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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

Pudarski dani u Irigu

Darko Rundek 
u Sremskoj 
Mitrovici 
odr`ao
koncert
za pam}ewe



ЦРВЕНИКРСТПЕЋИНЦИ

ОбележенСветскиданпрвепомоћи
Под сло га ном „Учи мо да 

пома же мо целог живо та“ 
Црве ни крст Пећин ци обе
ле жио је Свет ски дан прве 
помо ћи. Ука зу ју ћи на зна чај 
стал ног обна вља ња зна
ња из прве помо ћи и усва
ја ња нових тех ни ка који ма 
се ука зи ва њем нео д ло жне 
помо ћи спа ша ва ју живо ти 
људи, Црве ни крст Пећин ци 
13. сеп тем бра орга ни зо вао 
је јав ни час.

Том при ли ком волон тер 
Црве ног крста др Милош 
Михић одр жао је јав ни час у 
Основ ној шко ли „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Пећин ци ма 
за уче ни ке четвр тог раз ре
да, током којег су и уче ни ци 
могли да уче ству ју у демон
стра ци ја ма спро во ђе ња 
мера ожи вља ва ња.

Како нам је рекла Гор
да на Коње вић, секре тар 
пећи нач ког ЦК, Свет ски дан 
прве помо ћи обе ле жа ва ју 
орга ни за ци је Црве ног крста 
низом актив но сти који ма је 
циљ да се широј јав но сти 
скре не пажња на важност 
позна ва ња начи на хит ног 
дело ва ња у ситу а ци ја ма 
где је неко ме повре дом или 

ста њем угро жен живот.
– Ове годи не, позва на су 

деца да започ ну са уче њем 
јед но став них тех ни ка прве 
помо ћи, одра сли да сте че
на зна ња и вешти не обна
вља ју и про ши ру ју током 
живо та, као и ста ри ји одра
сли гра ђа ни који ма се, буду
ћи да су рањи ва кате го ри ја 
ста нов ни штва, пре по ру чу је 
да обра те пажњу на ране 

зна ке потен ци јал но опа сних 
ста ња и при ме не пре вен
тив не мере зашти те. Прва 
помоћ пред ста вља јед ну од 
цен трал них обла сти дело
ва ња Црве ног крста свих 
зема ља. Уз пре по ру ку да 
уче ње прве помо ћи буде 
цело жи вот на актив ност за 
ста нов ни штво свих узра ста, 
акце нат је, тако ђе, ста вљен 
на доступ ност обу ке, јер је 

позна ва ње вешти не нео д
ло жне помо ћи дра го це но за 
све, рекла нам је Коње вић.

Она дода је, да је део обе
ле жа ва ња овог важног дана 
посве ћен еду ка ци ји ста нов
ни штва и реа го ва њу при ли
ком наглог срча ног засто ја 
која се спро во ди у окви ру 
кам па ње „Живот у тво јим 
рука ма“.

С.Ђ.

ЈавничасуОсновнојшколи„СлободанБајићПаја“

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈАОПШТИНЕИНЂИЈА

„СрпскаКападокија“
свеизвеснија

Деле га ци ја Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја, пред во ђе на дирек то
ром Мила ном Бого је ви ћем, недав но 
је бора ви ла у зва нич ној посе ти обла
сти Капа до ки ја пово дом успо ста вља
ња сарад ње са парт не ри ма из Тур ске 
и фор ми ра ња „Срп ске Капа до ки је“ у 
Инђи ји.

Током борав ка за пред став ни ке 
ТОО Инђи ја орга ни зо ван је саста нак 
у  Амба са ди Репу бли ке Срби је у Анка
ри. Дома ћин је био амба са дор Зоран 
Мар ко вић, а раз го во ри су се води ли са 
вла сни ком нај ве ће ком па ни је у обла
сти лете ња бало ном у Тур ској Kaya 
bal lo ons као и са савет ни ком амба са
до ра и нека да шњим пред сед ни ком 
асо ци ја ци је тур ских тури стич ких аген
ци ја.

У окви ру дру гог дана борав ка инђиј
ска деле га ци ја је посе ти ла Капа до
ки ју где је орга ни зо ван саста нак са 
гра до на чел ни ком гра да Ургуп, Актурк 

Мех ме том. Деле га ци ја је потом при су
ство ва ла и пре зен та ци ји лета, посе ти
ла фабри ку бало на, цен тар за њихо во 
одр жа ва ње и цен тар за обу ку пило та, 
како би се сагле да ла ком плет на про
це ду ра и нео п ход на логи сти ка, као и 

могућ но сти импле мен та ци је истих на 
тери то ри ји општи не Инђи ја.

– Има ли смо при ли ку да види мо како 
изгле да цело куп на про це ду ра, од тран
сфе ра до лете ња бало ном. Ми се нада
мо узврат ној посе ти за десе так дана и 
нада мо се да ћемо већ у јуну сле де ће 
годи не има ти при ли ку да лети мо бало
ни ма изнад Крче дин ске аде, иста као је 
Милан Бого је вић, дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи ја.

Он је додао да би поди за ње око 20 
бало на изнад Крче дин ске аде могло да 
буде нај ве ћа тури стич ка атрак ци ја, не 
само у Инђи ји, већ у чита вом реги о ну у 
2023. годи ни. 

– У пла ну Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја за наред ну сезо ну је и 
набав ка аде кват ног ката ма ра на којим 
би се тури сти пре во зи ли од Крче ди на 
до Крче дин ске аде. На овај начин успе
ли би у пот пу но сти да обли ку је мо један 
зани мљив излет и доби је мо пот пу но 
нови тури стич ки про из вод кон ку рен тан 
и на међу на род ном тржи шту, иста као је 
Бого је вић.

М.Ђ.
ПосетапредставникаТООИнђијаКападокији

20балонабићеподигнутоизнадКрчединскеаде

Ималисмоприлику
давидимокакоизгледа

целокупнапроцедура,од
трансфера,долетења
балоном.Мисенадамо

узвратнојпосетизадесе
такданаинадамоседа
ћемовећујунуследеће
годинеиматиприликуда
летимобалонимаизнад
Крчединскеаде,иста

каојеМиланБогојевић,
директорТуристичке
организацијеопштине

Инђија
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Одсу ство сти да
и уми шље ни ели ти зам

Помињућидраматичнонепомир
љивезаипротившетњеЕуро
прајда, председник Србије

АлександарВучићјеукорио„иједне,
идруге”,односноионекојисупокре
нулинацијудасебучноуспротиви,и
онекојисуушетњиЕуропрајдавиде
лиидеалслободе.Мисеборимода
сачувамо суверенитет земље, мир и
економију, река је, отприлике, пред
седник,ањимајеједнашетњаглавни
проблемодносноглавнициљ.
Ма колико билоразумно, председ

ника нису чули. Ови означени као
„једни”нисупослушалипредседника,
јерсматрајудаоправдананационал
нафасцинацијаугроженошћусувере
нитетаземљенеукидабригузаочу
вање породице и идентитета нације.
Разумесе,никоозбиљаннећеуствр
дити да је председник под „једнима”
видеоисрпскогпатријарха,абаш је
патријархзалегаопротивЕуропрајда
и,успут,покренуолавинусумњедасе
„исподрадара”идеологијахомосексу
ализма подмеће чак и у школске
уџбенике.
Овикојејепредседникозначиокао

„друге”нисусениосврнулинањегову
тврдњудашетњенећебити.Иакосу
„шетали”парстотинаметара,парком,
од Уставног суда до стадиона на
Ташмајдану,носилисувеликоплатно
са инаџијским натписом „шетамо и
шетаћемо”.
Након критичног дана међународ

ногфестивалахомосексуалацаЕуро
прајд,српскапремијеркасезахвали
лаграђанимаСрбијеистановницима
Београдајерсупоказалисвојутолер
нцију, разумевање и бригу према
држави.„Ималисмоданкојијепроте
каобезвећихинцидената,ијасамна
топоносна.Захваљујемсепресвега
припадницимаМУПаибезбедносних
агенција,којисуинајмањеинциденте
решилиускладусазаконимаСрбије.
Данас је било ангажовано 5200 при

падникаМУПа.Ималисмодвасуко
ба а полиција је решила проблем и
обезбедиладасетиинцидентидаље
нешире”,реклајеотприликепремије
рка Ана Брнабић на крају критичног
дана европског фестивала хомосек
суализма.

Српска премијерка је живи и нео
спориви доказ да у Србији једнаку
шансу са осталима имају грађани
друкчијесексуалности.Она јеобзна
ниласвојуодбогадатуприроду,ипо
трећи пут постала премијер. Шта
више, њена посвећеност послу,
патриотизамиличнахрабростучини

ли су је вероватно другомличношћу
попопуларностиуСрбији.
„До сада је било много догађаја у

оквируЕуропрајда,анијеседесиони
један већи инцидент. То довољно
говори о нашим грађанима. То је за
менеправасликаБеоградаиСрбије”,
кажепремијерка.
Нажалост,тојесликаимеђународ

ногхомосексуалногпокретакојисене
задовољаваинтимношћусвојесексу
алности,датеодприроде,одбога,и
непристајенаограничењапристојно
сти и оног благословеног стида који
прати интимне односе двоје људи
различитогпола,паихомосексуала
ца. Овај покрет захтева афирмацију,
захтеваместоизузетностиупородич
ном и друштвеном моралу, захтева,
ни мање ни више, елитно место у
пореткуморалнихвредности!
Безобразлукинепристојностуобра

женогелитизма,тојеоноштоирити
ра традиционалну културу, темељно
ослоњенунабожанскифеноменсти
даусексуалности.

Премијерки ваља рећи да је
подржавамозбогњенихљудски
врлинаиособинакојеобухвата

ју и њену декларисану сексуалност,
али та подршка не одухвата евенту
ално охрабривање хомосексуалног
покрета на акције безобразлука уми
шљеног елитизма. Стављањем свог
безобразлука и бестидности изнад
егзистенцијалних проблема Србије
покрет,сампосеби,доказуједаније
добродошаоакозахтеваместоелите
уљудскојсексуалности.
Нека им наша премијерка каже,

иакознадаћејепрогласитизаиздај
никапокрета,дајеовобесумњебез
божаннародкојинасвојначинтражи
богаиверуједајеонајблагословени
стиднекакавзнакдапостојионајкога
траже и верују да ће га или срести
или уобразити. Што у основи значи
исто.
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Срп ској пре ми јер ки 
ваља рећи да је подр жа
ва мо због њене посве ће
ности послу, патри о ти зма 
и лич не хра бро сти, због 
њених људ ских врли на и 
осо би на које обу хва та ју и 
њену декла ри са ну сек су
ал ност, али се та подр
шка не про те же до евен
ту ал ног охра бри ва ња 
хомо сек су ал ног покре та 
на акци је без о бра злу ка 
уми шље ног ели ти зма. 
Ста вља њем свог без о
бра злу ка и бестид но сти 
изнад егзи стен ци јал них 
про бле ма Срби је само по 
себи дока зу је да покрет 
није добро до шао ако зах
те ва место ели те у људ
ској сек су ал но сти

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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Наста вак пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња

Про јек ти би тре ба ло да буду од општег инте ре са, зато 
је важно да наве ду који се ефе кат пости же реа ли за ци
јом њихо вог пред ло га, рекао је Урош Весе ли но вић, 
помоћ ник гра до на чел ника
До 23. септембра грађани Сремске

Митровице и припадајућих села имају
приликудапредложепројектелокалној
самоуправи,закојесматрајудабитре
балодабудуфинансиранииреализова
ни идуће године. Детаљи о овогоди
шњем партиципативном буџетирању
саопштени су 13. септембра у Градској
кући,наконференцијизановинаре.
– Законска је обавеза да укључимо

грађане у процес израде буџета за
нареднугодину.Свионимогудадоста
вепредлогепројеката,којимаћерешити
неки проблем у средини где живе и
раде. Пројекти би требало да буду од
општегинтереса,затојеважноданаве
дукојисеефекатпостижереализацијом
њиховогпредлога.СтручнеслужбеГра
даСремскаМитровицаћеизрадититех
ничку документацију, изјавио је Урош
Веселиновић,помоћникградоначелника
за инвестиције, локални и економски
развој.
ПредлозисемогупредатиуГрадском

услужномцентруипутемимејлаbiram

stafinansiram@2023sremskamitrovica.
org.rs
По истеку рока за предлагање проје

ката,бићеформирањакомисија,којаће
одабрати пет најбољих пројеката. Они
ћебитиобјављени,аграђанићесеизја
шњаватиоњимаигласатипутеманке
те.Какобиовеактивностиприближили
свимграђанимауМитровицииселима,
надлежнићеимупутитиобавештењана
кућнуадресу.
–Унаредномпериодућемонаправи

тиуговорсанекимодкомуналнихпред
узећа и уз рачуне ће бити достављена
информација домаћинствима. Волели
бисмодатобудупројектиучијусереа
лизацијумогуисамиграђаниукључити.
Врло честоони знају бољеоднасшта
имнедостајеуоколини,додао јеВесе
линовић.
Партиципативнобуџетирањејезаову

годину предвидело постављање еколо
шкихсемафора,чијајереализацијајеу
току.Уранијемпериодусутобилијавни
тоалетидечјаигралишта,што је, тако

ђе,спроведеноудело.Грађанису гла
сали 2020. године за решење питања
канализационе мреже у Лаћарку. Како
нам је потврђено у локалној самоупра
ви,тренутносерадинадокументацији,
како би путем пројекта „Чиста Србија“,
кодМинистарстваграђевинарства,сао
браћајаиинфраструктуреиовајзахтев
биореализованускладусавољомгра
ђана.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Урош Весе ли но вић

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.

ПОВО ДОМ ДАНА СРП СКОГ ЈЕДИН СТВА, СЛО БО ДЕ И НАЦИ О НАЛ НЕ ЗАСТА ВЕ
У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Мла ди осли ка ли кеј у боја ма заста ве
УсусретДанусрпскогјединства,слободеинационалне

заставе,којисеобележава15.септембра,млађекатегорије
Фудбалскогклуба„Подриње“суизразилежељудапоправе
осликану заставу на савском кеју, која је првипут урађе
напреокотригодине.СаветМеснезаједницеМачванска
Митровица се обратио ГрадуСремскаМитровица са том
молбом,штојелокалнасамоуправасазадовољствомпри
хватилаиобезбедиламатеријалзатуактивност.
–Месназаједницајепомоглатакоштосмообезбедили

хрануипићеомладинцима,завремењиховогангажовања.
Идејапотичеоддецеитојеоноштобипразниктребало
дапробудикод грађана–свестштанамзначизаставаи
штазначизаСрбију,изјавиојепредседникМеснезаједни
цеМачванскаМитровица,МилошКовач.
Младисуосликализаставуудужиниодокоседамдесет

метараивисинеокодваметра.
–Другарии јасмосеокупиликакобиофарбализаста

вунакеју,којајенамаврлозначајна.СвидругариизФуд
балскогклуба„Подриње“носепрепознатљивемајицеклу
ба, који је недавнообележиои стогодишњицупостојања.
Удружилисмоседаурадимоовајпосао,збогнашегнарода
којијеувектукаданамтреба.Желимодасеовебојелепо
видеидазнајусвиколиконамонезначекаоклубу,рекао
јешеснаестогодишњиУрошЂуричић. А. Д.

Фото: Б. Т.
Мла ди у акци ји осли ка ва ња 



521. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINEОПШТИНА РУМА

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА У НО ВОМ ПРО СТО РУ

Пи са на реч је
одр жа ла наш на род
Једна од најлепших и нај

препознатљивијих зграда у
Руми, зграда бившег Дома
ЈНАиДомавојске,послеком
плетногреновирањајесвеча
ноотворенаиод19.септем
бра је то званично објекат у
којемрадиГрадскабиблиоте
ка„АтанасијеСтојковић“.
Комплетним реновирањем

зградаједобилаизгледгото
воистикакавјеималадавне
1912.годинекадајепрвипут
иотворена.
Овој свечаности су прису

ствовалиМајаГојковић,мини
старкакултуреиинформиса
ња, Драгана Милошевић,
покрајинска секретарка за
културу, јавно информисање
иодносесаверскимзаједни
цама, Цубота Тецуја, савет
никуАмбасадиЈапанаиброј
нидругигости.
–Овојеважанданзаовај

град,забиблиотеку,зачитаву
културну сцену овог дела
нашеземље.Јачањекултуре
читања, повећање смештај
ног простора и програмске
целине библиотека битан су
део културне политике који
спроводи ресорно министар
ствокултуреиинформисања
на чијем сам челу. Верујемо
да ће ова зграда Градске
библиотекедатиновиимпулс
културномживоту вашег гра
да. Реконструкцијом и обно
вомовогместавистеучини
ли значајан корак у заштити
књижевногфонда и спасава
њуодпропадањаобјектакоји
има не малу архитектонску
вредност, истакла је у свом
обраћањуМајаГојковић, која
једодаладајеједанодоснов
них задатака афирмација
читања.
Јер управо је писана реч

одржаланашнародиунајте
жимтренуцимаизато је јако
важно да храмови књиге,ка
кав је овај у Руми буду аде
кватноопремљени.
Драгана Милошевић,

покрајинска секретарка за
културу, јавно информисање
иодносесаверскимзаједни
цама је изразила задовољ
стводајеовајобјекат,готово
потпуно девастиран, забли
стао у старом сјају за само
годинудана.
–Оношто је такође понос

јестедајепробуђенаконачно
свест Републике, Покрајине

али и локалних самоуправа,
свестозначајукултуре.Упра
во са оваквим капиталним
инвестицијама и са снажним
амбицијама локаних самоу
права, у томе ћете имати
апсолутно нашу подршку,
поручилајеДраганаМилоше
вић.
Председница Општине

Александра Ћирић је подсе
тила да се Рума, као мулти
конфесионална средина, од
самог основања 1746 године

уистомобликуразвијалаиу
областикултуре.
–Осталојезабележенода

је једна од првих српских
читаоница у Срему била
Српскакасинаоснованадав
не1881.године,анаконДру
гогсветскогратауновојјуго
словенској држави 1949.
године у нашем граду је
основанапрвајавнанародна
библиотека чије су услуге
биледоступнесвимграђани
мабезограничења,подсети

лајепредседницаЋирић.
Послевишеодседамдеце

нијапроведенихуобјектукоји
је све мање одговарао како
растућембиблиотечкомфон
ду, тако новим потребама
читалаштва,Градскабиблио
текаједобилановупреуређе
нузграду.
–ОпштинаРуманамерава

дастворисвепотребнеусло
везаразвојипромоцијукул
туре. Желимо да оправдамо
свој рад, да будућим генера
цијама оставимо здраве и
добреосновезадаљиразвој
културе,поручилајеАлексан
драЋирић.
Комплетна реконструкција

овог објекта вредела је 105
милиона динара, а захваљу
јућизначајномпросторуомо
гућиће унапређењеи проши
рење делатности Градске
библиотеке „Атанасије Стој
ковић“уРуми.
У програму за отварање

новог простора Градске
библиотеке су учествовали
квартет „Билитис“ и познати
глумац Небојша Миловано
вић.
ПослепрограмаМајаГојко

вић, Драгана Милошевић и
АлександраЋирићсуобишли
новоотворениобјекат,амини
старкаГојковићипокрајинска
секретарка Милошевић су
добилеичланскекартеГрад
скебиблиотеке. С. Џа ку ла

Оби ла зак би бли о те ке

Град ска би бли о те ка
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25. СЕД НИ ЦА СО ИРИГ: УСВО ЈЕН ДРУ ГИ РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА, КАО И ИЗВЕ ШТАЈ
О ШЕСТО МЕ СЕЧ НОЈ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ

Више нов ца у општин ској каси
Изме на важе ће одлу ке о буџе ту општи не Ириг пред ла же се, 

изме ђу оста лог, због при ли ва тран сфер них сред ста ва из буџе
та Репу бли ке и АП Вој во ди не. То су сред ства за одо бре не про
јек те за које је општи на кон ку ри са ла, а за које је потреб но обез
бе ди ти соп стве но уче шће, иста кла је Мир ја на Бабић, шеф Слу
жбе за финан си је и буџет
Други ребаланс буџета

Општине Ириг усвојен је на
седнициСОИригкојајеодр
жана13. септембра.Подру
гом ребалансу се приходи и
примања усклађују са изда
цимаирасходиманавишем
нивоу,арадисеошестмили
онадинара, такодасеовим
ребалансом буџет утврђује
на820.816.500динарабуџет
ских прихода и расхода и из
додатнихизворауизносуод
373.347.470 динара, дакле
укупно1.194.163.970.
–Изменаважећеодлукео

буџетуопштинеИригпредла
жесезбогпотребепрераспо
деле средстава, повећањем
или смањењем апропријаци

јауоквирусвакогкорисника,
као и прилива трансферних
средставаубуџетопштинеиз
буџетаРепубликеиАПВојво
дине.Тајприливјезаодређе
непројектезакојејеопштина
конкурисала и добила сред
ства, а за које је потребно
обезбедити сопствено уче
шће у општинском буџету.
Други разлог је расподела
буџетског суфицита који је
утврђенодлукомозавршном
рачунубуџетаОпштинеИриг
за 2021.годину, истакла је
МирјанаБабић,шефицаСлу
жбезафинансијеибуџет.
Подсетимо, први ребаланс

буџета Ирижани су радили
25.мајаипослетогребалан

сабуџетјебио1.187.765.929
динара.
Наовојседнициодборници

су једногласно размотрили и
усвојили извештај о изврше
њу општинског буџета за
првих шест месеци текуће
године.
Упрвихшестмесециоства

рење планираних прихода и
примања буџета, заједно са
пренетимнеутрошенимсред
ствимаизноси40процената,
односно 473 милиона дина
ра.Порезнадоходак,добити
капиталне добитке је оства
ренсаоко94милионадина
раили46проценатауодносу
наплан.Одовогизносанај
вишејенаплаћенопорезана

зараде, скоро 68 милиона
динара.
Приходиодпорезанаимо

вину износе 70,7 милиона
или 43 одсто у односу на
план,анајвишејенаплаћено
порезаимовинуодобвезника
којиневодепословнекњиге.
Трансфери од других нивоа
властиизносе147,8милиона
динара што је четвртина од
планиранихзаовугодину.

Мир ја на Бабић

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

У Малој Ремети су у првој
половинисептембрареализо
ванидодатнирадовиназгра
диМеснезаједницеиЛовачког
друштва „Фазан“ којим је овај
објектаикомплетнозавршени
реновиран.Тидодатнирадови
сусеодносилинабетонирање
дела дворишта, постављање
надстрешнице и капије, али
јесазиданироштиљкојимогу
дакористеловци,каоиљуди
који организују прославе у
просторији објектанамењеној
заокупљањаграђана.
Наовајначин,последугого

дишњегпропадања,овајобје
катјепотпунореновираназа
тојеиришкаопштинаопреде
лилаоко900.000динара.
Ти радови су подразумева

ли постављање новог крова,
фасаде, унутрашњих зидова,
нове електричне инсталације,
санитарног чвора, сређивање
подрума...
–Уовакореновиранојзгра

ди сада се налази комплетно
уређенавећасалаод50ква
дратних метара, канцеларија

МЗ, просторија Ловачког дру
штва, кухиња, а додатно смо
поставили надстрешница и
бетонирали део дворишта и

капију. Нађи суграђани сада
ову уређену просторију кори
сте за организовање својих
прослава,амогу јекористити

бесплатно, рекао је за наше
новине Драган Милошевић,
председник савета МЗ Мала
Ремета.

За лов це и све оста ле ...
МАЛА РЕМЕ ТА: КОМ ПЛЕТ НО АДАП ТИ РА НА ЗГРА ДА МЗ И ЛОВАЧ КОГ ДРУ ШТВА
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Истовремено, расходи и
издаци у овом периоду су
износили око 313 милиона
динара, што је 26 одсто од
планираних расхода. Про
грам комуналне делатности
јеостваренса48одсто,про
грам развој туризма са 32
процента, а програм органи
зације саобраћаја и саобра
ћајне инфраструктуре са 31
одсто у односу на план, нај
више за реконструкцију Гре
бенскогпутанаФрушкојгори.
Значајнасуостварењаикод
предшколског образовања и
васпитања, као и основног
образовања.Ипак,проценту
ално,највишејеутрошеноза
здравствену заштиту, 64
одсто од планираних сред
става.
Поред ове две изузетно

битне тачке, јер од реализа
цијебуџетазависекомплетне
активности уиришкој општи
ни, одборници СО Ириг су
донелииодлукудасемењају
поједине одредбе одлуке о
доделигодишњихнаградаза
најбоље студенте, одлуку о
мрежи ДУ „Дечија радост“ у
иришкој општини, као и про
грамодржавањајавнихзеле
нихповршиназатекућугоди
ну.

С. Џаку ла

На овај начин су житељи
овог малог иришког села
поноводобилиместозаоку
пљања,алииМЗбољеусло
везарад.

С. Џаку ла

ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ 

Рекон струк ци ја
Дома кул ту ре

Дом културе у Доњим
Петровцима реновиран је
средствима које је обезбеди
ла локална самоуправа тако
да је поново постао место
окупљањаикултурнихдеша
вањауовомселу.
Наиме, румска општина се

определила да сваком селу
помогне да се реши неки од
проблема његових житеља,

наравноускладусамогућно
стима.
– Издвојили смо средства

из нашег буџета за рекон
струкцију овог објекта Дома
културе,урађенисумолерски
радови, санација кровне кон
струкције, комплетно је ура
ђена реконструкција ове
сале,алијеиокреченафаса
да Дома културе. Вредност

радоваје1,5милионадинара
и сада мештани овог лепог
села поново имају где да се
окупљају,имајуместозасвоје
прославе и за дружење,
рекла је председница Алек
сандраЋирићкојаје,заједно
са Душаном Љубишићем,
начелникомОпштинскеупра
ве посетила Доње Петровце
15.септембра. С. Џаку ла

Оби ла зак Дома кул ту ре

КРЧЕ ДИН

Изград ња новог буна ра 
за водо снаб де ва ње

Нова пија ца 
до јуна
2023. годи не
Измененапројектууспо

риле су реконструкцију
Градскепијаце,рекаојена
последњем састанку
Система 48 председник
општинеИнђијаВладимир
Гак.Онједодаодаћепро
јекатбитиреализован,али
даједоизменеморалода
дође како би се пројекат
лакшереализовао.
–Очекујемодаћеизме

напројектабитиокончана
занеколикодана.Кадасе
тај посао оконча, можемо
дакренемоурасписивање
јавне набавке. Надам се
да ће нова пијаца бити
изграђенадопролећа,нај
касније до јуна наредне
године.Ценеграђевинског
материјалаиуслугамења
ју се свакодневно, те је и
то један од разлога због
којегјеморалодадођедо
измена у пројекту изград
ње нове пијаце у центру
града, рекао је Владимир
Гак.

М. Ђ.

Беочинскафирма„Технохи
дросфера“ поднела је захтев
за локацијске услове за
изградњубунараБ5уКрчеди
ну, чиме се настављапроце
дура зареализацију пројекта
изградњебунараутоминђиј
ском селу. Како је истакао
председник општине Инђија
Владимир Гак, сви законски
кораци до сада предузети
реализовани су у предвиђе
номроку.
–СугерисаосамОдељењу

заурбанизамдапроцесизда
вања локацијских услова и
дозволе окончају у најбржем
могућем року. Октобар као
рок за реализацију пројекта,
по свему судећи, биће испо
штован,рекаојеГакидодао:
–Јединоштонеможемода

предвидимо су временске
прилике.Сведосадаидесво
јим током, тако дамогу бити
задовољан.
ИзградњабунарауКрчеди

нутребададопринесебољем
снабдевањуводомјер,подсе
тимо,токомлетадолазилоје

до вишедневних рестрикција
збогчегасумештанинезадо
вољни ситуацијом неколико
дана блокирали  главне сео
ске саобраћајнице. Јавно
комунално предузеће „Водо
водиканализација“иОпшти
наИнђијаубрзосудошлидо
решењапроблема,расписав
шијавнунабавкузаизвођача
радова на изградњи будућег
бунара Б5 у Крчедину. Пред
седникопштинеИнђијаураз
говору са мештанима крајем
јула истакао је да ће радови
на бунару бити окончани у
октобруовегодине.
– Крчедин ће добити још

један бунар и тиме ћемо
решитипроблемводоснабде
вањазанаредних15 година.
Крчединцисусаправомогор
ченииљутијерјетешкобити
безводеповисокимтемпера
турама. Једино решење је
бушењеновогбунараинатај
начинћеморешитиовуситуа
цију, рекао је Гак обраћајући
семештанимаКрчедина.

М. Ђ.
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ГРАД СКИ ТРГ РУМА

Поста вља ње
нове расве те
УРумисуутоку,алисенајављујуинови

радови,којићесвеукупнодопринетивраћа
њустарогсјајаградскомјезгру.
Ради се реконструкција простора Мале

фонтане,уређујесефасадаКултурногцен
тра, а постојећа расвета на Градском тргу
се замењује новим канделабрима, који ће
бољеосветлититрг,алимудатиинекиста
ри„шмек“.
–Румаимаелементеразвијенесредње

европске вароши и ми желимо да таква
опет буде, враћамоРуми тај стари изглед
какавјенекадбио.Затосмосеодлучилида
поставимоноволепше,алиијачеосветље
њеуобликулепихканделабра,кажеАлек
сандраЋирић,председницаОпштине.
Такође,ускоробитребалодасенаГрад

скомтргупоставеиновеклупе,апланира
но је и детаљно прање трга, односно
чишћењегранитнихплоча.
Овочишћењејебилоранијенајављено,

алијепотомодлученодасеонореализује
поокончањуКултурноглета, јерсеуправо
гропрограмадешаваонаГрадскомтргу.
То ће бити и прилика да се површина

трга изравна, односно на местима где су
садатегранитнеплочеиздигнуте.
Јошједанодпланиранихрадованауре

ђењу јеиреконструкцијаСпоменикарево
луције по чијим трубама је град и познат.
Осим самог Градског трга, најављено је и
уређењефасада у самом градском језгру,
пајетакоскорозатворенпозивзастамбене
заједницеутимобјектимадасејавенакон
курс.
Уодлуцизасуфинансирањереновирања

фасададо95проценатавредностирадова
су апострофиране три познате грађанске
кућеусамомцентруграда,чијисусестана
риијавилинаконкурс.
Тако ће се свакако, само зависи да ли

светриуовојгодини,комплетнообновити
фасадекућаКритовац,РистериБиорац.
Занимљивподатакједасууједномтре

нутку,власнициовихкућабилииградона
челнициРуме. С. Џ.

У РУМИ ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ПРИ ВРЕД НОГ САВЕ ТА

Дого вор око сарад ње

О актуелној привредној ситуацији у
румској општини, као и проблемима са
којимасесуочавајуусвомрадуразгова
рало се на седници Привредног савета
који је 15. септембра одржан у Градској
кући.У румској општини овајПривредни
саветпостојидужинизгодинаиконтину
ирано функционише, а нови председник
Привредногсавета јепривредникВлади
мирРадић.
Седници Привредног савета је прису

ствовала и председница Општине Алек
сандраЋирићкојакажедаседостапро
блема привредника односи на проблеме
комуналне природе: одвожење смећа,
наплата комуналних такси и отпадних
вода.
–Питалисунасзаприступнепутеве,за

магистрални цевовод који треба да се
измешта, за проблем отпадних вода,
чишћењецеви свесутопроблемикоји
сурешивиикојисуунашојнадлежности,
односно наших јавних предузећа. Дакле
којемиможемоиморамодарешимода
биочекивалидобрусарадњу,ококојесмо

и постигли договор, каже Александра
Ћирић.
Онајенајавилаидаљуекспанзијупри

вреде у румској општини, поготово када
сезавршиизградњаФрушкогорскогкори
дора, као и брзе саобраћајнице Рума –
ШабацЛозница,падаљепремаБоснии
Херцеговини. Рума ће постати веома
популарноместозаулагање,веомараз
вијен привредни центар, јер ће бити на
раскрсницитихпутева.
Најављеноједаћекрајемоктобрабити

положен и камен темељац за изградњу
нове великефабрике „Хаитиан“ на Рум
скојпетљи.
–Од отварања тог великог гиганта на

територији наше општине, очекујемо да
ће повући читавланацдругих производ
њи,алиипроменауобразовању,стано
вању,падоугоститељства.Такође,жели
мо да створимо једну здраву привредну
климуукојојћебитиздраваконкуренција,
паћеирадницимоћидалобирајузавеће
зараде,истаклајеАлександраЋирић.

С. Џаку ла

Сед ни ца При вред ног саве та у Град ској кући

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ У РУМИ

Запо чео ос ми циклус
У румској општини је 19. септембра

започео осми циклус партиципативног
буџетирања,а захваљујућиовомпроцесу
Румљанисвојимпредлозимамогу,делом,
да директно утичу на креирање општин
скогбуџета.
Грађанимогусвојепредлогезапројекте

пријављиватиод19.до28.септембра.
Овегодинеакценатјестављеннаелек

тронскопредлагањепројеката,апројектне
идејећесеслатинамејладресуparticipa
tivno@ruma.rs.
Упитникзаприкупљањепројектнихиде

јасеможепреузетиназваничнојпрезента
цији Општине Рума www.ruma.rs и у две
зградеОпштинске управе уРуми: Главна
107иОрловићева5,каоиусвимсеоским
меснимканцеларијама,гдећебитипоста
вљене и гласачке кутије у које грађани

могуубацитипредлоге.
Свакиграђанинможедапредложиколи

ко год жели пројеката, дакле не постоји
ограничење у броју, али би требало да
пројектибудууинтересусвихграђана,као
идасуунадлежностилокалнесамоупра
ве.
Нема ни финансијских ограничења за

пројекте,алиакценат,каоидосада,треба
дабуденамикропројектимаодлокалног
значаја.
–Досадајекрозседамциклуса„Парти

ципативног буџетирања“ у општински
буџетуврштено29различитихпројектних
идејакојесуреализованенавишелокаци
јаширомрумскеопштине,азатунамену
издвојено је 139.432.800 динара, каже
ЈасминаСтојанацЗорић,шефицаОдеље
њазалокалниекономскиразвој.

Локалнасамоуправапозивасвеграђане
даузмуучешћеуновомциклусупартиципа
тивногбуџетирања,првопредлагањемпро
јектних идеја, а после тога и гласањем за
листу одабраних пројеката. Они са најве
ћим бројем гласова ће бити уврштени у
општинскибуџетзанареднугодину. С. Џ.

Јасми на Сто ја нац Зорић

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

НОВИ УЛТРА ЗВУЧ НИ АПА РАТ У ПЕЋИ НАЧ КОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

Још сигур ни ја дијаг но сти ка
Председник општине

ПећинциСинишаЂокићпосе
тиојеупетак,16.септембра,
пећиначки Дом здравља, где
сугадиректоркаовеустанове
Мирјана Пешић и специјали
старадиологијеНаташаЈере
мићупозналесапредностима
новог ултразвучног апарата
вредногнепунихпетмилиона
динара.
Каконамјерекладиректор

каПешићсредствазакупови
нуновогапаратадобијенасу
на конкурсу Покрајинског
секретаријатазаздравство.
– У оквиру овог конкурса

нашаустановајеодПокрајин
ског секретаријата добила
укупно 9,2 милиона динара,
од којих је недавно купљено
новосавременокомбивозило
за транспорт пацијената на
дијализувредно4,2милиона,
а нови ултразвучни апарат
плаћен је 4.980.000 динара,
реклаједиректоркаПешић.
Нови ултразвучни апарат

имадалековећедијагностич
кемогућностиодвећпостоје
ћихуовојустанови,апоречи
ма докторке Јеремић са
новим апаратом моћи ће да
се ураде неки прегледи који

досаданисумоглидасеура
де,поготовокадајеупитању
прегледдојке.
–На овом апарату постоји

еластографија,тачнијемогућ
ност да се нека промена на
дојциодмахоценикаобениг
наилипотенцијалномалигна.
Такође,предностовогапара
та у односу на претходни је
што смо добили још једну

сонду,којајеспецифичнијаза
дојкуизаштитнужлезду.Она
јешираиможедасеобухва
ти већа површина приликом
прегледа, чиме се смањује
могућност да се било каква
промена на органу не уочи.
Самквалитетсликеолакшава
посаолекаруда јаснијевиди
слику,доксупацијентисигур
нијиудијагнозукојуовдемогу

да добију, нагласила је др
Јеремић.
ПредседникЂокићјепохва

лионапореруководствадома
здрављанаосавремењавању
опремеисредставазаради,
како је рекао, константном
подизању квалитета здрав
ствене услуге на територији
пећиначкеопштине.

Д. С.

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша Ђокић у Дому здра вља

КУПИ НО ВО

Ове годи не два архе о ло шка кам па
Протеклогвикенда је завр

шен 9. Међународни волон
терски археолошки камп
„Купиник“уКупинову,адола
ском нове групе волонтера
почео је десети археолошки
камп, који је такође међуна
родни.Првиархеолошкикамп
је у Купинову одржан 2013.
године,адруги2015. године.
Напрвадвакампаволонтери
су радили у дворишту Етно
кућеПутник,аод2016.раде
на средњовековној тврђави
Купиникиуоколинитврђаве.
До прошле године су сви

пословибиливезанизаукла
њањеинвазивногратињакоје
разараидестабилизујезиди
не,аодпрошлегодине,када
супочеласистематскаархео
лошкаистраживањатврђаве,
којаусарадњисаОпштином
Пећинци спроводи Народни
музеј Србије, волонтери
помажуурадовиманаистра
живању.
И ове године организатор

камповајеУдружење„Зелени

поглед“изКупинова,усарад
њи са Младим истраживачи
маСрбије,акамповефинан
сирајуМинистарствоомлади
не и спорта и пећиначка
локална самоуправа. Логи
стичкуподршкууорганизаци
ји кампова пружа Туристичка
организацијаопштинеПећин
ци у чијим просторијама
волонтерибораве.
По речима председника

ЗеленогпогледаПерицеОдо
башића, на деветом кампу

учествујеосамволонтера,од
којих шест из Србије и по
једанизТурскеиДанске.
– У раду десетог археоло

шкогкампаучествоваћедесе
такволонтера,одкојичетво
роизиностранства–изТур
ске, Француске и Мексика.
Волонтерииовегодинепома
жууистраживању,алирадеи
на детаљном чишћењу дела
бедема од растиња, које је
такође припрема за даља
истраживања. У сваком слу

чају, волонтери су део екипе
којавршиистраживањеКупи
ника и ангажовани су на
пословима који нису уже
стручни, али су од значајне
помоћи, каже Одобашић и
додаједајеволонтерскикамп
и својеврсна промоција кул
турног и историјског богат
стванашегкраја.
Камп лидер 9. Међународ

ног волонтерског археоло
шког кампа јеАнаРадовано
вић,студенткињаелектротех
никекојајепрвипутуКупино
вуипрвипутучествујеураду
археолошкогкампа.
–Овошторадимо је зани

мљиво и доста смо научили,
иодстуденатаархеологијеи
одстаријих,искуснијихархео
лога.Помажемоколикоможе
мо, дружимо се и лепо се
проводимо.Свакогадананау
чимопонештоновооисторији
тврђаве и овог краја. Све у
свему – позитивно искуство,
реклајеАна.

С. Ђ.

Пери ца Одо ба шић
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ОДР ЖА НИ 30. ПУДАР СКИ ДАНИ У ИРИ ГУ

Ириг да буде вин ска
пре сто ни ца Срби је

ПоловиномсептембрасеуИригу,тра
диционално,организујетуристичко–при
вредна манифестација „Пударски дани“,
којајепосвећенапудару,чуварувиногра
да, али и грожђу и вину, као и развоју
виноградарства. Манифестација је први
пут организована садавећдалеке1993.
године што значи да је свакако најдуго
вечнија иришка манифестација, а њени
иницијатори су били чланови „Друштва
Ирижана“.
После паузе због пандемије корона

вируса, када је организована у знатно
мањем обиму, ове године одржани су
јубиларни,30.Пударскидани15.16.и17.
септембраналокацијамауВеликомпар
куиВинскојулици.
На жалост, време није ишло на руку

организаторима,алијеипакреализована
већина предвиђених програме, неки од
њихузатвореномпросторушколаиврти
ћаонинамењенинајмлађима.
Отварањеовенајдуговечнијеманифе

стацијеуиришкојопштинијеорганизова
но 15. септембра уСрпској читаоници у
Иригу, уз поетско вече „Обећала сам
липи“ песникиње из Сремске Каменице
ЈаснеМиленовић.Следећегданајеодр
жан Фрушкогорски сајам вина „Пударев
избор“, део везан за најмлађе учеснике
је, како рекосмо, реализован уњиховим
школама и вртићима, док је вече било
резервисано за наступ фолклорних
ансамбала и концерт „Гравог сокака“.
Последњег дана Пударских дана пред
ставницилокалнесамоуправе,организа
тори манифестације и њихови бројни
гости су се окупили на плантажи воћа
Панић.
СвењихједочекаопредседникОпшти

неТихомирСтојаковић са сарадницима,

апоредразговораоразвојувиноградар
ствауИригу,билајетокаснијеиприлика
заопуштенијуатмосферуузмузику.

– Овдесмосеокупиликоднашегдома
ћинаМиркаПанића, воћара коме захва
љујем на гостопримству. Општина Ириг
има два правца развоја и од тога најве
ћимделомживи,атосутуризамипољо
привреда. У склопу пољопривреде,

винарстваивоћарства јеиоваманифе
стација.Тотектребадазначајнијепромо
вишемо,иакосезаИригивинарствозна
већ двадесетак година. Наравно, ми
желимо да се о томе још више чује и у
наредномпериодупланирамодаодИри
ганаправимобрендидабудемовинска
престоница Србије. Пударски дани су
само једна ставка ка остваривању тог

НаПударскимданимауИригузанај
бољецрвеновино јепроглашеновино
изШућин подрума, најбоље розе вина
јеимаоподрумКасапски,абелоподрум
Бојчић.НаташаРогуљајеималанајте
жи грозд тежак 1.430 грама, док су за

најлепше штандове проглашени штан
довиДотлићиБојчић.ГораниЛукасу
припремили најбољи пударски папри
каш,док језанајлепшивинскиподрум
проглашен подрум ССШ „Борислав
МихајловићМихиз“.

Награ де 30. Пудар ских дана

На план та жи Мирка Панића

Фија ке ри ја да за Пудар ске дане
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циља, истиче за наше новине Тихомир
Стојаковић.
Покрајина годинама уназад подржава

овулепуманифестацију,алиовегодине,
управојубиларни„Пударскидани“суком
плетно финансирани из локалне самоу
праве.
–ПомоћкојунамјеПокрајинапонудила

преусмерићемо на финансирање неких
других манифестација у селима напе
општине,рекаојепредседникСтојаковић.
„Друштво Ирижана“ је са својим пред

седникомДушаномПазарскимпокренуло
манифестацију „Пударски дани“ 1993.
године. Тада је постојала идеја да свако
насељеноместоуиришкојопштинидоби
је неку манифестацију, док је Ириг био
предвиђен за одржавање најважније и
најмасовније.
– У почетку нисмо имали подршку ни

општиненипокрајинскихструктура,„гура
ли“смосами,садајетомногодругачије.

Општинастојиизанас,она јеипокрови
тељ манифестације, уз помоћ Покрајин
скогсекретаријатазапољопривреду,који
нам је годинама помагао што се тиче
средстава. Буџет „Пударских дана“ је
повећаван сваке године и стигли смо до
четири милиона динара, што није мало,
кажеПазарски.
Он додаје да се кренуло амбициозно,

да то буде и интернационална манифе
стација.
–Међутим,тосеипаксвелонаманифе

стацију локалног карактера, јер ми смо
свој циљ постигли, за Ириг и винаре се
чуло,анаравномаркетинганикаддоста,
истакаојеДушанПазарскикојикажедаје
јако битно што се у организацију ових
дешавањаукључујушколе,вртић,активи
жена и удружења из иришке општине и
Срема.
Домаћиндружењауоквиру„Пударских

дана“биојеМиркоПанић,власниквелике

плантаже која има 25 хектара. Највише
имаподзасадомјабуке,чак21ха,докје
остатакбресква.
–Менијечастштосамдомаћинмани

фестације,лепојеодржаватитрадицијуи
дасеоиришкојопштини,њенимвиногра
димаивоћњацимачује,кажеМиркокоји
јеивеликиизвозникјабука.
Упреподневнимсатима17.септембра

увеликомпаркујеодржанотакмичењеу
кувању пударског паприкаша, опет са
нешто мање учесника, Фрушкогорски
сајамвина,каоипродајнаизложбасрем
скихколачаактиваженаизИригаиСре
ма.
МеђуизлагачимавинауВинскојулици

уИригутрадиционалнојесвојштандимао
Живан Касапски, произвођач вина. Они
којисупробалињегововиномоглисуда
прво направе и „подлогу“ од чварака,
кобасицаишваргла, познатих сремачких
сухомеснатихпроизвода.
Живан Касапски каже да су овогоди

шње временске прилике погодовале нај
вишеуправовиноградима.
–Оса, пчела и виноград воле сунце и

сушу.Било је довољно сунчанихдана, а
када је кишазасвеосталекултуребила
неповољна,виноградуједобродошлада
налије зрно. Било је довољно сунца и
довољнокишепа јегрожђепружилосвој
максимум , а само лепо, право грожђе
даћеиквалитетновинокојећемодегусти
ратиоднареднегодине,кажеКасапски.
Уиришкојопштини језавршенаберба

беле, раније сорте шардоне, а пошто је
целагодинаусловиларанијазрења,пред
крај септембра креће и берба сорте
кабернесовињон.
Организованајеифијакеријада,аово

годишња јубиларна манифестација је
требалодасеокончаконцертоместрад
них звезда Вики Миљковић и Халида
Муслимовића, али је због временских
условаовајконцертотказан.
ЈубиларнеПударскеданесуорганизо

валиДруштвоИрижана,Туристичкаорга
низацијаИрига и Канцеларија замладе,
подпокровитељствомОпштинеИриг.

С. Џаку ла

ЈубиларниПударски дани, посвећени
виноградаримаивину,алиинезаобила
знимпударимакојичувајутевинограде,
званично су отворени 15. септембра у
СрпскојчитаонициуИригу.Тадајеорга
низованопоестковечепесникињеЈасми
неМиленовићизСремскеКаменице.
Пударске дане је отворио први човек

иришкеопштинеТихомирСтојаковић,а
присутнима се обратио и познати ири
шкипударЂеђа.
Он се том приликом захвалио пред

седнику удружења ,,Друштво Ирижана”
Душану Пазарском на великом труду и
ентузијазму који улаже још од 1993.
године,кадајеодржанаипрваманифе
стација„Пударскидани“икојауконтину
итетутраједоданас,каоиСрпскојчита
оници која је организовала ово поетско
вече.
Песникиња Јасна Миленовић је обја

вилавишезбиркипоезијеидобитницаје
многобројних награда. Прву поетску
збирку “Оком окована” објавила јој је
управоСрпскачитаоницауИригууеди
цији“Стражилово”1987.године.Након
курсу за најлепшу песму о вину, који
расписују Винарија “Мачков подрум” и
Читаоница,2018.годинеосвојилајетре
ћунаграду.
О поезији ЈаснеМиленовић говорили

супеснициЖељкаАврићиТодорБјел
кић,астиховесуказивалиСинишаСтој
шиниауторка.
– Ириг је на мапи мога срца одавно

уписан,асадајезаокружен,каоцрвено
слово. Увек се мисли да је изгубљено
интересовањезалепуреч.Алиоднего
ванапубликаидобраорганизацијапока
зују да уметност може спасити свет,
поручилајепесникињаЈасминаМилено
вић.

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА
Поет ско вече за поче так

Живан Касап скиПудар ски папри кашВин ска ули ца у Ири гу
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

НА ТРГУ ДР ЗОРА НА ЂИН ЂИ ЋА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
И ДАН НАЦИ О НАЛ НЕ ЗАСТА ВЕ

Под заста вом јед не држа ве – Срби је! 
Друга по реду манифеста

ција Дан традиције одржана
је на Дан српског јединства,
слободеинационалнезаста
ве, 15. септембра. Органи
затори су Дечји културни
центар Београд и Удружење
кореографа народних игара
Србије. Под истом заставом
празник је прослављен и у
СтаројПазови.
ОдСоколскогдомадоТрга

дрЗоранаЂинђићауСтарој
Пазови вијорило се надесе
тине српских застава урука
мафолкораша,наданкојисе
уСрбији обележава каоДан
српског јединства,слободеи
националне заставе. Члано
ви KУД „Бранко Радичевић“
иСKУД„ХеројЈанкоЧмелик“
у свечаној поворци центром
места, обучени у народне
ношње измамили су осмехе
Старопазовчана.
Све присутне на Тргу др

ЗоранаЂинђића,гдесудеца
одиграла неколико кореогра
фија, поздравио је председ
ник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић који је са
поносом истакао складан
суживот свих грађана старо
пазовачкеОпштинекојиживе
подзаставомједнедржаве–
Србије.
Kултурно  уметничка дру

штвасуједниодчуварабога
тетрадицијеиобичајанаста
ропазовачкимпросторима.
–Овојеједаноднајсвеча

нијихданаокомнисаммогла
нидасањам.Нисамзналада
ће ова прослава бити орга

низована у Старој Пазови.
Јакосамсрећнаштосасво
јомдецоммогладазаиграм
коло.ЈерјасамСловакиња,
ал’ балканска Словакиња,
истакла је Ружена Червен
ски, која се кореографијом
словачкихигарабавивећ65
година.
Овоједругапоредумани

фестација Дан традиције у
Србији,апрвауСтаројПазо
ви:

– Пресрећна сам што је
Пазова данас била центар
свега, што је пуно грађана
са нама, што су деца уче
ствовала, па ни ова киша
која ромиња није нам сме
тала. Деца из културно –
уметничких друштава дају
диванпрограм,ајасамвише
него поносна, рекла јеДаја
на Костић, члан Удружења
кореографа народних игара
Србије.

Заодигранотрадиционал
но Ужичко коломладифол
клораши,њихоко150награ
ђени су бурним аплаузом,
који није изостао ни у Град
скомпаркууДневномборав
ку Центра за социјални рад
гдејеорганизованодружење
свих учесника дефилеа са
младимиодраслимособама
са инвалидитетом и њихо
вимгостимаизТемерина.

Д. Г.

ОДР ЖА НО ПРВО ЗАСЕ ДА ЊЕ ЛОКАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА ПОСЛЕ ЛЕТ ЊЕ ПАУ ЗЕ

Реба ланс буџе та
У петак, 16. септембра

одржано је прво заседа
ње локалног парламента
после летње паузе. Пред
одборницима нашло се
30 тачака дневног реда.
ОдборнициСОСтараПазо
ва разматрали су ребалан
се финансијских планова
свих10Меснихзаједницау
општиниСтараПазова,као
ијавнихиобразовнихуста
новаапредњимајебилаи
информација о жетви стр
нинанатериторијиопштине
СтараПазовау2022. годи
ни. Између осталог, разма

тралисуивећиномгласова
усвојили предлог одлуке о
изменамаидопунамаПла
на генералне регулаци
је Нове и Старе Пазове,
такође о одржавању јавних
зелених површина, измену
одлуке о мртвозорској слу
жби и о предлогу правил
ника о поступку издавања
административне забра
не у Општинској управи.
Поред наведеног, локални
парламент је усвојио изме
неуРешењуообразовању
Саветазамеснезаједнице.
Седници локалног парла

ментаприсуствовалесуив.
д.директораДомаздравља
дрСветланаДудићисекре
тар Црвеног крста Стара
Пазова Анђелка Мандић,
којесунедавноизабранена

поменутефункције.
Ураду23.седницеСкуп

штинеопштинеСтараПазо
ваучествовалоје43одбор
ника и одборница од 53 из
актуелногсазива.

У Ста рој Пазо ви вијо ри ло се на десе ти не срп ских заста ва
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ПОДЕ ЛА ЗАСТА ВА РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ ГРА ЂА НИ МА 

Кре и ра ње важних тра ди ци ја

Поводом обележавања Дана српског
јединства,слободеинационалнезаста
ве Општина Беочин је у сарадњи са
локалномКанцеларијомзамладе,Црве
ним крстом и Ватрогасном јединицом
организовала поделу државних застава
грађанима.
Заставесутачноуподнеуцентругра

да својим суграђанима делили чланови
општинскогвећаЈаснаЈандрићиВели
мирВуковић,координаторкаКанцелари
је замладеТамараЦрепуља, секретар
ЦрвеногкрстаБеочинДраганБранковић

и волонтерка Весна Ћирић као и при
падницибеочинскеватрогасне јединице
ДаркоДевићиДраганЛечић.
И дуж Светосавске улице у Беочи

ну завијориле су се заставе Републике
Србије каоинасвимустановамаи јав
нимпредузећимакаосимболподршкеи
учешћаОпштинеуобележавањудржав
ногпразника.
Председница општине Беочин Биља

наЈанковићчеститалајеграђанимаДан
српског јединства, слободеинационал
незаставе.

–Успостављањепраксеобележавања
Данасрпскогјединства,слободеинаци
оналнезаставеодизузетногјезначајаза
креирање важних традиција које одишу
културом сећања, поштовањем истори
је и кључних идентитетских вредности
нашегнарода.Свимграђанимачеститам
државнипразниксажељомдаседанас
осећају пријатно и поносно што су део
друштва Републике Србије, истакла је
председница општине Беочин Биљана
Јанковић.

М. Н.

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

БЕО ЧИН

Пред сед ни ца оби шла радо ве у цркви
Председница општине Беочин Биљана

ЈанковићјесасарадницимапосетилаХрам
СвeтогВасилијауБеочину,16.септембраи
том приликом се састала са свештeником
Милошем Марјанцем. Током посете пред
седница Јанковић имала је прилику да у
друштвусвештеникаобиђехрамицрквену
порту као и да се упозна са досадашњим
радовимана кровној конструкцијихрамаи
плановима за даље унапређење унутра
шњегизгледацркве.Токомпосетесутако
ђеразмењенеидејеипредлозиоактивно
стимацрквекојећеОпштинанаставитида
подржавакакобисеукултурномитрадици
оналном смислу унапредила сарадња и
промоција вредности нашег духовног
наслеђа,културеитрадиције.

Фото: сајт Општи не Бео чин
Пред сед ни ца у оби ла ску цркве
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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)

„Бес по сле ни људи и деца“ 
лове пти це пева чи це

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

Градско поглаварство у
Митровици које је пред
стављалоорганаутоном

не локалне управе после
1881.годинеиздавалојепро
гласе који су садржали све
битнеодлукевезанезасвако
дневниживотграђанаМитро
вице и околних насеља. Ове
одлукеобјављиванесууПро
гласнимкњигама,причемусу
строгоодређенаместањихо
вог обнародовања ( На сред
пијаце код крста, пред кућа
ма појединих митровачких
грађана, пред Казнионом, на
ћошкукодКаменитећуприје,
на ћошку код Златна буна
ра....).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачу
ванесууИсторијскомархиву
„Срем“ипредстављајудраго
цено извориште података о
историјиСремскеМитровице,
Сремаинекадашњихдржава
наовимпросторима.
У Објави Градског погла

варстваброј721од3.децем
бра1883.годиненајављујесе
битан историјски моменат 
отварање железничког сао
браћаја на постојећој желе
зничкојстанициуМитровици.
Тим поводом у гостиони код
Зеленогвенцазаказанјесве
чанибанкетпасесвиграђани
позивајудаузмуучешће,како
уотварањужелезницетакои
уприређеномбанкету.
„Од стране овог Градског

поглаварства се до обћег
знања прогласује, да ће
сутра у 1 сат посље подне
отварање железнице на
овдашњојжелезничкојстани
ци бити. Надаље, да ће се
сутрау2сатапосљеподне
кодЗеленогвенцау гостио
ни  банкет обдржавати.
Усљед тога позивају се сви
овдашњи грађани, да при

отварању исте судјеловати
ибанкетудоћиизволу.“
Собзиромдајежелезнички

саобраћај у Митровици успо
стављен,Огласомброј23.од
17. јануара 1884. године упо
зоравају се лица која врше
увозробапосредствомжеле
зницедасууобавезидаград
ској благајни уплате „увозни
ну“. Најављује се да ће на
самој железничкој станици
бити организована контрола
робекојаподлежеовојобаве
зи,пауколикосепронађепре
кршилацбићекажњендесето
струкимизносомказне(веро
ватноуодносунаизноскојије
трабаодаплати).
„Даје се до свеобћег зна

ња,дасвакионајкојимакако
ве робе за коју се увознина
плаћатимора,нажељезници
овде добива, да одмах ради
уплате установљене при
стојбекодовоградскеблагај

недоћиима.Одстранеовог
градског редарства биће на
колодвору пажња, колико и
какове робе плаћања подвр
женезаувознину,заовоград
скоподручједође–теакоби
који такове робе добијо – а
кодовеградскеблагајнепри
стојбу платио није, биће са
десетострулом глобом
кажњен.“
У Огласу број 7173 од 21.

децамбра1883.годинеупозо
рава се на појаву да у зим
ском периоду „беспослени
људи и деца“ лове птице
певачицеипродајуихнапија
ци „за неколико новчића“. На
овај начин умањују зараду
трговацаинаносештетуповр
тарству које има користи од
ових птица. Под претњом
казне забрањују се овакви
поступци. Наведени оглас
интересантанјепотомештоу
прогласнимкњигамаГрадског

поглаварства Митровице
представља прву објаву која
јеписанаћириличнимписмом
(истоимениогласобјављенје
иналатиничномписму).
„Опазилоседабезпослени

људи и деца, од кад је зима
наступила птице пјевачице
хватајуинапијациукавези
мазанеколиконовчићакомад
продају.Поштосеовимначи
номптицеутамањујубезда
продавци отуд буди, коју
хаснуимају,иакојепозната
корист птица певачица за
вртарство,тосеодстране
овог градског поглаварства
строго забрањује свако хва
тањеипродавањеистих,те
ће се у будуће сваки ко се у
том послу ухвати редар
ственоказнити.“
У Објави број 112 од 14.

марта1884.годинеупозорава
седајеуследтоплогвремена
неопходно чистити воћке од
гусеницаиутомсмислусваки
поседниквоћкидужан једау
рокуод8данаочистиидезин
фикује своје воћњаке. Град
ско редарство извршиће кон
тролу на терену и за кога се
утврди да није извршио ову
обавезупрописујесеказнаод
10форинти.
„Поштосувећтоплидани

настали, то је неопходно
нужно,дасевоћкеодгусени
цачисту.Усљедтогапозива
се сваки онај који на какове
воћака посједује, да исте у
року од 8 дана очисти, да
десинфикује, јерћесепосље
тога времена овоградско
редарство, ради осведочења
о чистоти воћака у овом
градском подручју изаслати,
тесвакионајкојиовојобјави
неудовољи,битћеодстра
неовогпоглаварствасагло
бомод10форинтикажњен.“

Оглас о недо зво ље ном хва та њу пти ца пева чи ца
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КАКО СМО ПОСТА ЛИ ДРУ ШТВО УЛТИ МА ТИВ НИХ ФУН ДА МЕН ТА ЛИ СТА?
КАКО СМО ПОЧЕ ЛИ ДА СЕ ДЕЛИ МО НА ГЕЈЕ ВЕ И ЛИТИ ЈА ШЕ?

Шта се ове субо те деси ло у
Бео гра ду – ништа, пада ла је киша

Да парафразирамо Бранка Миљко
вића„Кишападајерјепадусклона“.
Згодно. Овом синтагмом можемо

означитинештоштојенеизбежно,штосе
морапоприродидесити.Међутимикре
тања у друштву се морају по природи
мењати.Утомслучајусерадиочињени
цамаудруштвукојесупотпунорелевант
не и као такве се морају уважавати и
признатикаодеодруштвенеиграђанске
организације.Чињеницаједајеусуботу,
17.септембрападалакиша,то јечиње
ницаприроде.Чињеница једа јеДејвид
Култард, звезда Формуле 1, јурио бео
градскимулицама,чимесупрестоничани
првипутприсуствовалипослеосамдесет
тригодине.Иначе,краљицаМаријаКара
ђорђевић,билајестраственвозачијури
ла је улицама Београда у то време.
Чињеницаједасумладиофицириимали
своју традиционалну промоцију испред
ДомаНароднескупштине.Мениискрено
прођејезакрозтелокадаавионпрелети
ТргНиколеПашића,кадапилотчестита
свршеним младим војницима, када они
отпевају химну нашедржаве такода се
свегрмиикадаодсвојерадостиимла
достибацешапкеувис.Прођеме језаи
засуземиочи.Међутим,уБеоградусусе
сукобиладваскупа,двестране,каодве
чињеницеудруштву.
Знателиштасуђојлени?У19.векуу

тада јошокупираној, алиреволуционар
нојСрбији,уБеоградукојимсувладали
Турци, постојале су куће са „оријентал
ниммераком“.Билисутомушкихареми,
којесупашеибеговиплаћалииздржав
неризницекакобиуживалиуљубавним
односимасамахомхришћанскиммлади
ћима.РеволуционарнаКнежевинаСрби
је, забранила је хомосексуализам као
противприродан блуд 1839, међутим,
какојеСрбијајошувекбиладеоОсман
скогцарства,двадесетакгодинакасније,
султандоносизаконкојимасеовеактив
ностидекриминализују.Познато једасу
хеленскиратнициуантичкодобаимали
везесамушкарцима,адасуженеузима
ли само због потомства. Тиме су се у
биткамаборилижешће,јерсуштитилии
животесвојихљубавника.Србијајекроз
разнедржавеидржавнеформатепрола
зила кроз разне фазе криминализације
или декриминализације хомосексулано
сти. Војводина је озаконила хомосексу
лана права 1977, али деценије су про

шледопрвихистинскихправа хомосек
суалаца.
Најчешћиставкојиможетечутиикоји

смоготовосвиусвојили,атичесеПара
де поноса (геј параде, прајда и тако
даље)јестеонајдасвакоможедаради
шта
желимеђучетиризида,алиујавности

небисмелотодаседеси.„Нећудами
деца гледају то“, може се чути, па се
некако развила теорија да ће дечаци
постати хомосексуалци ако на улици
виде параду поноса или два мушкарца
какосељубе.Премајавномредуимиру,
наулицииујавностиниконесмедасе
љуби,јерсусвиинтимниодносинајав

номместу, кршење јавног редаимира.
Људи који су припадници ЛГБТ плус
организацијасматрајудаћеимшетњаи
организовање манифестације донети
права која сматрају људским правима.
Прво је право на окупљање, што је у
претходних неколико случајева било
испоштовано. Питање јесте, како се
одједном буде и излазе теоретичари
завере и слични да спасу Србију од
„садизма“какосаминазивајуовеповор
ке.Далипотребнапараданезнам,али
знамда јетапарадамањевидљиваод
голотињеијавногнеморалакомсмосва
кодневно изложени. Том неморалу су

наша деца изложена, ријалити програ
ми, оскудно обучене девојчице у јавно
сти, насилна омладина. То је неморал
који наша деца гледају и то је оношто
наша деца гледајући могу да постану.
Такве појаве у друштву треба да нас
забрину.Требаданасбринештоћеова
квим узалудним борбама направити
људе који су ксенофоби уместо да су
космополити, људе који не прихватају
неке теорије и догме уместо научних
чињеница,људекојинећезнатидаволе
човека,какавгоддајеон.

Људи који су захтевал параду
поноса у суботу су желе да
остваре своја људска права

према својим интимним осећајима исто
као и сви остали. Није потребно да се
шетају, они желе да њихове везе буду
озакоњене, да имају право на наслед
ство, на социјалну помоћ, на усвајање
деце(стимштојеусвајањедецеуРепу
блициСрбијивеомадугитежакпроцес
за било који брачни пар).Људи који су
имсеуспротивилисепозивајунапоро
дичне вредности. Одједном у Србији,
која православље наново познаје тек
тридесет година, породичне вредности
севезујуузрелигијуиштасепромови
ше.Насиље.Далинасиљетребаиможе
дабудепородичнавредност?Неможе.
Вратимо се на текст мало горе.Шта је
кршењејавногредаимира,иштаједру
штвенинеморал.Питамсе,штанамсе
десило?Какосмопосталидруштвоулти
мативних фундаменталиста? Како смо
почелидаседелимонагејевеилитија
ше?„Литијаши“истотакоимајуправона
окупљањеипротест,алиненанасиље.
Ако ме питате, да ли подржавам типа
који је показао задњицу испред Цркве
СветогМарка–не, то је кршење јавног
редаимираизнасекакосепоступаса
билокимкопоказујеголотињуујавности
итачка.Немарасправеотимстварима.
Алиимаузајамногпоштовањаиуважа
вањамишљења.Бојимседаћемозабо
равитидасеволимокаољуди.
ШтасеовесуботедесилоуБеограду?

Десиосеузалуднопотрошендан.Нико
ме није боље, само је горе, посвађани
смо, сви су шетали и парадирали, сва
четиридогађајасуседесила.Сахрањен
јеиКорнелијеКовач.Кишајепалајерје
падубиласклона.Него, поштоплаћате
млеко? Читан ка

Да ли је потреб на пара да не знам, али знам да је та пара да мање видљи
ва од голо ти ње и јав ног немо ра ла ком смо сва ко днев но изло же ни. Том 
немо ра лу су наша деца изло же на, рија ли ти про гра ми, оскуд но обу че не 
девој чи це у јав но сти, насил на омла ди на. То је немо рал који наша деца 
гле да ју и то је оно што наша деца гле да ју ћи могу да поста ну

Шта се ове субо те 
деси ло у Бео гра ду? 
Десио се уза луд но 

потро шен дан. Нико ме 
није боље, само је 

горе, посва ђа ни смо, 
сви су шета ли и пара

ди ра ли, сва чети ри 
дога ђа ја су се деси ла. 
Сахра њен је и Кор не
ли је Ковач. Киша је 

пала јер је паду била 
скло на. Него, пошто 

пла ћа те мле ко?
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Омр зну та ви ше не го Тур ци
Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (20) ЈЕ ЛЕ НА ПА ЛЕ О ЛОГ,
ЖЕ НА ДЕ СПО ТА ЛА ЗА РА БРАН КО ВИ ЋА

Године 1446. са првим
пахуљама, стигла је у
Дубровник византијска

принцеза Јелена Палеолог,
будућа супруга Ђурђевог
наследника, деспота Лазара
Бранковића. Јелена је била
кћерка морејског деспота
Томе Палеолога и Катарине
Ахајске.УСрбијујестигласа
свегапетнаестгодина.
Ласкарис нам оставља

веомаинтересантнеподатке
о начину на који је млада
дочекана. Неколико месеци
раније, инструкције су дате
МаринуНиколићуГундулићу
и Алојзу Михајиловићу Рас
тићу, сопственицима, као и
НиколиМариновићуКабужи
ћу,заповедникудвегалијаи
једне фусте које су биле
спремљенена захтев госпо
динадеспотарашког.„Онису
имали са два посланика
деспотоваићи уКларенцију,
у државу пресветлог госпо
дина деспота Томе, или у
неко друго пристаниште,
онако како ће реченим
посланицимаипоклисарима
реченогдеспотаЂурђачини
ти боље, да приме невесту
деспотовог сина. Принцеза
ћебитипримљенанадохват
каменаодлађе.Њојћебити
одређеноместоиборавиште
на крми галије (...) Ако се
Томаналазинаједнојмиљи,
илиједнојмиљиипоодоба
ле јавиће му долазак лађа.
Принцеза ће бити доведена
у Дубровник. Ако капетан
сретне неку млетачку лађу,
поздравиће је, у случају да
буду нападнути од каталан
скихилидругихгусара,могу
се одбранити. У млетачким
лукамамогусезадржатиали
не смеју пустити лађарске
момке на земљу да би се
избегавалинереди“.
Коначно,византијскаприн

цеза јестигла.Веомасвеча
но је дочекана и богато уго
шћена. „На пристаништу у
Дубровнику имали су је
дочекати кнез са Малим
Већем и са дубровачким

дамама. Одређени су били
становизапратњуневестеи
за Србе, које ће деспот
послати сухим путем. Коми
сијаодпетчлановабићеста
вљенанарасполагањеприн
цезидајојучинипочаст.Рек
торћеједанпутсњомвече
рати.Комисијаодтричлана
стараће се за стан и храну.
Онаћедобитипедесет пер
перадневнозахрану,аосим
тога и живе кокоте, које ће

Грци приготовити на свој
начин. УМлецима поручиће
се баршун и хермелин од
вредностиод300дуката,као
дар за невесту. Приликом
боравка принцезе уДубров
никубићепозванедубровач
ке госпође на танац, затим
на гозбу у великој дворани
владине палате“. Јелена и
Лазар су се венчали 18.
децембра. Сем жене, истог
данаЛазарједобиоититулу

деспота. Лазар је постао
наследник српског престола
иочевсавладар.
Уз угледну српску пратњу

невеста је доведена у Сме
дерево.Каковелелетописци
„донесоше госпожду Елену
отМуријеЛазару“.Дакле,на
дворуБранковићаживелесу
дведеспотице,снајаЈелена
исвекрваЈерина.Незнасе
којајегорепрошла.Народна
традиција, обе византијске
принцезе представља изу
зетно негативно. Јерина је
проклета, а Јелена власто
љубива, похотна, жељна
смедеревског блага. Све ће
Јелена учинити, не би ли
властзадржала.Јеленауно
си раздор међу чланове
Бранковићеве породице,
жели власт и мрзи свекрву
Јерину. Жена хладног разу
ма,властохлепна,сневалаје
непрестанокакосамостално
влада деспотовином. Међу
тим,оноштојеЈеленистаја
лонапуту,билајечињеница
да она и Лазар нису имали
мушких потомака. Родила је
Лазару три кћерке, Јелену,
ИринуиМилицу.

Јеленин муж Лазар је
умро 20. јануара 1458.
године. Спандуњин

наглашавада„бојећисевој
ске Мехмеда, Лазар се раз
боли и за кратко време
умре“.ПисацРодословакуће
Бранковићаиде коракдаље
икаже:„Иовајмалогоспод
ствовавши отрован од своје
властелеубијенби“.
Лазара више није било и

таданасценуступадеспоти
цаЈелена.Већ3.фебруара,
удеспотовинијеобразовано
намесништво у које улазе
слепиЛазаревбратСтефан,
удовица Јелена и Лазарев
велики војвода Михаило
Анђеловић.КакоистичеПур
ковић, „намесништво није
било једнодушно у питању
спољне политике. Јелена и
њен девер сматрали су да
требадржатичврстевезеса
Маџарима, Михаило је био

Је ле на уно си раз дор ме ђу чла но
ве Бран ко ви ће ве по ро ди це, же ли 
власт и мр зи све кр ву Је ри ну. Же на 
хлад ног ра зу ма, вла сто хлеп на, сне
ва ла је не пре ста но ка ко са мо стал
но вла да де спо то ви ном. Ме ђу тим, 
оно што је Је ле ни ста ја ло на пу ту, 
би ла је чи ње ни ца да она и Ла зар 
ни су има ли му шких по то ма ка. Ро ди
ла је Ла за ру три кћер ке, Је ле ну, 
Ири ну и Ми ли цу 

Грб Бран ко ви ћа

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.
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одлучно за најприснију
сарадњусаТурцима“.

БратМихаилаАнђелови
ћа, био је беглербег
Румелије, Махмуд 

паша,којијезаузимаоистак
нутоместоутурскојполитич
кој хијерархији. Но, и поред
свегатога,јошувекнијебило
довољно да он самостално
завлада,тејемораотражити
компромисе. Јелена је тако
ђе знала да није довољно
снажнадасамавлада,алије
на све могуће начине поку
шавала да власт задржи у
оквиру своје породице.
Орбин о овим догађајима
говори на следећи начин:
„Поменута Лазарева жена
звала се Јелена и она је
остала на власти после
мужевљеве смрти. Ђурђев
син Гргур настојао је да је
протераиздржаве.Ноонасе
обратила за помоћ Угрима,
који су јој пружили моћну
заштиту. Рашани, подстакну
ти, можда, мржњом коју су
премањојосећали,изабрали
су за свога владара Мехме
да, брата Михајла Турчина,
којијенековремеборавиона
дворурашкогдеспота.Њему
су предали такође управу
надградомСмедеревом“.
МихаилоАнђелковић,при

јатељПорте,иакојенакрат
ковременапустиоСмедере
во,убрзосевраћасаједним
одредом турским. Према
Вукичевићевимречима „Тур
ци су одмах истакли турску
заставу на кули више град
ских врата и стали викати:
Чок јаша падиша! (Живео
султан)“. Тада је дошло до
снажнихпобунаипроливања
крви. Велики број пристали
ца Михаилових беху исече
ни. Крваве сукобе на најбо
љи могући начин је искори
стиладеспотицаЈеленакоја
је налукавначин успелада
зароби и Михаила. Орбин
каже: „Лазарева удовица,
која се била повукла у кулу,
видевшитаквупобунусвојих
људикојунијебилаустању
даугушивластитимснагама,
смислинекакоизговоркојим
би намамила у замку тог
новог владара. Једног дана
позва га пријатељски на
ручак у кулу, куда је он, не
помишљајући ни на крај
паметида јепосредипрева
ра, радо дошао. Али она,
чим јеступиоукулу,нареди
дагавежу,тегаонакосвеза
напослауУгарску,гдејебио
баченутамницу“.Деспотица
Јелена је била омрзнута и
није ни чудо што је сада ту

приликудокрајаискористио
слепи Стефан Бранковић. У
тим тренуцима Стефана су
признализадеспота.
Као одговор на догађаје у

Смедереву, Турци ће посла
тивојску,итоначелусасле
пим Гргуром, најстаријим
Ђурђевим сином. Према
Јиречеку,„заузешеТурци10.
маја 1458. утврђени мана
стир Ресаву, град Вишеслав
у дунавском теснацу, код
Поречa, Жрнов (Авалу) код
Београда, узнемиривши и
сам Београд. После тога,
поседоше они Белу стену,
код Ваљева на Колубари, и
најзад 10. августа преда им
сеисамградГолубац.Оста
ци деспотовине ограничише
сенаскоронасамупресто
ницуСмедерево“.

Утренуцима у којима
српска деспотовина
задобија последње

ударце, српски и босански
великаши пожелели су да
споје деспотовину са босан
ском краљевином. Тако је
Јелена(Јелача)кћерЛазаре
ваиЈеленинаудатазаСте
фана Томашевића, сина
босанског краља Стефана
Томаша. Преговоре о скла
пању овог брака, водио је
Радивој,браткраљаТомаша
и Стефан Ратковић, велики
српскивојвода.Поовомспо
разуму краљевић Стефан
би, одмах по женидби,
постаосрпскидеспот.
Стефан Томашевић је 21.

марта, узео власт у своје
руке,а1.априлајеступиоу
браксасЈелачом.Владави
на Стефана Томашевића,
билајекраткогвека.20.јуна
пало је Смедерево у турске
руке.Билајетоконачнапро
паст српске деспотовине.
Годинудананаконпропасти
деспотовине, освојио је
Мухамед II Мореју, натерав
шиоцаЈелениног,дасеспа
сеспородицомнаКрф.
Виђена је Јела, 1463, у

Дубровнику, у великој сали
кнежевског двора, како про
славља свадбу своје друге
кћерке Милице са Леонар
домIIIТоко.КажудајеЈеле
на, пред крај свог бурног
живота, подигла манастир
посвећенСв.Маври,наисто
именом острву јужно од
Крфа, пошто се спасла јед
ногбродолома.Уовоммана
стиру,деспотицаЈелена,као
монахињаХипомона, прове
лајесвојепоследњедане.

 У сле де ћем бро ју:
Ма ра, же на

Ву ка Бран ко ви ћа

Градски одбор Савеза
удружења бораца ослобо
дилачких ратова Србије и
Библиотека„ГлигоријеВоза
ровић“организовалисутри
бину „Значај ћирилице у
очувању српске културе и
националног идентитета са
освртом на родољубље“.
Гоститрибинебилисучла
новиУдружења „Ћирилица“
из Новог Сада. Основни
циљевиУдружења„Ћирили
ца“сујачањесвестисрпског
народа о ћирилици као

темељном националном
симболу. Указивање срп
скомнародудајећирилица
драгуљ у ризници светске
културне баштине, са осо
биномдасвакомгласуодго
вара само један знак (сло
во), по чему је он посебан
међу језицима европских и
других народа, и да очува
ње такве велике цивилиза
цијске тековине обједињује
српски народ развијајући у
њему национално самопо
штовањеисамопоуздање.

БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“ 

Трибина о ћирилици

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Филм о реци Сави

Усреду, 14. септембра је
одржана пројекција доку
ментарног филма „Сава“,
британског редитеља
Метјуа Сомервила и маке
донске продуценткиње Гор
јанеАтанасовеуПозоришту
„Добрица Милутиновић“.
Филм је снимљен 2019.
године на локацијама од

извора до ушћа рекеСаве.
Премијерно је приказан у
септембру 2021. године у
Београду. Пројекцију у
Митровици је организовао
Завод за заштиту спомени
ка културе у сарадњи са
позориштем и уз подршку
Градскеуправезакултуруи
спорт. А. Д.

Про јек ци ја фил ма „Сава“
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Митровчанисуунедељу,18.септембра,
уживалиузпесме„Бимогодамогу“,„Уза
лудпиташ“,„Ена“иузмногедругехитове
групе „Хаустор“, као и уз оне настале у
токусамосталнекаријереДаркаРундека.
Овај концерт одржан је у хали Пословно
спортског центра „Пинки“, у организацији
удружења„АртФронт“,аподпокровитељ
ством локалне самоуправе. За сам крај
лета,наконмногобројнихманифестација,
ДаркоРунек је са својимврсниммузича
рима, почастио посетиоце концертом за
памћење. Низали су се познати стихови,

којесуМитровчанипоздравилигромогла
снимаплаузимаипевањемуглас,одпрве
допоследњепесме.НаконконцертаРун
декјеподелиосвојеутиске,азатимоткрио
гдепроналазиинспирацијуиенергијукоју
пружа обожаватељима и након дугогоди
шњекаријере,похваљујућисвојтиммузи
чаракојигапрати.
– Било ми је врло лепо са вама овде,

Савајерекакојанаснекакоповезујеито
је сјајно. Са мном су овде млади људи,
алинисамнијајошувекстар.Сањимасе
препознајем,рекаојеРундек.

Познато је да је Дарко Рундек велики
еколошкиактивиста,аизСремскеМитро
вице је послата порука да „Револуција
почиње на тањуру“, како каже и једна
песма.
–Свисусвеснидасмопреднекимвре

меном које доноси тоталне загонетке.
Навикли смо се на начин живота који је
везанузнафту,бензин,струјуииндустри
ју...Чак јеи „револуција“потрошена.Сви
су концепти потрошени и налазимо се у
неком „брисаном простору“. Нема ни
песника који је, рецимо, као Боб Дилан

ДАР КО РУН ДЕК ОДР ЖАО КОН ЦЕРТ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ:

„Пред вре ме ном које
доно си тотал не заго нет ке“

Било ми је врло лепо са вама овде, Сава је река која нас нека ко пове зу је и то је сјај
но. Са мном су мла ди људи, али нисам ни ја још увек стар. Са њима се пре по зна јем, 
рекао је Рун дек

Дар ко Рун дек са публи ком на сцени

Орга ни за то ри и покр о ви те љи дога ђа ја Оду ше вље на публи ка
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својевремено,оријентисаонашуимагина
цију према будућем свету. Тотално смо
напуштениодсебе.Кадупаднемоунеки
очајикадпрестанемодаочекујемоишта,
ондаћеседогодитинешто,додаојеРун
дек.
Концертјесамопрваунизупланираних

активности које ће спроводити удружење
„Арт Фронт“. Објаснили су да им је био
циљ да доведу Рундека пред суграђане,
не само због тогашто је у питању такав
уметник, већ и збогњеговог залагања за
екологију.
– Арт Фронт је организација која је

насталаодгенерацијерођенихосамдесе
тихгодинаиранихдеведесетих,астасали
су уСремскојМитровици, одрасли изван
града, а онда се вратили назад. Наша
жељаједананекиначинпоклонимосвом
граду нешто што ми током одрастања
нисмоимали,крозпромоцијукултуре,еко
логије, уметности и друштвеног живота,
изјавиојеДамјанМалбашић,чланудруже
ња.
Град Сремска Митровица је подржао

иницијативу овог младог удружења, са
којимћесарађиватииубудуће,наконова
коуспешнореализованогконцерта.
– Град се потрудио да ово лето буде

богатодогађајима.Тежилисмокатомеда
концертнапонудабудетаквадазадовољи
све укусе грађана, изјавио је председник
Скупштине Града Сремска Митровица,
ВладимирПавловић.
 Иако је првобитно планирано да кон

церттрајесатиповремена,након„биса“
Рундекиекипасуизвелијошдвенумере,
„Шејн“и„Шалодсвиле“.

Алек са дра Дра жић

Токомизвођењапоследњепесме,на
одушевљење окупљених, извођачи су
набинупозвалидесетакобожавалаца
изпублике.Несвакидашњуприликуда
запевасаРундекомнасцениималаје
Маја Васић, која је дошла из Новог
Сада,анаконконцертајеистакладајој
јевеликозадовољствоичаст„подели
тимикрофон“сатаквимименомусвету
музике.

Кон такт
са публи ком

„АРО ДИ СИ“ ОКУ ПЉА МИТРОВ ЧАН КЕ ОД 14 ОД 67 ГОДИ НА

Иси до рин хор осва ја
нај ве ћа при зна ња

Љубавпремахорскомпевањуокупила
јеМитровчанкеод14до67годинаухору
„Ародиси“.Музичкипедагогидиригент
ИсидораСкуратовићјезасамодвегоди
не постојања са својим хором освојила
свепрестижненаградеуземљи.
– Од малих ногу певам и свирам на

клавиру, потичем из музичке породице,
пајељубавпремаовојуметностирође
њемусађенаумојудушу.Певаласаму
свимхоровима,дечијим,црквеним,жен
ским,мешовитимсвеврстемузике,али
јеумениодувекчучалажељадапевам
филмску популарну музику и да имам
својхор,причамладаМитровчанкаИси
дора Скуратовић, која је у родном гра
дузавршилаосновнуисредњумузичку
школу,ауБеоградуМузичкуакадемију.

ПредвегодинеосновалајеУдружење
лепихуметности„Ародиси“сажељомда
популаришефилмскумузику,алииани
мира,окуписвојесуграђанке,којелепо
певају,безобзиранагодинеипрофесију.
–Најмлађичланхора је четрнаесто

годишња ученица основне школе, има
мо студенткиње, запослене у туризму
и установама културе  и пензионерке.
Усклађујемо се умишљењима, предло
зима, сугестијама, али све скупа, сума
сумарумсавршеносеслажемо,штосе
ивидинанашимнаступима.Целегоди
не наступали смо скоро сваког месеца,
на свим културним догађајима у Срем
ској Митровици, промоцијама књига,
отварањима изложби, али и учествова
ли на Међународним смотрама хорова
у земљи и окружењу, где смо освајали
прва места и једно друго, са поносом
истичеИсидора.
ВеликуподршкуамбициознимМитров

чанкамапружаиГрадСремскаМитрови
ца, којиимобезбеђујепревозипросто
ријезарад.
– Имам пуно планова за будућност,

очекујунасновинаступи,азановогоди
шњепразникеМитровчанимаприређује
моспектакл,очемућесетекчути.Упла
нунамјеоснивањесопственогоркестра,
који ће нас пратити на наступима. До
сада је то била клавирска пратњамоје
драгеколегинице,алисунамубудућно
стинеопходниигитара,бубњевиивио
лина,пакожелинеканамсепридружи,
са„Ародисијем“ихчекајуправеаванту
ре,поручујеИсидора,однедавнопрофе
соркасолфеђаихораурумскојмузичкој
школи.

Нар ци са Божић

Хор „Ародиси“

Исидора Скуратовић
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ЧОР ТА НОВ ЦИ

Рекон стру и са на 
Пар ти зан ска ули ца 

Завршенисурадовинареконструкци
ји Партизанске улице у Чортановцима
којисуизведениуоквируактивностина
одржавањуиобнављањупутнеинфра
структуренатериторијиопштинеИнђи
ја.
Како су истакли из Јавног предузећа

„Инђија пут“, током извођења радова
скинут је површински слој дотрајалог
асфалта каоидруге припремнерадње
за постављање новог слоја асфалта у
дужини од 750 метара. Вредност изве
денихрадовапроцењенајена3,5мили
онадинараафинансиранисуизбуџета
Општине Инђија. Како су истакли из
Јавног предузећа „Инђија пут“, чији су
радницибилиангажованинаизвођењу
радова,унаредномпериодубићенаста
вљенирадовинаобновисаобраћајница
уцелојопштини. М. Ђ.

КУД „СОКО“ ИНЂИ ЈА

Орга ни зован
„Дан тра ди ци је“

Дан српског јединства, слободе и
националнезаставе,15.септембаробе
леженјенасвечанначиниуИнђији.Дан
кадајеславнасрпскавојска1918.годи
непробилаСолунскифронтиослободи
ла све српске територије, Културно 
уметничкодруштво„Соко“обележило је
једнодневном манифестацијом коју су
назвали „Дан традиције“. „Соколи“ су
дефиловалиулицомВојводеСтепеана
платоу испред Поште представљене су
играчкеипевачкегрупепоменутогКУД
а. Фолклораши различитих генерација
на крају манифестације одиграли су
заједничкоколоуцентруградаапридру
жилисуимсеиприсутнисуграђани.

М. Ђ.

ПЕЋИНЦИ

Штед ња стру је
ОпштинаПећинци је,уциљуштедње

електричне енергије, донела одлуку да
сенауличнимрасветамапроредесија
лична места у свим насељима наше
општине.Одлука је донета у складу са
препорукама Владе Републике Србије
као пример одговорног и рационалног
понашања, како бисмо заједнички дали
допринос у решавању изазова енергет
ске кризе са којима се суочава велики
бројземаља.Какојенајављено,наулич
нимрасветамаћеостатиукљученосва
кодругосијаличноместо,ајединиизузе
так ће бити неколико најпрометнијих
улицанатериторијиопштине уШима
новцима су то улице Крњешевачка и
Прховачка, уПрхову улицеШимановач
ка, Сремска, Иве Лоле Рибара, и у
Пећинцима, улице Слободана Бајића и
БраћеВидаковић.

САЛАШ НОЋАЈ СКИ

Јуби лар ни 30. Сабор 
Сто ја на Чупи ћа

УПарохијскомдому уСалашуНоћај
скомјеусуботу,17.септембраобележен
јубиларниСаборСтојанаЧупића,којије
народу познатији као Змај од Ноћаја.
Одржан је парастос, а због временских
услова је отказан пропратни програм,
којисеорганизујесвакегодине,каошто
су хајдучке игре. Ипак, у нешто мањем
обиму је уприличен културноуметнички
програм,којисуизвеладецаизОсновне
школе„ДобросавРадосављевићНарод“.
Ученици су рецитовали и приказали
фолклоризМачве,аЦентарзакултуру
„Сирмиумарт“јеприпремиоуводниговор
оживотуи заслугамамачванског војво
де.
–Обележавамо207годинаодпогибије

нашег војводе.Прошло је 32 године од
како је подигнут и споменик Змају од
Ноћаја,атачнотридеценијеодржавамо
свечаности у нашем селу, на овај дан.
Сабор не прослављају само мештани
Салаша Ноћајског, већ читаве Мачве,
којинамдолазеу госте,изјавио јеДра
ганЛукић,председникмеснезаједнице.
Тојебилаприликадасесвечаноотво

риновоизграђениПарохијскидом.
–Овојеједаноднајзначајнијихдатума

унашемселу.Непредајемосевремен
ским условима, него на један пригодан
начин смо одлучили да угостимо своје
мештанеизахвалимоимсенаподршци,
рекаојеНемањаЖивковић,свештеник.
Свечаностијеприсуствоваоизаменик

градоначелницеПетарСамарџић.
А. Д.

БЕР БА ПОЧЕ ЛА, ПА ПРЕ КИ НУ ТА

Куку ру зи суви,
али вла га зрна
још вели ка
Почетком прошле недеље је у старо

пазовачком атару почела берба кукуру
за. Пољопривредници су журили да за
овај посао искористе суве и сунчане
данеиродсањиваодмахскладиштили
у силосима иако откупна цена још није
позната.Узависностиодделаатара,код
ФАО група зрења од 300 до 400 влага
износиоко15посто, а коднеких је још
велика,такодаморајудасачекају.Први
показатељиприносанисузадовољавају
ћи, јеризносеод3до4,5тонепо јутру,
иакосукакокажеЗденкоЈашо,произво
ђачи испоштовали све агротехничке
мере, од обраде земљишта, сетве у
оптималномрокудоприхране,аливре
менски услови су оставили последице.
Кукуруз је ове године доминантан на
територији старопазовачке општине
15.500хектара.Упоредосезавршавала
бербасунцокретаисоје.

РИМ СКИ БРОД ПРИ СТАО
У СТА РИМ БАНОВ ЦИ МА 

Гра ни ца ма
Рим ског цар ства
Римскибродсавеслимапристао је у

среду,14.септембраузобалууСтарим
Бановцима на свом тромесечном путо
вањуодНемачкедоЦрногмора.Дану
вина алакрис је идентична реплика
касноантичкогратногдунавскогбродаиз
4.векановеереакакојеобјасниоНема
њаМрђић,вишинаучнисарадникАрхео
лошког института из Београда рекон
струисан на потпуно аутентичан начин,

без коришћења савремених алата у
Немачкој. У пројекат су укључене све
земљекрозкојипротичеДунавасадау
завршнојфазипројектабродпловигра
ницамаримскогцарствауциљуномино
вања целокупног дунавског лимеса за
уписналистуУНЕСКОсветскекултурне
баштине. Археолошки институт из Бео
града и Факултет техничких наука Уни
верзитета у Новом Саду су директни
партнери у овом пројекту. Веслачи се
смењујунадвенедељеидолазеизцеле
Европе. Римски брод је из Бановаца
наставиосвојепутовањедоБеоградаа
Србијом ће пловити све до 24.септем
бра.

З. К.
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Нови Сад 1921 – Раднички
НБ1:0;ИМТ–РадничкиСМ2:0;
Железничар – Металац 4:1;
Златибор – Инђија ТОYО
ТИРЕС 2:3; Рад – Мачва (су
били одиграли у понедељак);
Јединство – Графичар 1:2;
Лозница–ОФКВршац0:1;Тра
јал–Слобода2:1.

Бе чеј:ОФКБечеј1918–Тек
стилац3:2;Ку ла:Хајдук1912–
Нафтагас 3:2;Ста ни шић: Ста
нишић 1920 – Омладинац 0:0;
Зре ња нин:Раднички–Раднич
ки19122:4;Но виСад:Кабел–
ОФКБачка1:0;Бе ле гиш:Поду
навац–ПрвиМај0:0;Шај каш:
Борац–Динамо19454:2;Адо
р јан:Тиса–Јединство1:2.

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

Радник–Партизан0:2;Црве
наЗвезда–Напредак 1:0;Вој
водина – Јавор Матис 2:0;
Вождовац – Чукарички 0:3;
Колубара – Нови Пазар (су
били одиграли у понедељак);
РадничкиНиш–СпартакЖК(су
били одиграли у понедељак);
Раднички 1923 – Младост ГАТ
3:0;Младост–ТСЦ2:5.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 6 5 1 0 9:1 16
02.Индекс 6 4 1 1 13:8 13
03.Слога(Е) 6 4 0 2 11:9 12
04.Железнич. 6 3 1 2 13:7 10
05.Слога(Т) 6 3 1 2 7:3 10
06.Слобода 6 3 1 2 10:8 10
07.ГФКСловен 6 3 0 3 10:8 9
08.Јединство 6 2 2 2 9:3 8
09.Радн.(НП) 6 2 2 2 7:6 8
10.Дунав 6 2 2 2 3:4 8
11.Ветерник 6 2 2 2 5:8 8
12.Младост 6 2 1 3 8:11 7
13.Славија 6 2 0 4 12:12 6
14.ДоњиСрем 6 1 2 3 5:10 5
15.Шајкаш 6 1 0 5 4:22 3
16.Радн(Ш) 6 0 2 4 5:11 2

01.РФКГраф. 9 7 2 0 24:7 23
02.ИМТ 9 7 1 1 16:6 22
03.Инђија 9 4 4 1 16:8 16
04.Железнич. 9 5 1 3 15:12 16
05.ОФКВршац 9 5 1 3 11:9 16
06.Металац 9 3 2 4 12:11 11
07.Јединство 9 2 4 3 9:10 10
08.ГФКСлоб. 9 2 4 3 10:12 10
09.Траjал 9 3 1 5 12:15 10
10.Мачва 8 3 1 4 9:13 10
11.Лозница 9 3 1 5 8:15 10
12.Радн.(СМ) 9 2 3 4 4:7 9
13.НовиСад 9 2 3 4 8:14 9
14.Радн.(НБ) 9 3 0 6 5:12 9
15.Златибор 9 2 2 5 12:16 8
16.Рад 8 1 4 3 4:8 7

01.Ц.Звезда 10 8 2 0 30:5 26
02.Чукарички 11 8 1 2 23:10 25
03.ТСЦ 12 6 5 1 21:6 23
04.Војводина 11 6 4 1 18:7 22
05.Партизан 10 6 3 1 23:6 21
06.НовиПазар 11 7 0 4 17:11 21
07.Вождовац 12 6 2 4 11:14 20
08.Колубара 11 4 3 4 13:21 15
09.Раднички 12 3 3 6 8:12 12
10.Ј.Матис 12 3 3 6 14:24 12
11.Напредак 11 3 2 6 9:13 11
12.Спартак 10 2 4 4 9:10 10
13.Младост 12 2 3 7 18:29 9
14.Раднички 11 2 3 6 13:24 9
15.Млад.ГАТ 12 2 2 8 6:20 8
16.Радник 12 0 4 8 8:29 4

Са лаш Но ћај ски: Борац (Р)
–Обилић19930:5;Бе ше но во:
БСК – Напредак 5:0; Рав ње:
Зека Буљубаша – Змај 6:0;
Ер де вик:Ердевик2017–ОФК
Бикић 0:2; Ру ма: Јединство –
Фрушка Гора 2:0; Ада шев ци:
Граничар – Борац (ВР) 6:1;
Ла ћа рак:ЛСК–Срем2:1.

01.БСК 5 5 0 0 21:5 15
02.Граничар 5 4 0 1 18:5 12
03.ЗекаБуљ. 5 4 0 1 17:4 12
04.Јединство 5 4 0 1 14:6 12
05.ОФКБикић 5 4 0 1 11:3 12
06.ЛСК 5 3 1 1 11:4 10
07.Ердевик 5 2 1 2 10:8 7
08.Обилић 5 2 1 2 8:7 7
09.Срем 5 2 0 3 7:5 6
10.Напредак 5 0 3 2 3:10 3
11.Ф.Гора 5 1 0 4 3:13 3
12.Змај 5 0 1 4 3:17 1
13.Борац(Р) 5 0 1 4 5:22 1
14.Борац(ВР) 5 0 0 5 7:29 0

01.Слога(Ч) 4 3 1 0 12:4 10
02.Слобода 4 3 0 1 11:6 9
03.Трговачки 4 3 0 1 10:9 9
04.Сремац 3 2 0 1 7:7 6
05.Срем 4 2 0 2 16:18 6
06.Митрос 4 1 2 1 12:12 5
07.ОФКБосут 3 1 0 2 10:9 3
08.Планинац 3 1 0 2 5:7 3
09.ОФКСпарта 4 1 0 3 7:11 3
10.Слога(З) 3 1 1 1 12:10 4
11.Напредак 4 0 0 4 3:12 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Бу ђа нов ци: Младост –
Љуково 7:1;Чор та нов ци: ЧСК
–Фрушкогорац1:0;Жар ко вац:
Напредак – Хајдук 1932 2:1;
Ви то јев ци: Полет (Н) – Рудар
4:0;Обреж:Граничар–Камени
1:3; Кру ше дол: Крушедол –
Полет(НК)1:1;До брин ци:Цар
Урош–Сремац7:1.

01.Полет(НК) 5 4 1 0 22:3 13
02.Крушедол 5 4 1 0 13:3 13
03.Хајдук 5 4 0 1 13:2 12
04.Камени 5 4 0 1 12:7 12
05.Полет(Н) 5 3 0 2 14:6 9
06.Младост 5 3 0 2 14:8 9
07.Фрушкогор. 5 2 1 2 7:9 7
08.ЦарУрош 5 2 0 3 16:11 6
09.Напредак 5 2 0 3 14:13 6
10.ЧСК 5 2 0 3 7:9 6
11.Љуково 5 1 1 3 8:18 4
12.Граничар 5 1 0 4 11:17 3
13.Рудар 5 1 0 4 6:13 3
14.Сремац 5 0 0 5 1:39 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње – Сремац (В) 1:1;
Бе шка: Хајдук (Б) – Партизан
3:2; Деч: Сремац (Д) – Будућ
ност 2:1;Огар:Шумар – Срем
3:1; Го лу бин ци: Јадран – Хај
дук (В) 3:0; Мар тин ци: Борац
1925–Граничар0:3;Ириг:Рад
нички – Напредак Меридиан
0:1;Во гањ:Слога–Фрушкого
рац4:1.

01.Шумар 6 5 1 0 22:6 16
02.Напредак 6 4 1 1 11:5 13
03.Срем.(Д) 6 4 1 1 11:7 13
04.Јадран 6 3 2 1 12:6 11
05.Хајдук(Б) 6 3 2 1 7:5 11
06.Партизан 6 3 1 2 18:8 10
07.Будућност 6 3 1 2 9:8 10
08.Граничар 6 3 1 2 11:11 10
09.Срем 6 3 0 3 12:11 9
10.Раднички 6 2 1 3 9:4 7
11.Фрушкогор. 6 2 1 3 14:12 7
12.Срем.(В) 6 1 2 3 5:9 5
13.Слога 6 1 2 3 9:15 5
14.Подриње 6 1 1 4 5:8 4
15.Хајдук(В) 6 1 0 5 4:13 3
16.Борац 6 0 1 5 2:33 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ер де вик:Слога(Е)–Шајкаш
1908 3:0; Ве тер ник: Ветерник
– Индекс 1:1; Те ме рин: Слога
(Т) –Младост 5:1;Но ваПа зо
ва:Раднички (НП)–Јединство
1:0;Ру ма:ГФКСловен–Слобо
да 5:2; Но ви Сад: Славија –
Раднички (Ш) 2:0; Пе ћин ци:
ДоњиСрем2015–Железничар
1:3;Ди вош:Хајдук–Дунав2:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бер ка со во: Сремац – ОФК
Бингула 0:3;Ја ме на: Граничар
–Братство10:0;Илин ци:Борац
–Омладинац1:1;Љу ба:Једин
ство–Једнота1:4;Синђелићје
биослободан.

Пла ти че во: Јединство (П) –
Фрушкогорац 4:0; До њи
Пе тров ци: Доњи Петровци –
Хртковци 3:1; Кра љев ци:
Јединство (К) – Граничар 2:1;
Борац(С)јебиослободан.

1.Једнота 3 3 0 0 9:1 9
2.Синђелић 2 2 0 0 11:4 6
3.Гранич. 3 1 1 1 13:5 4
4.Борац 3 1 1 1 4:5 4
5.ОФКБинг. 2 1 0 1 6:5 3
6.Омладинац 3 0 3 0 5:5 3
7.Сремац 2 0 1 1 1:4 1
8.Јединство 2 0 0 2 2:7 0
9.Братство 2 0 0 2 1:16 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Но ви Слан ка мен: Дунав –
Слога (К) 1:0;Не ра дин: Војво
дина–Планинац1:3;Ша трин
ци:27.Октобар–Слога(М)4:0;
Борацјебиослободан.

1.Дунав 3 2 1 0 2:0 7
2.27.Октобар 2 2 0 0 10:0 6
3.Планинац 3 2 0 1 7:3 6
4.Слога(М) 3 1 1 1 3:4 4
5.Слога(К) 2 1 0 1 2:2 3
6.Борац 2 0 0 2 2:6 0
7.Војводина 3 0 0 3 1:12 0

1.ДоњиПетр. 3 3 0 0 14:3 9
2.Хртковци 3 2 0 1 7:6 6
3.Једин.(П) 2 1 0 1 5:3 3
4.Једин.(К) 2 1 0 1 3:7 3
5.Борац(С) 2 0 1 1 5:6 1
6.Фрушкогор. 2 0 1 1 3:7 1
7.Гранич. 2 0 0 2 2:7 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Си бач: Словен – Ловац 1:4;
Су бо ти ште: Витез –ОФКБре
стач0:3;Младост1935 јебила
слободна.

1.Ловац 2 2 0 0 7:1 6
2.ОФКБрест. 2 2 0 0 6:0 6
3.Витез 1 0 0 1 0:3 0
4.Младост 1 0 0 1 0:3 0
5.Словен 2 0 0 2 1:7 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Срем ска Ми тро ви ца: Срем
–Сремац6:2;Срем скаМи тро
ви ца:Митрос–ОФКБосут4:3;
Шу љам:Напредак2021–Сло
га (З) 1:5; Гр гу рев ци: ОФК
Спарта–Слога(Ч)1:3;Ша шин
ци: Слобода – Трговачки 2:0;
Планинацјебиослободан.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Вру ћа је сен
Досамопредвенедељеофудбал

ском клубу Партизан се писало
каоодављеникукојисеочајнички

бори за ваздух.Умеђувремену, ситуа
цијаунашадванајвећаклубасепрео
кренула, те сад гледамо Звезду како
грца,доксепритисакнановогтренера
иуправуклубаизданауданповећава.
ПартизанјеремијемсаНицомуБео

градудошаододругогбодауЛигикон
ференције.Сада севећможерећида
суцрно–бели у успонуформе, аоно
што су показали прошлог четвртка је
самопотврдатога.Засада,делуједаје
довођење Дијабатеа чист погодак.
Могао је Партизан и до сва три бода,
алиниремипротивфавоританијенеу
спех. Вредан је помена и транспарент
који се током меча појавио на јужној
трибини:„ВазураиВучела–Митрајаи
Забела.“
Унаставкутакмичења,нашклубима

сасвимреалнешанседасенађемеђу
прведвеекипеугрупи,алиправаиску
шењаихчекајуунареднадвамечапро
тив немачког Келна. Победа против
СловацкогуБеоградунебитребалада
седоводиупитање.
Успео је Гордан Петрић да посложи

екипуитргнеихиззимскогснаукојису
пали усред августа. Сада то изгледа
много озбиљније, али је највећи про
блем домаће првенство у којем имају,
за наше услове, огромних пет бодова
заостатка.
Што сеЦрвенеЗвезде тиче, логично

је да јавност временом почиње да
постављапитањаруководствуитрене
ру.Штајетоштојецрвено–беледове
лонаивицуамбисавећпоследваоди
гранаколауЛигиЕвропе?ЦрвенаЗве
зда је закуцана за дно табеле, и како

стваристоје,пролећеуовомтакмичењу
јесведаље.Саоваквомигром,питање
једалићенашактуелнишампионвиде
ти и Лигу конференције, за чега им је
потребнотрећеместоугрупи.
На опште изненађење, после две

одигране утакмице, на првом месту у
ЗвездинојгрупијемађарскиФеренцва
рош.Истина,кадасепогледаколикосу
нашисевернисуседиуложилиуспорт
скуинфраструктуруидвапрелепаста
дионауБудимпешти,овакаврезултатје
мождаиочекиванунекоммоменту.
ПослепоразаодТрабзонауТурској,

наштимсадачекајубурниданиитежак
периодукојемће,пресвега,битинајва
жније остати на челу домаћег првен
ства. А што се тиче саме утакмице,
јасно је да нешто дебело не штима у
екипи. Већина тима је апсолутно ван
форме. Дочекали смо и то да Катаи
буде бачен да греје чамовину, јер у
последњевременеможедасеосоли.
КадатомедодамоиповредуИванићаи
очајнуигруПешићаушпицу,поставља
сепитањекоћедаиступииповучееки
пу.Уовоммоменту–нико.
Покушао је тренер Милојевић да у

мечуђеопрезно,алиџабатисвекадау
екипиимашнеколикотемпиранихбом
би. Још је само Гобељић фалио на
терену и катастрофа би била загаран
тована.Алииовакојебиломучногле
датиБеограђанекакосепатенатерену.
Аконемапенала,тујецрвеникартонда
их покопа. Томе можемо и додати још
један киксГејлораКанге, који је, каои
против Макабија, изгубио лопту и био
директанкривацзагол.
ЗанимљивајеиновапојавауЗвезди

ном шпицу. Момак по имену Калифа
Кулибали је доведен као замена за

Милана Павкова. Плаћен је милион и
поевра,аправојепитањедалићеовај
горостасодскородваметраусвојој31.
годиниуспетидаоправдауложенукин
ту. Или ће се испоставити да је још
један у низу пањева који су обрнули
кругоко„РајкаМитића“.
Сада је јасно да је одлазак Дејана

Станковићаипаквеликиударацзаклуб
изЉутицеБогдана.Многисудоводили
упитањењеговутактичкупоткованости
сматрали да није довољно искусан да
би саЗвездомнаправионеки значајан
резултат у Европи. Са друге стране,
такосесвојевременомислилоиоСаши
Ђорђевићу док је био на клупи наше
кошаркашкерепрезентације.Каснијесе
испоставилодасусвипослењегабили
многогораопција.

Штајезаједничкозањихдвојицу?
Харизмаиспособностдамоти
вишу играче и натерају их да

гинунатерену.Итојеоноштојеекипа
ЗвездеизгубилаодласкомСтанковића.
Некакосестичеутисакидајееуфорија
у јавностиистогмоментаспласла.Већ
напрвоммечупротивМонакасевиде
лодастадионнећебитипун,абесплат
некартекојесупојединефирмеделиле
својим запосленима су остале неиско
ришћене.
Нановомтренерујесадазадатакда

се избори са притиском и, пре свега,
изградиауторитет,какоусвлачионици,
такоиујавности.Јер,акоутомеомане,
тешкодаћесеуправаклубакоцкатиса
њим и чекати нека боља времена.
Посебноуситуацијикадапрвоместоу
првенству гарантује сигурнуЛигушам
пиона и неколико десетина милиона
евра следеће године. Чека нас врућа
јесен.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ „СРЕМ ИТОН“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поја ча ња из соп стве ног под млат ка
Одбојкаши сремскомитровач

ког „Срем Итона“ припремају се за
наступ у новом одбојкашком такми
чењу,причемујошувекнемазванич
не потврдеформата ове лиге. Под
сетимо,протеклесезонешестекипа
„испало“ је из Прве Б одбојкашке
лигепасеочекујеформирањеисточ
неизападнегрупеВојвођанскелиге.
ЈошувексенезнанисаставПрвеи
Другелигејерсумногиклубовизбог
великих финансијских захтева били
принуђенидаодустану одових так
мичења.
Штосетичеситуацијеусамомклу

бу, према речима тренера Зорана
Ковачића,екипајемањевишезадр

жала физиономију из прошле сезо
нестимшто јеприкључензначајно
већибројмлађихиграчакојићебити
уприлицидасе„кале“ујачојконку
ренцији.Клубјенапустилонеколико
играча из прошле сезоне а тренер
Ковачићнезадовољанјечињеницом
данекиодњихипоредважећихуго
воранисупоказалидужнузахвалност
клубуидасутражилисвеначинеда
одуиз„Срема“.Ковачићјеподсетио
на проблем „одлива“ млађег одбој
кашкогкадраствореногусопственој
„Сремовој“одбојкашкојшколи.
–Остали смо са искуснијим игра

чима Јованом Ковачићем, Алекси
ћем,КузмановићемиРадетомПетко

вић,такодаузБраниславаРољића
и Бојана Петковића имамо „костур“
екипе за следећу сезону. Радује
нас повратак нашег пионира Бојана
Маричића. Он ће својим вршњаци
маТадићем,Дудоком,Керановићем,
Весковићем, Андријевићем, Недељ
ковићемидругим,јошмлађимдеча
цимаовегодинечинитисаставнаше
екипе. Иван Тривунчић је због при
ватногпослаотишаоизклуба,рекао
јеЗоранКовачићипозваосведеча
ке заинтересоване за одбојкашки
спортдадођуу„Бајићеву“школуна
тренингеипостанудеоједнездраве
спортскеприче.
 Д. Мостар лић
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СПОРТ СКЕ ИГРЕ
ПАРАПЛЕ ГИ ЧА РА
И КВА ДРИ ПЛЕ ГИ ЧАР А 

Два дана так ми че ња
Традиционалне Покрајинске спортске

игре параплегичара и квадриплегичара
одржанесууСтаројПазовиуорганиза
цији Савеза параплегичара Војводине
11. и 12. септембра, а током два дана
такмичењаидружењауКућифудбалаје
боравило око 80 учесника. После две
године, УПИК Фрушка гора поново је
билодобардомаћинбројнимгостимаиз
Зрењанина, Новог Сада, Руме, Опова,
Сомбора.Шестекипа,рекреативци,али
и репрезентативци, надметали су се у
атлетици,бацањукугле,копљаидиска,
шаху, пикаду, стрељаштву и стоном
тенису. Јоланд Корора, помоћница
Покрајинског секретара за социјалну
политику,демографијуиравноправност
полова истакла је отварајући овогоди
шњи спортски сусрет да надлежни
Секретаријатподржавапараплегичареи
у играма и у њиховој борби, а тако ће
бити и убудуће. Покрајинске спортске
игре током година одржавања скренуле
супажњуширејавности,тејесадаподр
шка овом и сличним догађајима већа.
Домаћин старопазовачко Удружење
параплегичараиквадриплегичара„Фру
шкагора“истичедасуууспешнојреали
зацији овогодишњег сусрета спортиста
имали и несебичну подршку Министар
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Спортског центра
ФСС,ОпштинеСтараПазоваиволонте
ра из Спортског друштва риболоваца
„Лињак“изНовеПазове.

ОТВО РЕ НО ПРВЕН СТВО ГРА ДА 
БЕО ГРА ДА У ДИЗА ЊУ ТЕГО ВА

Зла то и брон за
за Ста ро па зов ча не
УорганизацијиСавезазадизањетего

ваГрадаБеоградааутехничкојоргани
зацији Клуба дизача тегова „Партизан“
изБеограда,11.септембранастадиону
„Партизана“одржанојеотвореноПрвен
ство ГрадаБеограда замлађе сениоре
до 23 године а истог дана је одржан и
отворени Куп Града Београда за жене
сениорке у олимпијском дизању тегова.
Наовадваспортскатакмичењаучество

ваојеСтаропазовачкиклубдизачатего
ваЈединствоипостигаовеомазапажен
резултат.НаотвореномПрвенствуГрада
Београдазамлађесениоредо23године
у категорији до 81 кг телесне тежине
Никола Ристић је освојио прво место и
златнумедаљу.НаОтвореномКупуГра
даБеоградазаженесениоркеукатего
рији до 71 кг телесне тежинеЖелмира
Микљанјеосвојилатрећеместоиброн
зану медаљу. На отвореном Првенству
ГрадаБеоградазамлађесениоредо23
године у категорији до 81кг телесне
тежине Никола Ристић освојио је прво
местоизлатнумедаљу.

СВЕСРПСКИ АТЛЕТ СКИ КУП

„Сир ми у му “
три меда ље

Учетвртак,15.септембрауНовомСаду,
на стадиону „Карађорђе“ одржан је други
по реду Свесрпски куп у атлетици, где се
надметало пет екипа  савеза и то: дома
ћин, Атлетски савез Војводине, Атлетски
савез Београда, Атлетски савез Централ
неСрбије,Атлетски савезКосоваиМето
хије и Атлетски савез Републике Српске.
У изузетно квалитетном такмичењу, убе
дљиву победу остварила је домаћа екипа
Атлетског савеза Војводине. Овој победи
значајносудопринелиатлетичари„Сирми
ума“,сачактримедаље.Најпрејепобеду
у бацању кугле однела Мирјана Дасовић,

бацившиопеткуглунадаљинуод14мета
ра.Немања Јоргић је тријумфовао у трци
на100метара,докје,јошувекјуниорПетар
Илићосвојиобронзуубацањукугле.Тако
ђе,стручништабАтлетскогсавезаВојводи
нечиниласуитритренераАК„Сирмиум“и
тоДанилоКртинић,ГоранПавловићиСло
боданМацановић.
–Овојезаистабилоједноизузетнолепо

испецифичнотакмичење,којеједошлона
крајусезонебашкао„шлагнаторту“.Након
овогтакмичењасениориодлазеконачнона
заслужениодмор,наконкојегћесекрену
тиуприпремезановусезонуидућегодине,
кажетренерСлободанМацановић. Д. М.

ФК „ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ“ 

Уре ђе ње тере на
и три би на
ФК „Доњи Петровци“ у истоименом

селу постоји већ 96 година, тако да ће
великијубилеј,векпостојањаобележити
2026.године.
Терен има систем за наводњавање,

као и рефлекторе чије је постављање
ранијих година финансирала локална
самоуправа, а и просторије клуба су у
приличнодобромстању.
Овегодинарумскаопштинајеизбуџе

та обезбедила реконструкцију трибина,
каоикровнеконструкцијенадтрибином,
апоправљенојеиокреченоиплатнооко
стадиона. Трибине сада имајуместа за
86гледалаца.
– Овим радовима смо омогућили да

играчи,алиимладикојисеокупљајуоко
клуба имају леп простор за бављење
спортом, али и за рекреацију, рекла је
председницаАлександраЋирић,прили
комобиласкатеренаФК„ДоњиПетров
ци“.

С. Џ.

АРКУС ЛИГA ЗА РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ 

Пораз инђиј ског „Желе зни чара“
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја – ЖРК „Мла дост“ Нова Пазо ва  25: 28 (12: 16)

ЖРК „Желе зни чар“: Жак, Чаврић 4.
Табак 6, Тодоровић, Ковачић 1,Жакула,
Паунић, Живков (К) 3, Чинку, Ловрић 5,
Игњатовић, Обреновић 4, Јовановић 2,
Шиндић,Тешић.Тренер:ВладаШимичић.

ЖРК „Мла дост“: Мацура, Глушица
(К) 7,Поткоњак,Ћурчин3,Лазаревић4,
Јотић, Косановић, Орловић 2, Шашић,
Којић,Ћазић5,Кнежевић6,Микић1,Пет

ковић.Тренер:СлавкоКрњајац.
Пред око 250 гледалаца у Спортској

хали у Инђији, гошће из Нове Пазове
савладалесуактуелнешампионке,ЖРК
„Железничар“удругомколуАркуслигеза
рукометашице.
Од самог почетка утакмице гошће из

НовеПазовеукомшијскомдербијуиграле
сусавишеенергијеижеље.Одстартних

0:3, „Железничар“ се  није опоравио до
крајамеча.Инђинчанкесуупарнаврата
биленапрагупоравнањарезултата,али
имнитонијепошлозаруком.
Најефикаснијанаовојутакмициуеки

пи„Младости“билајеЛепосаваГлушица
саседампостигнутихголова.Удомаћем
саставу то је била Дуња Табак са шест
голова. М. Ђ.

Тре нер Сло бо дан Маца но вић,
Мир ја на Дасо вић и Нема ња Јор гић
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ЖРК „Срем“: Радуловић
4, Васиљевић, Митрић 6 ,
Драговић, Блажић 3, Петро
вић1,Ђулинац6,Мирковић,
Скенџић 1, Дракула,Шерфе
зи2,Булатовић3,Црнобрња
Милица Шпољарић, Марина
Шпољарић,Ђоровић.Тренер:
ДушанДрча

РК „Мла ди рад ник“:
Митровић,Спасић1,Лазовић
1,Палочевић4,МартаФили
повић 1, Пекић, Нинић 4,
Милорадовић,АнђелаФили
повић 6, Јанковић, Анђелко
вић, Којић 4, Миленковић 3,
Митровић 1, Грујић, Зубано

вић. Тренер: Јовица Петко
вић
Почелајеновасезонаруко

метног такмичења у женској
СуперБлиги.Рукометашице
сремскомитровачког “Срема”
угостилесуу суботу17. сеп
тембра 2022. године екипу
„Младоградника“изРадинца
и забележиле први тријумф.
Митровчанке су неугодну
екипу из околинеСмедерева
дочекале у Спортском цен
тру у Руми. „Срем“ је боље
почео утакмицу и повео са
четири гола предности а до
краја полувремена резултат

јебио16:11уњиховукорист.
СигурнупредностМитровчан
кесуодржаваледосамогкра
ја меча, односно до 25. пое
на када су гошће стигле на
самодваголазаостатка,али
је “Срем” на крају тријумфо
вао минималном предношћу
26:25. Најефикасније у редо
вимадомаћинабилесуВања
Ђулинац и Марија Митрић
са 6 иНаташаРадуловић са
4 поготка. У наредном колу
„Срем“ ће на свом терену
дочекати ГЖРК „Напредак
12“изКрушевца.

Д. Мостар лић

ЖЕН СКИ РУКО МЕТ

„Сре ми це“ упи са ле прву побе ду
ПУЦА ЊЕ НА
ЛЕТЕ ЋЕ МЕТЕ

„Роја ли сти“ 
осво ји ли
Куп Срби је

Спортскоудружење „Ројал“
изИнђијеосвојилојепехарна
овогодишњем Купу Србије у
пуцањуналетећеметекојеје
одржанонастрелиштууСта
рој Пазови. „Ројалисти“ су
били најуспешнији у конку
ренцијишестекипаи28так
мичара,какоуекипнојтакои
у појединачној конкуренцији.
Стрелац Петар Недић био је
најбољи појединац, а овим
резултатима инђијски такми
чари су још једном показали
да су убедљиво најбољи у
Србији. М. Ђ.

СВЕ СРП СКИ АТЛЕТ СКИ 
СУСРЕТ У НОВОМ САДУ

Мила на дру га 
у ско ку у даљ

Милана Симић, чланица
Атлетског клуба „Срем“ из
Сремске Митровице насту
пила је протекле недеље на
Свесрпском атлетском сусре
ту у Новом Саду и освојила
је друго место у дисциплини
скокудаљрезултатомод5,48
метара.
ДваданакаснијеуСремској

Митровици је одржанофина
ле купа за старије пионире и
пионирке. Девојчице „Срема“
билесушесте,одукупнотри
десет екипа, док су дечаци
билиседмиоддвадесетосам
екипа.Овојебилапробаза
екипнопрвенствоСрбијеза

пионире наредног викенда,
гдесеочекуједаовајпласман
буде унапређен, кажу у АК
„Срем“ Д. М.

Мила на Симић

ЖРК „Срем“ СМ  РК „Мла ди рад ник“ Ради нац 26:25 (16:11)

Служба за привредуилокалниекономскиразвојОпштинске управеопштинеИриг,
сходноодредбамачлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(‘’Службе
нигласникРС’’,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Носилац пројекта Play radio doo, Бео
град Земун, ул. Aутопут за Загреб 22,
поднеоједана15.09.2022.године,захтев
заодлучивањеопотребипроценеутица
ја ПРОЈЕКТА: РАДИО СТАНИЦА ФМ
ПРЕДАЈНИКА PLAY RADIO 103.2 на
локацији Фрушка гора, Бранковац 103.2
МHz,наживотнусредину,чијасереали
зација планира на катастарској парцели
бр.1379/11К.О.Врдник,општинаИриг.
Увидудокументацијуиззахтеваносио

цапројектамогуће јеобавитиупериоду
од 10 дана, од дана објављивања овог
огласа,свакоградногданаувременуод
814 часова у просторијама Службе за
привреду и локални економски развој
ОпштинскеуправеопштинеИриг,Војводе
Путникабр.1,Ириг.

Заинтересованајавностможедостави
ти својемишљењеуписанојформи  на
адресу надлежног органа, Служби за
привреду и локални економски развој
ОпштинскеуправеопштинеИриг,завре
метрајањајавногувида.
На основу поднетог захтева као и

мишљењазаинтересованејавности,која
су приспела до истека рока из става 2.
овог обавештења, надлежни орган ће
одлучити о потреби процене утицаја на
животну средину за ПРОЈЕКАТ: РАДИО
СТАНИЦА ФМ ПРЕДАЈНИКА PLAY
RADIO 103.2 на локацији Фрушка гора,
Бранковац 103.2 МHz, о чему ће благо
временообавеститијавност.

Слу жба за при вре ду и ло кал ни
еко ном ски раз вој

Први три јумф Сре ми ца у новој руко мет ној сезо ни 
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ВОЈ ВО ЂАН СКА А
СТО НО ТЕ НИ СКА ЛИГА

„Под ри ње“ боље у 
ком шиј ском дер би ју
Усуботу17.септембрапочелојетакми

чењеуВојвођанскојАстонотенискојлиги.
Већупрвомколу,уМачванскојМитровици
одигранјекомшијскидербиукомеједома
ћаекипа„Подриња“резултатом4:0савла
далагостеизСремскеМитровице–екипу
„СремСпина“.Доовог,замногенеочекива
ногалиубедљивогтријумфа,играчи„Под
риња“дошлисупобедамаДејанаЈочковића
надХамидомТокићем(3:1),ВладеЧупића
надМладеномНедељковићем (3:0),Зора
наЂокићанадВељкомЂуровићем(3:0)и
дублаЧупић–ЂокићнаддубломТокић–
Ђуровићрезултатом3:2.Унаредномколу
екипаизСремскеМитровицејеслободнаа
Мачвани гостујуСТК „Милетић“уСрпском
Милетићу. Д. Мостар лић

НОВА МЕДА ЉА ЗА
МИТРО ВАЧ КОГ СТО НО ТЕ НИ СЕ РА

Меда ља за Жива на

НаМеђународномстонотенискомтурни
ру„ТешањОпен2022“којисетрадиционал
ноодржавауБоснииХерцеговини,усубо
ту17.ветеранСТК„Сремспин“изСремске
МитровицеЖиванЈовановићпобедио јеу
категоријитакмичарапреко60година,док
јеупарусасаиграчемМиреломАличићем
биотрећиудублу.Турнир јеокупиопреко
70играчаизрегиона. Д. М.

СПОРТ СКИ САВЕЗ ГРА ДА 
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Бес плат на 
шко ли ца спо р та
Спортски савез Града Сремска Митро

вицазапочеојепротекленедељерадбес
платне школице спорта за предшколце 
децуузрастаодпетишестгодина.Часови
се одржавају три пута недељно, уторком
ичетврткомуфитнессалиПСЦ„Пинки“а
суботомнаградскомбазенуод9часоваи
30 минута. Школицом руководи професор
ЗоранаЈаковљевићузасистенцијуЈелене
Вучковић.Ушколицусеможе,потпунобес
платноукључитисвакодетесатериторије
ГрадаСремскеМитровице.

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“:Чупић,Кукољ
(Ђурковић 46′), Недељковић (Јањић 72′),
Десанчић, Вуковић, Марко Стојановић,
Бојовић(К),Мијаиловић,Станојевић(Ракић
81′),СлавишаСтојановић(Стевановић73′),
Радосављевић (Ђуричковић 87′). Тренер:
ЈованГолић.

ФК „Желе зни чар“ Пан че во: Живковић
(Петровић59′),Конатар,Јовановић,Петро
вић, Кордић, Ђорђевић (Димитрић 46′),
Зувић (Бачанин 77′), Гргић (Јанковић 46′),
Балаж, Дашић (Реган 46′), Симчевић (К).
Тренер:ТомиславСивић.
Пред око 300 гледалаца на стадиону

„ТојоТајерс арена“ 12. септембраодигран
једерби8. колаПрвелигеСрбијеу којем
сусесасталиФудбалскиклуб„ИнђијаТојо
Тајерс“ипанчевачки„Железничар“.
Домаћи су припретили већ у 3. минуту

сусретапрекоРадосављевића,којиулазиу
казненипросторискоса,упућујецентаршут
алијелоптаизблокирана.Домаћисупоно
воприпретилиу9.минутупрекоДесанчи
ћа, којишутира са око 16 метара од гола
гостију али лопта завршава далеко изнад
оквирагостујућеггола.
Први гол за „зелено  беле“ виђен је у

23. минуту меча. Станојевић је одлично
центрирао на супротни део казненог про
стора госта, лопта стиже до Десанчића и
лоптатресемрежунемоћногЖивковићаза
1:0.Самопетминутакасније,главнисуди
јапоказао јенабелутачкунаконшто јеу
казненомпросторуоборенРадосављевић.
СигурансабелетачкебиојеСлавишаСто
јановић пославши лопту у сам угао гола
гостаза2:0.
У другом делу меча виђена су још

три гола. За „зелено  беле“ 3:0 било је у
53. минуту меча. Радосављевић је лоп
ту послао у мрежуЖивковића из петерца
госта.4:0јебилоу56.минуту.Гужвуиспред
казненогпросторагостанајбољејеискори
стиоСлавишаСтојановић који је постигао
свој други гол на мечу. Гостију су успели
дадођудоједногпоготкаитоу60.минуту
меча.Накондобреакцијегостујућихиграча
лоптајеупућенакаголуЧупићаакапитен
гостију из Панчева, Симчевић, лопту гла
вомшаљеизалеђаголманадомаћеекипе.
Тојеуједнобиоиконачанрезултатнаовом
сурету.Иначе,Фудбалскиклуб„ИнђијаТојо
Тајерс“ до седмог кола Прве лиге Србије
ниједоживеопораз. М. Ђ.

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Убе дљи ва побе да
Инђи је у дер би ју кола

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“  ФК „Желе зни чар“ Пан че во 
4:1 (2:0)

Побе да у Чаје ти ни
ФК „Зла ти бор“ ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ 2:3 (1:1)

Фудбалери„ИнђијеТојоТајерс“оствари
лису унедељу,18. септембра, победуна
гостовању у Чајетини у утакмици 9. кола
ПрвелигеСрбије.Сусретсадомаћим„Зла
тибором“завршенјерезултатом2:3,докје
наполувременубилоегал,1:1.
Стрелцинаовомсусрету заФК „Инђија

Тојо Тајерс“ били су Никола Недељковић
у21.минутумеча.СлавишаСтојановић је
са беле тачке у 66. минутумеча постигао
другиголзаИнђинчанедокјестрелацтре
ћег гола био Драган Радосављевић у 82.

минутусусретауЧајетини.Задомаћуекипу
головесупостиглиОгњенМилановићу5.и
ЛукаЧумићу77.минутумеча.
После девет одиграних кола,ФК „Инђи

ја Тојо Тајерс“ заузима трећу позицију на
табели Прве лиге Србије са освојених 19
бодова, док је „Златибор“ са осам бодова
на15тојпозицији.
У 10. колу, Инђинчани ће на стадиону

„ТојоТајерсарена“дочекатиФК„НовиСад
1921.“,атајсусретиграсеусуботу,24.сеп
тембра. М. Ђ.

Побе да ФК „Инђи ја“ у 7. колу ПЛС
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КУГЛА ЊЕ: ПРВА ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА

Кугла ши „Сре ма“
одлич ни на почет ку сезо не
У новосадској куглани

„Алимента“ протекле неде
ље КуглашкиКлуб „Срем“из
СремскеМитровице,каодома
ћа екипа дочекао је у првом
колу јесењегпрвенствакугла
ше„НовогЕлана“изФекетића.
Забележенјеизузетанпочетак
првенства за Сремце и убе
дљива победа од 7:1 која је
довелаекипунапрвупозицију
уПрвојвојвођанскојлиги.
 „Срем“ је  у првом блоку

наступио са већ стандард
ном нападачком тактиком, са
поузданим Мариом Ружецким
који солидном игром добија
противника 4:0. Други играч
у првом блоку је појачање
из Новог Сада, млада нада
српског куглања Марко Егић
– досадашњи деветнаесто
годишњи играч „13.маја“ из
Новог Сада. Марко на дебију
за „Срем“ узима бод и резул
татом 554 оставља добар
утисак. Други блок наступа
у искусном саставу Предраг
Ковачић и Радослав Скарин.
Веома добром игром истакао
сеПредрагКовачићсрушивши
610чуњева.Овимрезултатом
узеојетитулунајбољегиграча
мечаититулунајбољегиграча
целогпрвогкола.
Трећем блоку није остао

тежак задатак јер је разлика
учуњевимабилавелика.Рат
ко Павлић и Анђелко Клича
рићодигравајубезпритискаи
појачавајуразлику, такодасе
после 60 кугли могло калку
лисатисаизменом.Новиграч
ИгорДешићизРуме, још јед
но појачање за „Срем“, доби

ја шансу на самом почетку
првенстваитушансукористи
узимајући један бод, док на
другој страни Ратко Павлић
обара587чуњеваидоприноси
веомадобромекипномрезул
татуод3396оборенихчуњева
на крају меча. То је резултат

којијеуједноинајбољиупро
шломколу.
Марио Ружецки, Предраг

КовачићиРаткоПавлићушли
су у најбољу шесторку првог
одиграног кола јесењег дела
првенства Прве војвођанске
лиге. Д. М.

Мар ко Егић (лево у поза ди ни)
поја ча ње еки пе „Сре ма“ (Фото: КК „Срем“)

ДЕ ВЕ ТО КО ЛО MOZ ZART BET ПР ВЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ

„Трак то ри сти“ бо љи од „Рад нич ког“
ФК ИМТ Но ви Бе о град  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Ми тро ви ца 2:0 (1:0)

ФК ИМТ: Којић, Савић, Стефановић,
Видић(од69.мин.Коџић),Луковић,Га
јинов(од54.мин.Стаменић),Ћирковић,
Лукић,Радочај (од87.мунБлагојевић),
Јеровић(од54.мин.Џиновић),Кијевча
нин.Тренер:ЗоранВасиљевић.

ФК „Рад нич ки“: Драчићевић, Мио
драговић,Протић,Ивић,Ковачевић,Јан
ковић,(од46.мин.Ђорђевић),Илић(од
76.мин.Ковачевић),Игњатовић (од83.
Марјановић),Петровић (од56.мин. Га
јић),С.Илић(од56.мин.Чарапић),Гр
бовић.Тренер:ДејанНиколић.
Стрелци:Радочај24.минут,Стаменић

81.минут.
Жути картони:Лукић, Кијевчанин, Ко

јић(ИМТ),Протић,Грбовић,Илић(„Рад
нички“)
Главни судија: Младен Јаковљевић,

помоћници:Живковић,Говедаровић.
ЕкипаИМТаоправдалајевисокупо

зицијунапрволигашкој табелииупро
теклом првенственом колу у недељу
18. септембра 2022. године савлада
ла је „Раднички“ из Сремске Митрови
це резултатом 2:0. Домаћин је у првом
делуигреимаоозбиљнешансеу11.и
20. минуту преко Владимира Радоча
ја и Милоша Луковића, док је Стефан
Илић пропустио изгледну прилику за
„Раднички“. У 24. минуту расположени
Радочај прихватио је лопту упућену са

левестранеодстранесаиграчаДејана
ВидићаизатресаомрежуголманаДра
гићевића.Гостисузапретиливећуна
редном нападу. Митровчани су имали
неколикоизгледнихприликазаизједна
чењеудругомполувременуалијепосле
центаршутаРадочајау81.минутулопту
сјајноприхватиоУрошСтаменићиволеј
ударцемпосрединиголапоставиокона
чанрезултатод2:0.ИМТостајеу трци
са „Графичарем“ за водећу позицију а
„Раднички“ је после овог сусрета остао
надеветосвојенихбодоваиунаредном
колу дочекаће екипу „Железничара“ из
Панчева.

Д. Мо стар лић

ПФС СРЕМ

Избор на
сед ни ца 
У Спортском центру

ФССуСтаројПазови јуче
јеодржанаизборнаседни
ца Скупштине Подручног
ФудбалскогСавезаСрема.
На дневном реду је било
седамтачакааседниције
од укупно 50, присуство
вао 41 члан Скупштине
ПФС Срем. Сви чланови
су исказали велико задо
вољство досадашњим
радом Савеза као и под
једнакимзалагањемзасве
клубове. Између осталих,
једногласно је усвојена и
шестатачкадневногреда,
односноизборпредседни
ка и чланова Извршног
одбора ПФС Срем. Подр
шкуиунаредноммандату
добио је Велибор Катић.
Он је истакао да је од
2019.годинекупљенопре
ко1000лоптиза клубове,
тренерке за све судије,
компјутери за клубове
Сремске лиге а за ову
годину јепланиранодаих
добију и клубови МОЛ
лига. Истакао је да му је
драго што су све одлуке
донесенеједногласноида
топоказујеколикојеСрем
фудбалски јединствен.
Катићнаглашавадајеиза
њих и тежак период због
ковида 19 када је било
прекидафудбалаиприли
ва, међутим успели су да
испливајуизсвегатогајош
јачи и наставили да раде
искључивоуинтересуклу
бова.

Д. Г.
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ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију.Слобод
номожетедаинсистиратенасво
јим идејама, јер имате врло поу
здане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

БИК: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохват руке. Не само

да имате добре пословне проце
не већдобијате и новиброј при
сталицатакодаувећиниситуаци
ја пролазите лакше и боље од
других. Осећате да се налазите
наемотивнојпрекретнициирадо
прихвататеразнеизазове.

БЛИ ЗАН ЦИ:Нековам
дајекориснесугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њуилиискуству.Иматеутисакда
вам партнер ускраћује одређене
информације из вама потпуно
непознатихразлога.

РАК: Делујете веома
опрезно и не желите
превишедаризикујете
у пословнофинансиј

скимпреговорима.Ипак,мораће
тедасесуочитесанекимизазо
вимакојинисуповашојвољиили
укусу.Затражитенавремедобар
савет од једне старије особе На
крају ће се све решити у вашу
корист.Прижељкујетевишеразу
мевања и нежности у љубавном
односу.

ЛАВ:Обратитепажњу
нановепрофесионал
не могућности, како
бисте проширили

сазнањеипобољшалисвојуукуп
ну позицију. Ако препустите да
ствари саме иду својим током
некодругиизненадаможедавас
предухитри.Светокосебепосма
трате другачијим очима или у
ведрим тоновима осећате се
задовољно и срећно уз вољену
особу.

ДЕ ВИ ЦА: Ослањате
се на своје прегова
рачке манире јер да
без добре припреме

планаипроцененеманизначај
ног пословног успеха. Потребно
је да се усагласите са својим
сарадницимаокоуважавањараз
личитихинтереса,какобисвиоко
вас осетили моралну и матери
јалнусатисфакцију.Пажњаираз
умевање које добијате у кругу
своје породице делује врло под
стицајно.

ВА ГА: Доносите низ
важниходлукаиделу
јете одлучно у својим
намерамапредсарад

ницима.Преостајевамдаспрове
детеуделосвеоноштостеугова
рали у протеклом периоду. Нема
потребе да се расправљате са
неистомишљеницимаидагубите
временанекеспореднеситуаци
је.Иматедобаросећајаљубавни
догађаји које наслућујете наја
вљујусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА: Делујете
позитивноиангажова
ни сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс и
креативнуенергијунасвојуоколи
нушто вам олакшава остварење
многихплановакојеимате.Нема
потребе да се упуштате у неке
новчанеризикеилидасезадужу
јете.Пажљивијеослушкујтепору
кекоједобијатеодблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ: Пролазите
кроз различите фазе
стваралачкограсполо
жења и стало вам је

да себи обезбедите оптималне
услове.Обратитепажњунареак
цију ближе околине, јер понекад
нежелитедаприхватитекомента
ре које доживљавате као оштру
критику. У односу са љубавним
партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
промените неке заједничке нави
кекојевасспутавају.

ЈА РАЦ: Потребно је
да осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику.

ВО ДО ЛИ ЈА: Све
корисне информације
могу да вам олакшају
успешно решавање

некихпословнихпитањакојаима
те. Обратите пажњу на сугестије
којевамдајеједнаискуснаособа.
Ако вам је стало да побољшате
однос са вољеном особом онда
покажите више разумевања за
критеријуме које користи друга
страна.

РИ БЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великихизазованеманипослов
не афирмације. Потрудите се да
правилно дозирате стваралачки
импулс. Пролазите кроз фазу
осцилација, склони сте честим
променама у понашању и распо
ложењу.Повременовамјетешко
да ускладите љубавни ритам у
односусаблискомособом.

VREMEPLOV
21. сеп тем бар

1832.УмрошкотскиписацВал
тер Скот, аутор историјских
романа “Роб Рој”, “Ајванхо”,
“Веверли”.Скупљаоинародне
песме и писао епове из исто
ријеШкотске.Уенглескомпре
водуобјавиоинароднупесму
“Хасанагиница”. Извршио зна
чајан утицај на европски
роман.

22. сеп тем бар
1499.МиромуБазелуокончан
ШвапскиратШвајцарскелигеи
немачког краљаМаксимилија
на I, а Швајцарска је стекла
независност.
1993. У јеку једнеоднајвећих
инфлацијазабележенихусве
ту Југославија донела законо
деноминацији националне
валуте, према којем је од 1.
октобрамилиондинаравреде
лоједандинар.

23. сеп тем бар
1846. НемачкиастрономЈохан
Готфрид Гале открио планету
Нептун.
1893. У Београду стављена у
погон прва јавна електрична
централауСрбији.
1939.Умроаустријскипсихија
тар Сигмунд Фројд, оснивач
психоанализе.

24. сеп тем бар
1863. У Београду основана
Велика школа која је имала
Филозофски,ПравнииТехнич
кифакултет,анаставаодржа
ванауКапетанМишиномзда
њу. Школа прерасла у Бео
градски универзитет 1905,
кадасуотворениМедицински,
БогословскииПољопривредни
факултет.

25. сеп тем бар
1513. Шпански истраживач
Васко Нуњес де Балбоа пре
шао је Панамски земљоуз и
постао први Европљанин који
јевидеоТихиокеан
1962.  Сони Листон постао је
светски боксерски шампион
тешке категорије када је у
Чикагу у првој рунди нокаути
раоФлојдаПатерсона.

26. сеп тем бар
1371.УбицинарециМарици,
кодЧрномена,Турципоразили
српску војску браћеМрњавче
вић,краљаВукашинаидеспо
таУгљеше,којисуубојупоги
нули.Једнаодпресуднихбита
каутурскомпоходунаБалкан
1984.ВеликаБританијаиКина
споразумели се о враћању
Хонгконга1997.подсуверени
тетКине.ХонгконгприпаоБри
танцима на основу мировног
уговорауНанкингу1842,после
Опијумскограта.

27. сеп тем бар
1825. Првом у свету јавном
железничком пругом Дарлинг
тонСтоктон, у североисточној
Енглеској, кренуо воз с првом
парном локомотивом, којом је
управљао њен конструктор
ЏорџСтивенсон.

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) сеп тем бар  
Рођење Пресвете Богородице
–МалаГоспојина

Че твр так, 22. (9) сеп тем бар  
Свети праведни богородитељи
ЈоакимиАна

Пе так, 23. (10) сеп тем бар  
Све те му че ни це Ми но до ра, 
Ми тро до ра, Ним фо до ра

Су бо та, 24. (11) сеп тем бар  
Преп.Теодора Александријска;
Преп. Сергије и Герман Вала
амски

Не де ља, 25. (12) сеп тем бар  
Св.свештмуч.Автоном (Оданије
РођењаПресветеБогородице)

По не де љак, 26. (13) сеп тем бар  
Св.свештмученик Коронилије
(ПретпразништвоВоздвижења)

Уто рак, 27. (14) сеп тем бар  
Воздвижење Часног Крста –
Крстовдан

Crkveni
kalendar

Су ва пи та
Са стој ци: 500 грама танких

кора,500 грамамлевенихораха,
150 грамасувог грожђа,500 гра
ма шећера, мало уља, лимун,
маловоде.

При пре ма: У подмазан плех
ређати по две коре, сваку попр
скати уљем, а преко сваке друге
стављатинадеводмлевенихора
ха,сувог грожђаималорендане
кореодлимуна.Ређањезаврши
ти кором. Танким ножем исећи
питунакоцке.Питупећиуумере
нозагрејанојрерни.Кадајепече
на, прелити је врућим сирупоми
прекрити влажном салветом.
Питу служити када се охлади.
Штодужестоји,питајеукуснија.

• Ни су све же не ве шти це, 
али је чи ње ни ца да су 
све ве шти це же не!
• Иду два ли му на ули цом, 
јед ног зга зи ау то, а дру ги 
се ис це ди од сме ха!
• Жи вот је као фри зер, ти 
му ка жеш шта же лиш, а 
он ши ша по свом!
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СПО Р ТИ СТИ ПОДИ ГЛИ ЦЕНУ ЗЕМЉИ ШТА У ОКО ЛИ НИ ПАВЛО ВАЧ КОГ ЈЕЗЕ РА?!

Хек тар од 176.000 евра
Нити смо виде ли Нова ка, нити се упо знао са нама. Андри ју стал но виђа мо, јер он 

баш живи овде. Не знам ни да ли је неко видео тог кошар ка ша и он дола зи по нека да. 
Чули смо да је у тој кући поред језе ра пра вио свад бу. Ауто мо бил када про ђе ули цом, 
ми ни не зна мо ко је у њему, каже ста рац Мило рад Д. који често сло бод но вре ме про
во ди седе ћи на клу пи испред куће, у ули ци која иде пре ма језе ру

Село Павловци удаљено шест кило
метараодРуме,које једоспелоужижу
јавности, када јеНовакЂоковићнапра
виокућупоредјезера,свевишејезани
мљивозаулагања.Уприлогтомеидеи
податак Републичког геодетског завода,
дајенајскупљепољопривредноземљи
штеуСрбијипродатоовегодине,башу
Павловцимаитозаблизумилионевра.
Мештани претпостављају ко се добро
овајдио,алинезнајукојеновивласник
иштапланираодтеземље.
Бизнисмен Андрија Драшковић, тени

серНовакЂоковић, кошаркашНемања
Недовић, само су неки који су свој мир
пронашли уз обалуПавловачког језера.
Уовомделутешкоможедасенађепар
целанапродају,аитоакопостоји,цена
мора да јој вртоглаво скупа, као и
последња која је према подацима РГЗ
продата величине од 5,66 хектара за
близу милион евра или хектар по 176
000евра.
–Тупарцелујејошранијепродаонаш

мештаниннекомечовекуизРуме,нарав
нонезатепаре,већмногомање.Алије

сада неко Румљанину понудио добру
своту новца и он искористио прилику.
Таблаземљекојасепростирепре језе
ра,већ јеограђенасасвихстрана,али
стварнонезнамоникојеновивласник,
ни шта ту планира, прича један од
Павловчанакојинежелидамуимеспо
мињемоуновинама.
Мештани села углавном знају нове

комшије,некечестовиђају,некеуопште
не. Како говоре највећа им је жеља да
упознајуНовака,којегјошнисувидели.
– Нити смо видели Новака, нити се

упознао са нама. Андрију стално виђа
мо,јеронбашживиовде.Незнамнида
ли је неко видео тог кошаркаша и он
долази по некада. Чули смо да је у тој
кући поред језера правио свадбу. Ауто
мобилкадапрођеулицом,мининезна

мокојеуњему,кажестарацМилорадД.
који често слободно време проводи
седећи на клупи испред куће, у улици
којаидепремајезеру.
Павловачни закључују да доласком

моћнихљуди,профитиралисупоједини
мештани који супродајом земље,обез
бедили деци некретнине по градовима,
алидаселонеманикаквукорист.
–ЗахваљујућиЂоковићу,занаснема

ко није чуо, а некада нису ни знали да
таквоселопостоји.Тајдеокојимизове
мо елитни и село, то су два одвојена
света. Они живе у луксузу а ми муку
мучимодалићемозадржатиуселупро
давницуилићесезатворити,јернемако
ради, кажеДраган којинијебиобашза
разговорзамедије.

С. Костић

Селобројиоко300становника.Иако
су цене земље драстично скочиле,
куће могу да се нађу од 10.000 до
15.000евра,доконеодчвршћеградње
иза20.000евраитосаокућницом.

Земља ску па 
али не и куће

Кућа Андри је Дра шко ви ћа Нова ка Ђоко ви ћа још нико није видео у Павлов ци ма

Нема ња Недо вић дола зи поне кад


