један
камен у ионако чврстом темељу
њиховог неразумевања Вучићевог
даразаполитику.
НекиВучићевистални критичари

миследаћесењеговаидејауизве
сномсмислуисказатикрозформи
рањевладе:косенађеуњојмогао
бидабудедеотебудуће„нормалне
Србије”. Ко од постојећих првака
СНС не буде у влади вероватно
нећебитиниу„нормалнојСрбији.”
Једно јесигурно, кажеСлободан

Георгиев,директорNew sMax Adri ja,
а то је да Вучић неће направити
грешкуТомиславаНиколићаиоста
тибезпартијетокоммандата.
Сасвим је могуће да је Алексан

дарВучићпредтешкимпритисцима
Западапожелеодаизањегастане
пред Западом милија политичка
снага од СНС, наглашено нацио
налне велике партије, способније
заминуциознирадубирачкомтелу
негозаидеју„инационално,игра
ђанско”.

Међутим, невезано за тешке
западњачке притиске на
Србију,постојеи„природни”

разлози којиопредељујуВучићеве
намере. Наиме, и председник, и
његовастранказнајудаједесетак
година време у коме политичка
партија, не само у Србији него и
другде, потроши идејне ресурсе,
испразнимагацинеобећањакојима
северује.Задесетакгодинаполи
тичка странка упосли превише
неспособнихдабимогладаљеда
ихтеглибезпоследицаугласачком
телу.Тојевремекрозкојесеуморе
сеипоследњиентузијастии,буду
ћи да су већ постали чиновници
или стални намештеници, изгубе
харизму којом су анимирали своје
гласаче.Задесетакгодинанакупи
се превише примера корупције и
превишекадровскихпромашајада
би све то ауторитет председника
могаодаанулираидасенеосете
последице у гласачком телу. За
десетакгодинаистинскипоборници
„идеје”, које су изгурали из игре
доброорганизованимедиокритети,
постану већ озбиљни критичари
странке.
Напредњаци, иако ће позивати

председникадаостаненачелупар
тије,знајудаганећеумолити.Пред
њима је у блиској будућности
озбиљна провера: да 700 хиљада
члановапреведуутоликогласача.
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Десе так годи на је 
довољ но да поли тич ка 
стран ка упо сли пре ви ше 
неспо соб них  да би могла 
даље да их тегли без 
после ди ца у гла сач ком 
телу. То је вре ме кроз 
које се умо ре и послед
њи енту зи ја сти и, буду ћи 
да су већ поста ли чинов
ни ци или стал ни наме
ште ни ци, изгу бе хари зму 
којом су ани ми ра ли сво је 
гла са че. За десе так годи
на  наку пи се пре ви ше 
при ме ра коруп ци је и пре
ви ше кадров ских про ма
ша ја да би све то ауто ри
тет пред сед ни ка могао 
да ану ли ра и да се не 
осе те после ди це у гла
сач ком телу

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН ДОБИ ЛА КАМИ ОН ЗА ОДВО ЖЕ ЊЕ СМЕ ЋА И  40 КОН ТЕЈ НЕ РА 
ЗА ОДЛА ГА ЊЕ ОТПА ДА ОД БЕО ГРАД СКЕ „ГРАД СКЕ ЧИСТО ЋЕ“

За чисти ји Бео чин
У име Општи не Бео чин и лич но име захва љу јем се ЈКП „Град ска чисто ћа“ на ова ко 

зна чај ној дона ци ји која пред ста вља кон крет ну подр шку функ ци о ни са њу нашег јав
ног кому нал ног пред у зе ћа. Сигур на сам да ће се ефек ти поја ча ња возних капа ци те та 
којим сада рас по ла же мо виде ти у нај ско ри јем року и да ће се одра зи ти на ква ли тет 
пру жа ња услу ге гра ђа ни ма, наве ла је пред сед ни ца општи не Биља на Јан ко вић

Београдско јавнокомунал
нопредузеће„Градскачисто
ћа“ поклонило је општини
Беочин камион за сакупља
ње и одвожење комуналног
отпадакојићекориститиЈав
но комунлано предузеће
„Беочин“каои40контејнера
за одлагање смећа који ће
значајно појачати постојеће
капацитете за одлагање
отпада на улицама нашег
града.
У посети ЈКП „Беочин“,

директор београдске „Град
скечистоће“МаркоПопадић
је у присуству председнице
општине Беочин Биљане
Јанковић, у четвртак 8. сеп
тембра уручио кључеве
комуналног возила директо
руЈКП„Беочин“МиниМини
ћу.
Том приликом Попадић је

истакаодајеовопраксакоју
„Градскачистоћа“усарадњи
са мањим општинама спро
водиуциљупружањапомо
ћи јавним предузећима да
реше проблем недостатка
опреме и механизације која
јенеопходназарад.
–Наиницијативупредсед

ницеопштинеБеочин „Град
скачистоћа“ јекаодруштве
ноодговорнопредузећерадо
изашло у сусрет потребама
ове средине и обезбедили

смокамионичетрдесеткон
тејнера који ће бити на рас
полагањузарадунаредном
периоду. Надамо се да ће
наша донација помоћи да
вашеместо буде уредније а
улице чистије, истакао је
Попадић.
Имајућиувидудасупотре

беЈКП„Беочин“приоритетно
везане управо за унапређе
ње услова рада у погледу

додатне опреме, председни
ца општине Беочин Биљана
Јанковић истакла је значај
сарадње Општине и ЈКП
„Градскачистоћа“иизразила
захвалност директору овог
предузећанапосетиивред
нојдонацији.
–УимеОпштинеБеочини

лично име захваљујем се
ЈКП „Градска чистоћа“ и
господинуПопадићунаовако

значајнојдонацијикојапред
ставља конкретну подршку
функционисањунашегјавног
комуналног предузећа.
Сигурнасамдаћесеефекти
појачања возних капацитета
којим сада располажемо
видети у најскоријем року и
даће сеодразитина квали
тетпружањауслугеграђани
ма,навелајеЈанковић.
Са данашњом донацијом

ЈКП „Беочин“ располаже са
четирикамионазаодвожење
смећа, а према речима
директора Мине Минића, у
наредномпериодуприоритет
ће бити и појачање остале
опреме.
–Верујемдајеовопример

најбоље праксе како већа
јавна предузећа могу да
помогнуонимакојипослујуу
мањим срединама. Донира
њем камиона и значајним
појачањем контејнера на
улицама, добили смомогућ
ност да ефикасније упра
вљамоотпадомуБеочину.У
наредном периоду настави
ћемодарадимонаобнавља
њудругемеханизације, ала
таираднихмашина,истакао
jeМинић. Ј. В.

Биља на Јан ко вић, Мина Минић и Мар ко Попа дић

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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НОВЕ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пред ста вље на нова ком па ни ја
Захва љу ју ћи 

повољ ном гео стра
те шком поло жа ју 

гра да, опе ра тив ној 
и отво ре ној град ској 

упра ви, опре мље
ним инду стриј ским 

зона ма, у послед
њих десе так годи на 
је реа ли зо ва но пет

на е стак стра них и 
дома ћих инве сти ци

ја, изја вио је Петар 
Самар џић, заме ник 

гра до на чел ни це

У среду, седмог септембра
јеодржанапрезентацијаком
паније за производњу воде
нихфилтера„ТараФилтерс“у
Сремској Митровици. Ова
компанијаналазисеурадној
зони „Језеро“ и ускоро ће
почети са производњом.
Радови на изградњи погона
трајалисуокогодинудана,а
инвеститори су одабрали
Сремску Митровицу, како
кажу,збогповољнепословне
климе.
– Радови су почели пре

дванаест месеци, а сада
вршимоприказивањекапаци
тета производње, која ће се
деситипочеткомгодине.Први
производи ће бити готови у
фебруару. Ми производимо
филтерезафилтрацијуводе,
али и разних других медија,
резервоара, танкова, меша
ча... Наша циљна група су
фирмеуиностранству.Жели
модавећинанашихпроизво
дабудеусмеренакаизвозу,а
тојеоко95одсто.Планједа
запослимоокопедесетљуди
у2023.години.Акокапаците
ти порасту, планирамо да

запослимо између 70 и 80
људи. Постоји идеја за про
ширење погона на парцелу,
која се налази поред, током
2025. године. Одлучили смо
сезаСремскуМитровицу јер
је изузетно добра локација,
географски и инфраструктур
но, изјавио је Александар
Обрадовић,сувласниккомпа
није„ТараФилтерс“.
ПоследњихгодинајеСрем

скаМитровицамногорадила
наунапређењуимиџаградаи
унапређењуповољнепослов
не климе, са циљем привла
чења домаћих и страних
инвестиција.
– Захваљујући повољном

геостратешком положају гра
да, оперативној и отвореној
градскојуправи,опремљеним
индустријским зонама, у
последњих десетак година је

реализованопетнаестакстра
них и домаћих инвестиција.
Недавно смо отворили логи
стичко  дистрибутивни цен
тар мађарске компаније
„Ките“ у радној зони север.
Реч је о компанији која је
дистрибутеризаступник„Џон
Дир“ трактора и друге пољо
привредне механизације.
Имати таквог светског лиде
ра, односно компанију у
пословном окружењу, допри
носи додатном унапређењу
имиџа града и привлачењу
нових инвеститора, који ће
градити кооперантскеодносе
сатомкомпанијом.Последња
у низу инвестиција у радним
зонамасукомпаније„Белт“и
„Тарафилтерс“ у зони „Језе
ро“. Локална самоуправа
ради на проширењу инду
стријских зона и припрема
планскедокументезаизград
њу нових, као што ће бити
зона „Север 3“, северно од
аутопута, изјавио је Петар
Самарџић, заменик градона
челнице.

А. Д.
Фото: Б. Т.

Комисијазареализацијумераенергетскесанацијеобаве
штава грађане који су поднели пријаву на Јавни позив за
суфинансирањемераенергетскесанацијепородичнихкућа
истановакојесеодносенаунапређењетермичкогомотача,
термотехничкихинсталацијаиуградњесоларнихколектора
зацентралнуприпремупотрошњетоплеводенатериторији
Града Сремска Митровица за 2022. годину да је утврђена

Јединственапрелиминарнаранглистакрајњихкорисниказа
свемереенергетскесанацијеобјеката.
Прелиминарна ранг листа објављена је на сајту града

СремскаМитровицаwww.sremskamitrovca.rsиогласнојтабли
ГрадаСремскаМитровица.

КОМИ СИ ЈА
Милош Мишко вић, пред сед ник

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Петар Самар џић Алек сан дар Обра до вић

Пред ста вља ње нове ком па ни је
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КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 98 ГОДИ НА РАДИО БЕО ГРА ДА

Радио сусре та ња
у Срем ској Митро ви ци

Ми нисмо пре ста ли да изне на ђу је мо све наше гра ђа не, као што зна те, про шле годи
не смо има ли у окви ру „Лета на Сави“ наступ Вој во ђан ског сим фо ниј ског орке стра, 
а ове годи не ту је Радио Бео град, пово дом 98 годи на посто ја ња те куће, рекао је 
Васиљ Шево, в. д. начел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру
Љубитељи домаће музике

су у Сремској Митровици
ималиприликудаприсуству
ју концерту „Радио сусрета
ња” у организацији Радио
Београда.Наступпопуларних
певача је одржан на Тргу
ЋиреМилекића,шестог сеп
тембра. Учествовали су „Биг
бенд“, Народни ансамбл
РадиотелевизијеСрбије,као

и Снежана Ђуришић, Биља
наЈевтић,АлександарИлић,
Бранислав Мојићевић, Мина
Лазаревићидруги.
–Овојенанекиначинтач

ка што се тиче културних
манифестација у нашем гра
ду.После„Сремфолкфеста“
иВинскогпаркаимамо једну
овако дивну културну мани
фестацију.Минисмопреста

лидаизненађујемосвенаше
грађане, каошто знате, про
шлегодинесмоималиуокви
ру„ЛетанаСави“наступВој
вођанскогсимфонијскогорке
стра, а ове године ту је
„РадиоБеоград“,поводом98
годинапостојањатекуће.На
некиначинтојењиховрођен
дан и 60 година постојања
година Музичке продукције

РТСа,рекаојеВасиљШево,
в.д.начелникаГрадскеупра
везакултуру.
Туристичка организација

СремскеМитровицеилокал
на самоуправа дали су свој
велики допринос у организа
цијиовогконцерта.
–Мислимдасуљудибили

жељни добре музике, добре
песме,асачувалисмоовоза

Детаљ са кон цер та

Васиљ Шево Душан Дрча Сне жа на Ђури шић Мина Лаза ре вић
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крај,дабисмозавршилилет
њусезонусјајнимконцертом.
Надам се да је митровачка
публика уживала, а спрема
мо још нешто лепо, тако да
овоније завршни концерт за
ову годину,најавио јеДушан
Дрча, в. д. директора Тури
стичкеорганизације.
Велика музичка имена су

допринела одличној атмос
фери међу Митровчанима,
којисуугласпевалипознате
стихове.
– Радио Београд је кућа у

којој сам почела каријеру и
некако је сасвим нормално
дасамовдеивечерас,јерсе
заистаосећамкаодомаћин,с
обзиромнатодасамсасво
јихосамгодинапрвипутјав
но запевала на манифеста
цији коју је радио организо
вао.Такодауживамидраго
ми је да има доста људи,
изјавила је Снежана Ђури
шић,певачицанароднемузи
ке.
Међуучесницимајебилои

глумаца који су се опробали
каопевачи,каоштосуИвана
КнежевићиМинаЛазаревић.
– Била сам у Сремској

Митровицивишепута, госто
вала сам са представама,
ово је први пут да певам на
концерту.Претпостављамда
севећ знада јеово трећиу
низуконцерата,каоуводу98
година Радио Београда и ја
уживамумузицирањуса„Биг
бендом”, казала је Мина
Лазаревић.

А. Дражић
Фото: Б. Туцаковић

МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Пуштен у сао бра ћај 
мост пре ко Бога за

У уторак, шестог септем
бра,званичнојепуштенусао
браћајновимостпреко кана
лаБогазуМачванскојМитро
вици.Наконнепунатримесе
ца,коликосутрајалирадови,
мештани северне Мачве,
напоконсурешиливишегоди
шњи проблем. Наиме, овај
мост спајао је мештане са
деснестране канала, сацен
тралним делом Мачванске
Митровице, а велики број
мештанаСалашаНоћајскогје
такођекористиотајпутнипра
вац.Међутим,збогдотрајало
сти и небезбедности, стари
мост је затворен за моторни
саобраћај2017.године.
–Овајданјеодвеликогзна

чајазаМачванскуМитровицу
изаСалашНоћајски,односно
засвељудекојикористеовај
путниправац.Послепетгоди

на чекања, дошао је и тај
моменат да се овај проблем
реши.Мештанисуморалида
обилазе по неколико киломе
тара више како би стигли до
центра Мачванске Митрови

це, самим тим и града. Са
десне стране канала Богаз
живи педесетак породица, а
тусеналазиимесногробље,
изјавиојеТомиславЈанковић,
народни посланик и члан
Савета Месне заједнице
МачванскаМитровица.
Јанковићједодаоитодаће

Богазбитиуређен,каоиоста
так каналске мреже у том
делуМачве.Тајпосаоћереа
лизовати Град Сремска
Митровица у сарадњи са
Покрајинскомвладом.
Нови мост дуг је преко 28

метара, има две коловозне
тракеипешачкесаобестра
не.Старимостћеускоробити
уклоњен. За изградњу новог
моста је издвојено 65милио
на динара, а финансијери су
ПутевиСрбије. А. Д.

Фото: Б. Т.

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.

Томи слав Јан ко вић

Обилазак новог моста пре ко кана ла
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА У ИРИ ГУ

Коми си ја била на тере ну, 
оче ку је се конач на листа
У иришкој општини је, по

окончањупозивазапривред
не субјекте који ове године
учествују у пројекту енергет
скесанацијепородичнихкућа
истанова,биорасписанијав
нипозивзакрајњекориснике,
односнограђане.
Како сазнајемо од Мио

драга Бебића, председни
ка Комисије за спровођење
мера енергетске санације у
иришкој општини, чланови
Комисије су, по формирању
прелиминарне ранг листе,
закључно са 7. септембром
обишлисвеонекојисусена
њојнашли,аречјео28гра
ђана.Такође,27њихјеиспу
њавалоуслове,алинијебило
више средстава, док један
подносилац захтева није
испуњаваоуслове.
Садаћесе,послекомплет

ног увида на терену, када
је Комисија утврђивала да
ли стање одговора подне
тим формуларима, сачини
ти редефинисана, а потом и
коначна ранг листа када ће
се знати ко ће од грађана
добитисредствадаовегоди
нереализујенекуодмераза
којусеопределио.
Подсетимо, суфинанси

рање се односи на седам
мераенергетскесанације,уз
различитувисинууделапод
стицајних средстава која се
додељују максимално до 50
процената вредности укупне

инвестиције, или номинално
зависно од мере, од 85.000
до250.000динара.
Мере су замена спољних

прозора и врата, набавка и
постављање материјала за
термичку изолацију зграда,
набавкаиинсталацијакотло
ва на природни гас, грејачa
простора, или замена посто
јећеггрејачапростора,
набавка и инсталација

котлова на биомасу, замена
постојеће или уградња нове
цевне мреже, грејних тела,
радијатора и пратећег при
бора,
набавкаиуградњетоплот

них пумпи и пратеће инста
лације грејног система и

набавка и уградње соларних
колектора.
Поред два милиона које је

обезбедилаУправезаподсти
цање и унапређење енергет
скеефикасности,истотолико
језапројекатенергетскеефи
касностиобезбедилаилокал
насамоуправа,апреосталих
50процената,односночетири
милиона,грађани.
То значи да ће иришка

општина ове године за суб
венционисање мера енергет
скеефикасностииматидупло
више средстава него лане,
укупноосаммилионадинара.
БогданкеФилиповићЛекић,

која је руководилац пројекта
енергетскесанацијепородич

нихкућаистановауиришкој
општини каже да је интере
совање грађана знатно веће
негопрошлегодине.
 – По сачињењу коначне

листесепотписујетројниуго
воризмеђуизвођачарадова,
корисника и општине, каже
БогданкаФилиповићЛекић.
Она додаје да је лане 25

грађана добило средства за
реализацију мера енергетске
ефикасности,анајвише,њих
16 је било за замену стола
рије. Међутим, тада су гото
восвикојисусепријавилии
добилисредства,док јесада
пријављено шездесетак гра
ђана.

С. Џаку ла

Пот пи си ва ње уго во ра про шле годи не

ИРИГ

Почи ње уре ђе ње атар ских путе ва
Иришка општина је закључила

уговор са изабраним извођачима
радованауређењуатарскихпутева
и отресишта на територији општи
не. Вредност ових радова је 24,7
милионадинарабезПДВ70одсто
средставазаоверадове једобије
но од Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство,докје30одстообезбе
дила локална самоуправа. Према
уговору, рок за завршетак радова
наатарскимпутевимаје60дана,а
тајпосаојеповеренфирмамаКата
го констракшн и Сокак агрегати из
РумеиКаринкомерцуизВетрника.

С. Џ.



914. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINEОПШТИНА ИНЂИЈА

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

ОДР ЖА НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „МАРА ДИЧ КА ЈЕСЕН“ 

Све већи број изла га ча и посе ти о ца
Традиционалнаманифестација„Мара

дичкајесен“одржанајепротеклогвикен
да у Марадику. Како наводе организа
тори из Месне заједнице, ове године
забележенјезнатновећибројизлагачаи
посетилаца.Манифестацијакојапромо
више сеоскиживоти културуовогдела
фрушкогорских обронака трајала је два
данатокомкојихјеодржанбогатиразно
врстанпрограм.
НиколаБрадић,председникМЗМара

дик истакао је да су посетиоци могли,
измеђуосталог,дауживајуумаломмеђу
народномкултурноуметничкомпрогра
мујерсуовегодинеугостилиансамблиз
Српца,РепубликаСрпска.
–Показалисмосекаодобридомаћи

ни јер су деца одсела код марадичких
породица.ПетКУДоваузело јеучешће
а све је зачињено дефилеомфијакера,
какојередуСрему,истакаојеБрадићи
додаодасусеовегодинепотрудилида
манифестацијујошбољеорганизујуида
програмбудебогатији.
Другогданаманифестације,унедељу,

11. септембра представници Општине
ИнђијаиООСУБНОРположилисувенце
на споменик палимборцимаижртвама
фашистичкогтерораНОБа.Присутнима
сеобратиопредседникОпштинеИнђија
Владимир Гак истакавши да је „Мара
дичка јесен“ манифестација значајна,

какозастановникеовогсела, такоиза
све оне који се баве пољопривредом и
израдомрукотворина.
– Захваљујем се новом представни

цимаМесне заједницеМарадик који су
допринелидаовегодинеманифестаци
јапопримисасвимдругачијиобликикоји
суприпремилибогатиразноврстанпро
грам.Овоједобраприликадапокажемо
свабогатстваједногселанашеопштине,
рекаојеГакидодаодајеОпштинаИнђи
јаиове годинебилапокровитељмани

фестације„Марадичкајесен“.
Другогданаманифестације,посетиоци

суималиприликуидапогледајупољо
привредне производе и рукотворине на
платоу испред зградеМесне заједнице.
Бројна Удружења жена представила су
своје радове и различите производе од
воћа и поврћа. Манифестација „Мара
дичка јесен“завршена јевеомапосеће
нимконцертом„Амадеусбенда“уцентру
села.

М. Ђ.

12. „Мара дич ка јесен“

УоквируДругеинвестиционекон
ференцијеИРБРСуПриједору,која
јетрајалаод5.до7.септембра,одр
жано је седам панел дискусија. На
панел дискусији чија је тема била
„Локалнезаједницеуулозиносила
ца регионалне сарадње и интегра
ционих процеса“, поред Љубише
Ћосића,председникаСавезаопшти
на и градова Републике Српске и
градоначелника Источног Сарајева,
Приједора,ТребињаиЛакташа,уче
ствоваојеиВладимирГак,председ
никопштинеИнђија.
Темеокојимасеговорилосу:Еко

номске(не)приликеусветлуглобал
них дешавања – криза као шанса!,
Зашто инвестирати у Српску?, Раз
војне банке – инвестициони промо
териидруге.
ПредседникопштинеИнђија,Вла

димирГаксеусвомобраћањуосвр
нуо на 17 потписаних уговора за
реализацију нових инвестиција у
Инђији. Гак је говорио и о почетку
рада највеће инвестиције у Србији,
фабрици„ТојоТајерс“,обројузапо
сленихутојкомпанији,овредности
инвестиције,изласкупрвогконтиген
тагумаиовисинизарадеиуслови

ма рада у тој компанији. Владимир
Гак се осврнуо и на стратешки и
географскиположајИнђијеиразло
гезбогкојихсеинвеститориодлучују
даинвестирају у тусремскуопшти
ну.
– Све што радимо у општини

Инђија,радимозбогнашедеце, јер
ћеонанаследитисвеоноштооста
не иза нас. И када причамо о при
вреди и када причамо о том људ
ском пословном и о било каквом
другом односу, наше је да децу
подржимо,даимобезбедимоздраве
условезаживотидаимобезбедимо
потенцијал – истакао је Гак у свом
обраћању.
Другаинвестиционаконференција

ИРБРС у Приједору окупила је око
200учесника,бројнегостеизземље
ииностранства,којисуразговарали
о актуелним економским изазовима
икакокризупретворитиушансуза
инвестирање. Иначе, Конференција
себавиактуелнимглобалнимдеша
вањима, њиховим утицајима на
домаћадруштвеноекономскакре
тања и инвестициону атрактивност
Републике Српске у међународним
оквирима. М. Ђ.

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА УЧЕ СТВО ВАО НА ДРУ ГОЈ ИНВЕ СТИ ЦИ О НОЈ
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ У ПРИ ЈЕ ДО РУ

Инђија – добар пример

Владимир Гак на Дру гој инве сти ци о ној 
кон фе рен ци ји у При је до ру
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СЕДАМ МИЛИ О НА ЗА ДВА ПРО ЈЕК ТА У ОБЛА СТИ ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Сана ци ја дивље
депо ни је у Аша њи

За укла ња ње и сана ци ју дивље депо ни је у Аша њи Покра јин ски секре та ри јат је 
издво јио чети ри мили о на дина ра, а пећи нач ка локал на само у пра ва ће из буџе та 
издво ји ти пре ко пет мили о на дина ра, док смо за изра ду про јект но  тех нич ке доку
мен та ци је за изград њу кана ли за ци о не мре же отпад них вода доби ли три мили о на, а 
наша оба ве за је тако ђе три мили о на дина ра, рекао је Зоран Вој кић

Покрајински секретаријат за урбани
зам и заштиту животне средине, доде
лио је 2. септембра уговоре локалним
самоуправама са територије АП Војво
дине, које су путем конкурса оствариле
право на бесповратна средстава за
подршкууреализацијипројекатауобла
стизаштитеживотнесредине.
ЗаменикпредседникаОпштинеПећин

ци Зоран Војкић потписао је у име
Општинедвауговораосуфинансирању
засанацијудивљедепонијеуАшањии
заизрадупројектнотехничкедокумен
тацијезаизградњуканализацијеуовом
насељу.
– За уклањање и санацију дивље

депонијеуАшањиПокрајинскисекрета
ријат је издвојио четири милиона дина
ра,апећиначкалокалнасамоуправаће
из буџета издвојити преко пет милиона
динара, док смо за израду пројектно 
техничке документације за изградњу
канализационемрежеотпаднихводаод
Покрајинског секретаријата добили три
милиона, а нашаобавеза је такође три
милионадинара.Упитањусудвавеома
значајна пројекта за грађане Ашање, а
ми настављамо да припремамо квали
тетнепројектекакобиискористилишто
вишесредставанамењенихзаизградњу
водоводних и канализационих мрежа,
али настављамо и да решавамо про
блем неадекватног одлагања отпада,
какобисмосаниралисведивљедепони
је у нашој општини и били општина са
нулаотпада,рекаојеВојкић
Он је додао, да се борба за чистију

општинуПећинцинаставља,каоидасе
заједносаПокрајинскимсекретаријатом
заурбанизамизаштитуживотнесреди
не суфинансирају радови на уклањању

дивљедепонијеуПећинцима.Захваљу
јући суфинансирању Министарства
заштитеживотнесрединеуклоњенесуи
саниране дивље депоније у Сремским
Михаљевцима и Обрежу, а Општина
Пећинци је сопственим средствима
санираладивљедепонијеуШимановци
ма,Огару,ДоњемТоварникуиПопинци
ма.
Уговоре је представницима локалних

самоуправа уручио помоћник покрајин
ског секретара за урбанизам и заштиту
животне срединеНемањаЕрцег, који је
истакаодаћеСекретаријатнаовајначин
пружитифинансијскуподршкузареали
зацијуукупно36пројекатау27локалних
самоуправауАПВојводини.
Ерцегјеприликомпотписивањаугово

ра рекао да се ради о веома важним
пројектима, јерсебаверешавањемнај
битнијих проблема у области заштите
животнесрединеунашојпокрајини, где
постојипреко400дивљихдепонија.
Покрајинскавлада језапомоћлокал

ним самоуправама овим путем опреде
лила укупно 110 милиона динара, 60
милионадинаразаприпремудокумента
цијезаконачнуреализацијусамихпроје
ката–изградњупречистачаиликанали
зационе мреже, што представља један
од елементарних услова за чистију
животну средину, и 50 милиона динара
за реализацију пројектних активности у
областирешавањанеадекватногодлага
њаотпада.

С. Ђ.

Зоран Вој кић и Нема ња Ерцег

ДРЖАВ НО ПРВЕН СТВО МОТОР НИХ СЕКА ЧА У ВРЊАЧ КОЈ БАЊИ

Дво стру ка побе да сека ча из Купи но ва
УВрњачкојБањијеод30.августадо2.

септембра, у организацији ЈП Србија
Шуме,одржандругидеоДржавногпрвен
ствамоторнихсекача,асвеукупнипобед
никпрвенствајеМиланЗујићсекачШум
скеуправеКупиново.Првидеопрвенства
одржанјеујунунаДелиблатскојпешчари
у организацији ЈПВојводинаШуме када
јепрвоместоуукупномпласмануосвоји
такођенашсекачизКупинова.
Сабирањембодова са оба такмичења

МиланЗујићјеостаонапрвомместу,али

иповећаопредностуодносунаколегуиз
ВојводинаШумаЉубанаЖилића,којије
иупрвомделупрвенствабионадругом
месту, док је треће место заузео Марко
НешковићизСрбијаШума.
КаконамјерекаоЗујић,капитенекипе

ВојводинаШумаирепрезентацијеСрби
је,собзиромдасупрвадваместаприпа
ласекачимаизВојводинаШума,ада је
селектор тима је Иван Томашевић шеф
ШумскеуправеКупиново,којијеуједнои
тим лидер екипе Србије, победа је дво

струка,заслуженаивелика.
–Великајечастиодговорностсадана

нама, с обзиром да нас следеће године
очекује Светско првенство моторних
секачауЕстонији.Крајеммесецаидемо
на припреме у Словенију, где се од 29.
септембрадо2.октобраодржаваДржав
но првенство републике Словеније. Ми
ћемоучествоватиревијално,башкаошто
суионибиликоднаснаобаделанашег
такмичења,рекаонамјеЗујић.

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

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Ефи ка сни ји рад Водо во да

На седнициСкупштине општине Пећин
ци, одржаној 2. септембра, одборници су
изгласали предлог и дали сагласност на
измене програма рада Јавног комуналног
предузећа„Водоводиканализација“Пећин
ци.
Како нам је рекао директор овог преду

зећаМиланСтепановићизменеупрограму
радаЈКПВИКиновине,односесе,пресве
га,надобробитсамогпредузећа,алиисвих
грађанапећиначкеопштине.
–Великановиназанашепредузећеали

и за све грађане биће цистерна за пија
ћу воду коју нисмо имали до сада, а која
је неопходна у случају већих хаварија на

водоводнојмрежи.УдоговорусаОпштином
Пећинци, каонашимоснивачем, одлучили
смода купимо једну цистерну, како бисмо
осигурали нашим грађанима пијаћу воду
у случају већих хаварија. Такође, с обзи
ром да имамо пуно проблема са црпним
станицама, јер и даље има неодговорних
појединаца који,ипореднашихвишегоди
шњихапела, убацују у канализацијумате
ријале који су забрањени да се бацају, па
чакиживотиње,планиралисмодакупимо
једно специјално возило за одгушивање и
црпљење црпних станица ВОМА. До сада
смоуслучајевимазагушењацрпнихстани
цаморалидаангажујемодруга предузећа

којапоседујуспецијалнавозила,штонарав
нодостакошта.Наовајначинћемоуште
детидостановца,алиибитиуприлицида
вршимо услугу чишћења и у индустријској
зониуШимановцима,чимећемоостварити
додатан приход, рекао нам је Степановић
и још једномупутиоапелграђанимадане
бацајууканализацијуматеријалеипредме
текојејезабрањенобацати.
Поредцистернезапијаћуводуиспеци

јалногвозилаВОМА,ондодаједаЈКПВИК
планира да месечне рачуне грађанима од
сада шаље поштом, чиме ће се додатно
смањититрошковиовогпредузећа,адоста
варачунабићесигурнијапограђане. С. Ђ.

Одбор ни ци дали сагла сност на изме не про гра ма рада ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“

ПредставнициСаветамесне
заједницеКупиновоначелуса
председником Савета Пери
цомОдобашићипредставници
савеза Удружења потомака
ратника Србије 19121920.
положилису6.септембравен
це на спомен обележје у цен
тру Купинова учесницима и
жртвама Великог рата и уче
сницима пробоја Солунског
фронта.
Како нам је рекао Перица

Одобашић, 6. септембар је
изузетнозначајанунашојисто
рији, јер јетоданкада јесрп
ска војска у Првом светском
рату1914.годинепрешлаСаву
иотпочелаофанзивунанепри
јатељској територији,изузетно
значајнуутоммоменту.Напа
домнааустроугарскеснагеу
ДоњемСремусрпскавојска је
за себе везала велики број
непријатељских јединица које
су тих дана требале да крену
на Западни фронт. Тих седан
дана, каже Одобашић, колико

је трајала Сремска офанзива
српске војскеизузетно су зна
чајни, јер су дали простора
савезницима да консолидују
своје редове и да квалитетно
пружеотпор.
– Иако краткотрајна, Срем

ска офанзива је војнички вео
мазначајна,аунашојисторији
мало знана. Ове године смо
одржалиималиисторијскичас

током којег смо мештанима и
ученицима основне школе
скренули пажњу на значај
неговања културе сећања, јер
без схватањаи разумевањаи
поштовања прошлости свака
конећемобитиспремнизаоно
што нас чека. Готово свака
кућа у Купинову је дала по
неколикожртава,такодаброј
на презимена и још бројнија

имена која су на споменику
уклесана обавезују нас на то
да се увек сећамо, рекао је
Одобашић, и додао да су на
историјскомчасуприсуствова
ли и песник Радивој Проко
пљевићПрокаиауторСтеван
Гогићкојисупоклонилишкол
ској библиотеци више приме
рака својих књига на тему
Првогсветскограта.
Токомгодине,Купинцинеко

лико пута искажу поштовање
храбрим прецима. На спомен
обележјууцентруселаналазе
се имена мештана страдалих
токомДругогсветскограта,као
и имена Купинаца, солунаца,
алииименастрадалихмешта
на током последњих ратова
деведесетих. Почетком авгу
ста, на дан Мајке Ангелине,
Купинци ињихови гости одају
почастсвимхрабримпрецима,
док се 4. септембра сећају
свихборацаизДругогсветског
рата и жртава фашистичког
терора. С. Ђ.

ГОДИ ШЊИ ЦА СРЕМ СКЕ ОФАН ЗИ ВЕ У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Број на укле са на име на оба ве зу ју Купин це

Пола га ње вена ца у Купи но ву
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ДАНИ ЗМА ЈЕ ВА У КУПИ НО ВУ

Зма је ва ватра осве тли ла 
Купи ник после 501. годи не

Пред нама је дуга чак пут, али важно је да смо запо че ли и да сви зајед но ради мо на 
томе да послед њу пре сто ни цу сред њо ве ков не Срби је, која је од непро це њи вог зна
ча ја за очу ва ње срп ског наци о нал ног иден ти те та, вра ти мо у исто риј ске читан ке. Вра
ћа мо се у та тешка, али вели ка и зна чај на вре ме на наше исто ри је, да осе ти мо на 
тре ну так хра брост, досто јан ство, пошто ва ње и поште ње вите шког кода, које не сме
мо ника да да забо ра ви мо и зане ма ри мо, већ напро тив, да све те врли не гаји мо и 
даље, али и пре но си мо на гене ра ци је које дола зе. Један од начи на је и дана шња 
мани фе ста ци ја, нагла сио Сини ша Ђокић
Спектакуларнопутовањеусредњивек

уКупинову,10.септембра,участЗмаја
Огњеног Вука, српског деспота, леген
дарног ратника, владара и последњег
правог средњовековног витеза српске
традиције,иовегодинеорганизовалоје
купинско Удружење “Зелени поглед”, у
сарадњи са Културним центромПећин
ци,АгенцијомзаразвојопштинеПећин
ци,Туристичкоморганизацијомопштине
Пећинци, удружењима жена са терито
ријеопштинеПећинци,заједносаУдру
жењем за очување старих заната и
вештина“БелиОрлови”.
Генерални покровитељчетвртемани

фестације “Купиник – Дани змајева” је
ОпштинаПећинци,апредседникОпшти
не Синиша Ђокић рекао је приликом
обраћањадапећиначкалокалнасамоу
права, уз велику подршку Покрајинске
владеиВладеРепубликеСрбије,улаже
огромне напоре да се Купинику врати
некадашњисјај.
–Преднамаједугачакпут,аливажно

је да смо започели и да сви заједно
радимонатомедапоследњупрестони
цу средњовековне Србије, која је од

непроцењивог значаја за очување срп
скогнационалногидентитета,вратимоу
историјске читанке. Враћамо се у та
тешка, али велика и значајна времена
наше историје, да осетимо на тренутак
храброст, достојанство, поштовање и
поштење витешког кода, које не смемо
никада да заборавимо и занемаримо,
већнапротив,дасветеврлинегајимои
даље, али и преносимо на генерације
коједолазе.Једанодначина јеидана
шња манифестација, нагласио је пред
седникЂокић.
Изаиста,посетиоцисубилиуприлици

да уз средњовековну музику, витезове,
дамеинеизбежнудеспотскутрпезуосе
тедухпрошлихвременанаједандан.А
ПерицаОдобашић, председникУдруже
ња “Зелени поглед” рекао је да је ова
манифестација наставак свих досада
шњихнапорадасеоживиКупиник,дасе
оживи сећање на ову значајну тврђаву,
на нешто што представља изузетан
бисернашенационалнеисторије,закоји
семалозна.
–Купиникјекаолокалитетпосебан,а

личностикојесувезанезањегасунешто

штотакођеимпонујенашојнационалној
историји. Породица Бранковић носи
неправедно стигму, носи жиг издајства.
Међутим,онисусјајнавладарскапоро
дица, они су нешто што је обележило
крајсредњегвекаусрпскојдржавности.
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Свих644првакакојису1.септембра
сели у ђачке клупе основних школа у
општиниСтараПазоваиовегодинекао
поклон од локалне самоуправе добило
је бесплатне уџбенике и школски при
бор.
Шеф кабинета председника Општине

СтараПазоваИренаУхрикиначелница
Одељења за друштвене делатности
ИванаНенадићданассупосетилеоснов

нушколу „ВераМишчевић“ у Белегишу
каоиодељењеуСурдукуисвакомпрва
ку,аимаих44уоведвешколе,уручиле
комплеткњига.
Локалнасамоуправаначелусапред

седникомЂорђемРадиновићемпоносна
је на овај програм који се у старопазо
вачкој средини успешно спроводи већ
неколикогодина.

Д. Г.

Прва ци у Сур ду ку 

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

Одсептембрамесецаустаропазовач
комДомуздравља„ДрЈованЈовановић
Змај“зановогв.д.директорапоставље
на је дрСветланаДудић, која тренутно
завршавасубспецијализацијуизнефро
логије.Напозицијув.д.директораДома
здрављадолазинаконштојекаоначел
ник успешно десет година водила Цен
тар за хемодијализу у Старој Пазови.
Иза ње је вишегодишње искуство из
интернемедицине.Учесникјемногоброј
них европских и светских конгреса из
областиинтернемедицинеинефрологи
је.
Докторка Светлана Дудић рођена је

1980. године у Земуну, где завршава
основну школу а касније и Десету бео
градску гимназију као ђак генерације и
носилац Вукове дипломе. 1999. године
одлучујеседаупишеМедицинскифакул
тет у Београду који је завршила међу
првима у својој генерацији са високом
просечномоценом.Напочеткукаријере
билајепрофесорчакседампредметау
средњој медицинскојшколи у Земуну и
какоистичетајпериодживотајојјеостао
у посебно лепом сећању. Своје радно
искуствостицалајеуЗемунскојболници
каоиуКлиничкомцентруСрбије.2008.

годинеуписујеспецијализацијуизинтер
немедицинеизавршавајеуроку2012.
године. У том периоду доселила се у
СтаруПазову,гдесеубрзоотвориоЦен
тар за хемодијализу након чега започи
њесвојрадуистом.Удатајеимајкатри
ћерке. Д. Г.

ДЗ „ДР ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ СТА РА ПАЗО ВА

Др Све тла на Дудић
в. д. дирек тор ка

др Све тла на Дудић

ОШ „ВЕРА МИШЧЕ ВИЋ“

Бес плат ни уџбе ни ци
свим прва ци ма

Иуправо су представници те династије
Купиникуздиглинарангпоследњепре
стонице, јер је, након пада Смедерева,
готово седам деценија наставила да
постоји српска држава на овим деспот
скимпоседимаујужнојУгарској,рекаоје
Одобашић.
ПочаснигостДаназмајеваиовегоди

не је био глумацИванВучковић који је
својомбеседомЗмајаОгњеногВукаожи
вео на један дан лик Вука Гргуревића
Бранковића.Каконамјерекаонеможе
модаходамоправилноусадашњостии
будућности, ако не будемо прецизно
дефинисалинашупрошлост.
–Упрошлостијенаписаносве.Сада

шњост и будућност само доносе неке
нове форме и облике живота, борбе,
освајањадругихнародаисвегаоногаса
чим се српски народ борио више од
хиљадугодина.ЗмајОгњениВукјеједан
од симбола борбе, опстанка и одбране
Србије, изјавио је Вучковић и додао да
нетребадозволитидавитешкикод,који
Србиимајуусеби,нестане,јерјеоните
какобитан,какојерекао,заједандело
творанидобарживот.
Средњовековноселоиспунилоједво

риште Етно куће Путник, а чланови
Белих орлова у аутентичним одорама
вишег и нижег сталежа, приказали су
вештиневитезовакојисунекадаборави
линанашимпросторима,доксучланови
Коњичког клуба Бојчин демонстрирали
коњичкостреличарствоивештинесред
њовековнихратниканакоњима.
Удружења жена са територије пећи

начке општине припремила су праву
деспотску гозбу, а посетиоци су били у
прилици и да се, поред дегустације
гозбе, послуже и традиционалним сре
мачким гулашом. Свечано отварање
манифестације обогатиле су и чланице
хораХрамизЛаћарка,каоипрвафрула
СрбијеНедаНиколић.
Традицијаивитештвонакрајувечери

употпуњене су Друштвом соколара
Србије,којисусе,уаутентичнимношња
масасвојимптицама,дружилисапосе
тиоцима.Вечејезавршенонабедемима
Купиника, када су чланови Удружења
“Црвени гавранови” из Новог Сада
демонстрирали вештину плеса са
бакљама.Купиникјенатајначин,Змаје
вомватром,поновоосветљеннакон501.
године.

С. Ђ.
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Од мини стар ства прав де 
доби је но ком би вози ло
ЦрвеникрстРумаједобионовикомби

„Фордтранзит“чијајевредност3,5мили
онадинара.Возилојеобезбеђеносред
ствимаизопорортунитетаМинистарства
правде, уз велику помоћ и подршку
локалнесамоуправе,арумскаорганиза
ција је једина у Црвеном крсту Србије
која је ове године добила ново возило.
Возило има мотор који припада „грин
продукцији“, што значи да избацује нај
мању количину штетних материја, има
шест седишта и 1.200 кг товарног про
стора.
Кључевеодовогвозилапредседница

ОпштинеАлександраЋирић је уручила
дрМирославуМалешевићу,председнику
Скупштине Црвеног крста Рума. Она је
указаланазначајовехуманитарнеорга
низацијекојапомажесоцијалноугроже
ним лицима, помоћ кроз рад Народне
кухиње, али је указала и на значајан
волонтерскирадуслучајуелементарних
непогодаинесрећа,теакцијадобровољ
ногдавалаштвакрви.
–Оваорганизацијаимадугутрадици

јуивеомадоброрадиунашојопштини,
амисмодужнисмодаимпомажемо.Из
општинскогбуџетазарадовеорганиза
цијејеиздвојенопреко12милионадина
ра.Нареднегодинепланирамодапове
ћамо овај износ, али ћемо се бавити и
просторомукојемоваорганизацијаради
икојинисуадекватни,посебнокадасуи
кориснициНароднекухињеупитању,да
нечекајунапољусвојеоброке,реклаје
председницаЋирић.
Она је додала да се локална самоу

правапосебноангажоваланадобијању
овогкомбивозилакојејеЦрвеномкрсту
Рума потребно за транспорт хране ка
социјално угроженим лицима који су
кориснициНароднекухиње.
Уручењукључеваодновогкомбивози

лаприсуствовалисуЉубомирМилади
новић, генерални секретар Црвеног
крста Србије и Бошко Митрашиновић,
секретарЦрвеногкрстаВојводине.
–ЦрвеникрстРумеовимзаистајача

својкапацитетиспремностдаодговори
на хуманитарне потребе, првенствено
становника Општине, али исто тако и
читаве Војводине, а то значи за читав
Црвени крст Србије. Веома је значајно
даовај комбибудепретходница корака
на унапређењу просторних могућности
ЦрвеногкрстаРуме.Даподсетим,током
ковида преко 11.000 сати добровољног
хуманитарног рада су дали волонтери
ЦрвеногкрстаРумалокалнојзаједници,
рекао јеЉубомирМиладиновић који је
указаоинавеомазначајанвишедецениј
скирадНароднекухињепрекокојесада

250породицадобијатоплеоброке.
Марко Ћулибрк, секретар Црвеног

крстаРумајеистакаодаћеновокомби
возило помоћи у реализацији њихових
програмскихактивности.
– Ми смо га превасходно добили за

потребеНароднекухиње,аликаданам
условидозвољавајукористићемогаиза
друге активности с обзиром да смо до
сада имали један комби који је стар 17
годинаикојисечестокварио.Имамотри
дистрибутивна пункта Народне кухиње,
код нас, у ромском насељу Рупе и на
Риговоммлину.Желимонашимсуграђа
нимадаомогућимоквалитетнеоброкеи
да у случају елементарних непогода и
временских неприлика буду под кровом
кададобијајусвојоброк,рекаојеМарко
Ћулибрк. С. Џаку ла

Уру че ње кљу че ва новог ком би вози ла

ИЗБО РИ ЗА ЧЛА НО ВЕ САВЕ ТА НАЦИ О НАЛ НИХ МАЊИ НА ОДРЖАЋЕ СЕ 13. НОВЕМ БРА

У току увид у посеб не бирач ке спи ско ве
Министарка за људска и мањинска

права и друштвени дијалог Гордана
Чомићјерасписала5.септембраизборе
за чланове националних савета нацио
налних мањина за 13. новембар ове
године. Министарство за људска и
мањинскаправаидруштвенидијалог је
3.септембраупоноћпривременозакљу
чилопосебнебирачкеспискове, којисе
водеза23националнемањине,какоби
сеутврдилокојенационалнемањинеће
националнесаветебиратинанепосред
ним,односноелекторскимизборима.
На основу привременог закључења

посебногбирачкогспискаутврђеноједа
је 19 националних мањина испунило
услов за непосредне изборе, а то су:
албанска,ашкалијска,бошњачка,бугар

ска, буњевачка, влашка, грчка, египат
ска,мађарска,немачка,пољска,ромска,
руска, румунска, русинска, словачка,
словеначка, украјинска и чешка, док су
четиризаизборепутемелекторскескуп
штине: горанска, македонска, црногор
скаихрватска.
Након привременог закључења, упис

припадника националних мањина у
посебанбирачкисписакјенастављен4.
септембра.
Грађани општине Рума захтеве за

упис, брисање, промену или исправку
података подносе у згради општине
Орловићевабр.5илиумеснојканцела
рији по месту пребивалишта, односно
боравишта за интерно расељена лица
најкасниједо28.октобра.

Наконзакључењабирачкогсписка28.
октобра грађани захтеве за уписипро
мену података подносе надлежном
Министарству, прекоОпштинске управе
Руманајкасније72часапреданаодржа
вања избора, односно до 9. новембра.
ЗахтевисеподносеузградиОпштинске
управеуОрловићевојулицибр.5,канце
ларијабр.20.
Грађани увид могу вршити и на зва

ничнојинтернетстранициМинистарства
заљудскаимањинскаправаидруштве
ни дијалог https://upit.posebanbirackispi
sak.gov.rs/уношењемподатакаоЈМБГ.
Све додатне информације грађани

могу добити позивом на број 433910,
433911,433912,локал114,069721155,
каоипутеммејлаbirackispisak@ruma.rs
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

УКЛА ЊА ЊЕ ДИВЉИХ ДЕПО НИ ЈА УЗ ПОМОЋ МИНИ СТАР СТВА ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ

Чишће ње дивље депо ни је
у Кра љев ци ма

Укла ња ње дивље депо ни је код Кра ље ва ца ће се реа ли зо ва ти у наред них месец 
дана. У рум ској општи ни има 12 дивљих депо ни ја које се редов но чисте, али на 
жалост, врло брзо на истом месту ничу нове
Државни секретар у Мини

старству заштите животне
средине Александар Дујано
вић и председница Општине
АлександраЋирићсасарад
ницима,обишлису8.септем
бра радове на уклањању
великедивљедепонијеуКра
љевцима.
РумскаопштинајеодМини

старства заштите животне
срединедобилапетмилиона
динара са санирање у укла
њањедивљихдепонијауКра
љевцима и Добринцима, а
издвојила је још толико соп
ственихсредставазауклања
њедивљихдепонијанатери
торијиопштине.
Колико је ово велики про

блемуказујеиподатакдана
територији Србије има преко
3.500 дивљих депонија, а да
је уминуледве године укло
њенооко700.
Александар Дујановић је

истакаода се румска општи
надостаангажоваланаукла
њању отпада, нешто и уз
помоћМинистарства, које ће
финансијски помоћи и у
набавцивидеонадзора.
–Апелујемонасвеграђане

да отпад одлажу тамо где је
предвиђено.Министарствосе
труди да правимо рецикла
жнецентреикадасеобнове
рециклажни центри, тада се
може рециклирати отпад.

Тадаћеморадитиинасвести
грађана да кући раздвајају
отпад, јер је битно да се он
рециклира и тако се поново
можекористити.Око60одсто
отпада је искористљиво у
обновљиве изворе енергије,
указао је државни секретар
Дујановићидодаодасемора
радитинаподизањусвестио
значајуоветемејошодврти
ћа.
–Едукацијајеважна,деца

могудауче,аовистаријикоји
не могу треба да се казне,
истакао је Александар Дуја
новић.
–Заистасетрудимодауре

димо нашу животну средину,
даживимоу једнојчистијоји
лепшој средини, да подигне

мо свест свих нас колико је
важно чувати своју животну
средину и колико је важно
правилно отклањати отпад,
било да се реди о грађевин
скомиликомуналномотпаду,
реклајепредседницаЋирић.
Када је реч о површинама

сакојихјеуклоњенотпад,нај
ефикасније је да се постави
видео надзор, и ту у румској
општини има позитивних
искустава,каоштојескучајса
депонијомуЖарковцу.
Поред видео надзора,

локалнасамоуправајепоста
вила и велике контејнере у
свим месним заједницама, а
послесанирањаи уклањања
дивљих депонија свуда ће
засадитиидрвеће,какобисе

овајдевастиранпросторозе
ленио.
–Апелујемнанаше грађа

не да на правилан начин
одлажу отпад, заиста смо се
потрудили,опремилимехани
зацијом ЈП „Комуналац, на
позив грађани могу да дођу
да добију контејнер, да им
испразне сав грађевински и
комунални отпад, или да на
одговарајућа места поставе
контејнере. Све чинимо како
биолакшалиуклањањаотпа
даиутицалинасвест грађа
на,дасесвизаједнопотруди
модаучинимонашуопштину
чистијомизеленијом,истакла
јеАлександраЋирић.
Уклањањедивљедепоније

код Краљеваца ће се реали
зовати у наредних месец
дана.Урумскојопштиниима
12 дивљих депонија које се
редовночисте,алинажалост,
врло брзо на истом месту
ничунове.
После обиласка радова на

уклањању дивље депоније у
Краљевцимаодржанјеирад
ни састанак са државним
секретаромуГрадскојкући,а
разговаралосеоунапређењу
заштите животне средине,
као и о заједничком превен
тивном деловању локалне
самоуправе и Министарства,
каоиобудућимпројектима.

С. Џаку ла

Укла ња ње дивље депо ни је код Кра ље ва ца

Алек сан дар Дуја но вић и Алек сан дра Ћирић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИРИГ

Суве нир ни ца оправ да ла оче ки ва ња
ТокомјулауВрдникује,уоквируТури

стичкеорганизацијеОпштинеИриг,отво
рена сувенирница. То је био седми
инфраструктурни пројекат који јеМини
старство трговине, туризмаи телекому
никацијаодобрилоовојТуристичкојорга
низацији. Уз претходно нови објекат и
пресељење Туристичке организације из
Ирига у Врдник, те уређење платоа
испред саме Туристичке организације
добијен је један функционалан и лепо
опремњенпростор.Инфоцентарисуве
нирницасеналазеуКарађорђевојбби
све већи број туриста у Врднику овде
могудобитисвепотребнеинформације
о туристичкој понуди целе иришке
општине,алиидобитибесплатанпромо
материјал.
Такође,уновојсувенирнициупонуди

јевеликиизборсувенира,засвачијиукус
исвачијиџеп.
– Сувенирница је за ова непуна два

месеца потпуно оправдала па и према

шиланашаочекивања.Упонудиимамо
однајјефтинијихмагнета,којисеинајви
ше продају, шоља, привезака, мајица,
торби,шеширадоскупљихзиднихсато
ва и веома квалитетних пића са наших
простора, пре свега вина, упакованих у
квалитетне дрвене кутије. Сувенир је
увекдобарпоклонкадидетеугостеили
желитедасапутадонесетедрагојособи
„мализнакпажње“,кажезанашеновина
ДраганДрагичевић,директорТОИриг.
Неки од сувенира су аутентичан про

изводљудиизиришкеопштине, анеки
секупују,апотомбрендирају.
У овој години је настављен тренд

растабројаноћењауБањиВрдник.Тако
је само у јулу остварено близу 25.000
ноћења,аодпочеткагодинепазакључ
но са јулом103.000ноћења.Поређења
ради,прошлегодинејезацелугодинуу
Врдникуреализованооко110.000ноће
ња.

С. Џаку ла

ОдборнициСОРумасунасвојојсед
ници одржаној 12. септембра, усвојили
захтевНадзорног одбора ЈП „Водовод“
за давање сагласности на ценовнике
производаиуслугазарумскуииришку
општину, као и ценовник накнаде за
загађењејавнеканализације.Овеизме
не,кадајеречопотрошачимакатегори
је домаћинства, значе да ће вода по
кубномметрубитискупљазапетдина
ра.
Оваодлука јеобразложенапорастом

трошковапроизводњеводекојисуиза
званипресвега,растомценеелектрич
не енергије. Уместо досадашњих 51
динаркубикводекоштати56,10динара,
ако је потрошња преко 20 кубика нова
ценаје112,20динара,апреко40кубних
метараје168,30динара.
–Собзиромнаопредељењелокалне

самоуправедаизлазиусусретсоцијал
ним потребама грађана, али и да води
рачунаоочувањуекономскесупстанце
својих јавних предузећа, донели смо
одлукудасеценаводе коригује запет
динара по кубном метру. Знамо да је
повећањеценанепопуларно,алисмосе
трудили да она буду минимална и са
овимповећањемграђанићеисановим
ценама пити једну од најјефтинијих и
једнуоднајквалитетнијихводаунашем

окружењу, каже Стеван Ковачевић,
председникСОРума.
Донетајеодлукаиокориговањуцена

кадајеупитањуприкључивањенаводо
воднумрежу.
–Уоквирукорекцијаимамоиодлуку

којом ћемо утицати на дестимулисање
прекомерне потрошње пијаће воде,
односно блок тарифу, повећавајући
износе за оне потрошаче који троше
знатновишеводенегошто јепотребно
заосновнепотребеједногдомаћинства,
додаојеСтеванКовачевић.
Наовојседнициодборницисудонели

иодлукуоусвајањуЕвропскеповељео
родној равноправности на локалном
нивоу коју је сачинио Савет европских
општинаирегија,собзиромдадосада
локалнасамоуправанијеусвојилапоме
нутуповељу.
ЊомесеобавезујеКомисијазаравно

правностполоваСОРумаиОпштинска
управада,ускладусаЕвропскомпове
љом,израдеЛокалниакционипланрод
неравноправности,доксепредседница
Општинеовлашћуједапотпишеуписни
цувезанузаЕвропскуповељу.
Такође, локална самоуправа ће оба

вестити Савет европских општина и
регијаиСталнуконференцијуградоваи
општинаоусвајањуовеповеље.

 – Повеља отвара низ могућности у
сфери јачањаженскогпредузетништва,
а нама као локалној самоуправи даје
могућностучешћанабројнимконкурси
ма. Било би и нелогично да ми као
локална самоуправа на чијем су челу
две жене немамо усвојену Повељу о
родној равноправности, рекла је обра
злажућидоношењеодлукепредседница
ОпштинеАлександраЋирић.
Уоквирутачкеизборииименовањаза

в. д. директора Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ је поново имено
ванДамирВасиљевићТоскић,азав.д.
директора ЈП „Комуналац“ именован је
ДраганПанић, који јеидосадабиона
овојфункцији.

С. Џаку ла

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

Пове ћа на цена воде

Стеван Ковачевић

Дра ган Дра ги че вић

Одлу ка о поску пље њу воде је обра зло же на пора стом 
тро шко ва про из вод ње воде који су иза зва ни пре све га, 
растом цене елек трич не енер ги је. Уме сто доса да шњих 
51 динар кубик воде кошта ти 56,10 дина ра, ако је потро
шња пре ко 20 куби ка нова цена је 112,20 дина ра, а пре ко 
40 куб них мета ра је 168,30 дина ра
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У галерији „Мира Бртка“ Центра за културу
СтараПазовапочеткомсептембраотворена је
изложбамалогформата„Kорени8“академских
ликовнихуметникаСловака,којиживеуСрбији.
Отворио ју јестаропазовачкисликарЈанАгар
ски,идејнитворац,којијеизразиозадовољство
тимештопоосмипутучествујууметницисвих
генерацијааовегодинесепредставља24ауто
ра,међукојимаимаиСтаропазовчана.
–Наовогодишњојизложби,наградајеприпа

ла Зденки Марији Мадацки за серију малих
цртежа, а жири је такође доделио посебну
награду сликару Павелу Чањију. 79 радова
малог формата се могу погледати у Старој
Пазови до краја септембра, а ова поставка
представљанаставакизлагачкесезоне2022–
2023,рекаојеМаријанKаравла,стручнисарад
никзаликовнууметностЦентразакултуру.

З. К.

ОДР ЖАН 6. МЕЂУ НА РОД НИ КЊИ ЖЕВ НИ ФЕСТИ ВАЛ „ПРО ПОЕТ 2022.“

Инђи ја уго сти ла 56 књи жев ни ка 
из целог све та

На отва ра њу фести ва ла уру че на је и 
глав на награ да фести ва ла Гран при Про 
Поет ово го ди шњем лау ре а ту, песни ку 
Ива ну Негри шор цу. Добит ни ци овог при
зна ња прет ход них годи на били су Мати ја 
Бећ ко вић, Мило ван Вите зо вић, Перо 
Зубац, Љиља на Хабја но вић Ђуро вић и 
Љуби во је Ршу мо вић
На летњој сцени Галерије

Куће Војновића у четвртак,
08. септембра свечано је
отворен 6. Међународни
фестивал „Инђија Про поет
2022.“. Инђија је током пет
дана поменуте књижевне
манифестације била дома
ћин књижевницима, књижев
ним преводиоцима и кантау
торима из 20 држава. Међу
њима били су и проф. др
Густаво Вега Мансила из
Шпаније, проф. Дебасиш
Парашар из Индије, Ентела
Каси, председница „Пен клу
ба“изАлбанијеимногидру
ги.
Како је истакао Миодраг

Јакшић,директорфестивала
„ИнђијаПроПоет“, уз тради
ционалне фестивалске про
грамеКњижевнимеридијани,
Књижевни матине, Промоци
јеновихкњигаиВеликикњи
жевни митинг, учесници
фестивалаодржалисуикњи
жевне часове у свим основ
нимшколамаинђијскеопшти
не.Ове године наступили су
иуКелтскомселууИнђији,у

Новом Саду код споменика
Јовану ЈовановићуЗмају и у
БеоградууКућиЂуреЈакши
ћауСкадарлији.
–Веомасмозадовољнијер

смо успели да привучемо
праве књижевнике и вредне
уметнике из целог света
након две године борбе са
короном.Гостисунамстигли
из 20 земаља и то на још
један начин доказује колико
фестивал Про Поет поштује
књижевни свет, истакао је
Миодраг Јакшић, директор
фестивала„ИнђијаПроПоет“
идодао:
– Драго ми је што имамо

госте из Мексика, Шпаније,
Индије иштоће та сарадња
резултирати неким будућим
акцијамакојећесеодносити
на одлазак наших писаца и
преводе домаћих дела на
језикетихземаља.
На отварању фестивала

уручена је и главна награда
фестивала Гран при Про
Поетовогодишњемлауреату,
песнику Ивану Негришорцу.
Добитници овог признања

претходних година били су
Матија Бећковић, Милован
Витезовић, Перо Зубац,
Љиљана Хабјановић Ђуро
вићиЉубивојеРшумовић.
– Драго ми је што сам се

нашао у друштву добитника
награде Гран при Про Поет.
Иако фестивал кратко траје,
већсевиденекикритеријуми
истандарди које јепоставио
имени једрагоуколикомоје
стваралаштво удовољава
тимстандардима,рекаоИван
Негришорац,песникидобит
никглaвненаграденафести
валу.
Специјалнеповељефести

вала„ИнђијаПроПоет2022.“
уручене су писцима Месту
Шенолу из Турске, Густаву
Вега Мансили из Шпаније,
Дебасишу Парашару из
Индије,ДимитрисуП.Крани

отису из Грчке и италијанки
АнаМаријиДелОли.
–Фестивалом „ИнђијаПро

Поет“желимо,каоипретход
них година, да афирмишемо
наше књижевно стварала
штво и упознамо нашу јав
ностсасавременомкњижев
ношћу у свету, а Србију да
представимо као земљу са
озбиљним потенцијалом
организовања манифестаци
јауобластикултуре,додаоје
Миодраг Јакшић, директор
фестиваланаотварању.
Организатори Међународ

ног књижевног фестивала
„ИнђијаПроПоет“суУдруже
ње„МојСрем“,Културницен
тарИнђијаиНароднабибли
отека„ДрЂорђеНатошевић“
, а покровитељ је Општина
Инђија.

М. Ђ.

Гран при уру чен песни ку Ива ну Негри шор цу

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“ 

Отво ре на изло жба „Kорени 8“
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КАКО ЈЕ ГРАД СКА АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПОЛО ВИ НИ XIX ВЕКА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИВОТ МИТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (11)

„Да се сиро ма шном ста ле жу 
помог не... дава ти ће држа ва
сје ме сви ле них буба без плат но“

При пре ма: Дејан Мостар лић

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

УОгласу Градског поглаварства од23.октобра1883.годинекојијепот
писаопрвимитровачкиградоначел

никЋираМилекићконстатујеседапосто
јеучесталеоптужбестановништвакојима
мернициприликомразмеравањаземљи
шта у задружно  деобним пословима
прекомерно наплаћују своје услуге, при
чемусаизрадомнацртакаснеипогоди
нудана.Поштојеоваквопонашањеиза
звалоузрујаностинезадовољствограђа
на, одређује се строга истрага сваког
сличногпоступкаикажњавањеовихмер
никаодстранеорганаГрадскогпоглавар
ствауМитровици.

„У кан це ла ри ји ово га влди но га одје ла 
уче ста ле су тужбе да нје ки овла ште ни 
мјер ни ци зах те ва ју и узи ма ју пре ко мер
не при стој бе за сво је мјер нич ке рад ње у 
посло вих задру жнодиоб них, а израд бом 
тако вих нацр тах кад ка да и годи ну дана 
завла че. Пошто је тако опи са ни посту
пак мјер нич ких вешта ках тако ђер узру
ја но сти и неза до вољ ства пучан ства 
пово да дао, одре ђу је се овим да та 
област у сва ком слу ча ју који дозна стро
гу потра гу пове де, да се немар ни мјер
ни ци казне, .... тиме тако ве про ту ред
но сти с теме ља одстра не. Ово се сва
ком до зна ња ста вља , и ако се кому у 
тако вом слу ча ју непра вед но учи ни, има
ти ће сво ју жал бу код Град ског погла вар
ства под не ти, на коју ће стро га изви ђе
ња пове сти и окри вље ни заслу же ној 
казни под вр ћи.“
Прогласброј667од6.новембра1883.

године представља конкурс Градског
поглаварства Земуна за запошљавање
градског физикуса и лекара у градској
болницисадетаљнимусловимазањихов
избор и висином годишњих плата. Град
скифизикуснеможебитистаријиод45
година а лекар у градској болницимора
бити млађи од 40 година. Предност на
конкурсудата јелекаримаопштепраксе
али у обзирдолазе и хирурзи и бабице.
Осимсрпскогихрватскогјезикатражисе
познавање и немачког језика. Лекари се
обавезујунабесплатнолечењепацијена
та са упутомиимају обавезуда у варо

шкојболницирадеубесплатној ордина
цијипоједансат(преипослеподне).

„... Има ју се код овог Град ског заступ
ства попу ни ти 

1. место град ског физи ку са са годи
шњом пла том од 600 форин ти и ста на
ри ном од 200 форин ти 

2. место град ског лека ра за бол ни цу са 
годи шњом пла том од 400 форин ти и 100 
форин ти ста на ри не....

Док то ри цело куп ног леч ни штва има ју 
првен ство, узе ће се обзир и на док то ре 
меди цин ске хирур ги је и бабич лу ка, осо би
то ако су у којој јав ној бол ни ци слу жбо ва
ли. Осим хрват ског или срп ксог јези ка  
тра жи се и зна ње немач ког јези ка. Град
ски физи кус не може бити ста ри ји од 45 
годи на а град ски бол ни чар ни леч ник од 
40 годи на. Оба лека ра има ју под јед на ко 
све про пи са не сани теттске дужно сти 
оба вља ти и без плат но лечи ти све оне 
који се буду иска за ли са упут ни цом на 

бес плат не леко ве. Осим тога, има сва ки 
одре ди ти у варо шкој бол ни ци по један 
сат (један пре а дру ги по под не) за без
плат ну орди на ци ју....“
У Прогласу број 684 од 17. новембра

1883.годинеоглашавасеодлуканајвиших
угарскихорганавластидасесиромашном
становништвунаовимпросторимакојесе
бави узгојем свилених буба ради произ
водње свиле, испоручи бесплатно семе
свиленихбубакакобисепревазишлакри
за која код сиромашних произвођача
настајеупролећнодобакадсеостварују
најмањипољопривредниприходи.

 „Да се сиро ма шном ста ле жу у про
љет но доба, када нај ви ше потре бе има а 
нај ма ње заслу жи ти може – помог не, 
одлу чи ло је угар ско мини стар тсво у спо
ра зу му са Висо ком земаљ ском вла дом 
наро ду тиме помо ћи, да се изно ва зане
ма ре но сви ло гар ство у овом пред је лу 
подиг не, како да се тиме у крат ко вре ме 
ипак зна тан при ход при вре ди. Да се ово 
чини лагље изве сти може, дава ти ће 
држа ва сје ме сви ле них буба без плат но, 
тиме да сва ки онај који се гаје њем сви ле
них буба бави ти жели нека се нај да ље до 
кон ца овог месе ца код имов не обћи не 
овде, код госпо дар стве ног над зор ни ка 
Кова чи ћа сигур но при ја ви и тамо ће 
побли же о томе сазна ти.“
Прогласброј696од2.децембра1883.

годинепредстављапоследњипозивстал
нимжитељимаМитровицеда се одазову
редовном годишњем попису (конскрипци
ји). Грађани који се не пријаве у датом
рокубићеновчанокажњениса5форинти.

„Од стра не овог Погла вар ства се сви 
овом гра ду над ле жни и стал но бора ве ћи 
жите љи са овим зад њи пут пози ва ју на 
кон шкрип ци ју која ће се само још ове 
неде ље, то јест од сутра до иду ће неде
ље пред у зи ма ти. Дакле да се кон шкрип
ци ја за ову годи ну довр ши ти узмог не и да 
сва ки онај који још на попи си бијо није, 
нека ма који дан и у које год доба за вре ме 
уре дов ног сата сигур но и непро пу сти во 
дође, јер ће се од иду ће неде ље који овом 
пози ву не удо во љи сва ки са 5 форин ти 
нов ча не гло бе казни ти. “

Немар ни мер ни ци
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ПРИ ЧА О ХРА БРО СТИ И ВИЗИ ЈИ ЈЕД НЕ МАЈ КЕ 

Сузе и хра брост мај ке Пер си де
Умро је син и родила се

мајка. Прича о масакру
народа Срема, голору

ких људи, сељака, господе,
грађана, великих и малих,
невинихиништакривих,исто
временојеипричаохиљада
мародитељакојимасудеца,
ма било ког узраста да су,
одведенеизкуће.Раслоимје
то од срца, испод иконе, а
ондаунекотопло,аликрваво
лето,ратнодоба,већпомало
свикнутинановонасталеоку
пацијске околности, били су
гадно изненађени покретним
преким судом. Злочин се у
Срему1942.годинезваоиме
ном и презименом Виктор
Томић ињегове усташе. Има
данасстарацаистарицакоји
секаодецасећајутихзлочи
на крај православног гробља
у Сремској Митровици. Бака,
преживелаакцију1942,госпо
ђа Марија Маричић, рођена
Маркс, која се поводом годи
шњице овог масакра обрати
ла на обележавању на Спо
менгробљу, изрекла је једну
суштину:„Којепреживео,пре
живеоје.Коније,није“.Језива
јеистинауовимречима.Јези
ва и упозоравајућа. Госпођа
Марија је изрекла још једну
ствар са суђењањене мајке.
Докјеусташкисудијаодлучи
вао о животу и смрти, погле
даојеМаријинумајку,затими
Маријинумлађусеструкојаје
спокојно спавала на клупи и
рекао:„Јаднодете,спава,аи
незнадамусеоглавиради“.
Требалојеиматиродитељско
срцекојеможеиздржатиова
кве речи, и знање да се то
дете што спава док му се о
главирадиостанеживо.При
чеоратусукрваверодитељ
ске бајке. Све крвавије од
крвавијихисамосунекепре
творенеулегенде,јерјемајка
стегла срце, прекинула сузе,
костисинакојесуосталепод
митровачкиххумкама,претво
рила је у вечни прах српске
уметности и даровала свом
народунајлепшештосемогло
даровати.ТакосуСрбидоби
ли непревазиђено дело, а
њенсиннезаборав.
Била је то Персида Шума

новић, Шиђанка, рођена
Тубић. Прича о страдању
Саве Шумановићу је доказ
страдања грађанског, господ
скогслојаутојкрвавојакцији
изатирањуоногнајбољегшто
семоглородити.Шумановићи
и Тубићи су према историј
ским сведочанствима били

имућне и угледне породице.
Персидасепредкрај19.века
школовала на најбољим
европским лицејима. Била је
радна, способна, учтива и
интелигентна. За Милутина,
Савиног оца, удала се 1894.
РадованСремацнаводиједну
анегдоту. Персида се једном
приликом нашла код столара
који је израђивао кревете за
једног угледног господина.
Неке девојке које су се ту
нашлесањом,гласноипома
ло неваспитано су упитивале
Персиду хоће ли она бити
власница тих кревета.Нешто
касније,судбинајетакохтела,
ПерсидасеудалазаМилути
на Шумановића и постала је
власница баш тих кревета.
Билајеправавласницасвега
што су поседовали, била је
способна да води имање.
Саву јеродилауВинковцима
где је Милутин управљао
шумским газдинствима. По
повратку уШид, отворили су
пошту у својој кући, којом је
управо Персида управљала.
Напочетку20.векабилајето
реткост за целу Европу, а не
за овдашње прилике. Други
светскиратбиојетрагедијаза
Шумановиће, али ни Први
нису прегурали лако, јер се
Милутинразболеокаоаустро
угарски таоц.Све јеПерсида
прегурала.
Сава је имао таленат, а

Персида визију. Изузетно је
подупирала његов таленат,
одлазакнашколовањеуВишу
школу за умјетност и обрт у
Загребу, затим одлазак у
Загреб.Савајесликаопризо
ре,актове,завичајнепризоре,
Шид.Билодајесликаоактове
или пејзаже, Сава је оставио
диванприказистинскеичисте
природе,којасеоцртавакако
свуда око нас, тако и у телу
човековом, алионако како га
окоуметника,посматрачагле
да,видиинакрајурукаодока
преслика. Сава је за живота
имаовеликеизложбеипози
тивне критике. У Париз је
одлазио два пута, Париз је
тадабиоцентарсветскеумет
ности, а након личног слома,
Сава Шумановић се 1925.
враћауШид,анегдеод1928.
слика сремске пејзаже. Сава
својесликепотписујећирили
цомиознакомгодине.Душан
Ковачевић је у филму „Про
фесионалац“ дао можда нај
тачнији опис лепотеШумано
вићегсликарстваизтефазеу
реплции коју изговара Лука
Лабан гледајући Савину сли
ку:„Видиснег,каодајеправи.
Можеш грудву да направиш“.
СликаојеСаваиШидијанке,а
последњу изложбу је имао
1939. у Београду. Долази
1941.прваинаподручјуСре
ма је проглашена Независна
држава Хрватска. Ћирилица

је забрањена, Сава престаје
дапотписујеслике,означава
јућиихсамо годиномнастан
ка.Долазикрвавиавгуст1942.
инаВеликуГоспојину,урану
зору двојица усташа долазе
по Саву. На штафелају се
суше „Берачице“, Сава моли
дасеокупа,обуче.Дозвоља
вајуму.Љубимајкуиодлази,
знајућикуда гаводе.Госпођа
Персида скупља сву своју
храброст,поносисузеимоли
усташкевластидајојпоштеде
њеног сина, нашег Саву.
Међутим, Персиди, удови
Шумановић,стижеодговорда
семолбанеможеуслишити,и
Савине кости су међу хиља
дамакостијуунекадмочвар
ном земљишту, данашњег
Споменгробља.

Перисида је током рата
сачувала четиристо
седамнаест Савиних

слика, не да нам каже, ево
штасеподживикречбацило,
већ да нам каже ево шта се
добило. Кућу и слике, покло
нила је Шиду и свима нама.
Персида јебила јединамајка
због које се Тито прошетао
кроз Шид. Гледајући слике,
маршалјезажелеодаупозна
мајку која је родила оваквог
уметника. Персида, стара,
алиимудрагоспођа,речеда
не може због старости да се
креће, па је Тито Персиди
дошаонаноге.ЗбогПерсиде
смодобилисвогнајвећегсли
кара,СавуШумановићаиснег
као да је прави, јер је једна
мајка своје сузе мењала за
куражихрабростданамоно
најбоље од њеног детета
поклони у сећање и аманет:
„Сматрајући животну жељу
свогсинасвојомматеринском
иљудскомобавезом,оствару
јемједанаскаонашзаједнич
ки циљ поклањајући Савино
животно дело родном месту
којејеоновековечиокрозсво
ју љубав, учинио познатим и
славим својим сликама.
Посленесрећеинаглесмрти
мога сина, као аманет сам
задржала толико пута поно
вљенужељудањеговаумет
ностнађеместоибудесачу
вана у нашем родном крају.
Испуњавајућитајаманет,уве
рена сам у дубоко разумева
ње и љубав којом ће бити
прихваћен како од грађана
Шида,такоиодбудућихнара
штаја“, забележено је пово
домдаровног уговораПерси
де,Шиђанаинашеуметничке
баштине. Чи тан ка

Пер си да Шума но вић са Јоси пом Бро зом Титом
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Не срећ ни ка је до ста
од тур ских спа сла за ла 

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (19) ИРИ НА КАН ТА КУ ЗИН,
ЖЕ НА ДЕ СПО ТА ЂУР ЂА БРАН КО ВИ ЋА

НаконсмртидеспотаСте
фана Лазаревића, Бео
градом ће завладати

аустроугарски краљ Жигмунд.
Утиммоментима,наследивши
титулудеспота,ЂурађБранко
вић бива принуђен да створи
нову престоницу. У пролеће
1428.отпочињеизградњаСме
дерева.Преманароднојпоези
ји,незадовољнарајајеказива
ла:

“Кадмепиташправодатикажем:
јестмибилозаневољуљуту;
Акоморешзнатиипамтити
КадЈеринаСмедеревогради,
Па,наредименеуаргатлук.
Аргатовахтригодинедана,
Ијавукохдрвљеикамење,
Свеузмојаколаиволове;
Изапунедотригодинице,
Јанестекохпаренидинара,
Нит’заслужихнаногеопанке”!

Правоимечувенепроклете
Јерине, било је Ирина Канта
кузин. Византијска принцеза,
кћерТеодораКантакузина,26.
децембра1413.ступићеубрак
саЂурђемБранковићем.Про
клетствокојесевезујезаиме
Ирине Кантакузин, дубоко је
урезано у народно памћење.
Различита су тумачења због
којих једеспотицаозлоглаше
на. Најпре, током изградње
„пуну годину, ако не и више,
ван својих домова, Срби су
доносили оно огромно, тешко
камењекојејетребалодизати
с некадашњих римских варо
ши МонсАуреуса, Маргума и
Виминацијума;онисусвакако
гасиликреч,правилималтери
зидали;алионисени зашта
нису питали, и можда ништа
од свега тога невиђена посла
нисупоимали.Штојејошгоре,
како истиче Спремић „зидари
и њихова послуга морали су
рушити гробове својих најми
лијихштојепонародномпре
дањубиогрех“.Притом,глав
нинадзорникјебиоТома,мла
ђиЈерининбрат.Сдругестра
не, треба узети у обзирда су
колективне мисаоне предста
весвакогдруштва,увекобеле
жене јасним етноцентризмом,
сопственеслике,увексеодли
кују позитивном конoтацијом,
док слике о Другима без изу
зетка сигматизују оног другог.
Стога, није случајност, што је

главни кривац за муке кроз
којејепролазиосрпскинарод,
управо странкиња, представ
ницаДругекултуре,припадни
цаДругог,страног,туђегсвета,
света који је у њиховом бићу
будиоосећајстраха,нелагоде
и тескобе. Дакако, негативно
осликавање владарке стран
киње,добројепознатмоделу
књижевности.
Но,билобидобродаоста

вимопостранинароднупоези
јуидасеокренемоаутентич
ним историјским подацима.
Какву судбину је доживела
српскадеспотица?
Јерина је Ђурђу подарила

синове Стефана, Гргура и
Лазара, и кћерке Катарину и
Мару. Оно што Јерина дожи
вљава као мајка, тешко је
речима описати. У Ђурђевој
жељи да се ојача ослабљена
земља, Катарина бива удата
за грофа Урлиха II Цељског.
Својудругукћер,Мару,Ђурађ
даје за Мурата. Орбин ће
доношењеовакотешкеодлуке
приписати Јерини: „Да би га
умилостивио и с њиме се
измирио, Ђурађ му је послао
поклисара, собећањемдаће
му дати харач колики буде
хтеоидаћеизвршитисвешто

мунареди.НатоМуратпосла
Ђурђу Сараџипашу са свог
дворадатражиредованхарач,
каоисултанузаженудеспото
вукћерМарију.Тојејакоража
лостило Ђурђа, није му било
кривода плати харач, алиму
је било веома тешко да му
даде кћер за жену. На крају
савладан речима своје жене
Јерине,или(какоједругизову
Ирене), даде му је у нади да
ћесестимсродствомсасвим
помирити с Муратом, али
испаде другачије…“ Деспот
бива приморан да султану да
и сина Стефана, који постaје
талац. Муратов напад 1439.
године, условиће први пад
српскедеспотовине.УСмеде
ревуподопсадомбраниоцису
издржалитримесеца.Најзад,
18. августа 1439. године, због
глади су морали да предају
град Турцима. Турци су тада
заробилииодвелиуЦариград
идругогЈерининогиЂурђевог
сина,Гргура.
Да породична трагедија

буде већа, султан Мурат ће
сазнатизатајнупрепискубра
ће Стефана и Гргура, који су
се писмом обраћали своме
оцу. Изреволтирани зет, изри
че наредбу по којојСтефан и

Гргурморајубитиослепљени.
Нигрчевитоопирање,молбеи
сузе сестреМаре, неће спре
чититрагичанисход.Наконцу,
слепа браћа ће се вратити
својој кући у размени заро
бљеника...

МихаиловићизОстовице
остављаподатако јед
ном догађају који ће

Јерину представити у посве
другачијемсветлу,некаопро
клету већ као пожртвовану и
брижну супругу, која спашава
животсвомемужу.Наконбор
бе са Михајлом Силађијем,
заповедником београдским и
шураком Јована Хуњадија,
Ђурађгубидвапрстанаруци
и бива спроведен у Београд.
„АпоследвенедељеМихаило
Силађи изађе изБеограда са
неколико стотина коњаника и
ударинадеспотаноћуиодсе
чемудвапрстанадеснојруци
иухватига,ањеговсинЛазар
умаче.Однелисутададеспо
тауБеоград, тамосуизрачу
нали да треба да им да сто
хиљада златника и морао им
је оставити као јемство своју
жену по имену Јерину“. Краљ
Владиславбиојезаслужанза
Јерининоослобађање.„Итако
краљ Владислав нареди да

Де спо ти ца Ири на Бран ко вић Де спот Ђу рађ Бран ко вић
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деспотоваженабудепуштена
без икаквог злостављања, и
пуштена је.“ Поред синова и
силних функционера храбра
Јерина одлази код непријате
ља, суочава се са њим и
постаје јемац за свог мужа.
Постоји ли јачи доказ који
може да потврди Јеринину
оданост,љубавиверност?
Oкружен породицом, Јери

нинмуж је преминуо на Бад
њи дан 1456, у Смедереву.
Накондеспотове смрти, титу
лућенаследитинајмлађисин
његов,Лазар.Оноштоделује
готово нестварно, јесте сукоб
унутар владарске породице
Бранковић. Новаковић чак
оставља могућност да је „у
разлому деспота Лазара са
мајком и с најближим родом
његовим играла неку улогу и
Јелена,женањегова“.
Како каже Јиречек, „деца

деспота Ђурђа, после очине
смрти,немогахеникакодасе
сложе. Јерина је за живота
јошкаоматимогладастиша
несугласице.Аличимоназау
век склопи очи у Руднику,
побегоше још исте ноћи из
Рудника,сасвојимдрагоцено
стима и благом, слепи Гргур,
најстарији син деспотов,
сестра му Мара, бивша тур
ска царица и брат Јеринин,
ТомаКантакузин.НаПортиих
дочекаше најљубазније. У
Србији је остао само слепи
Стефан“.
Критовулпричакако је „по

слесмртиочевеЛазарлишио
мајкусвакогутицајаистално
јеузнемираваоинањунава
љивао, тражећи део очевог
наслеђа и блага који је она
биласакрила.Аонанетрпе
ћи његове претње, побеже

кришом са ћерком емирисом
и слепим сином Гргуром,
носећисасобомгрдноблаго.
Лазар сазнавши за ствар,
појуризањима,изатекнеиху
једнојодсвојих тврђава.Али
сусултаницаиГргуруграбив
ши да побегну благовремено
инеопаженоодњега,успели
да побегну на турско земљи
ште, а били су примљени од
царасарадошћуисапошто
вањем.Мати,пак,осталајету
због слабости и старости, а
мало доцније, сломљена од
тугеиболести,свршилајету
својживотибилатусахрање
на“.

Орбин ће отићи и корак
даље,тећезаЈерини
нусмртокривитиЛаза

ра: „Ђурађ је у завештању
одредиодањеговаженаЈери
науправљадржавомњегових
синова.АлиЛазар,незадово
љантиме,желећидапостане
потпуни господар, не марећи
застрахбожји,отроваојемај
куотровомусутимусалату“.
МилутинБојићјесамоједан

одписаца,који јепокушаода
изнесе пуну трагичност Јери
ниноглика.УБојићевојдрами,
Јеринапресмртипроговара:
“Даменеовденема,утвара

турскагадна,
Двор би нам порушила,

изгналанашељуде,
Одвелапредсулата,мачеви

даимсуде
...
Заовократковремесрпству

саммногодала,
Несрећника сам доста од

турскихспаслазала”!

У сле де ћем бро ју:
Је ле на Па ле о лог,

су пру га Ла за ра Бран ко ви ћа

Сме де рев ска твр ђа ва

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

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

је доделио средства.

РОТА РИ КЛУБ ДОНИ РАО САВРЕ МЕ НУ 
ОПРЕ МУ ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ
ИНФОР МА ТИЧ КЕ ПИСМЕ НО СТИ ДЕЦЕ 

Уру че ни дро но ви 
и робо ти

УГрадскојкући,седмогсеп
тембра је уприличена доде
лаедукативнеопремеувиду
дронова и робота за учење
програмирањаиелектронике.
Опрема је намењена основ
ним школама, а обезбедили
су их заједничкиРотари клуб
Сремска Митровица, Ротари
клуб Чукарица и Министар
ствопросвете,наукеитехно
лошкогразвоја.
Опрема је уручена пред

ставницима основних школа
са територијеСремског окру
га.
– Захваљујем се Ротари

клубу који већ другу годину
заредом донира опрему, не
само за митровачке школе,
већизашколеван града.То
је леп гест, који помажешко
лама,даседецабавеновим
технологијама, изјавио је
ЗоранЂурић,в.д.начелника
Градске управе за образова
ње.
Поред доделе ове опре

ме јеодржанаиедукација за
представнике школа. Опрему
ће користити ђаци у петом и
шестом разреду, са циљем
унапређења информатичке
писмености. Додељен је 51
роботи28дронова.

– Ово радимо на опште
доброчитаведруштвенезајед
нице у ери дигитализације,
а писменост деце је изузет
но битна у том смислу. Деца
тиме лако и брзо овладавају,
чак понеки ђаци су показали
склоностикатоме,бољенего
наставници, изјавио јеЖивко
Рајаковић,председникРотари
клубаСремскаМитровица.
Ротари клуб из Сремске

Митровице у акцијама бли
ско, традиционално, сарађује
са Ротари клубом Чукарица
изБеограда,чијисупредстав
ници такође присуствовали
доделиопреме.
Након тога је у митровач

комвртићу„Ђурђевак“уручен
мобилни намештај и уређаји
из области информационо 
комуникационе технологије,
да би најмлађи кроз рад са
таквомопремомнапредовали
насавременначин.
–Захвалнисмодонаторима

јерсупрепозналиколиконам
је та опрема битна у васпит
нообразовномрадусдецом,
посебно у њиховом раном
периоду, казала је Татјана
Ердељан главни васпитач у
вртићу„Ђурђевак“. А. Д.

Фото: Б. Т.

Уру че ње опре ме 
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ИН ТЕР В ЈУ: АН ЂЕЛ КО АНУШИЋ, ДО БИТ НИК КО ЧИ ЋЕ ВЕ НА ГРА ДЕ

Ко чић би да нас до пи сао
ЈаукесаЗмијања

Кад би се за гле дао у наш јав ни про стор, она ко ка ко је са мо он про зир љи во умео да 
се за гле да, у ма ло број не (ла ти нич не) књи жар ске из ло ге, ви део пре те жу ћи тас ино стра
не књи ге, на што нас је још дав но упо зо рио Цр њан ски, ви део да је срп ска ћи ри ли ца 
го то во про те ра на – ми слим да би ја ук нуо! И мо жда и до пи сао сво је ЈаукесаЗмијања
„Кочићеванаграда“,којаседодељујеза

допринос српској писаној речи уКочиће
вомслободарскомдуху,овегодине јана
Кочићевом збору 28. августа уручена
Анђелку Анушићу, песнику, прозном
писцу, есејисти, књижевном критичару и
публицисти. У образложењу жирија
(проф.дрДушкоПевуља,ЈованкаСтојчи
новић Николић и Предраг Бјелошевић)
речено је између осталог да „Анђелко
Анушић приказује судбину крајишких
СрбаодуспостављањаВојнеГраницепа
до нашег времена. Писац изванредно
познаје и дубински сагледава историјску
патњусвоганарода,алиињеговнеупоре
диви витализам у природнимнастојањи
мадасебиолошкиодржи.Упућенубога
ту литературу посвећену Војној Крајини,
Анушић познаје и њену културну и књи
жевнубаштину,акаодететогпростораи
вишеслојно усмено наслеђе. Реч је о
писцу који том тематском опсесивношћу
спасавачастсрпскелитературе,укојојје
страдање наших сународника оста
лотра ге ди ја без ка тар зе.“
„Кочићева награда“ била је повод за

разговорсаАнђелкомАнушићем,ограни
цамакаосудбинисрпскогнарода,осве

временојтемизлакојасепровлачикроз
готовосваАнушићевадела,о језику као
условуопстанкаједногнарода,анарочи
то о Петру Кочићу, којег Анушић, као и
БранкаЋопића,недоживљавасамокао
знаменитог претходника већ као духов
нусвој ту.

М НО ВИ НЕ: На по чет ку че сти та мо 
Вам Ко чи ће ву на гра ду и за хва љу јем на 
вре ме ну и па жњи ко је сте из дво ји ли за 
ин тер вју не дељ ни ку „Ми тро вач ке 
но ви не“. Гра ђу за сво ја књи жев на де ла 
про на ла зи те у исто риј ском, ан тро по
ло шком и кул тур ном је згру Ср ба Кра ји
шни ка – Вој них гра ни ча ра. За што се о 
њи хо вој суд би ни ра ни је ма ло зна ло и 
пи са ло? Где смо да нас, на ко јој гра ни
ци и на чи јој стра жи?

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ:Оникојисузна
липонештооВојнимграничаримаСрби
маКрајишницима–зналису.Иписалио
томе.Каоштојебилоионих,алиудале
комањемброју,којисучиталионоштоје
оњимабилопечатано.Каоусвемуувек
штоје,кадјеречонашемодносупрема
историјиињенимприкљученијима.Узро
цисумногобројнизаштосеоњиманије

шире,подробнијеинавремезнало.Није
сеучилоусрпскомнаставнопросветном
програму,каоштосетониданаснечини,
напротив, условно изузимајући поједине
катедреисторијскихнаука.Дасенавре
ме за њих сазнало, и спознала њихова
големахришћанска,демографска,култу
ролошка, економска, војничка и слобо
дарска жртва коју си принели на олтар
европскецивилизације,можданебибило
оне погромашке Ко ло не августа 1995.
године.Имождабигеополитичкаконфи
гурацијаоногаштоседојучезвалоБро
зоваЈугославија,аданаснетачно,патво
рачки, самоунижавајуће и окљаштарено
– Западни Балкан  изгледала сасвим
другачије. Дакле, кључни узроци за све
ово леже на страним окупаторима, ста
рим нашим душманима, али добрим
деломинанашемнемаруипословичном
одсуствузаинтегралнуперцепцију,писа
ну и прагматичну, свакидашњу и есхато
лошку, целине нашег народа.Данас смо
опетнаонојтврдој,старојграници,прем
даселеденикдојучерашњеггеополитич
когсупрематизмаубрзаноотапа!Награ
ници смо регионалне политичке гиљоти
не! И што је најжалосније, на граници

Са ово го ди шње до де ле „Ко чи ће ве на гра де“ у Стри чићи ма: Ан ђел ко Ану шић

M NOVINE :



2314. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINE

нашег порозног јединства, површне
саборности,неуцелињенерелигиозности,
разрокихстранчарења,странихинтереса,
лидерског егоизма и ескапизма који гра
ниче саегзорцизмом, иноверачкихмути
вода,иопетнашегнедовољног(међусоб
ног)културолошкогпознавањаисамопро
жимања.Аштосе тичестраже–ваљда
смо, коначно,настражикроваподкојим
живимо.Исвемисечини,намртвојстра
жи,дасенезаборави!

Чи та ју ћи Ва ше ро ма не и при по вет ке, 
на и ла зи мо на ро до сло ве Су жње ви ћа, 
Ма ца но ви ћа, Гр му ша, Гру ји ћа, Јан ко
ви ћа, Сми ља ни ћа, Пу шка ра, Па спа ља, 
Пје ва ли ца, Тр ку ља, Чи чи ћа итд... ко ји 
су по ко ле њи ма Кра ји шни ци, Су во ме
ђа ши, Ду би ча ни, Ко со ва ри, Гра ди на
ши, Ди нар ци, Ба ниј ци, Кор ду на ши, 
Кни ња ни... Из ко јих из во ра сте спо зна
ва ли њи хо во по ре кло и по ро дич не 
исто ри је? Шта де ли и спа ја Ану ши ћа 
ис тра жи ва ча и Ану ши ћа при по ве да ча? 
–Сватапрезимена,итопоси,суствар

ни;онисудојучеживопулсиралиупра
дедовском грунту, катастарској честици,
каоштоидаљепостојеумојимкњигама.
Али и у Небеском именослову, јер оно
што је једном именовано под Божјом
капом–ненестаје,непотиресе,упркос
свему. Већину одњих сам лично позна
вао, као ињихове родослове; друге сам
истраживао,проучавао.Многиодњихвећ
усвомеименуипрезимену,илиутопони
му,носе,поПромисли,образацсвогстра
далничкогетосаипатоса.Овогаписцаи
онога истраживача не дели ништа! То је
једна несливена, нераздељива личност
која стварност, живи живот и историју,
читананесвакидашњи,неовдашњиначин
којипонекадоздрављујућеболи!

Јед на од до ми нан ти у Ва шим књи
жев ним де ли ма је све вре ме на те ма 
зла, зло чи на и све ко ли ког људ ског 
стра да ња, о ко ји ма го во ри те кроз по је
ди нач не људ ске суд би не и кроз ко лек
тив. Ка жи те нам не што ви ше о то ме.
– Зло је такмац добру, његов точак!

Моји бројни јунаци носе у себи универ
залност општег библијског страдања, од
праоцаАдамапанаовамо, где јеодувек
наметибилооношточовекачиниБожјим
бићем. Тумачи мојих књижевних дела
нисутодовољноуочили.Нашнародвећ
читав миленијум скољавало је, и није
престало,иноверачкозлокојејепочесто
подупираноодстранеоногдомаћег зла,
санашегогњишта,акоје јеинајопакије,
најпогубније.Сетитесекакоотомепевају
ипишуоцииочевинашепоезијеипрозе
СветиСава,средњовековнанашапоези
ја,Његош,панароднипевачи.Папотом
ГолооточкимученициВелесПерић,Мар
коВрањешевић,ДрагославМихаиловић,
Борислав Пекић, као и они који нису
одвећ мирисали Плаву и Белу народну
љубичицу, као Бранко Ћопић, Младен
Ољача, Војислав Лубарда, Иван Ивано
вић(романЦр ве ни краљ!),ЈованРадуло
вић,ЂуроДамјановић,БраниславПетро
вић,РасткоЗакић,ГојкоЂого,ијошпоне
ко.

Ко су ју на ци Ва ших при по ве да ка и 
ро ма на? Шта им је за јед нич ко? Са чим 
се све су сре ћу и су ко бља ва ју? Ка кве је 
при ро де та бор ба и ка кав јој је ис ход?
–Тосумахомликовиизкорпусазапад

нихСрбаодморадоСаве,Петровегоре
иЖумберка,удолинамарекаУне,Врба
са,Дрине,Босне,Миљацке,Требишњице
иНеретве.Заједничкисуимстаридушма
ни,отровникатолицизамиисламскифун
даментализам који трају вековима. На
удару њихових затирача су три основна
обележјанашегсрпскогчовека,тамогде
год он живи: име, вера, језик. Потом се
стрелеодапињунањеговубаштину,пра
дедовину,кућу,грунт.Ињеговголиживот,
напочеткуикрају!Исходтеборбевидисе
данас свуда око нас, ко хоће и уме да
види,поселиштима,кућиштимаицркви
штима,пустолинамаилединама,ипого
товооЗадушницамананашимзашуште
нимидевастиранимгробљима,одКнина,
РијекеиЗадрадоГлине,Топуског,Војни
ћа и Карловца, преко Сиска, Загреба,
Иванић града, Крижеваца до Бјеловара,
одЂаковице,Приштине,Призрена,Вучи
трна, Девича, ВеликеХоче, доБосанске
Крупе,Сувемеђе,ВеликеКладуше.Јајца,
Травника, Зенице, Мостара, Стоца,
Фоче...Понешто од старог, староставног
сјаја, величине и моћи, као и трагике
мојихјунака,Крајишника,Граничара,како
предакатакоињиховихпотомака,савре
меника, развејанихпо свету–остало је,
уздамсе,умојимкњигама.Уколикосеса
нашом посрнулом, удешеном цивилиза
цијом не деси као са Александријском
библиотеком. Али, и иза ове чувене
библиотекепретеклесунекеважнекњи
ге.Духовнипелцери.

По себ ну вред ност пред ста вља Ваш 
пе снич ки је зик. Где је ње гов ко рен? 
Ко ли ка је сна га је зи ка? Ка ко се да нас 
од но си мо пре ма ма тер њем, срп ском 
је зи ку и шта чи ни мо за ње го ву бу дућ
ност?
–Кореннашегјезика,паимога,нарав

но,налазисеунашемнароду,ународном
усменомстваралаштву,дабоме,иунашој
богатојкњижевнојтрадицији.Моглобисе
мождаодговоритидајеснагајезикаоно
лика колика је и духовна, биолошка и

Анђелко Анушић, рођен 1953. годи
не,уГрадини,СуваМеђа,натромеђи
Босанске Крајине, Баније и Кордуна.
ЖивиуНовомСаду.Књижевник,есеји
ста, књижевни критичар, антологичар,
публициста.Пишепоезију,приповетке,
романе, есеје, приредиодвепесничке
антологије. Аутор 18 збирки песама,
осам књига приповетки, шест романа,
двекњигеесеја,монодрамеКо ло на,и
бројних публицистичких текстова.
ЗаступљенулектириРепубликеСрп
ске.Превођеннаенглески,француски,
руски,бугарскиимакедонскијезик.
Добитник бројних књижевних награ

да, између осталих: Печат вароши
сремскокарловачке, Стражилово,
Бранкова награда, Награда Сава
Мркаљ, Награда Браћа Мицић, Међу
народна награда Шушњар, Станко
Ракита,НаградаУдружења књижевни
каРепубликеСрпске,Златнасова,Гор
дана Тодоровић, Светозар Ћоровић,
Награда Бранко Ћопић, Андрићева
наградаиКочићеванаграда.

Би о гра фи ја
Да нас смо опет на оној 
твр дој, ста рој гра ни ци, 

прем да се ле де ник до ју че
ра шњег ге о по ли тич ког 
су пре ма ти зма убр за но 
ота па! На гра ни ци смо 
ре ги о нал не по ли тич ке 

ги љо ти не! И што је нај жа
ло сни је, на гра ни ци на шег 
по ро зног је дин ства, по вр
шне са бор но сти, не у це ли

ње не ре ли ги о зно сти, 
ра зро ких стран ча ре ња, 

стра них ин те ре са, ли дер
ског его и зма и еска пи зма 
ко ји гра ни че са ег зор ци
змом, ино ве рач ких му ти
во да, и опет на шег не до
вољ ног (ме ђу соб ног) кул
ту ро ло шког по зна ва ња и 

са мо про жи ма ња. А што се 
ти че стра же – ваљ да смо, 
ко нач но, на стра жи кро ва 
под ко јим жи ви мо. И све 

ми се чи ни, на мр твој 
стра жи, да се не за бо ра ви! 

Шта и ко ли ко чи ни мо за 
наш срп ски је зик, а за пра

во за на шу бу дућ ност, 
ви ди се по ње го вој за сту

пље но сти у на шем 
на став ном про гра му, од 
основ не шко ле до ка те

дре. Сви европ ски на ро ди 
има ју ве ћи број ча со ва у 
на ста ви, и ин сти ту ци о

нал но се ста ра ју о сво ме 
је зи ку и пи сму, о сво јој 

кул ту ри и књи жев но сти. 
Јер иза јед ног на ро да 

оста је са мо ње го во ду хов
но бла го, а књи жев на 

умет ност је, по ме ни, нај
ве ћа умет ност, и на вр ху 

је те веч не пи ра ми де
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материјалнаснага једногнарода.Е, сад,
поштојенашнарододпамтивекатлачен
ипоткраданотворено,брутално, проски
танкаомалокојинасвету,каоисобзи
ромнатодасенадњимнепрестановрше
разни експерименти у режији светских и
домаћихђавољихлаборанатамождаби
билоправилније,алинеисасвимправед
но,одговоритидајејезикнашеганарода,
његово укупно усмено језичко благо –
већеиодњегасамога,јергајесачувало
даопстанеиостанеусправан,спасилому
је памћење и сећање, без чега је сваки
човек непотпун, недовршен, необожен
човек, и као такав лак плен бесловесној
светској хорди која мар ши ра ко ба ја ги 
ле вом, а у стварности греде ка де сној
траншеји, рову.Шта и колико чинимо за
наш српски језик, а заправо за нашу
будућност,видисепоњеговојзаступље
ности у нашем наставном програму, од
основнешколедокатедре.Свиевропски
народиимајувећибројчасоваунастави,
и институционално се старају о своме
језикуиписму,освојојкултуриикњижев
ности.Јериза једногнародаостајесамо
његоводуховноблаго,акњижевнаумет
ност је, по мени, највећа уметност, и на
врхујетевечнепирамиде.

Жи вот ни пут и књи жев но де ло Пе тра 
Ко чи ћа су нео дво ји ви јед но од дру го га. 
Од ње га смо мно го на у чи ли о ду хов ној 
сна зи али и чо ве ко вим сла бо сти ма, о 
сло бо ди, исти ни, прав ди, ве ри, је зи ку... 
Шта би да нас Пе тар Ко чић имао да 
ка же свом ро ду? 
–Мислимдабисезагрцнуо,итешкоби

дошаодоречи!Кадбисезагледаоунаш
јавнипростор,онакокакојесамоонпро
зирљивоумеодасезагледа,умалоброј
не (латиничне) књижарске излоге, видео
претежући тас иностране књиге, на што
нас је још давно упозорио Црњански,
видеода јесрпскаћирилица готовопро
терана–мислимдабијаукнуо!Имождаи
дописао своје Ја у ке са Зми ја ња. А не
знамштабирекаодајевидеопонашим
улицама, тускоро,нашератаре којинас
хлебом и надом јоште хране, српске
земљоделцекојејеједанКочићевјунакс
умиљенијемназиваоме де но ље то – тај
нашостатакодостаткапољопривредника
којисеборезасвојстатус,својуне бе ску 
пла ту–мислимдабимораодадопишеи
своје чувене саборске (илити парламен
тарне)беседе!Самонезнамгдебиих,и
коме,данас(из)говорио!

Ка кву би по ру ку Ан ђел ко Ану шић 
упу тио сво јим са вре ме ни ци ма и чи та о
ци ма?
–Савременицимадаредовноодлазеу

нашехрамове,идаседубокозагледнуу
ИсусаХристосаи онуКњигу коју држи у
својојДесници.А читаоцимада се, иако
малобројни, удруже, и са јавних места
дигну свој глас за заштиту нашег језика,
писменице,културеикњижевности.Тоће
бити довољно да се и неке друге битне
ствари наших живота наскоро промене,
поправе. Опростите ми што ћу још ово
додати:мислимда су, помоме грешном
поимању ствари, два најбитнија мини
старствасвакедржавеапоготовонаше
– министарство културе и просвете, те
министарствопољопривреде.Кадтуцве
та – цвета на свим пољима друштвеног
живота!

С. Ћо сић

ВИШИ СУД ДОБИО ДОПУ ЊЕ НУ ОПТУ ЖНИ ЦУ ЗА УБИ СТВО 
ЉУБО МИ РА ТРНИ ЋА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нови дока зи
допу ни ли опту жни цу
ДопуњенаоптужницапротивВенесаЛека

ревића (38) из Сремске Митровице, која је
подигнута због кривичног дела тешко уби
ство,стиглајеуВишисудгдејенапровери,
реченојенашемлистуизовогсуда.Лекаре
вићјеокривљендајеЉубомираТрнића(43)
изСремскеМитровицепретукаодосмртиа
ондањеговотелоумотаоутепихиставиоу
гепекпутничкогаутомобила „голф“, где јеи
пронађеноунасељу„Камењар“.
Трнић,отацтројемалолетнедеце,прона

ђенједаннаконштојењеговнестанакполи
цији пријавила супруга Јована, која је све
временаслућиваладамусенештодесило.
ГодинуданапослетогзлочинаЈованакаже
да и даље не знашта је био разлог да се
њеномсупругуодузмеживотадецаоставе
безоца.
–ПреманалазимаобдукцијеЉубомирсе

угушиоодсвојекрви,њемујелицебилоуна
каженоодбатина.Штаседесилоутомста
ну,тознајусамооникојисубилитамо,
говориза„Мновине“Јованакојојсусада

јединабригаћеркице, једнаод11,5 година,
другаодседаминајмлађаоддвегодине.
Иакојеуовомзлочинубилаосумњичена

иНиколинаКатић(26),да јеизвршилакри
вично дело тешко убиство у саизвршила
штвуакојасетокомистрагеизјасниладаје
уванбрачнојвезисаЛекаревићем,ВЈТобу
ставило је истрагу, како наводе, јер нема

довољнодоказазаоптужење.
–Сматрамдаудовољнојмеринијерасве

тљен случај убиства мог супруга и да је
тужилаштво прерано донело закључак да
Николинанијеучествовалаузадавањууда
рацакојисудовелидосмртногисхода.Јаћу
то на суду покушати да докажем, јер ми је
јединамогућносттупреостала,кажеЈована.
Тог кобног 26. августа прошле године,

Љубомир је у послеподневним сатима пио
испредједнепродавницесајошдвапријате
ља.Какосуреклисведоцидогађаја,тадаје
наишаоВенескојисезакачиоса једнимод
његовихдругара,аЉубомирихјесмиривао
данедођедотуче.Кадасеситуацијасмири
лаВенес јепозваоЉубомирана још једно
пиће,штојеонпристаоиотишаокодНико
линеустан.ТражећиЉубомираираспитују
ћисекодособакојесугавиделе,Трнићеви
породични пријатељи полако су довели
полицијудотела.

С. Костић

Одмах након откривања злочина,
Венес и Николина су били у бекству, а
после четири дана они су пронађени и
ухапшениуатарукодЛаћарка.

Бек ство

„БОМ БА ШУ“ ИЗ ПУТИ НА ЦА ПРО ДУ ЖЕН ПРИ ТВОР

Раз ма тра ју се и окол но сти
које су дове ле до инци ден та
Зорану Радивојевићу (40) из Путина

ца,осумњиченомзакривичноделотешко
убиствоупокушају,изазивањеопштеопа
сностиинедозвољенапроизводња,држа
ње,ношењеипрометоружјаиексплозив
нихматерија,продуженјеидаљепритвор,
кажезанашлист,његовбранилацМилош
Стокић.КакојеуранијојизјавизаМНови
нерекаоЗорановотацМирко,онисупод
нелитужбупротивД.К.иД.С.каконаводе
збогмалтретирањањиховогсина,изнуде
иотмице,наосновукојејеВЈТуСремској
Митровици, сада покренуло поступак у
циљуутврђивања,штаједовелододога
ђаја који је оставио у шоку све оне који
познајуЗорана.

– Истрага још није завршена, раде се
вештачења, изводе се докази, кажеСто
кићдодајућидајеЗорандаосвојуодбрану
код јавногтужиоцакада јеприведен,али
збогдаљеистрагенијемогаодајепреци
зира.
Инциденткојисеодиграокаосценаиз

филма у једном угоститељском објекту
у Инђији, крајем маја прво је узнемирио
госте локала који су се у том тренутку
налазили,азатимисвеонекојисуимали
приликудапогледајуснимаккојисевеома
брзорашириоподруштвениммрежама.
Подсећања, кобног дана Радивојевић

је са пиштољем у руци пришао двојици
мушкараца док су седела у башти кафи
ћаииспалиохитацу једногодњих, који
га јенасрећупромашио.Какосевидело
на снимку које су забележиле камере из
локала,наконпуцњаведвојицамушкара
ца трчећим корацима крећу према напа
дачукојибежи,алисеонвраћа,улазиза
њимаулокалибацаручнубомбу,одкоје
насрећуниконијезадобиотежеповреде.
Отац ухапшеног у ранијој изјавио твр

диоје,дајењеговсинтоурадиокакоби
ставио тачку на претње које су трајале
дуживременскипериододгоренаведених
мушкараца.

С. Костић

–Питаосамсинагдемујеауто,аонми
јерекаодагајеоставионатехничкомпре
гледу,теккаснијесамсазнаодасугањих
двојицаузела,рекаојетадаМиркотврде
ћидањеговсиннијеузимаопареодоште
ћеногД.К.
Као мотив овог немилог догађаја наво

диоседајеЗорандаоузалогсвојаутомо
бил,акадагајеД.К.,притискаодаврати
паредошлоједоинцидента.

Није узи мао паре
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ДЕВЕТА БЕЋА РИ ЈА ДА У ДОБРИН ЦИ МА

Нај бо љи бећа рац из Голу би на ца

ЧлановиУдружењаграђана
„Рузмарин“ из Голубинаца
скували су најбољи бећар
паприкашнаБећаријадиодр
жанојуДобринцима.Славица
Беговић, председница Удру
жења жена „Тифани“ из
Добринаца, које је 4. септем
бра организовало по девети
пут такмичење у кувању
бећарца,кажедајезадовољ
наодзивомибројемучесника,
јер је ово прво такмичење
после паузе изазване панде
мијомкоронавируса.
–Временасјепослужило,а

поред кувања бећарца, орга
низовали смо и такмичења у
једењу шећерца и круњењу
кукуруза.Тосунамтрадицио
налнатакмичења,веселасуи
увек буде доста учесника.

Следеће године нам је јуби
ларна Бећаријада и жеља
намједаимамојошвишетак
мичара, али и да се наши
мештани више укључе, каже
Славица.
Она додаје да у сваком

местуиманекаманифестаци
јаидасеактивиженапосећу
јуи учествују нањима,а све
сеувекзавршилепимдруже
њем,узмузикуивечеру.
–Захваљујемсвимчлани

цаманашегудружењакојесе
максимално труде и дају све
одсебедасесвелепореали
зује,алиилокалнојсамоупра
ви која нам је дала највише
средстава за организацију
манифестације, а имали смо
испонзоре,реклајеСлавица
Беговић.

На овогодишњој Бећарија
ди је било 16 такмичарских
екипа, свака је добила по
пехар за учешће, а њихове
бећарпаприкашејеоцењивао
стручнижири.
– Организовање овакве

манифестације значипуноза
село, окупе се мештани, али
дођу иљуди са стране, дођу
наша пријатељска удружења.
Ово јевећпрераслоутради
ционалну манифестацију и
свакоселотребадаимавише

тихманифестација,даоживи,
дамладиостанунаселу.Миу
селу имамо доста деце, при
раштајнамједобар,апомаже
намилокалнасамоуправа.У
селу имамо и вртић који је
бесплатан,каоиуцелојрум
скојопштини,штодостазначи
зародитељекојирадеибаве
се пољопривредом, каже
МаркоЧестић, заменик пред
седникаСОРумакојијеисам
изДобринаца.

С. Џаку ла

Бећа ри ја да у Добрин ци ма

Митровачку гимназију је
посетила делегација преду
ниверзитетског образовања
државе Охајо, осмог септем
бра. Циљ посете је прошире
њесарадњеСрбијеиОхаја,на
цивилни сектор. Сарадња се
заснива на Програму држав
ногпартнерства.Гостисуима
ли прилику да се упознају са
домаћим образовним систе
мом, а Митровачка гимназија
јепрвашколауСрбијисакојом
ће се реализовати заједнички
пројекти.
– Значај сарадње са аме

ричким образовним системом
је велики, посебно са држа
вомОхајо која има наклоност
премаСрбији.Србијајеседма
земља са којом државаОхајо
има посебну сарадњу, а ове
године јеонапроширенаина
цивилни сектор. Национал
на гарда Охаја и Министар

ство војске Србије већ дуги
низ година су побратимљење
службе. УОхају је веома јака
српска дијаспора.Митровачка
гимназија јепрваодабраназа
сарадњуисадауОхајутражи
мо гимназију сличну овој, са

којом ће ученици радити раз
личите пројекте, изјавила је
МаријаКрнета,координаторза
предуниверзитетску сарадњу
СрбијеиОхаја.
Пројекат за сарадњу, са

којим је аплицирала Митро

вачка гимназија пре три годи
не се сада полако реализује,
објашњено је приликом посе
те.Збогпојавекорона–вируса
усветујепроцесуспорен,али
постојиплан зареализацију у
блискојбудућности.
– Због познате епидемио

лошкеситуацијепројекатније
могаобитиреализоватикакоје
планирано, а то подразумева
посетудецеизОхајашколама
коднасуМитровицииодлазак
нашедецеуОхајо.Митровач
кагимназијаидекоракиспред
свихкадасуупитањупројекти
и систем образовања, сматра
в.д.начелникаГрадскеуправе
заобразовање,ЗоранЂурић.
Митровачка гимназија је

гимназија усмереног типа и
представљаједнуоднајстари
јихинајугледнијихобразовних
установауСрбији. А. Д.

Фото: Б. Т.

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ДРЖА ВЕ ОХА ЈО ПОСЕ ТИ ЛА МИТРО ВАЧ КУ ГИМ НА ЗИ ЈУ

Реа ли за ци ја зајед нич ког про јек та

Марија Крнета Зоран Ђурић

Сла ви ца Бего вић Мир ко Честић



26 14. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINE СПОРТ

Фудбалски клуб „Сирми
јум“, Град Сремска Митрови
ца и митровачки Спортски
савезбилисудомаћинидеци
саКосова,односнодечацима
из околине Грачанице, током
протеклог викенда. Они су
одиграли више утакмица на
теренуОсновнешколе„Јован
Поповић“ са вршњацима,
домаћинима.
– Надамо се су ова деца

уживалау спортскимуслови
ма, какве иначе немају на
територији Косова. Ми смо
срећнијерможемодаихуго
стимо,апобедилисуњихови
осмесиидружење.Резултати
и голови су у другом плану,
иакознамодадецаиграјуна
утакмицама пуним срцем.
Желимо да нам дођу опет.
Оноштобихпосебноистакао
је то да све што се дешава
око посете је волонтерског
карактера,почевшиодактив
ности нашег клуба „Сирми
јум“, а посебно бих истакао
фудбалске судије, међу који
мајесудијаРајкоБодирогић,
који није тражио хонорар, а
организовао је дводневно

суђење, изјавио је секретар
Спортског савеза, Немања
Црнић.
Гостујућа Школа фудбала

„Змајеви” Фудбалског клуба
„Полет” броји око 100 члано
ва, а на овај пут је кренуло
четрдесет и петоро деце,
узрасних категорија пионири
ипетлићи.
Изузетно нам је драго што

смо гости у Сремској Митро

вици, захвалнисмона госто
примству. Надам се да ће и
онидоћикоднаснаКосовои
битинашигости.Децасупре
срећнаинадамседаћемои
убудуће организовати овакве
догађаје.Децијеовоизузетно
драгоцено, зато што деца
немају прилику на Косову и
Метохији да се овако играју
сасвојимвршњацима,друга
рима.Кадаорганизујемоова

конештоикадаимамоприли
ку да поведемо велики број
нашихчланова,веоманамје
важно,рекаојеНенадПетко
вићизшколефудбала„Змаје
ви”.
ДечацисаКосовасууглав

ном дошла из Лапљег Села,
Преоца, Доње Гуштерице и
Угљаре.

А. Д.
Фото: Б. Т.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПОСЕ ТА МАЛИ ША НА СА КОСО ВА

Фуд бал ство рио нова при ја тељ ства
Све што се деша вало око посе те било је волон тер ског карак те ра, а посеб но бих 

иста као фуд бал ске суди је, међу који ма је суди ја Рај ко Боди ро гић, који није тра жио 
хоно рар, а орга ни зо вао је дво днев но суђе ње, изја вио је секре тар Спорт ског саве за 
Нема ња Црнић

8. КОЛО MOZ ZART BET ПРВЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки“ бољи од „Рада“
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца  ФК „Рад“ Бео град 2:0 (0:0)

ФК „Рад нич ки“:Драгићевић,Миодраго
вић, Протић, Ивић, Абубакар, Гајић, Чара
пић,(од46.мин.С.Илић),Петровић(од63.
мин. Јанковић), Милинковић, (од 80. мин.
В. Илић),Ђорђевић (од 46. мин.М. Кова
чевић),Грбовић(од63.мин.Пиус).Тренер:
ДејанНиколић.

ФК „Рад“:Ђурковић,Гашић,Михајловић,
(од55.мин.Милосављевић),Марковић(од
55.мин.Мандић),Маркичић,Савић,Арсић,
Митровић, Адамовић, Јовановић, Благо
јевић (од 69. мин. Јаковљевић). Тренер :
БранкоМирјачић.
Стрелци:Милинковићу78.минутуиС.

Илићу86.минуту.
Жути картони: Гајић, Ђорђевић, Петро

вић,Милинковић,Пиус,С.Илић („Раднич
ки“),Адамовић,Маркишић(„Рад“).
Фудбалерисремскомитровачког„Раднич

ког“угостилисуусуботу10.септембрау8.
колуMozzartBetПрвелигеСрбијебеоград
ски„Рад“изаслуженотријумфовалирезул
татом2:0.
Играупрвомделуутакмиценијеобећа

вала лаку победу домаћина с обзиром да

су гости озбиљно запретили после пола
сата игре након шута Жељка Арсића са
некихдесетакметараполевојстрани.Гол
манМихајлоДрагићевићкрајњимнапором
скренуо је правац лопте и сачуваомрежу.
Изгледну прилику имао је до краја првог
полувремена и деветка „грађевинара“
Иван Марковић, али се голман Митровча
на још једном истакао. Домаћини су први
голпостиглиу78.минутукадајенаодлич
но проигравање Стефана Илића Никола
Милинковић захватио лопту и са неких 18
метараупутионеодбрањивпројектилугор
њиугаоголманагостију.Узавршниммину
тима утакмице играчи „Радничког“ после
једне гужве у шеснаестерцу противника
одличносесналазеидолазедодругоггола.
УсамљениСтефанИлићпримиојелоптуна
левојстраниинеометаносавладаоголма
на Ђурковића. Ова победа омогућила је
тимуизСремскеМитровицетренутнипла
сман на 11место табеле са девет освоје
нихбодова.Унаредномколу„Раднички“ће
гостоватинаНовомБеоградуекипиИМТа.
БранкоМијачић,шефструке„Рада“сма

тра да је његова екипа пре примљеног
голабилабољипротивник, теда је после
двепропуштенешансеуследиомајсторски
потезМилинковићакојијеопределиодаљи
токутакмице,јерјепоњему,искуснијаеки
па „Радничког“ успела да сачува и повећа
резултат.
ТренерМитровчанаДејанНиколићимао

језамеркенаигрусвојеекипеупрвомделу,
сматрајућидајебилодостагрчаиигребез
правогпасаишанси.
– У другом полувременом уласкомСте

фана Илића, Ковачевића и Јанковића
дошли смо до какве такве ситуације да
угрозимогол„Рада“инакрајусетоидого
дило.Повелисмоизиндивидуалногквали
тета послешутаМилинковића а други гол
јепоследицатогпрвогголаичињеницеда
смоискористилипросторкојинамсеуказао
упоследњихдесетакминутамеча,рекаоје
тренер„Радничког“прижељкујућидањего
ва екипа и у наредниммечевима прикаже
добруигруиостварижењенерезултате.

Д. Мостар лић

При ја тељ ска утак ми ца
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Слобода – Нови Сад 1921
3:1; ОФК Вршац – Јединство
0:1;Мачва–Лозница1:3;Мета
лац–ИМТ1:2;Инђија–Желе
зничар (су били одиграли у
понедељак); Раднички НБ –
Златибор1:0;Графичар–Тра
јал2:0;РадничкиСМ–Рад2:0.

Но ви Ба нов ци: Омладинац
– Тиса 4:3; Ста ра Па зо ва:
Јединство – Кабел 2:0; Бач ка
Па лан ка: ОФК Бачка – Борац
3:1; Пан че во: Динамо 1945 –
Хајдук19121:0;Еле мир:Наф
тагас – ОФК Бечеј 1918 2:1;
Оџа ци: Текстилац – Раднички
4:0;Сом бор: Раднички 1912 –
Први Мај 2:1;Ста ни шић: Ста
нишић1920–Подунавац0:1.

01.Раднички 5 4 0 1 9:3 12
02.Борац 5 3 1 1 11:5 10
03.Текстилац 5 3 1 1 8:4 10
04.ОФКБечеј 5 3 0 2 10:4 9
05.Јединство 5 3 0 2 8:9 9
06.Омладинац 5 2 2 1 6:5 8
07.Подунавац 5 2 2 1 4:3 8
08.Нафтагас 5 2 2 1 6:7 8
09.ОФКБачка 5 2 1 2 5:4 7
10.Хајдук 5 2 1 2 3:3 7
11.Раднички 5 1 2 2 3:8 5
12.ПрвиМај 5 1 1 3 6:8 4
13.Кабел 5 1 1 3 3:5 4
14.Тиса 5 1 1 3 10:13 4
15.Динамо 5 1 1 3 4:9 4
16.Станишић 5 1 0 4 3:9 3

Чукарички – Војводина 2:0;
Партизан – Младост 6:0; Мла
дост ГАТ – Спартак ЖК 1:0;
Нови Пазар – Црвена Звезда
1:2; Јавор Матис – Радник (су
били одиграли у понедељак);
Вождовац – Раднички Ниш (су
били одиграли у понедељак);
ТСЦ– Колубара 3:1;Напредак
–Раднички19231:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 5 4 1 0 7:1 13
02.Индекс 5 4 0 1 12:7 12
03.Слобода 5 3 1 1 8:3 10
04.Слога(Е) 5 3 0 2 8:9 9
05.Јединство 5 2 2 1 9:2 8
06.Дунав 5 2 2 1 3:2 8
07.Железнич. 5 2 1 2 10:6 7
08.Младост 5 2 1 2 7:6 7
09.Слога(Т) 5 2 1 2 2:2 7
10.Ветерник 5 2 1 2 4:7 7
11.ГФКСловен 5 2 0 3 5:6 6
12.Радн.(НП) 5 1 2 2 6:6 5
13.ДоњиСрем 5 1 2 2 4:7 5
14.Славија 5 1 0 4 10:12 3
15.Шајкаш 5 1 0 4 4:19 3
16.Радн.(Ш) 5 0 2 3 5:9 2

01.РФКГраф. 8 6 2 0 22:6 20
02.ИМТ 8 6 1 1 14:6 19
03.Железнич. 7 4 1 2 10:7 13
04.ОФКВршац 8 4 1 3 10:9 13
05.Металац 8 3 2 3 11:7 11
06.Инђија 7 2 4 1 9:5 10
07.Јединство 8 2 4 2 8:8 10
08.ГФКСлоб. 8 2 4 2 9:10 10
09.Мачва 8 3 1 4 9:13 10
10.Лозница 8 3 1 4 8:14 10
11.Радн.(СМ) 8 2 3 3 4:5 9
12.Радн.(НБ) 8 3 0 5 5:11 9
13.Златибор 8 2 2 4 10:13 8
14.Траyал 8 2 1 5 10:14 7
15.Рад 8 1 4 3 4:8 7
16.НовиСад 8 1 3 4 7:14 6

01.Ц.Звезда 9 7 2 0 29:5 23
02.Чукарички 10 7 1 2 20:10 22
03.НовиПазар 11 7 0 4 17:11 21
04.ТСЦ 11 5 5 1 16:4 20
05.Војводина 10 5 4 1 16:7 19
06.Партизан 9 5 3 1 21:6 18
07.Вождовац 10 5 2 3 10:11 17
08.Колубара 11 4 3 4 13:21 15
09.Напредак 10 3 2 5 9:12 11
10.Ј.Матис 10 3 2 5 12:20 11
11.Спартак 10 2 4 4 9:10 10
12.Раднички 11 2 3 6 5:12 9
13.Младост 11 2 3 6 16:24 9
14.Раднички 10 2 3 5 13:23 9
15.Млад.ГАТ 11 2 2 7 6:17 8
16.Радник 10 0 3 7 6:25 3

Ру ма: Фрушка Гора – Ерде
вик 2017 1:3;Ва ши ца: Напре
дак–Борац(Р)0:0;Ку ку јев ци:
Обилић1993–ЛСК0:1;Срем
скаРа ча:Срем–Граничар1:0;
Ве ли ки Ра дин ци: Борац (ВР)
– Јединство 2:6; Би кић До:
ОФК Бикић – Зека Буљубаша
1:0;Но ћај:Змај–БСК2:4.

01.БСК 4 4 0 0 16:5 12
02.Граничар 4 3 0 1 12:4 9
03.ЗекаБуљ. 4 3 0 1 11:4 9
04.Јединство 4 3 0 1 12:6 9
05.ОФКБикић 4 3 0 1 9:3 9
06.ЛСК 4 2 1 1 9:3 7
07.Ердевик 4 2 1 1 10:6 7
08.Срем 4 2 0 2 6:3 6
09.Обилић 4 1 1 2 3:7 4
10.Напредак 4 0 3 1 3:5 3
11.Ф.Гора 4 1 0 3 3:11 3
12.Змај 4 0 1 3 3:11 1
13.Борац(Р) 4 0 1 3 5:17 1
14.Борац(ВР) 4 0 0 4 6:23 0

01.Трговачки 3 3 0 0 10:7 9
02.Слога(Ч) 3 2 1 0 9:3 7
03.Сремац 2 2 0 0 5:1 6
04.Слобода 3 2 0 1 9:6 6
05.ОФКБосут 2 1 0 1 7:5 3
06.ОФКСпарта 3 1 0 2 6:8 3
07.Планинац 3 1 0 2 5:7 3
08.Срем 3 1 0 2 10:16 3
09.Митрос 3 0 2 1 8:9 2
10.Слога(З) 2 0 1 1 7:9 1
11.Напредак 3 0 0 3 2:7 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во:Љуково–ЦарУрош
4:3;До брин ци: Сремац – Кру
шедол 0:6; Но ви Кар лов ци:
Полет (НК) – Граничар 10:0;
Аша ња: Камени – Полет (Н)
1:0;Врд ник:Рудар–Напредак
4:0; Ши ма нов ци: Хајдук 1932
–ЧСК1:0;Кр че дин:Фрушкого
рац–Младост2:1.

01.Полет(НК) 4 4 0 0 21:2 12
02.Хајдук 4 4 0 0 12:0 12
03.Крушедол 4 4 0 0 12:2 12
04.Камени 4 3 0 1 9:6 9
05.Фрушкогор. 4 2 1 1 7:8 7
06.Полет(Н) 4 2 0 2 10:6 6
07.Младост 4 2 0 2 7:7 6
08.Љуково 4 1 1 2 7:11 4
09.Напредак 4 1 0 3 12:12 3
10.ЦарУрош 4 1 0 3 9:10 3
11.ЧСК 4 1 0 3 6:9 3
12.Рудар 4 1 0 3 6:9 3
13.Граничар 4 1 0 3 10:14 3
14.Сремац 4 0 0 4 0:32 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Партизан –
Борац 1925 8:0; Ви шњи ће во:
Хајдук(В)–Шумар0:3;Во гањ:
Слога–Сремац(Д)2:4;Ман ђе
лос: Фрушкогорац – Раднички
1:0;По пин ци:НапредакМери
диан – Хајдук (Б) 1:0;Ку змин:
Граничар – Јадран 1:1; Срем
скиМи ха љев ци: Срем –Под
риње 2:1;Вој ка: Сремац (В) –
Будућност1:1.

01.Шумар 5 4 1 0 19:5 13
02.Партизан 5 3 1 1 16:5 10
03.Напредак 5 3 1 1 10:5 10
04.Сремац(Д) 5 3 1 1 9:6 10
05.Будућност 5 3 1 1 8:6 10
06.Срем 5 3 0 2 11:8 9
07.Јадран 5 2 2 1 9:6 8
08.Хајдук(Б) 5 2 2 1 4:3 8
09.Раднички 5 2 1 2 9:3 7
10.Фрушкогор. 5 2 1 2 13:8 7
11.Граничар 5 2 1 2 8:11 7
12.Срем.(В) 5 1 1 3 4:8 4
13.Подриње 5 1 0 4 4:7 3
14.Хајдук(В) 5 1 0 4 4:10 3
15.Слога 5 0 2 3 5:14 2
16.Борац 5 0 1 4 2:30 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ру ма:ГФКСловен–Славија
1:0;До њиТо вар ник: Слобода
– Раднички (НП) 0:0; Бач ки
Ја рак:Младост–Ветерник0:2;
Ин ђи ја: Железничар – Слога
(Е)1:3;Ко виљ:Шајкаш1908–
Раднички (Ш) 3:1; Фу тог:
Индекс–ДоњиСрем20153:1;
Ру мен ка: Јединство – Хајдук
0:1; Ста ри Ба нов ци: Дунав –
Слога(Т)1:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шид: Једнота – Борац 3:0;
Ба тров ци:Омладинац–Грани
чар 3:3; Сот: Братство – Сре
мац(одложено);Бин гу ла:ОФК
Бингула–Синђелић3:5;Једин
ствојебилослободно.

Гра бов ци: Граничар –Доњи
Петровци 1:5; Хрт ков ци: Хрт
ковци–Јединство(П)3:1;Ма ли
Ра дин ци:Фрушкогорац–Борац
(С) 3:3; Јединство (К) је било
слободно.

1.Синђелић 2 2 0 0 11:4 6
2.Једнота 2 2 0 0 5:0 6
3.Борац 2 1 0 1 3:4 3
4.Омладинац 2 0 2 0 4:4 2
5.Сремац 1 0 1 0 1:1 1
6.Гранич. 2 0 1 1 3:5 1
7.ОФКБинг. 1 0 0 1 3:5 0
8.Јединство 1 0 0 1 1:3 0
9.Братство 1 0 0 1 1:6 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Ма ра дик:Слога(М)–Војво
дина 3:0;Ри ви ца: Планинац –
Дунав 0:1; Кр ње шев ци: Слога
(К) – Борац 2:1; 27.Октобар је
биослободан.

1.Слога(М) 2 1 1 0 3:0 4
2.Дунав 2 1 1 0 1:0 4
3.27.Октобар 1 1 0 0 6:0 3
4.Планинац 2 1 0 1 4:2 3
5.Слога(К) 1 1 0 0 2:1 3
6.Борац 2 0 0 2 2:6 0
7.Војводина 2 0 0 2 0:9 0

1.ДоњиПетр. 2 2 0 0 11:2 6
2.Хртковци 2 2 0 0 6:3 6
3.Фрушкогор. 1 0 1 0 3:3 1
4.Борац(С) 2 0 1 1 5:6 1
5.Једин.(П) 1 0 0 1 1:3 0
6.Гранич. 1 0 0 1 1:5 0
7.Једин.(К) 1 0 0 1 1:6 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Бре стач: ОФК Брестач –
Словен3:0;Кар лов чић:Ловац
– Младост 1935 3:0; Витез је
биослободан.

1.ОФКБрестач 1 1 0 0 3:0 3
2.Ловац 1 1 0 0 3:0 3
3.Витез 0 0 0 0 0:0 0
4.Словен 1 0 0 1 0:3 0
5.Младост 1 0 0 1 0:3 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ша шин ци:Слобода–Плани
нац 2:4;Срем скаМи тро ви ца:
Трговачки – ОФК Спарта 4:3;
Чал ма: Слога (Ч) – Напредак
2021 1:0; За са ви ца: Слога (З)
–Митрос4:4;Бо сут:ОФКБосут
–Срем6:3;Сремацјебиосло
бодан.
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13 МЕДА ЉА НАЈ МЛА ЂИМ АТЛЕ ТИ ЧА РИ МА „СИР МИ У МА“

Сир ми ум осво јио Сме де ре во

НАЈ МЛА ЂИ ФУД БА ЛЕ РИ ФК „ИНЂИ ЈА“ УЧЕ СТВО ВА ЛИ НА МЕЂУ НА РОД НОМ 
ТУР НИ РУ „ТРО ФЕЈ РАДО МИР АНТИЋ“

Вели ко иску ство за мале фуд ба ле ре

Деца из фудбалске школе Фудбал
скогклуба„ИнђијаТојоТајерс“учество
вала су на  2. Међународном дечијем
фестивалу фудбала „Трофеј Радомир
Антић“који јеодржан10.и11.септем
бра  у Ужицу. Осим родитеља, мале
надеинђијскогфудбалаупетак,9.сеп
тембра,путУжицаиспратилисуипред
ставници Савеза спортова општине
ИнђијакојисуусарадњисаОпштином
Инђијаорганизовалипревоззадецу.
Бојан Хемун, тренер млађих катего

рија уФК „Инђија“ захвалиосеСавезу
спортоваилокалнојсамоуправиштосу
омогућилималимфудбалеримадауче
ствујунамеђународномтурниру.
–Мићемосепотрудитидаиспунимо

очекивања и остваримо добар резул
тат.Циљнамједадеципружимоједан
добар турнир на којем ће се они, пре
свега,забављатиистећиноваискуства,
рекаојеХемун.
ПредставнициСавезаспортоваиста

кли су да ће та спортска организација
увек подржати младе наде локалног
спорта.Подсетилисудасузахваљујући
општини Инђија ове године издвојена
историјска средства за клубове, те да
семногоурадилоирадинаунапређе
њуспортскеинфраструктуре.
–Мислимдасмоисторијскимиздва

јањима доказали да Инђија није само
општина привреде, него и спорта.
Захваљујућитомеорганизујемоовакве

исличнеакцијекојезациљимајуразвој
децеиспортаунашојопштини,рекао
јеЉубомирКовачевић,секретарСаве
заспортоваопштинеИнђија.
Турнир „Трофеј Радомир Антић“

посвећенјенеговањусећањаналеген
дарног тренера и фудбалера Радоми
ра Антића, који је каријеру започео у
ужичкој „Слободи“, промоцији спорта
међумладима,здравогначинаживота,
тимскогдухаиспортскогферплеја.Та
манифестација окупила је ове године
око1.500децеиз116клубоваизСевер
не Македоније, Босне и Херцеговине,
ЦрнеГореиСрбије, узраста од седам
додванаестгодина.

М. Ђ.

Нај мла ђи инђиј ски фуд ба ле ри пред пола зак на тур нир

Тринаестмедаља,одчегашестзлатних,
освојилисунајмлађиатлетичари„Сирмиу
ма“на„ТрофејуСмедеревскетврђаве“одр
жаномпротеклогвикенда.
Позлатити су се Александар Радовано

вић,УрошПетровић,МихајлоТејић,Андреа
Маричићсаличнимрекордомускокуудаљ
од 3,66 метара. Огњен Тубић је за злато
мораодаскочи4,20метараудаљаДејан
Мојсинубацањувортексапостигаојечуде
сних52метраатекје2011.годиштеипред
њимјевеликаперспектива.
СребрнемедаљеосвојилисуНађаВуко

вићиРељаМилетић,обојенапрепонама.
Бронзане медаље припале су Уни Џевер,
Ким Сретковић, Дуња Јосимовић, Маша
ТравицаиМилаМимићнасвомпрвомтак
мичењуукаријери.
Међу првих пет на постољу били су и

Анастасија Станковић, Мина Петровић и
поновоодличнаЛараЏевер.
ТренерГоранПавловићизузетнојезадо

вољанипоносанучинкомсвојеекипе.Д. М.
Атле ти ча ри и тре нер „Сир ми у ма“ успе шни на Сме де рев ској твр ђа ви
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БОЈАН ЗДЕ ЛАР НАЈ БО ЉИ КАЈА КАШ СРБИ ЈЕ

Боја но ве брон зе у дру штву
нај бо љих свет ских каја ка ша
Домаћу спортску јавност

и многобројне Митровча
не обрадовала је вест да је
Бојан Зделар на недавном
Првенству света за јуниоре
и млађе сениоре у Сегедину
освојио две бронзане меда
ље у дисциплинама К1 1000
иК1500, чиме је показаода
једефинитивнонајбољикаја
кашСрбијеуједноседуиекс
траталентовани спортиста од
когасенајбољирезултатитек
очекују. Вредност Бојановог
резултата увећава чињени
цадајеуМађарскојвеслаоу
конкуренцији најбољих свет
ских кајакаша са прошлих
Олимпијских игара у Токију.
Унаредним годинама управо
МађарАдамВарга иАустра
лијанац Томас Грин који су
билинајбољиутркамана500
и 1000 метара, у сениорској
конкуренцијибићемеђуБоја
новимнајвећимтакмацимаза
највишестепеникепобеднич
когпостоља.Послелетошњег
Европскогпрвенствазајунио
реимлађесениореуБеогра
дугдеочигледнонијепоказао
својуправувредност,Бојанје
наступио на европском сени
орском шампионату у Мин
хену где је освојио одлично
четврто,односношестоместо
а Сегедин је био прилика за
светскумедаљу.По повратку
са највеће светске кајакашке
смотреБојанЗделар,кајакаш
митровачког „Вала“ поделио
је утиске са читаоцима „М
новина“.

–Пре почетка првенства
у Сегедину био сам свестан
да на Европском првенству
није била права слика мојих
могућности и да у конкурен
цији млађих сениора сигур
но могу да освојим медаљу.
Мислим да је овај пут конку
ренција била јача него прет
ходних година јер сам се
такмичиосамомцимакојису
освајалиолимпијскемедаље.
Билами је част да наступам
у таквој конкуренцији.Самим
тим,овајуспехјевећиисма
трамдасуовемедаљеможда
инајзначајнијеумојојкарије
ри,кажетрофејнимитровачки

кајакаш који је удосадашњој
каријери већи број медаља
освојио у трци на 500 мета
ра али га веслање на 1000
метаравишеинспиришејерје
реч о олимпијској дисципли
ни. Упркос јакој конкуренцији
надаосамсемедаљии како
су се све „коцкице поклопи
ле“,испалојеонакокакосам
прижељкивао, каже Бојан
који се припрема за послед
њеовогодишњетакмичење–
ПрвенствоСрбије.
Према његовим речима,

наредна такмичарска година
бићевеомаважнајерпочињу
квалификацијезаОлимпијаду

у Паризу због чега ће Свет
ско првенство у Дуизбургу
бити најважније такмичење у
нареднојсезони.Бојанћејош
једнусезонувеслатиуконку
ренцији млађих кајакашких
сениора.
– У Сремској Митровици

многиљуди су ми честитали
овај резултати то је замене
било још једно задовољство,
поштосвеоворадимзбогсво
јежељедасеостварималии
даусрећимдругељудеимоје
суграђане,што је још већи и
додатни мотив да се борим
штовишемогу,рекаојеБојан
Зделар. Д. Мостар лић

Бојан Зде лар после пре по днев ног тре нин га у про сто ри ја ма митро вач ког „Вала“

МИР ЈА НА ДАСО ВИЋ ЧЕТВР ТА НА МЕДИ ТЕ РАН СКИМ ИГРА МА ЗА МЛА ЂЕ СЕНИ ОР КЕ

Успех на првом међу на род ном так ми че њу
НаМедитеранскимиграмазамлађесениореисениорке(У23)

које су одржане прошлог викенда у Пескари (Италија), наша
репрезентативкаичланицаАК„Сирмиум“МирјанаДасовић,зау
зелаје4.местоудисциплинибацањакуглерезултатомод13,45
метара.
–Собзиромдајеовопрвомеђународнотакмичењеукарије

ри,4.местојепоприличануспех.Остајемалижалштобипре
масвојимрезултатимасапоследњадватакмичења(14,18ми
14,13м)Минасигурноосвојилабронзузакојујебилопотребно
постићи даљину од 14,08м.До претпоследње серијеМина је
билатрећа,кадајујепребациладомаћатакмичаркаизИтали
је.Билојенекихтехничкихпотешкоћаокоорганизацијеиспро
вођењатренингаупетакисуботу,што јемождаутицалоина
овотакмичењеиМининрезултат,алисвеусвемуморамобити
задовољни јер јевеликиуспехсамоучешћенаоваковеликом
такмичењу.ЗахваљујемосеСрпскоматлетскомсавезунаука
заномповерењу,тећемодатисвеодсебедаидућегодинешто
преиспунимонормуод14.50мзаЕвропскопрвенствомлађих
сениораисениоркикојесеналетоодржавауЕспоу,анаконтога
напастиидаљинеод15метара,напомињетренер„Сирмиума“
СлободанМацановић. Д. М.

Мир ја на Дасо вић на Меди те ран ским игра ма
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Кок тел љу ба ви
ВеликидеоСрбијејеовихданабио

прикуцан крај малих екрана,
погледаупртогутоштаћеуради

ти наши баскеташи на Европском
првенству. Хладан туш уследио је у
недељу,кадасунасИталијанипоштено
испрашилиисрушилисновеомедаљи.
А били смо тако убеђени да је дошло
времезазлато.
Досадајевећизашлостотинечлана

ка и хиљаде коментара на тему наше
брукеуБерлину.Општијеутисакдаје
Пешић омануо у припреми меча и
дозволиодагаИталијанипревеслају.
Елем,турнирсенаставља,апреноси

групнефазесумоглидасепратеина
РТСинаСпортКлубу.Онимањесрећ
ни,билисуосуђенинанаш јавнисер
вис. Једина светла тачка у спортској
редакцијиРТСсвиховихгодинајеСло
бодан Шаренац. Господин преноси
мечеве наше кошаркашке репрезента
ције, сада већ деценијама, и сви смо
већнавиклинањега.
Међутим,проблемјеуњеговимколе

гамакојисенереткопонашајукаодасу
палискрушке.Настрануонајуштогље
ниаутфитнакојисуосуђениводитељи
током студијских емисија. На страну и
избор гостију који често измами пита
ње:„Гдесуовогископали?“.Алинеком
петентностљудиизспортскередакције
јескандалозна.Огроманјебројприме
раизпрошлостикадасмоприсуствова
лиесенцијалномнепознавањуматери
јеодстранепојединихспортскихнови
наранашегјавногсервиса.
Свима јевећ јаснода јевећинањих

избегавала часове физичког у школи.
На глупе коментаре смо већ навикли,
тенереткоупозадинипичинекамузи
ка,доксегледапреносутакмице.Слу
шањекоментатора јесвојеврснаказна
зауши.
Е сада је сва глупост подигнута на

још већи ниво.Што би се рекло, пре
шлисуигрицу.Пренекидан јеемито
ван прилог чија је тема била песма
НедељкаБајићаБаје„Коктелљубави“.
Добро, рећи ће неко, људи су хтели
мало да опусте затегнуту атмосферу

једнимприлогомкојибашнемавезеса
дешавањима на кошаркашком терену.
Алионоштојеуследилојепрвокласна
срамота оних који су склепали ово
ремек–дело.
Бајина песма је последњих година

постала хитмеђунашимспортистима.
Посебно се могла чути приликом про
слављањапобедаититула.Међутим,у
овомприлогусмомогливидетииграче
енглеског Челзија који као суманути
играјуузтактовеБајинепесмедокпро
слављајутитулупрвакаЕвропеусвла
чионици.

Затим, гледамо како се иста песма
чујеикадакошаркашиЕфесаполивају
шампањцемВасуМицићапослеосваја
њаЕвролиге.Свипевајууглас,каода
сурођениСрби.
Није ту крај. Идемо у свлачионицу

Денвера где Јокић и дружина славе
победуузсрпскихит.Изгледадаих је
нашасдобронаучиосрпскијезик.
ТусуинавијачиЛиверпулаиМанче

стера којисупрепозналипотенцијали
певљивосткојуимаовајБајинбриљан
танурадак.
А песма стварно јесте заразна. А и

тема је занимљива.Баја волиизгледа
тесексуалнеегзибицијезванеména ge 
a tro is.
Питаћесенеко,пашта јеондапро

блемсаприлогомРТСа?Нијелилепо
тошто је једна наша песма доживела
такавуспехусветуипосталахит?

Памождајепроблемчињеницада
сеништаодовоганиједесило.Да
сусветесценеслављаузБајину

песмубилемонтажакојујенекоокачио
надруштвенемреже.Такорећи– заје
банција. Несрећнике из РТСа који су
направили тај прилог нико није обаве
стиоотоме.Пустишегаљудиуетари
испадоше тешке будале. А било је
довољносамомалоукључитимозак.И
информисатисе.
Доброједаимниконијепоказаомон

тажу саМесијем који пада у севдах и
раширенихрукупеванаконцертуСина
на Сакића. А можда су то чували за
фудбалиСветскопрвенство?Коћега
знати.

А пе сма ствар но 
је сте за ра зна. А и 

те ма је за ни мљи ва. 
Ба ја во ли из гле да те 
сек су ал не ег зи би ци је 
зва не ménageatrois

Женски фудбалски клуб
„ПравеДаме“изСтарихБано
вацапрвијеженскифудбалски
клубуопштиниСтараПазова,
основан2020.годинекојитре
нутнобројивишеод40члани
цаузрастаодосамдо26годи
на.Клубодржаватренингена
теренимаШколефудбалаВој
водина у Старим Бановцима,
а званичне утакмице игра на
теренуФK„Подунавац“уБеле
гишуиФK„Дунав“.
Овесезоне,праведаметак

миче се у Женској развојној
лиги„Север“уоквирукојесу3.
септембра одиграле утакмицу
против екипе Модоша коју су
убедљивосавладалесаневе
роватних9:0.
Оно што је новина, а што

представљауспешнореализо

ванциљпостављенприликом
оснивања самог клуба, јесте
формирање сениорске екипе,
уоквирукојејеклубпојачанза

чакшестиграчица,иточетири
изНовогСада,једнуизЗрења
нинаиједнуизПанчева.
– У првој нашој години у

сениорском фудбалу имамо
великеамбиције.Већовегоди
недапокушаћемодауђемоу
виши ранг. Свесни смо да ће
бититешко,алинадамосенај
бољем.Екипајеспојмладости
и искуства, лига је захтевна,
немамопревишеискустваине
знамокакоћетосвеизгледа
ти,алимислимдаћенакрају
бити добро, наводи Предраг
Предојевић,првитренер„Пра
вихдама“.
Требаспоменутиидајеовај

женски фудбалски клуб лане
остварио врло значајан учи
нак, када је постао шампион
Србије уМиниМакси лиги за
девојчицеитојесамоједанод
успехакојесуовемладеспор
тисткињезабележиле.

Д. Г.

„Пра ве даме“ спрем не за нове спорт ске иза зо ве

ЖФK „ПРА ВЕ ДАМЕ“ СПРЕ МАН ЗА НОВЕ ИЗА ЗО ВЕ

У успе шном тиму и две репре зен та тив ке
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ОК „ИНЂИ ЈА“

Ста ни слав Савић нови тре нер
СтаниславСавићтренеризСремске

Митровиценово јестручнопојачањеу
Одбојкашком клубу „Инђија“. Савиће
бити ангажован на позицији тренера
другеекипеибићезадужензаоргани
зацију рада самлађим категоријама у
ОК„Инђија“,истичупредставнициовог
клуба.Позанимањуархитекта,Стани
слав Савић је у одбојкашком погледу
вишитренеродбојкеса „А“лиценцом,
дипломирао наСпортскојАкадемији у
Београду (2010), код проф. др Горана

Нешића са највишом оценом. У својој
тридесетогодишњој тренерској пракси
предводио је мушке и женске сениор
ске екипе „Срема“ изСремскеМитро
вице,„Словен“изРуме,„Јединство“из
СтареПазове,„Војводина“НовиСади
„Славија“НовиСадсакојимајеосвојио
бројнапрваместаиизбориопласмане
у више рангове такмичења. У својој
колекцијитрофеја,поредпрвенствених
пехара војвођанских, других и првих
лига има и пехаре КУПа Војводине и

Србије. Такође у досадашњој тренер
ској каријери остварио је и запажене
резултатеурадусамлађимкатегорија
маклубоваукојимајерадио,изкојихје
потекао велик број играча и играчица
којисуигралиииграјуунационалним
селекцијама Југославије и Србије, а
некиодњихсусауспехомносилидрес
нашихнајтрофејнијихклубоваОК„Вој
водина“НовиСад,београдски„Црвена
Звезда“и„Партизан“.

М. Ђ.

ДОНА ЦИ ЈА ФУД БАЛ СКОГ САВЕ ЗА СРЕ БИ ЈЕ СРЕМ СКИМ КЛУ БО ВИ МА

Вред на опре ма за мале клу бо ве

У понедељак12. септембранаигра
лишту „Бане Ивановић“ у Сремској
Митровици подељена је спортска опре
мафудбалскимклубовимасатериторије
Фудбалског савеза Срема и ФС Нови
Сад. Опрему је обезбедио Фудбалски
савез Србије.  Ради се педесетак ком
плетадресовакојесудобиликлубовииз
свихсремскихопштина,каоисатерито
ријеГрадаНовогСада.
Уручењуопремејеприсуствоваозаме

никпредседникаФССилегендарницен
тарфор „Партизана“ Ненад Бјековић,
заменик градоначелника Сремске
Митровице Петар Самарџић, представ
нициФСВојводине,митровачкелокал
не самоуправе, митровачког Спортског
савеза као и представницифудбалских
клубовакојисудобилиопрему.

Обраћајућисеприсутнима,НенадБје
ковићјеистакаодајесаподручјаСрема
поникло много врхунских фудбалера и
дасудонацијекаоштојеоваодвеликог
значајазамалеклубове.
–Знамштазначи кадаматерски клу

бови добију овакву опрему. Био сам у
таквим ситуацијама. Надам се да ћемо
наставитиовајтрендпомоћималимклу
бовима,поручиојеНенадБјековић.
ПетарСамарџић јеистакаодамитро

вачка локална самоуправа значајна
средстваулажеуаматерскифудбалида
пружа велику подршку малим клубови
ма.  Он се захвалио ФСС на вредној
донацијималимклубовима.
– Све у фудбалу креће управо из

малихклубова.Улагањеутеклубовеје
значајно,аовакведонацијесудрагоце

не.Мисетрудимодаконтинуираноула
жемоуподизањеквалитетаусловатре
нирања и такмичења за нижеразредне
клубове.Такође,радимоинаомасовља
вањучланства, јерсеизтогквантитета
рађаиквалитет,јерморамподсетитида
сумноги репрезентативци поникли баш
измалих клубова. Ја једанодњих је и
БанеИвановић,покомесеизоветерен
на ком се налазимо, рекао је Петар
Самарџић.
ПредседникФКБСКизБешеноваДра

гољубЛакетићјерекаодајезадовољан
донацијомидаћеонамногозначитиза
овајклуб.
–Маликлубовиувекимајупроблемса

финансирањемиовакоквалитетнаопре
макојусмодобилићенапунозначити,
истакаојеЛакетић. С. Ћ.

Ненад Бје ко вић на додели опреме за фуд бал ске клу бо ве са тери то ри је Фуд бал ског саве за Сре ма и ФС Нови Сад
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АИКИ ДО КЛУ Б „СИР МИ УМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ЈЕ ПО БРО ЈУ МАЈ СТОР СКИХ 
ЗВА ЊА ЈЕДАН ОД ЗНА ЧАЈ НИ ЈИХ АИКИ ДО КЛУ БО ВА У СРБИ ЈИ

Хар мо ни ја вешти не и духа
Поен та аики доа је да нау чи те како да избег не те уда р це. Морам рећи и да је ово 

вешти на коју може те нау чи ти у било ком узра сном добу. Чак је и пре по руч љи во да 
буде те зре ли ји како би сте неке ства ри и тех ни ке боље при хва ти ли, каже Сло бо дан 
Кевић

Ближисетридесетогодишњијубилеј
постојања аикидо спорта у Срем
ској Митровици. Први тренинг у

данашњемАикидоклубу„Сирмиум“,јед
ном од најмлађих спортских колектива
уградупослеуводнепрезентацијеодр
жан је почетком октобра 1993. године.
Од тада је кроз секцију и клуб прошло
вишеод800полазника.Упротеклетри
деценије вишеод15 ученика стекло је
мајсторска звања, а недавно је у сали
„Митровачке гимназије“ пред сенсеи
јемМирком Јовандићем, председником
националногаикидосавезаиносиоцем
црног појаса (7. дана) одржано полага
њезаносиоцевишихмајсторскихаики
дозвања.Томприликомдемонстриране
су технике овеодбрамбене  помноги
ма најзахтевније јапанске борилачке
вештине.
На татамију у сали Месне заједни

це „Сутјеска“ данас се обучава до пет
наестак митровачких ученика. Знање
им преносе аикидомајстори и тренери
Дамир Николић, носилац црног појаса
(3. дан), Слободан Кевић и Мирослав
Маглићносиоцицрногпојаса(2.дан).
Прошле године прва девојка у истори
ји клуба  Александра Колтко, добила
је звање аикидо мајстора. Оснивач и
данашњи председник клуба је носилац
црног појаса (5. дан), Драган Кузмано
вићкојијесвојевременотренираомноге
борилачке вештине, а у аикидо спорту
показао се као један од најбољих уче
ника сенсеија Јовандића. „Сирмиум“ је
данас,побројумајсторскихзвањаједан
одзначајнијихаикидоклубовауСрбији.
Многи се јошсећају кад је предпрепу
номхалом„Пинки“2002.годинепоказни
тренинг одржао Тоширо Суга из Јапа
на,врхунскиинструкторимајсторцрног
појаса(6.дана).
На сам помен речи аикидо знамо да

је реч о једној од борилачких вештина,
али наша сазнања о суштини,филозо
фијииразликамаоветехникеуодносу
на друге, углавном су недовољна. Из
буквалног превода јапанског назива за
овај спорт издвајамо речи које значе
хармонију, енергију, дух и пут. Јасно је
даосновуовеборилачкетехникепоред
физичког аспекта чине ширина духа и
контрола ума. Аикидо је „пут духовне
хармоније“.Појединциаикидопосматра
јуискључивокаодуховнииинтелектуал
нипут.Инсистирасенастањументалне
преваге и увежбаности аикидо зналца
чији јепревасходнициљнеутралисање
ипотпунаконтроланадпотезимапотен
цијалног нападача, једног или више
њих.Каконападинисуупрвомплану,у
аикидоспортунеорганизујусетакмиче
ња већ само демонстрације вештине и

семинаринакојимасестичуновазнања
итехнике.Филозофијамирољубивости,
избегавања и одвраћања насилника у
много чемунеподудара се са суровим
такмичарским менталитетом који је у
основи савременог спорта, па и свако
дневног живота људи. Оснивач аикидо
вештине, о  сенсеи (велики учитељ)
МорихеиУешибаразвијаојеоветехнике
одтридесетихгодинапрошлогвека,да
бисеонеупослератномпериодураши

риле по савременом свету. У бившој
Југославији аикидо се појавио крајем
шесдесетихгодинапрошлогвека.
На почетку разговора, тренер „Сир

миума“СлободанКевићкојијебиоуче
сникпрвогдемонстрационогтренингау
СремскојМитровиципреготово30годи
на,кадајесалау„Сутјесци“биламала
завеликибројзаинтересованихпоједи
наца,износизанимљиведетаљевезане
занастанаковогспорта.Премањеговим

Тренинзиаикидоапочињунаклоном
ученикасенсеијуУешибиисамојсали
завежбање–дођоу.Уколикојетренер
узвањумајстораобавезноћеносити
црну хакаму, у противномдозвољено
је ношење обичне, беле. На почетку
тренингаученицисуседећемположа
ју на коленима  такозваној сеизи и
мирно, затворених очију „сређују“

мисли,концентришусеиуспоставља
ју ритам дисања. Нема беспотребне
причеикомешања.Нататамијувлада
савршенатишина.Унаставкутренин
га следи загревање са циљем да се
„разради“сваки зглобапотомсепре
лазинатехникекретања,вежбепадо
ва и три основне телесне технике,
односностава.

Савр ше на тиши на

МАЈ СТО РИ АИКИ ДОА ДЕМОН СТРИ РА ЈУ СВО ЈУ ВЕШТИ НУ: 
Тре не ри Сло бо дан Кевић (лево) и Миро слав Маглић
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речима,МорихеиУешиба као доказани
мајстораикиђуцуаивештинасакопљем
имачемсхватио једасупоменутетех
никетешкезавежбање.Собзиромдаје
био крхког здравља тражио је вештину
којаћебити технички толикосавршена
да примена снаге у њеном извођењу
нећеиматиодлучујућизначај.Тражиоје
начиндавежбеаикидокабудуупару,без
могућностимеђусобнихповреда.Уеши
ба је на неки начин борилачке технике
превео у уметност, повезујући физичку
спретностсапојмовимакаоштосухра
брост, мудрост, љубав или пријатељ
ство.Објединио је вежбеударацашта
пом,мачеминожем.Посебниударциу
аикидоу, такозване атемије дозвољени
сусамодофазеукојојсе„стопалаоног
који се брани не поравнају“, јер свака
наредни потез био би класичан напад.
Изузеводбранеоднападаножем,шта
помилимачемаикидокесуобучениза
неутралисање правилних карате напа
да,џудоисвакеврстехватова.
–Свака техника у аикидоу у реалној

ситуацијиможедасезавршиубилоком
тренутку који одговара ономе који се
брани,кажеСлободанКевићпокушава
јућиданајбољеопишециљ,алиимен
талнуснагу,смиреностиконцентрацију
коју мора имати лице које се брани.

Његова превасходна намера је да се
склонисалинијенапада.
Кевићдодаје даљуди који савладају

аикидо могу да схвате колико је једно
ставноилакоизбећисвакуврстунапада
иударца.
–Усуштини,све јеу„глави“– јерда

бисестеклапредностуодносунанапа
дача,техникауаикидоуморабитипра
вовремена.Тосепостижеразнимтехни
камавежбањапсихеипажњомда тех
ника одбране наступа истовремено са
почеткомнапада,каженашсаговорник.
Свиаикидомајсторикојисузвањесте
клиуоквирунационалнеисветскеасо
цијацијеимајупризнање„Хомбодођоа“
 централне сале за учење аикидо
вештине у Токију. Самим тим у препо
знатљивим црним хакамама – доњим
деловимаопреме,ониимајуправопри
суства тренинзимаи раду са свиммај
сторимаиученицимаусвету.Јапанцису
одредилидасемајсторскозвањеможе
добитисамопредмајсторомцрногпоја
сакојииманајмање(5.дан)овогзвања,
објашњаваСлободанКевић.
Аикидо је спорт, вештина, поглед на

смисао и начин живота који доноси
несумњиве користи у свакодневном,
реалномживотусвакогпознавацааики
доа.

–Уреалномживотуособакојасебави
аикидоом постаће психички смирена,
такодасукобикојимаевентуалноможе
присуствовати више не би изазивају
никаквеемоције,нарочитострах.Сећам
севременакадсамбиомладинисамсе
бавиоовомвештином,дајесвакисукоб
вршњака у некадашњем митровачком
Домуомладинеилинадругимместима
код мене изазивао одређену непријат
ностинервозу.Свакодневноувежбава
њеодбранеодразнихударацауверава
васдаувекпостојиначиндасеодбрани
теиданападачнијеупредности.Углав
ном су нападачи исхитрени, напети и
неконтролисани. Људи који се баве
борилачкимспортовимаврлореткосуу
ситуацијама да са неким улазе у тучу
или сукоб. За праве спортисте сала је
местогдесенавикаванаударцеиизво
диборилачкавештина.Заправо,поента
самог аикидоа је да научите како да
избегнете ударце. Морам рећи и да је
ововештинакојуможетенаучитиубило
ком узрасном добу. Чак је и препоруч
љиводабудетезрелијикакобистенеке
ствари и технике боље прихватили,
кажеСлободанКевићкојијевисокомај
сторско звање први пут понео 2003.
године.

Дејан Мостар лић

Фило зо фи ја миро љу би во сти, избе га ва ња и одвра ћа ња насил ни ка у мно го чему не 
поду да ра се са суро вим так ми чар ским мен та ли те том који је у осно ви савре ме ног 
спо р та, па и сва ко днев ног живо та људи. Осни вач аики до вешти не, о  сен сеи (вели
ки учи тељ) Мори хеи Уеши ба раз ви јао је ове тех ни ке од три де се тих годи на про шлог 
века, да би се оне у после рат ном пери о ду раши ри ле по савре ме ном све ту. У бив шој 
Југо сла ви ји аики до се поја вио кра јем шезде се тих годи на про шлог века

Гру па нај мла ђих пола зни ка Аики до клу ба „Сир ми ум“
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ОВАН: Очекује вас
пуно састанака и
комуникације са
сарадницима.Нажа

лост, многи састанци биће
одложени, а одржани неуспе
шнииличакпрекинути.Присут
најемогућностуласкауљубав
ни троугао. Што се тиче здра
вља могући проблеми везани
заглавуигениталије.

БИК: Пред вама је
недеља повећаног
обимапослаи при
том вас очекују и

тешкоће.Бићетеприсиљенида
уложитевишетрудаупословну
сферу. На пољу љубави нема
некихзначајнијихпромена.Нај
боље да контролишете љубо
мору јер је сувишна и може
покварити однос без потребе.
Причувајтедисајнеоргане.

БЛИ ЗАН ЦИ: Задо
вољни сте ситуаци
јомнапослу.Ефика
сно сте организова

ни,  посвећени обавезама и
одрађујете их на одговоран
начин.Кадајељубавупитању
отворенистезаулазакуљубав
нитроугаобезобзирадалисте
слободни или заузети. Имате
утисак да сте физички јаки и
отпорни,алисудисајниоргани
угрожени.

РАК:  Током ове
недеље бићете или
насастанцима,теле
фонској вези или

испред екрана пишући мејл.
Главни задатци су прављење
нових планова, успостављање
договораиновесарадње.Уко
лико сте слободни или у вези
чека вас динамичан однос са
новим односно  текућимпарт
нером.Кадајездрављеупита
њунајбољедаповедетерачуна
оисхрани.

ЛАВ:  Пред вама је
мало неповољан
период током којег
нећете успети да

нађете заједнички језик са
сарадницима нити да решите
пословнепроблеме.Генерално
стесви,безобзиранастатусу
мањој или већој мери незадо
вољни емотивном сфером.
Могућјеболукостима.

ДЕ ВИ ЦА:  Коначно
у с п о с т а в љ а т е
сарадњу са сарад
ницима и јако сте

задовољни због тога.Очекива
њасуприличновисока.Област
љубави поседује потенцијал,
али нисте у ситуацији да га
искористите због превише
пословнихобавеза.Другаполо
вина не схвата на најбољи
начинвашепонашањеимисли
да је игноришете. Циркулација
јелоша.

ВА ГА:  Задовољни
сте како се посао
одвија,сарадњомса
колегамаифинанси

јама. Када је љубав у питању
могућности су бројне. Ако сте
слободниупознаћетеособукоја
оставља одличан утисак, ако
стеувезиуживаћетесапартне
ром. Здравље је осетљиво и
потребно је повести рачуна о
дисајниморганима.

ШКОР ПИ ОН:Упркос
повећаном броју
обавеза одлично се
сналазите. Добар

сте организатор, брзо разми
шљатеиделате,такодаћесве
бити одрађено максимално
професионално.Љубавнасфе
ра је специфична у смислу
могућности уласка у љубавни
троугао, осим ако сте у браку.
Кадајездрављеупитањуосе
тљивесугениталијеибубрези.

СТРЕ ЛАЦ:  Напослу
вас очекују тешкоће
које ће вас мотиви
сати да уложите

додатни труд што ће уродити
плодом. Уколико сте слободни
коначно упознајете особу која
остављаодличанутисак,алије
заузета.Услучајудастезаузе
тиуодносупостојидозаљубо
море и лоше комуникације.
Причувајтедисајнеоргане.

ЈА РАЦ:  Добијате
нову пословну пону
ду која не оставља
повољан утисак да

стесклонида јеодбијете.Уко
лико сте слободни очекује вас
ново познанство. Уколико сте
заузети имате друга интересо
вања:можевасзаниматитајна
веза уколико сте у вези или
финансије,уколикостеубраку.
Нервознистеипотребанвамје
одмор.

ВО ДО ЛИ ЈА:Очекује
вас почетак новог
пословног пројекта.
Како је од друштве

ног значаја бићете пред очима
јавности и у контакту са пред
ставницима медија одлично
ћете се снаћи. Незадовољни
стеемотивномсфером,а једи
ноуколикостеубракуодносје
задовољавајући. Потребно је
даповедетерачунаоисхрани.

РИ БЕ:Успешнопли
вате пословним
водама. Имате
добру интуицију на

коју се ослањате. Када је
љубав у питању прилично сте
пасивни.Иаковаснекозанима
ништа не радите по питању
успостављања контаката. Уко
лико сте заузети партнер је
нерасположен.Могућипробле
мисастомаком.Немојтесена
својурукулечити.

VREMEPLOV
14. сеп тем бар

1812. Француске трупе под
НаполеономБонапартомушле
су у Москву, коју су Руси у
повлачењузапалили.
1982. Дан након саобраћајне
несреће, умрла је принцеза
ГрејсодМонака.
2003. На референдуму у
Шведској грађани су се изја
снили против прикључења те
земље европској монетарној
унији.

15. сеп тем бар
1890. Рођена енглеска књи
жевницаАгатаКристи.
1987.Немачкихакерипознати
као “Клуб Хаос” упали у ком
пјутерски систем НАСА и
инсталирали програм “Тројан
скикоњ”.

16. сеп тем бар
1620.Брод“Мејфлауер”кренуо
изенглескелукеСаутемптонс
путницима који ће основати
Плимут, прву сталну енглеску
колонијууСевернојАмерици.
1977. У Паризу у 53. години
умрла грчкаоперскапевачица
МаријаКалас.

17. сеп тем бар
1665. У Лондону избила епи
демијакугеукојојјеумрлооко
70.000људи.
1787. Делегати 12 од тада
шњих13државаСАДпотписа
лиуставСАД.Узкасниједода
теамандманетајустависада
наснази,каонајстаријиваже
ћиуставусвету.Уњемупрви
путпримењенаидејафранцу
ског филозофа Монтескјеа о
поделивластиназаконодавну,
извршнуисудску.

18. сеп тем бар
1851.Изашаојепрвибројаме
ричког дневника “Њујорк
тајмс”, који је основао Хенри
ЏервисРејмонд.
1970.Америчкипевачинајчу
венији рок гитариста 20. века
Џими Хендрикс умро је у 27.
години од прекомерне дозе
дроге.

19. сеп тем бар
1888.Првосветскотакмичење
за избор најлепше жене одр
жано у белгијској бањи Спа.
Првазваничнонајлепшажена
на планети постала осамнае
стогодишњаКреолкаизГваде
лупеБертаСукаре.
1985.УглавномградуМексика
Сијудад Мексику и околини у
земљотресу погинуло 12.000,
повређено40.000људи.

20. сеп тем бар
357 п.н.е.РођенјекраљАлек
сандарВелики,једаноднајве
ћих војсковођа свих времена.
Његова империјапростирала
се одИндије прекоПерсије и
МалеАзиједоГрчкеиМакедо
није.
1934. Рођена италијанска
филмска глумица Софија
Шиколоне,познатакаоСофија
Лорен.

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) сеп тем бар  
Преподобни Симеон Столпник;
ЦрквенаНовагодина

Че твр так, 15. (2) сеп тем бар  
Свети мученик Мамант; Свети
Јован Посник, Патријарх цари
градски

Пе так, 16. (3) сеп тем бар  
Св.свештмученикАнтим;Свети
Јованикије, Први Патријарх
српски

Су бо та, 17. (4) сеп тем бар  
Св.свештмуч.Вавила;Св.про
рокМојсајБоговидраг;СвПетар
Дабробосански; Преп. Стефан
Троношац

Не де ља, 18. (5) сеп тем бар  
СветипророкЗахаријаиСвета
праведнаЈелисавета
По не де љак, 19. (6) сеп тем бар  
Чудо Светог Архангела Михаи
ла;СветимученикЕвдоксије

Уто рак, 20. (7) сеп тем бар  
Свети мученик Созонт (Прет
празништво Рођења Пресвете
Богородице)

Crkveni
kalendar

Уштипци
од кромпира

Потребно: 2 кромпира, 1 јаје,
50 грама брашна, 1 децилитар
млека, 40 грама маргарина, 1
кашикаструганогсира,со,бибер.

Припрема: Ољуштен кромпир
скувати у сланој води. У посуди
размутитијаје,падодатибрашно,
пазећи да се не праве грудвице,
сипатимлакомлеко,додатистру
ганисир,посолитиипобиберити
поукусу.Охлађенкромпирпропа
сиратиипомешатисабрашноми
јајима. Све добро промешати са
виљушкомдаседобијекремаста
маса.Маргарин загрејати у тига
њу на умереној ватри и убацити
дведотрикашикетеста,подаље
једну од друге. Пржити неколико
минута, па окренути на другу
страну.Служититопле.

• Ле гла ми пла та, али 
имам осе ћај као да је 
не ко већ спа вао са њом.
• Де пре си ја у Ср би ји је 
ка да се ви ше не ра ду је те 
ни ту ђој не сре ћи.
•Пра ва же на ни ка да не 
ва ра му жа, али се че сто 
ка је што ни је. 
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Run dek & Eki pa у Сремској Митровици
Dar ko Run dek & Eki pa наступиће у

недељу,18.септембрау20:30часована
Житном Тргу у Сремској Митровици.
КонцерторганизујеУдружењезапромо
висањекултуреиуметностиArt Frontуз
подршкуГрадаСремскаМитровица.

Art Front, ново удружење грађана
СремскеМитровицеимазапланреали
зацијуактивностивезанихзапромоцију
културе и друштвено активног начина
животаумалом,уснуломградувојвођан
скепровинције.Иницијалниодборорга

низацијејеодабраоконцертДаркаРун
декакаопрвупромотивнуактивностArt 
Frontа,којабитребаладаупознаграђа
не Сремске Митровице са оснивачком
идејом,каоиплановимаудружења.
Удружењезасадабројиоко30Мит

ровчанакојиимајунамерудаунапреде
културни и уметнички живот у свом
граду и омогуће својим суграђанима
приступ садржајима који су до сада
били недоступни. Осим тога, један од
циљеваорганизацијејеиподизањееко

лошке свести у заједници, те није слу
чајнодајебашРундек,чувениеколош
киактивистаиборацзазаштитуживот
не средине одабран да својим при
суствомпредставиовоновоформирано
удружењеграду.
ИзArt Frontа поручујуда јеовосамо

први у низу догађаја које ће удружење
организовати у Сремској Митровици у
наредномпериоду,авестиоактивност
имасемогупратитинаFacebookиInsta
gramпрофилимаудружења.

ИЗЛО ЖБА У ЗАВИ ЧАЈ НОЈ КУЋИ У ШИМА НОВ ЦИ МА

На тра гу све тло сти

МајсторифотографијеизцелеСрбије
окупилисусеунедељу,4.септембра,у
Шимановцима на другом Фото сафари
ју „Шимановци2022“,уоквирукојег јеу
Завичајнојкућиотворенаизложбафото
графија„Натрагусветлости“.Организа
тор изложбе је Фото савез Србије који
је,усарадњисаФотоклубомБеогради
Фото клубомШимановци, а уз подршку
ОпштинеПећинцииТуристичкеоргани
зације општинеПећинци,шимановачкој
публициприказаорадовечлановаСаве
за којисудобилинајвишапризнањана
значајним домаћим и међународним
изложбаматокомпретходнегодине.
На отварању изложбе, фотографе и

публику поздравили су заменик пред
седника Општине Пећинци Зоран Вој
кић, председник Савета месне заједни
це Шимановци Александар Мандић и
председник Фото савеза Србије Брани
слав Бркић, као и фотограф Фото клу
ба„Шимановци“иФотоклуба„Београд“
Слободан Чавић по чијим речима је
изложба„Натрагусветлости“репрезен
тативна смотра аматерског фотограф
скогстваралаштва,којатребадаподржи
иафирмишекакосамуфотографијутако
ињенеауторе.
–Изложба„Натрагусветлости“јеједна

однајвећихизложбиФотосавезаСрбије
којасеорганизујеједномгодишњеитоу
већимградовима,такодасмомизаиста
почаствоваништојеовегодинеишима
новачка публика у прилици да види 60
фотографија награђених аутора, рекао
јеЧавићидодаода јеизложбаотворе

на у Завичајној кући до краја месеца,
накончегаследиотварањеновепостав
кеповодомовогодишњегФотосафарија,
такођеподпатронатомФСС.
ДругиФото сафари започео је раније

токомданаокупљањемпреко90учесни
кауШимановцима,дабисезатимуче
снициупутиликаСпецијалномрезерва
ту природе „Обедска бара“ иЕтно кући
„Путник“ у Купинову, где их је дочекала
Љубица Бошковић, директорка Тури
стичке организације општине Пећинци,
којаимјепожелеладобродошлицу.
Чавић додаје да Фото сафари има

велики значај за промоцију општине
Пећинци, јерсеокупљајуфотографииз
целе Србије и Републике Српске, који
својим објективима, како је рекао, на
оригиналанначиностављајунеизбрисив
траг о природним и културно  историј
скимлепотамапећиначкеопштине.
–НашСафаријеоцењенкаоједанод

најбоље организованих и садржајних у
Србији.Трудимоседамаксималноиспо
штујемо све што договоримо, а велику
помоћимамоодМеснезаједницеШима
новци, Општине Пећинци, ТО општи
не Пећинци. Сви заједно се трудимо
да будемо прави домаћини, онако како
самоСремциумеју“–изјавио јеЧавић,
и захвалио се Удружењу жена „Шима
новчанке“,ФД„Искон“иДННТ„Купиник“,
члановима Удружења за неговање ста
рих заната и вештина „Бели Орлови“,
каоисвиммоделимакојисусесаврше
ноуклопилиуприроднелепотеОбедске
баре,КупиноваиШимановаца. С. Ђ.

Са отва ра ња изло жбе „На тра гу све тло сти“

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ 
РУМА

„Хај де да
сру ши мо зидо ве“
Петодневном посетом наставника из

ИталијеиШпанијеОШ„ЗмајЈоваЈовано
вић“уРумизапочелајеконкретнареали
зација пројекта Еразмус+ „Хајде да сру
шимо зидове“. Овај пројекат је значајан
потомештопрвипутукључујемобилност
ученикауинклузијиитоизосновнихшко
ла.
Тодосаданијебилапраксаи„Змајева“

школајепрвакојојјетакавпројекатодо
бренуоквирупрограмаЕразмус+.

Маја Хупик је наставница енглеског
језикаикоординаторкаовогпројектакоја
кажедасусе,послеонлајнконференције
уБону,повезалисаколегамаизИталијеи
Шпаније и почели да раде на пројекту
који је потоми одобрен. Конкретно, овај
пројекатподразумевамобилностосморо
„Змајевих“ученикаидванаставникакоја
ће ићи уИталију, после тога ће деца из
ИталијеиШпаниједоћиуСрбијуипотом
децаидууШпанију.
Свакамобилностподразумевапутова

њеодседамраднихдана,петушколии
дваданакојасупредвиђеназапутовања.
–Основнициљ једадецауинклузији

добију прилику да виде како њихови
вршњациудругомсрединамаживеида
касниједелетаискуствасасвојимдруго
вима,истиченаставницаМајаХупик.
Мигел Рецио је наставник у средњој

школи у Мадриду, а предаје техничке и
информатичкепредмете.Овдеурумској
школи се припремала агенда посете
шпанскомградуАлкаладеЕнаресиита
лијанском граду Тренту. Мигел Рецио
кажедаћеученициизРумеиматиприли
кудаобиђуМадрид,каоиградАлкаладе
Енарес,гдејерођенславниСервантеси
укојемсеналазишколапартнеруовом
пројекту. С. Џ.


