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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Чуде са људ ске при ро де
Устав Репу бли ке Срби је позна

је „под сти ца ње ува жа ва ња 
раз ли ка“, како је и насло

вљен Члан 48, у коме су побро ја не 
посеб но сти гра ђа на које Репу бли
ка афир ми ше и шти ти: „Мера ма у 
обра зо ва њу, кул ту ри и јав ном оба
ве шта ва њу, Репу бли ка Срби ја под
сти че раз у ме ва ње, ува жа ва ње и 
пошто ва ње раз ли ка које посто је 
због посеб но сти етнич ког, кул тур
ног, језич ког или вер ског иден ти те
та њених гра ђа на.“

Неко је, међу тим, убе ђен да је 
уста во тво рац гре шком изо ста вио 
либeралној иде о ло ги ји нај ми ли ју 
посеб ност, па је допу стио да се 
кроз школ ско гра ди во деци откри
ва ју чуде са људ ске при ро де. 

Срп ски патри јарх није први 
примeтио да се у уџбе ни ку из био
ло ги је за осми раз ред, у лек ци ји 
Полнииродниидентитет, ђаци
ма обја шња ва да није важно да 
ли су рође ни као мушко или жен
ско, те да с вре ме ном сами могу 
да одре де ког су рода, пого то ву с 
тога што међу пол них осо ба има 
више него риђо ко сих, али је њего
ва реч покре ну ла и јав ност, и про
свет ну власт изне на ђе ну што се то 
дога ђа у њеном ресо ру. 

Раз у ме се, рекао је и мини стар 
про све те, да у пот пу но сти раз у
мем и подр жа вам да је потреб но и 
да учи мо децу о толе ран ци ји и 
међу соб ном пошто ва њу, раз у ме
ва њу раз ли чи то сти и њихо вом 
при хва та њу, али на бази при зна
тих науч них тео ри ја и у скла ду са 
поли ти ка ма држа ве у којој живи
мо.

Јав ност је брзо нашла и кон
крет ни је опа сно сти од оних које 
срп ски патри јарх уочио. Навод но, 
осум њи че на лек ци ја може чак да 
охра бри децу која истра жи ва њем 

сво је сек су ал но сти откри ју хомо
сек су ал не скло но сти да раз ми
шља ју о вео ма сло же ној меди цин
ској пол ној тран зи ци ји као о јед но
став ном поступ ку, нешто тежем 
од про ме не хоби ја или про ме не 
фри зу ре. 

Устав Срби је каже да „деца ужи
ва ју људ ска пра ва при ме ре но свом 
узра сту и душев ној зре ло сти“. Кроз 
зако не су та пра ва детаљ но изве

де на, али ни у јед ном се деца не 
охра бру ју на раз ми шља ње о пра ву 
на род но пре и спи ти ва ње, а пого то
ву не о свом буду ћем пра ву на про
ме ну пола. 

Покло ни ци про за пад них либе
рал них иде о ло ги ја у Срби ји не кри
ју раз о ча ре ње што „црква и десни
ча ри“ и „при вид но секу лар на“ власт 
инси сти ра ју само на Уста вом зага
ран то ва ној толе ран ци ји. Нажа лост, 
кажу либе ра ли сти, у Срби ји није 

пожељ на ника ква толе ран ци ја која 
Уста вом није уте ме ље на, па макар 
нико га не угро жа ва ла. Не охра бру
је их наро чи то ни став Срп ског био
ло шког дру штва које се 13. сеп тем
бра огла си ло о осум њи че ној лек
ци ји ста вом да у њој нема ничег 
спор ног и да је све у њој уса гла ше
но са „при хва ће ним“ тео ри ја ма, 
закључ ци ма и тума че њи ма био ло
шке нау ке. 

„Гене тич ка вари ја бил ност не даје 
осно ве за раз вој пред ра су де, сте
ре о ти па, дис кри ми на ци је и наси
ља. Био ло шка зна ња пот по ма жу 
раз ви ја ње толе ран ци је и при хва та
ња раз ли чи то сти мла дих људи“, 
каже се у саоп ште њу Срп ског био
ло шког дру штва, саоп ште њу које 
сво јом више соци о ло шком него 
био ло шком при ро дом ско ро даје за 
пра во они ма који су лек ци ју осум
њи чи ли.

Срп ско био ло шко дру штво 
засту па егзакт ну нау ку био
ло ги ју, али се кроз ово саоп

ште ње бави и арби трар ним, неег
закт ним, тео ри ја ма рода кога је 
осми сли ла неег закт на нау ка, соци
о ло ги ја. Када био ло зи пре ду зму да 
се баве „пове ћа њем толе ран ци је“ 
кроз уче ње деце о роду, то само по 
себи ука зу је да можда нешто није у 
реду.

Наци о нал ни про свет ни савет је 
одмах затра жио струч на мишље ња 
од био ло шких кате дри уни вер зи те
та у Срби ји која ће, када стиг ну, 
пока за ти да ли је био ло ги ја у Срби
ји „оста ла у стру ци“ или је допу сти
ла да буде упрег ну та у пре пра вља
ње дру штва какво позна је мо. 

Могу ће је да су наша кул ту ра и 
нау ка пре спа ва ле тре ну так када су 
пол и род пре ста ли да се пре кла
па ју, а био ло шке кате дре нам то 
нису јави ле.
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Покло ни ци про за пад
них либе рал них иде о
ло ги ја у Срби ји не кри
ју раз о ча ре ње што 
„црква и десни ча ри“ и 
„при вид но секу лар на“ 
власт инси сти ра ју само 
на Уста вом зага ран то
ва ној толе ран ци ји. 
Нажа лост, кажу либе
ра ли сти, у Срби ји није 
пожељ на ника ква толе
ран ци ја која Уста вом 
није уте ме ље на, па 
макар нико га не угро
жа ва ла

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Митро ви ца уво ди
енер гет ске вау че ре

Вау че ри ће бити у вред но сти од десет хиља да дина ра. Дома ћин ства која се буду 
при ја ви ла на кон курс мора ће да испу не и усло ве. Први је да им је пре би ва ли ште на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це и при па да ју ћих села, а дру ги да при ма ња по чла ну 
дома ћин ства не пре ма шу ју 25.000 дина ра, каже в. д. начел ни ка Град ске упра ве за 
соци јал ну и здрав стве ну зашти ту и зашти ту живот не сре ди не Дражен Риђошић

Одр жа на је 24. сед ни ца 
Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца у сре ду 21. сеп
тем бра. Пред одбор ни ци ма је 
било 24. тач ке Днев ног реда. 
Сви пред ло зи су већи ном гла
со ва усво је ни. Локал ни пар
ла мент је раз ма трао изме ђу 
оста лог одлу ке које се одно се 
на пла ни ра ње про сто ра у 
сели ма и гра ду, о остав ци 
одбор ни це Гру пе гра ђа на 
„Град за све нас“, затим о 
допу на ма и изме на ма про гра
ма за одр жа ва ње зеле ни ла у 
Митро ви ци, али и о про гра ми
ма посло ва ња јав них пред у
зе ћа. Као јед ну од нови на у 
соци јал ним дава њи ма за 
угро же но ста нов ни штво, 
одбор ни ци су усво ји ли одлу ку 
о уво ђе њу енер гет ских вау че
ра.

– Доне ли смо одлу ку о суб
вен ци ја ма у виду енер гет ских 
вау че ра који су наме ње ни 

пре ва зи ла же њу поте шко ћа 
наших сугра ђа на при набав ци 
енер ге на та. Са тим вау че ри

ма они ће моћи да оду у ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ и на осно ву 
потро шње по рачу ну, исти и 
пла те. Дома ћин ства ће моћи, 
тако ђе, да рефун ди ра ју тро
шко ве за купо ви ну огре ва. 
Обра зо ва ће мо коми си ју која 
ће се састо ја ти од пет чла но
ва, из реда запо сле них Цен
тра за соци јал ни рад „Сава“ и 
Град ске упра ве за соци јал ну 
зашти ту. Вау че ри ће бити у 
вред но сти од десет хиља да 
дина ра. Дома ћин ства која се 
буду при ја ви ла на кон курс 
мора ће да испу не и усло ве. 
Први је да им је пре би ва ли
ште на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це и при па да ју ћих 
села, а дру ги да при ма ња по 
чла ну дома ћин ства не пре ма
шу ју 25.000 дина ра. Јав ни 
позив ће бити истак нут на 
огла сној табли Гра да Срем
ска Митро ви ца, Цен тра за 
соци јал ни рад „Сава“ и путем 
меди ја. Срем ска Митро ви ца 
је ако не и једи ни град који је 
донео ова кву одлу ку, како 
бисмо помо гли нај у гро же ни
јим гра ђа ни ма, изја вио је Дра
жен Риђо шић, в. д. начел ни ка 
Град ске упра ве за соци јал ну 
и здрав стве ну зашти ту и 
зашти ту живот не сре ди не.

На сед ни ци Скуп шти не Гра

да Срем ска Митро ви ца име
но ва ни су и дирек то ри јав них 
пред у зе ћа. У наред не чети ри 
годи не митро вач ку топла ну 
води ће, као и до сада, Слав ко 
Сла до је вић. На месту дирек
то ра ЈКП „Водо вод“, на исти 
вре мен ски пери од, име но ван 
је Бори слав Бабић. Мир ја на 
Вашут оста је на руко во де ћем 
месту пред у зе ћа за посло ве 
урба ни зма „Урба ни зам“, а 
Радо слав Јевре мо вић у ЈКП 
„Кому на ли је“. На пери од од 
чети ри годи не, на место 
дирек то ра ЈП „Срем Гас“, 
име но ва на је Дани ца Недић. 

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Одбор ни ци су усво ји ли 
пред лог одлу ке о доно ше њу 
пла на детаљ не регу ла ци је, 
који се одно си на уре ђе ње 
цен тра Чал ме. Он ће омо гу
ћи ти раз вој рурал ног под руч
ја кроз ства ра ње усло ва за 
уна пре ђе ње услу га, трго ви не 
или адми ни стра тив них 
делат но сти. Тако ђе, доне те 
су и две одлу ке о при сту па
њу изра ди нова два пла на 
детаљ не регу ла ци је Ноћај 1 
и Ноћај 2. 

– Ради се о пољо при вред
ном земљи шту, на ком ће се 
моћи гра ди ти солар не елек
тра не. На про сто ру од 300 
хек та ра пла ни ра се изград
ња солар ног пар ка капа ци те
та 75 мега ва та, а исто вре ме
но се на том про сто ру може 
гаји ти нека кул ту ра, ком па ти
бил на том месту. Тај про стор 
ће бити огра ђен, а моћи ће 
да про из ве де енер ги је, како 

смо сазна ли од стра ног инве
сти то ра, толи ко да покри је 
потре бе целог Сре ма, изја
ви ла је Мир ја на Вашут, 
дирек то ри ца „Урба ни зма“.

Про стор но пла ни ра ње
у гра ду и сели ма

Детаљ са сед ни це

Мир ја на Вашут

Дра жен Риђо шић
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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.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ликов ни кон курс
У окви ру про јек та „Осли кај мо наш град 

за 0 отпа да“ који спро во ди ЈКП „Кому на
ли је“ Срем ска Митро ви ца и Удру же ња 
гра ђа на „Екопро јект тим“ уз подр шку 
Град ске упра ве за кул ту ру и спорт Гра да 
Срем ска Митро ви ца, рас пи су је се ликов
ни кон курс за уче ни ке основ них шко ла са 
темом пра вил ног одла га ња отпа да и 
одр жа ва ња чисто ће.  

Кон курс је наме њен уче ни ци ма нижих 
раз ре да од I до IV раз ре да (тако ђе и под
руч на оде ље ња). Ликов на тех ни ка је по 
сло бод ној вољи уче ни ка и суге сти ји учи
те ља, фор мат – блок бр. 5. Сва ка основ

на шко ла пре да је укуп но 4 рада, одно сно 
по један рад који је учи тељ/настав ник/
шко ла, одре дио као нај бо љи по гене ра
ци ји од I до IV раз ре да. Након доста вља
ња ода бра них ликов них радо ва у ЈКП 
„Кому на ли је“, изло жба ће се одр жа ти у 
Музе ју Сре ма, као и избор нај бо ља два 
рада. Шко ле чији уче ни ци осво је 1., 2. и 
3. место биће награ ђе не при год ним 
покло ном. Награ ђе ни радо ви ће се иско
ри сти ти за осли ка ва ње (брен ди ра ње) 
новог ками о на ЈКП „Кому на ли је“.

Кон курс је отво рен oд 19. сеп тем бра 
до 10. окто бра 2022. годи не, а крај њи рок 

за доста вља ње радо ва је 14. окто бар.
Адре са на коју се доста вља ју радо ви 

је: ЈКП „Кому на ли је“, Ста ри шор 114, 
22000 Срем ска Митро ви ца

„Поред тога што ће деца има ти при ли
ку да се кре а тив но изра зе и пока жу сво је 
виђе ње одр жа ва ња чисто ће у нашем 
гра ду, има ће при ли ку и да сво јој шко ли 
доне су награ ду. Додат ни мотив биће и 
веро ват но ћа да ће се рад наћи на ками
о ну за одвоз сме ћа, у вели ком фор ма ту 
видљив свим гра ђа ни ма Срем ске Митро
ви це“, каже се у саоп ште њу ЈКП „Кому
на ли је.

АКТИВ НО СТИ ПОВО ДОМ ДАНА СЕК ТО РА 
ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Пока зне вежбе

У четвр так 22. сеп тем бра, 
па још наред на два дана на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви
це је одр жа но неко ли ко про
мо тив них актив но сти Сек то ра 
за ван ред не ситу а ци је. Пока
зне вежбе и так тич котех нич
ки збо ро ви су одр жа ни и у 
Руми, Шиду, Пећин ци ма, Ста
рој Пазо ви и Инђи ји, а све то 
пово дом обе ле жа ва ња Дана 
сек то ра за ван ред не ситу а ци
је Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва Репу бли ке Срби је и 
сла ве ватро га са ца – спа си ла
ца. Митров ча ни су има ли при
ли ку да виде вежбу спе ци ја
ли стич ког тима за спа са ва ње 

на води. Реа ли зо ва на је са 
два спа си лач ка чам ца на 
Сави, који су са дру ге стра не 
оба ле има ли зада так да извр
ше спа са ва ње угро же них 
лица, услед симу ла ци је пове
ћа ног водо ста ја и изли ва ња 
реке. Наред ног дана је извр
ше на пока зна вежба гаше ња 
пожа ра у про сто ри ја ма библи
о те ке, ева ку а ци ја угро же ног 
лица и спа са ва ње лица са 
висо ке згра де, помо ћу вазду
шног јасту ка. У субо ту је упри
ли чен так тич но –тех нич ки због 
у цен тру гра да.

А. Д.
Фото: Б. Т.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дан поро ди це
у Малој Босни

У срем ско ми тро вач ком 
насе љу „Сло бо дан Бајић 
Паја“, које се још нази ва и 
Мала Босна, одр жан је Дан 
поро ди це у субо ту, 24. сеп
тем бра. При су ство вао је 
вели ки број гра ђа на, како ста
ри јих, тако и мла ђих, а ово је 
поста ла тра ди ци о нал на 
мани фе ста ци ја. 

– Ста нов ни ци овог насе ља 
су оду век добро зна ли шта су 
пра ве вред но сти и оду век су 
те пра ве вред но сти и него ва
ли. Дан поро ди це је нај бо љи 
при мер за то, када погле да те 
деч је осме хе и њихо ву радост. 
То је нај леп ши украс овог гра
да. Насе ље се брзо шири, 
има све више деце, а у току је 
при пре ма тех нич ке доку мен
та ци је за изград њу врти ћа. 
Изгад њом тог објек та ће 

листе чека ња оти ћи у забо
рав, рекао је пред сед ник 
Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца, Вла ди мир Павло
вић.

Месна зајед ни ца и Удру же
ње „Мосто ви на Дри ни“ су 
тре ћи пут орга ни зо ва ли ову 
мани фе ста ци ју, зајед нич ким 
сна га ма. 

– Циљ је да се под се ти мо 
где нам је нај леп ше, где се 
нај бо ље осе ћа мо, а то је са 
сво јом поро ди цом, речи су 
чла на Саве та месне зајед ни
це, Бран ка Јако вље ви ћа.

За мали ша не је оди гра на 
пред ста ва, а заба вља ли су их 
ани ма то ри. Читав дога ђај је 
имао хума ни тар ни карак тер, 
те су при ку пља на сред ства за 
лече ње Митров чан ке Ната ше 
Недић.  А. Д.

Дан поро ди це
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ПОЉ СКИХ ГРА ДО ВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

При ме ри на који ма тре ба учи ти
У уто рак, 20. сеп тем бра 

деле га ци ја чети ри пољ ска 
гра да из Под кар пат ске обла
сти посе ти ла је Срем ску 
Митро ви цу. У Град ској кући 
одр жан је саста нак са пред
став ни ци ма локал не само у
пра ве и митро вач ког Кари та
са. 

Циљ  састан ка којем су при
су ство ва ли гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић, њен 
заме ник Петар Смар џић и 
пред сед ник Скуп шти не гра да 
Вла ди мир Павло вић, био је 
да се нађу зајед нич ке обла сти 
раз во ја, про јект не сарад ње и 
апли ци ра ње код ЕУ фон до ва. 

Како је у име митро вач ког 
Кари та са „Св. Ана ста зи ја” 
рекла коор ди на тор ка Кри
сти на Дра ги шић ова чети ри 
гра да Под кар пат ске обла
сти су про јект ни парт не ри у 

европ ским про јек ти ма у окви
ру еду ка тив не шеме Ера смус 
плус са који ма има сарад њу 
и неко ли ко сред њих и јед на 
митро вач ка основ на шко ла. 

– Под кар пат ска област 
повла чи нај ви ше сред ста ва 
из европ ских фон до ва што 
зна чи да има ју јаку про јект ну 
и струк ту ру и они су неко на 

кога може мо да се осло ни мо 
и од кога може мо да учи мо и 
крај ње су отво ре ни за међу
на род ну сарад њу, рекла је 
Кри сти на Дра ги шић. С. Ћ.

ВЕЛИ КИ РАДИН ЦИ

Бра ни сла ву
Неди мо ви ћу 
орден Све тог Саве

Све том литур ги јом је у неде
љу, 25. сеп тем бра, све ча но 
осве шта на црква Све тог 
Архан ге ла Гаври ла у Вели ким 
Радин ци ма, на чијој се рекон
струк ци ји ради ло у прет ход
ном пери о ду. Пред број ним 
вер ни ци ма су у пор ти цркве 
доде ље не лен те и одли ко ва
ња они ма који су допри не ли 
реста у ра ци ји хра ма. Том при

ли ком је мини стру пољо при
вре де, водо при вре де и шумар
ства, Бра ни сла ву Неди мо ви ћу 
уру чен орден Све тог Саве, а 
све ште ни ку Душку Мар ја но ви
ћу и Миро сла ву Јоки ћу орде
ње Све тог Арсе ни ја Срем ца. 
Орде ње је уру чио Епи скоп 
срем ски Васи ли је. 

А.Д.
Фото: При ват на архи ва

Уру че ње орде ња

У Град ској ку ћи упри ли че
на је по де ла ау то се ди шта за 
бе бе са те ри то ри је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ро ђе не 
у ју ну, ју лу и ав гу сту ове го ди
не, чи ме се на ста вља ак ци ја 
по де ле ау то се ди шта свим 
ми тро вач ким бе ба ма ро ђе
ним у 2022. го ди ни. Ау то 
се ди шта су уни ве зал ног 
ти па, на ме ње на свим уз ра
сти ма де це, од бе ба ста ро сти 
пар ме се ци до де це уз ра ста 
два на ест го ди на, од но сно 
36kg те жи не. Ак ци ја се ре а

ли зу је у са рад њи са град
ским Са ве том за без бед ност 
са о бра ћа ја, као јед на од 
ме ра про на та ли тет не по ли
ти ке Гра да, али и са ци љем 
по ве ћа ња за шти те и без бед
но сти нај мла ђих су гра ђа на 
као нај ра њи ви јих уче сни ка у 
са о бра ћа ју. При сут ни ма се 
обра тио за ме ник гра до на
чел ни це Пе тар Са мар џић, 
на кон че га је при ка зан кра так 
филм о пра вил ној упо тре би 
ау то се ди шта, у за ви сно сти 
од уз ра ста де це. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА:
ДО ДЕ ЛА СЕ ДИ ШТА ЗА БЕ БЕ

Уни вер зал ни
чу ва ри де це

До де ла се ди шта
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„ТОЈО ТАЈЕРС“ ДОПРИ НЕ ЋЕ ДУПЛО ВЕЋЕМ ПРИ ЛИ ВУ СРЕД СТА ВА У БУЏЕТ ОД 
ПОТРО ШЊЕ ГАСА

Више сред ста ва за
здрав ство, шко ле, врти ће ...

Про сеч на потро шња гаса у општи
ни Инђи ја је око 25 мили о на куби ка 
годи шње а како су недав но потвр ди ли 
пред став ни ци те локал не само у пра ве, 
потро шња гаса јапан ске ком па ни је „Тојо 
Тајерс“ биће као тре нут на потро шња 
целе општи не. То је вео ма битан пода
так који гово ри о зна ча ју поме ну те инве
сти ци је, рекао је пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

–То зна чи већи при лив у буџет, одно
сно више сред ста ва за здрав ство, шко
ле, врти ће, инфра струк тур не про јек те, 
водо вод и дру го, рекао је пред сед ник 
општи не Инђи ја и додао:

– Ако се мак си мал но не посве ти мо 
раз во ју при вре де и дово ђе њем инве
сти то ра, не може мо при ча ти о раз во ју 
и уна пре ђе њу било којих услу га, одно
сно поди за њу ква ли те та живо та гра ђа на 
Инђи је.

Он је још јед ном под се тио да је за 
крај ове годи не пред ви ђе но све ча но 
отва ра ње постро је ња у севе ро и сточ ној 
рад ној зони у Инђи ји. Пре ма њего вим 
речи ма, реа ли за ци ја поме ну те инве сти
ци је одви ја се пред ви ђе ном дина ми ком 
и у постро је њу се већ неко вре ме врши 
проб на про из вод ња ауто мо бил ских 
гума. 

– Пре ма наја ва ма инве сти то ра све
ча но отва ра ње биће тач но на дво го ди

шњи цу од почет ка радо ва на изград њи 
постро је ња, тач ни је почет ком децем
бра. Отва ра њу ће при су ство ва ти пред
сед ник Срби је, држав ни врх и пред став
ни ци ком па ни је. За мање од две годи не 
је завр ше на вели ка инве сти ци ја што 
апсо лут но гово ри о озбиљ но сти инве
сти то ра, рекао је више пута у меди ји ма 

пред сед ник општи не Инђи ја и додао да 
ће код јапан ског инве сти то ра пла те бити 
изнад репу блич ког про се ка, под се ћа ју ћи 
да је општи на Инђи ја по виси ни про сеч
не зара де 2016. годи не била на самом 
заче љу у Сре му, а да је сада ситу а ци ја 
пот пу но дру га чи ја

М. Ђ.

Вла ди мир Гак

МАРА ДИК

Рекон струк ци ја фаса де шко ле
У току су радо ви на рекон струк ци ји фаса де на 

објек ту Основ не шко ле „Бран ко Ради че вић“ у Мара
ди ку. Сред ства у изно су од три мили о на дина ра, 
нео п ход на за изво ђе ње свих пред ви ђе них радо ва, 
обез бе ђе на су из буџе та Покра јин ског секре та ри ја та 
за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не мањи
не  наци о нал не зајед ни це.

Како је иста кла Дуња Мрђић, дирек то ри ца мара
дич ке шко ле, про јек том је пред ви ђе но поста вља ње 
изо ла ци је, нове фаса де и заме на олу ка.

– Пре срећ ни смо јер смо дуго чека ли на ове радо
ве. Шко ла је изгра ђе на 60тих годи на про шлог века и 
сада је, по први пут, обна вља мо захва љу ју ћи сред
стви ма која су сти гла из ресор ног покра јин ског 
секре та ри ја та, иста кла је Мрђић и дода ла да ће 
радо ви бити завр ше ни до кра ја окто бра теку ће годи
не.

– Захва љу ју ћи новој изо ла ци ји и фаса ди, уште де
ће мо и на топлот ној енер ги ји. Осим ових радо ва, 
морам напо ме ну ти да је недав но изгра ђен и пар кинг 
испред шко ле а током лета врше не су и редов не 
актив но сти на одр жа ва њу објек та и при пре ми за 
нову школ ску годи ну, рекла је дирек то ри ца ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ у Мара ди ку.

М. Ђ.
Радо ви на рекон струк ци ји фаса де у мара дич кој шко ли

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА ВИШЕ ПУТА ПОВЕ ЋА ВА ЛА ИЗНОС СТИ ПЕН ДИ ЈА

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те
Сту ден ти су нова сна га Инђи је и поносни смо што њих 109 испу ња ва ју усло ве кон

кур са, иста као је пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир Гак

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак у петак, 23. сеп тем бра уру чио је 109 
уго во ра за сти пен ди ра ње нај бо љих сту
де на та. Како је истак ну то на све ча но сти у 
Кул тур ном цен тру, сту ден ти су будућ ност 
Инђи је и из тог раз ло га локал на само у
пра ва сва ке годи не награ ђу је нај бо ље. 

Гак је иста као да је Општи на Инђи ја у 
послед њих шест годи на више пута пове
ћа ва ла износ сти пен ди ја те да ће се 
потру ди ти да  тај износ и даље расте. 
Нај бо љи сту ден ти оства ру ју пра во на 
сти пен ди ју у изно су од 18 хиља да дина
ра у тра ја њу од 10 месе ци.

– Желим да иско ри стим ову при ли ку и 
да наја вим да ће сту дент ске сти пен ди је 
од сле де ће годи не бити 20 хиља да дина
ра. Сту ден ти су нова сна га Инђи је и када 
чује те да има мо њих 109 који испу ња ва ју 
усло ве кон кур са, онда заи ста тре ба да 
буде мо поно сни, иста као је пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак и додао:

– Сигу ран сам да смо међу три локал
не само у пра ве у Вој во ди ни које испла ћу
ју нај ве ће изно се за сту дент ске сти пен
ди је. Вели ка ми је част и поно сан сам на 
то што имам при ли ку да уру чим уго во ре 
нај бо љим сту ден ти ма у Инђи ји и  надам 

се да ће се после сту ди ја вра ти ти у свој 
град да раде и осну ју поро ди це. 

Како су иста кли пред став ни ци локал не 
само у пра ве, зна ње и труд мла дих људи 
који пости жу одлич не резул та те у сти ца
њу ака дем ских вешти на пре по зна ти су 
као кључ ни у даљем раз во ју општи не 
Инђи ја, с тога поди за њем изно са сти пен
ди је желе додат но да моти ви шу мла де 
обра зо ва не осо бе да наста ве у том сме
ру и да, након завр шет ка сту ди ја, оста ну 
у свом месту и дају пун допри нос дру
штве ној зајед ни ци у којој су одра сли.

М. Ђ.

Уру че но 109 уго во ра за сти пен ди ра ње нај бо љих сту де на та

ОДР ЖАН СЕД МИ МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА 

„Заи грај, запе вај и за појас заде ни“
Сед ми Међу на род ни фести вал фол

кло ра „Заи грај, запе вај и за појас заде ни“ 
на којем су уче ство ва ли ансам бли из 
Мађар ске, Бугар ске, Север не Маке до ни
је, Босне и Хер це го ви не и Срби је, одр
жан је 23. и 24. сеп тем бра у Инђи ји и 
Новим Кар лов ци ма. Тим пово дом, првог 
фести вал ског дана упри ли чен је при јем 
деле га ци ја у згра ди Општи не Инђи ја а 
дома ћин тог сусре та био је Нема ња 
Мило је вић, шеф Каби не та пред сед ни ка 
општи не Инђи ја рекав ши да је фести вал 
при ли ка да се учвр сте посто је ћа и стек ну 
нова при ја тељ ства.

– Вео ма смо радо сни што смо дома ћи
ни међу на род ног фести ва ла и што има
мо при ли ку да уго сти мо кул тур но  умет
нич ка дру штва из наше земље и реги о
на, иста као је Мило је вић и додао да су 
фести вал и при ја тељ ство које се негу је 
изме ђу фол кло ра ша залог за будућ ност 
гене ра ци ја и ства ра ње нерас ки ди вих 
веза изме ђу наро да са ових про сто ра.

Истог дана, у вечер њим сати ма, одр
жан је кон церт у Кул тур ном цен тру којем 

је прет хо дио дефи ле уче сни ка у народ
ним ношња ма ули цом Вој во де Сте пе. 
Сутра дан, фести вал се пре се лио у Дом 
кул ту ре у Нове Кар лов це.

Орга ни за тор фести ва ла било је Кул

тур но  умет нич ко дру штво „Паја Зарић“ 
из Нових Кар ло ва ца уз подр шку Кул тур
ног цен тра Инђи ја а под покро ви тељ
ством Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Наступ КУД „Паја Зарић“
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15. РЕГИ О НАЛ НИ САЈАМ ПРИ ВРЕ ДЕ У НОВОЈ ПАЗО ВИ
БИЋЕ ОДР ЖАН 29. И 30. СЕП ТЕМ БРА

Место сусре та при вред ни ка

Пово дом пред сто је ћег Реги о нал ног 
сај ма при вре де који ће бити одр жан у 
Новој Пазо ви на ком плек су Пазо вач ких 
базе на 29. и 30. сеп тем бра, у сре ду, 21. 
сеп тем бра је орга ни зо ва на кон фе рен ци
ја за меди је у ком па ни ји МТУ. Био је то 
први дога ђај ова кве врсте у про сто ру ове 
ком па ни је. Гене рал ни дирек тор ком па ни
је Рај нер Бекер, рекао је да су 2019. 
годи не одлу чи ли да инве сти ра ју у овај 
део Срби је. Он је додао да ком па ни ја 
има одлич ну сарад њи са општи ном Ста
ра Пазо ва и да се нада да ће наста ви ти 
са ула га њем у вели ки број про је ка та, 
посеб но у обра зо ва ње.

– Жели мо, изме ђу оста лог, да раз ви ја
мо и дру штве ни живот ове зајед ни це 
тако да смо напра ви ли неку врсту мини 
сај ма запо шља ва ња. Про шле годи не 
смо већ уче ство ва ли на Сај му при вре де 
и ту смо поку ша ли да се укљу чи мо и у 
обра зо ва ње, рекао је Бекер и додао:

– Јед на од ства ри коју смо дого во ри ли 
је да напра ви мо вртић који ће да буде 
ком би на ци ја држав но – при ват ног врти
ћа. Јед на тре ћи на запо сле них у нашој 
ком па ни ји је са тери то ри је Ста ре Пазо ве 

тако да ће вртић бити досту пан како 
деци са ове тери то ри је тако и деци запо
сле них рад ни ка, наја вио је Рај нер Бекер.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић се захва лио ком па ни
ји МТУ за доса да шње про јек те и нагла
сио да је поли ти ка локал не само у пра ве 
усме ре на ка раз во ју при вре де, јер је то 
осно ва све га, чему у вели кој мери допри
но си упра во пред сто је ћи Сајам при вре
де.

– Наша општи на поста је лидер у реги
о ну, а и шире. На тери то ри ји општи не 
Ста ра Пазо ва ради пре ко хиља ду пред у
зе ћа, три хиља де пред у зет ни ка и пре ко 
чети ри хиља де пољо при вред них газдин
ста ва. Ови пода ци гово ре довољ но о 
томе коли ко је при вре да раз ви је на у 
нашој општи ни. Сто па неза по сле но сти у 
Ста рој Пазо ви је испод три одсто, а  у 
стал ном рад ном одно су нала зи се бли зу 
25.000 људи, иста као је Ђор ђе Ради но
вић.

У Реги о нал ној при вред ној комо ри Сре
ма исти чу да у Сре му посто ји мно го 
мани фе ста ци ја, али само је један сајам 
при вре де, а више го ди шња тра ди ци ја 

њего вог одр жа ва ња са све већим бро јем 
изла га ча и посе ти ла ца, све до чи у уло зи 
и зна ча ју овог при вред ног дога ђа ја.

– Сигур ни смо да је Сајам постао дога
ђај, који су мно ги успе шни при вред ни ци, 
али и они који вред но раде како би се 
пози ци о ни ра ли на све кон ку рент ни јем 
тржи шту, поста ви ли међу нај ва жни је у 
њихо вом годи шњем пла ну, рекла је 
Зора на Кара лић из Реги о нал не при вред
не комо ре Срем ског окру га.

Пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић и пред став ни ца Реги
о нал не при вред не комо ре Срем ског 
окру га Зора на Кара лић су пот пи са ли 
спо ра зум о сарад њи на орга ни за ци ји 
реги о нал ног сај ма при вре де. 

Изла гач ки про грам ће и ове годи не 
бити обо га ћен додат ним садр жа ји ма, 
пре да ва њи ма, саве то ва њи ма и Сај мом 
запо шља ва ња, који је пла ни ран за петак, 
30. сеп тем бар од 11 часо ва, а и ове годи
не ће отво ре ни ауто бус крста ри ти кроз 
инду стриј ске зоне. Рад но вре ме сај ма у 
четвр так и петак ће бити од 10 до 17 
часо ва.

Зден ка Кожик

Са кон фе рен ци је за новинаре: Зорана Каралић, Ђорђе Радиновић и Рајнер Бекер

МИНИ ОЛИМ ПИ ЈА ДА САВЕ ЗА МНРО

Важно је уче ство ва ти
Ста ра Пазо ва је у субо ту, 24. сеп тем бра, 
први пут била дома ћин Мини олим пи ја де 
Саве за МНРО АП Вој во ди не. Прет ход них 
12 годи на место оку пља ња олим пи ја де 
био је Зре ња нин, али и Расад ник Брест 
пока зао се као одлич но место за госте из 
чита ве Вој во ди не. Так ми ча ри су били јако 
рас по ло же ни због дру же ња и сун ча ног 
дана који као да је сва нуо баш за ту при ли
ку. Весна Гаврић, секре тар Саве за удру же
ња за помоћ МНРО у АП Вој во ди ни наво ди 
да је циљ овог оку пља ња важност уче ство
ва ња без обзи ра на узраст и пси хо фи зич ке 
спо соб но сти.  Било је 55 так ми ча ра поде

ље них у девет еки па који су се так ми чи ли 
у шест дисци пли на а како кажу орга ни за то
ри, пра во је задо вољ ство бити део зајед
ни це. Пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић чести тао је на успе шно 
реа ли зо ва ној олим пи ја ди и нагла сио да 
уко ли ко Ста ра Пазо ва буде дома ћин и 
наред них годи на, потру ди ће се да буде све 
боља и бога ти ја орга ни за ци ја.  Мини олим
пи ја ду подр жа ли су општи на Ста ра Пазо ва 
и Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња али и број не 
хума ни тар не орга ни за ци је и удру же ња 
локал не само у пра ве.  З. К.
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МАЛА РЕМЕ ТА

Одр жа на шеста Фија ке ри ја да
У Малој Реме ти је у субо ту, 24. сеп тем

бра одр жа на шеста Фија ке ри ја да. Лепо 
вре ме послу жи ло је уче сни ке и посе ти о
це ове, како кажу орга ни за то ри, сад већ 
тра ди ци о нал не мани фе ста ци је која има 
реви јал ни карак тер. 

На ула зу у селу оку пи ло се неко ли ко 
сто ти на посе ти о ца који су са пажњом пра
ти ли око три де се так запре га које су ове 
годи не у Малу Реме ту дошле из окол них 
места. Поред добрих коња, лепих фија ке
ра, али и вештих јаха ча, на Фија ке ри ја ди 
је по тра ди ци ји за све посе ти о це било и 
доброг папри ка ша од дивља чи, дома ћих 
лепи њи ца, али и дру гих срем ских спе ци
ја ли те та. Чла ни це удру же ња жена из села 
ири шке општи не су и ове годи не на сво јим 
штан до ви ма пону ди ле сво је про из во де и 
руко тво ри не.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни ца 
Мала Реме та  Дра ган Мило ше вић је рекао 
да због коро не ова мани фе ста ци ја није 
одр жа на послед ње две годи не. 

– Циљ ове мани фе ста ци је да при ка
же мо и пока же мо наше село. Мом ци из 
Коњич ког клу ба „Фру шко гор ски ждре бац“ 
су се доста анга жо ва ли у орга ни за ци
ји Фија ке ри ја де, као и Месна зајед ни ца 
уз подр шку Општи не Ириг, тако да ово 
поста је тра ди ци ја у Малој Реме ти, рекао 
је Мило ше вић.

Он је додао да су Фија ке ри ја ду поо мо
гли у при вред ни ци из Ири га и Бео чи на, 
као и мешта ни Мале Реме те.

Пред сед ник Општи не Ириг Тихо мир 
Сто ја ко вић је рекао да се ири шка локал на 
само у пра ва тру ди да у сва ком селу орга
ни зу је по неку мани фе ста ци ју.

– У гото во сва ком нашем селу смо орга
ни зо ва ли неку манис фе ста ци ју како би се 
мешта ни, али и њихо ви гости оку пи ли и 
пока за ли оно нај бо ље. Потру ди ће мо се да 
и Нера дин и Кру ше дол доби ју сво је мани
фе ста ци је, рекао је Сто ја ко вић и додао 
да је лепо вре ме у Малој Реме ти омо гу
ћи ло да Фија ке ри ја ду посе ти вели ки број 
гости ју, што није био слу чај са Пудар ским 
дани ма када су због обил не кише отка за
ни наја вље ни кон цер ти.

Тихо мир Сто ја ко вић је нагла сио да 
општи на Ириг финан сиј ски подр жа ве 
тури стич ке мани фе ста ци је у свим ири
шким сели ма.

Дефи ле запре га, као и сва ке годи не 
про шао је кроз вина ри ју „Деу рић“, оби шао 
ком плекс „Ружа ветро ва“, и кроз мана стир 
и село вра тио се на почет ну тач ку.  С. Ћ.

Мио драг Бебић, Тихо мир Сто ја ко вић и Дра ган Мило ше вић
Тра ди ци о нал не лепи њи це 
за све посе ти о це

Лепи коњи и лепи фија ке ри
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ИРИ ЖА НИ У БРИ СЕ ЛУ

Уче шће у међу на род ном про јек ту
У окви ру међу на род ног про

јек та „BeCUL TO UR: Више од 
кул тур ног тури зма“, који се бави 
ино ва тив ним реше њи ма за 
цир ку лар ни кул тур ни тури зам 
и Ириг је поло ви ном сеп тем
бра имао сво је пред став ни ке у 
Бри се лу. На так ми че њу и ради
о ни ца ма које су орга ни зо ва не 
у ICHEC, позна тој бри сел ској 
послов ној шко ли, уче ство ва ло је 
19 европ ских тимо ва са 76 уче
сни ка. Сви тимо ви су прет ход но 
про шли селек ци ју на наци о нал
ном нивоу у Шпа ни ји, Ита ли ји, 
Швед ској, Kипру, Руму ни ји, Мол
да ви ји и Срби ји. На наци о нал
ном нивоу ири шки тим FRUŠ
KING 8х4х4 осво јио прво место 
испред Бача и јед не бео град ске 
еки пе која је, тако ђе, има ла про
је кат везан за Ириг.

Стал на кон фе рен ци ја гра
до ва и општи на је у сарад њи 
са општи на ма Бач, Срем ски 
Kарловци и Ириг, као и парт нер
ству са још 14 међу на род них 
орга ни за ци ја, доби ла је подр шку 
из ЕУ Про гра ма за истра жи ва ње 
и ино ва ци је ХОРИ ЗОНТ 2020 за 
про је кат „BeCUL TO UR: Више од 
кул тур ног тури зма“. Про грам се 
одно си на уна пре ђе ње и ино
ва тив ни раз вој у сфе ри кул тур
ног, исто риј ског, рели гиј ског и 
при род ног насле ђа и тури зма у 
шест европ ских обла сти – међу 
који ма су поме ну те вој во ђан ске 
општи не. 

Током три дана так ми че ња и 
рада на хака тон  ради о ни ца ма, 
уче сни ци су раз ви ја ли реше ња, 
послов не моде ле, тести ра ња, 
бизнис  пла но ве, као и дру ге 
аспек те њихо вих иде ја уз мен
тор ску подр шку међу на род них 

екс пе ра та из обла сти тури зма и 
менаџ мен та.

– Фру шкинг је нова реч у срп
ском јези ку, коју смо изми сли ли 
за потре бе про јек та. Она коке
ти ра са енгле ским пошто се тер
ми ни на које жели да асо ци ра 
завр ша ва ју на –(к)инг, као што 
су wal king, biking, hiking… Први 
део нео ло ги зма одла зи на реч 
фру шки, при дев који зна чи – 
оно што при па да Фру шкој гори, 
каже Ава кум Квас, аутор про јек
та FRUŠ KING 8х4х4. 

Бро је ви се одно се на шет ње, 
вожњу бици клом и пла ни на ре
ње по Фру шкој гори. 

– Поред саби ра ња има мо и 
мно же ње: 8x4x4, а то су димен
зи је тајан стве не кути је коју ће 
тури ста доби ти кад дође у наше 
кра је ве. Kада је отво ри, она 
ће се рас кло пи ти у мапу са 32 
лока ци је, а из ње ће испа сти 
шпил од 32 кар те које иза QР 
кодо ва кри ју 32 при че о слав ној 

исто ри ји, али и о 32 фру шко гор
ска вина. Тури ста може да путу
је на сре ћу, слу чај ним избо ром 
кар те, или да мар шру ту одре ди 
након детаљ ног истра жи ва ња 
и по вла сти том избо ру, поја
шња ва Ава кум Квас, дода ју ћи 
да фру шкинг осло ба ђа од фру
стра ци је и стре са. 

Ири шки тим чине Ава кум Квас, 
аутор про јек та, Вера Нов ко вић, 
дирек то ри ца Срп ске чита о ни це 
у Ири гу, Вла ди мир Ива но вић, 
екс перт за сео ски тури зам и 
Јеле на Панић Kнежевић, пре во
ди лац. Свих 19 тимо ва је ушло 
у Акце ле ра тор про грам, у којем 
ће наред на чети ри месе ца, уз 
мен тор ску подр шку про фе со ра 
са Бри сел ске послов не шко ле, 
даље раз ви ја ти сво је про јек те. 

Они нај бо љи ће доби ти сред
ства за раз вој про јек та, а уку
пан буџет за тимо ве који про
ђу послед њу про ве ру изно си 
96.000 евра. С. Џаку ла

Део ири шког тима у Бри селу 

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

Про из во ди и руко тво ри не
удру же ња жена 

Папри ка ш од дивља чи

ИРИГ

Запо чи ње вели ки про је кат 
реха би ли та ци је ули ца

У ири шкој општи ни кра јем 
месе ца се наста вља ју радо ви 
на обно ви пут не инфра струк ту
ре.  Под се ти мо, прет ход не и ове 
годи не се доста ради ло на 
реви та ли за ци ји путе ва у овој 
општи ни, као што су путе ви 
Јазак  Мала Реме та, Ириг  
Врд ник, део ни ца Гре бен ског 
пута и пут Ириг  Мара дик.

Са реа ли за ци јом запо чи ње 
вели ки про је кат реха би ли та ци је 
ули ца у насе ље ним мести ма 
ири шке општи не.

Реч је о радо ви ма вред ним 
око 140 мили о на дина ра са 
ПДВ, који ће се финан си ра ти 
покра јин ским и општин ским 
сред стви ма.

Наи ме, пред сед ник Општи не 
Ириг, Тихо мир Сто ја ко вић је у 
мар ту ове годи не пот пи сао уго
вор о суфи нан си ра њу овог про
јек та реха би ли та ци је ули ца.

Упра ва за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не суфи нан си ра ове 
радо ве са 100 мили о на дина ра, 
док ће Општи на Ириг обез бе ди
ти 40 мили о на дина ра. Про јек
том је пред ви ђе на реха би ли та
ци ја ули ца у седам насе ље них 
места.

То су у Јаску  Ул Змај Јови на, 
у Врд ни ку  Ул Раде Павло вић, 
Нова коло ни ја 56 и део везе 56 
и део везе 34 као и део код 
шко ле, као и Вино гра дар ска 
ули ца. У Ири гу се реви та ли зу је 

Нова ули ца, Ул Нико ле Тесле, 
скре та ње пре ма Змај Јови ној 
ули ци код цркве, про ду же так 
Фру шко гор ске ули це пре ма 
мана сти ру Ново Хопо во, а у 
Нера ди ну Ул Све то за ра Миле
ти ћа. Про јек том је пред ви ђе на и 
реха би ли та ци ја Ул Јова на Ата
на си је ви ћа у Кру ше дол Селу, у 
Риви ци Ул Палих Бора ца, а у 
Шатрин ци ма Ул Мар ша ла Тита. 
Рок за завр ше так реха би ли та
ци је ових ули ца је 120 дана од 
дана уво ђе ња изво ђа ча радо ва 
у посао.

Изво ђа чи радо ва су рум ске 
фир ме Ката го кон стракшн и 
Сокак агре га ти, као и Карин 
комерц из Ветер ни ка. С. Џ.
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ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА У ПЕЋИН ЦИ МА ОКУ ПИ ЛА 50 УЧЕ СНИ КА

Лепи коњи и фија ке ри

Сед ма Пећи нач ка фија ке ри ја да, која је 
недав но одр жа на на тере ни ма за коњич ке 
спор то ве код Срп ског музе ја хле ба „Јере
ми ја“, оку пи ла је 50 уче сни ка из целе 
Срби је, који су насту пи ли у више так ми
чар ских и реви јал них кате го ри ја.

У кате го ри ји четво ро пре га, у вожњи 
пре ци зно сти нај бо љи је био дома ћи так
ми чар Милан Ђур ђе вић. Дру го место 
осво јио је Милош Плав шић из Доба но ва
ца, а тре ће Нико ла Живан че вић, тако ђе 
из Доба но ва ца.

У вожњи пре ци зно сти дво пре га за одра
сле прво место је осво јио Милош Плав

шић из Доба но ва ца, дру го Миша Стој ков 
из Зре ња ни на, а тре ће Урош Милин ко вић 
из Доба но ва ца.

Куп Пећи на ца у дво пре гу, тако ђе у 
вожњи пре ци зно сти, осво јио је Милош 
Плав шић из Доба но ва ца.

У кате го ри ји вожње пре ци зно сти дво
пре га за децу прво место зау зео је Вла
ди мир Васић из Пећи на ца, дру го Дар вин 
Сели мо вић из Срем ске Митро ви це, док је 
тре ће место при па ло Мар ку Топа ло ви ћу 
из Чач ка.

Одр жа не су и кру жне реви је дво пре га 
за децу и одра сле, у окви ру којих суди је 

оце њу ју стај линг, коње, фија ке ре и амо ве.
У кру жној реви ји за децу нај бо љи је 

био Нико ла Мар ко вић из Батај ни це. Дру го 
место осво јио је Дани ло Шевић из Гргу
ре ва ца, а тре ће Саша Русмир из Ста рих 
Бано ва ца.

У кру жној реви ји за одра сле још јед ну 
побе ду је однео Милош Плав шић из Доба
но ва ца. Дру го место је осво јио Милен ко 
Рада ко вић из Сур чи на, а тре ће Милан 
Рај ко вић из Сви лајн ца

Спе ци јал на награ да доде ље на је Сте
ви ци Дра же ти из Ста рих Бано ва ца.

С. Ђ.

Детаљ са Пећиначке фијакеријаде

ДАН СЕК ТО РА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА 

Ватро га сци се дру жи ли са гра ђа ни ма и децом
Пово дом Дана Сек то ра за ван ред не 

ситу а ци је Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва Репу бли ке Срби је, и сла ве 
ватро га са ца  спа си ла ца, при пад ни ци 
Ватро га сне спа си лач ке једи ни це Пећин
ци 21. сеп тем бра су на пећи нач ком 
шета ли шту извр ши ли так тич ко  тех нич

ки збор, којем је при су ство вао и пред сед
ник општи не Пећин ци Сини ша Ђокић.

Про мо тив на актив ност пећи нач ке 
Ватро га сне једи ни це има ла је за циљ да 
упо зна заин те ре со ва не гра ђа не, као и 
пола зни ке Пред школ ске уста но ве „Вла
да Обра до вић Каме ни“ и кори сни ке 

Днев ног борав ка за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју из Субо ти шта, са 
спрем но шћу и обу че но шћу ватро га са ца, 
као и са поступ ци ма које гра ђа ни тре ба 
да пре ду зму у ван ред ним ситу а ци ја ма 
како би зашти ти ли себе и сво ју поро ди
цу.

Коман дир ВСЈ Пећин ци Милан Ста нић 
уру чио је пред сед ни ку Ђоки ћу Захвал ни
цу Општи ни Пећин ци за подр шку и изу
зет ну сарад њу са Сек то ром за ван ред не 
ситу а ци је. Пред сед ник Ђокић се том 
при ли ком захва лио пећи нач кој ватро га
сној једи ни ци на напо ри ма које пред у зи
ма на пове ћа њу без бед но сти гра ђа на и 
при вред них субје ка та пећи нач ке општи
не као и њихо ве имо ви не, и пору чио да 
ће локал на само у пра ва и убу ду ће подр
жа ва ти рад Ватро га сне спа си лач ке једи
ни це.

Деца и гра ђа ни су били у при ли ци да 
раз гле да ју ватро га сно вози ло и опре му, 
а ватро га сци су деци поде ли ли про мо
тив ни мате ри јал Поро дич ни при руч ник 
за пона ша ње у ван ред ним ситу а ци ја ма, 
као и бојан ку за нај мла ђе Азбу ку без бед
но сти за ђаке прва ке.

С. Ђ.
Дру же ње са гра ђа ни ма и децом
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Пећи нач ко Удру же ње 
жена „Колев ка Сре
ма“ орга ни зо ва ло је 

17. сеп тем бра прву мани
фе ста ци ју посве ће ну везе
ним пек ши ри ма. Мани фе
ста ци ја „Шири, шири везе ни 
пешки ри“ оку пи ла је испред 
Кул тур ног цен тра, упр кос 
киши, удру же ња жена из 
општи не Пећин ци, али и 
окол них општи на, а по 
речи ма јед не од орга ни за
тор ки мани фе ста ци је, 
Љуби це Ште тић из „Колев
ке Сре ма“, за ових девет 
годи на коли ко посто је, 
посто ји и иде ја да се орга
ни зу је јед на ова ква мани
фе ста ци ја.

– Желе ле смо да орга ни
зу је мо мани фе ста ци ју чију 
тема ти ку још нико није 
обра дио. Тако смо дошле 
до везе них пешки ра – 
обред них, рад них и тра ди
ци о нал них, који не само да 
су има ли вели ку и зна чај ну 
уло гу током разних обре да, 
него су нека да кра си ли и 
сва ку кућу у Сре му. А, 
захва љу ју ћи подр шци Кул
тур ног цен тра, Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не 
Пећин ци и пећи нач ке 
локал не само у пра ве успе
ле смо да орга ни зу је мо 
прву, надам се не и послед
њу, мани фе ста ци ју посве
ће ну везе ним пешки ри ма: 
Сле де ће годи не сла ви мо 
10 годи на посто ја ња, тако 
да ћемо се потру ди ти на 
дру га мани фе ста ци ја буде 
дале ко бога ти ја, рекла нам 
је Ште тић.

Штан до ви 12 удру же ња 
жена бога то су била укра
ше на везе ним пешки ри ма 
које су оби шли и оце њи ва
ли Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки, пред сед ни ца 
Скуп шти не општи не Пећин
ци, Јован Девр ња, дирек
тор КЦ Пећин ци и Душан ка 

Стан ко вић, етно лог у Заво
ду за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре у Срем ској Митро
ви ци по чијим речи ма је 
зна чај обред них пешки ра у 
Сре му нека да био вели ки, 
јер су они има ли сво ју 
функ ци ју у сва ком дома
ћин ству, док су данас зна
чај ни са етно ло шког ста но
ви шта као музеј ски екс по
на ти.

– Изу зет но су бит на удру
же ња жена која данас негу
ју тај тра ди ци о нал ни вез и 
уоп ште негу ју кул ту ру 
обред них пешки ра. Још у 
19. веку, у Хаб сбур шкој 
монар хи ји којој смо тада 
тери то ри јал но при па да ли, 
посто ја ле су шко ле где су 
мла де жене учи ле да везу. 
На тај начин се уства ри 
пре но си ло то зна ње са 
гене ра ци је на гене ра ци ју, а 
инте ре сант но је да је и 
тада, пре 200 годи на, био 
про блем да се сачу ва тај 
народ ни вез. Мустре веза 
данас има мо сачу ва не 
захва љу ју ћи пре све га ката
ло зи ма који су почет ком 20. 
века публи ко ва ни и обја
вљи ва ни, али мислим да је 
нај леп ше у све му томе што 

је сва ки тај пешкир уни кат 
за себе, јер сва ка жена пре
но си сво је зна ње, сво ју 
машту и кре а тив ност и тако 
ства ра један посе бан пред
мет који је непо но вљив, 
изја ви ла је Стан ко вић.

Тра ди ци о нал ни, обред ни 
и рад ни везе ни пешки ри у 
Сре му су има ли не само 
сво ју функ ци ју, него су сва
ко днев но пра ти ли сва ку 
поро ди цу и били неиз о ста
ван део ње – од вен ча ња, 
крште ња, пре ко слав ске 
трпе зе до дево јач ке спре ме 
и чува ња хле ба. 

Поред 12 удру же ња жена, 
на мани фе ста ци ји су били 
изло же ни и про из во ди од 
меда само стал ног изла га ча 
из Ога ра Аси ме Зулић 
Радо ше вић, а про грам 
мани фе ста ци је су обо га ти
ли пола зни ци Основ не 
музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ из Пећи
на ца – Вељ ко Плав шић на 
хар мо ни ци и Андреј и Матеј 
Ста ни са вље вић на там бу
ри ци, чла но ви Певач ког 
дру штва „Сви тац“ из Деча, 
као и чла ни ца Драм ске сек
ци је КЦ Пећин ци Јеле на 
Недељ ко вић. С. Ђ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „КОЛЕВ КА СРЕ МА“

Сва ки везе ни пешкир је уни кат
Мани фе ста ци ја „Шири, шири везе ни пешки ри“ оку пи ла је испред Кул

тур ног цен тра, упр кос киши, удру же ња жена из општи не Пећин ци, али и 
окол них општи на, а по речи ма јед не од орга ни за тор ки мани фе ста ци је, 
Љуби це Ште тић из „Колев ке Сре ма“, за ових девет годи на коли ко посто
је, посто ји и иде ја да се орга ни зу је јед на ова ква мани фе ста ци ја

На првој мани фе ста ци ји 
„Шири, шири везе ни пешки
ри“ уру чене су награ де у 
десет кате го ри ја, али су уру
чене и две спе ци јал не 
награ де: нај леп ши пешкир 
за вен ча ње  УЖ „Огар чан
ке“ Огар, нај леп ши пешкир 
за киће ње сва то ва  УЖ 
„Весе ли це“ Деч, нај леп ши 
пешкир из дево јач ке спре ме 
 Удру же ње гра ђа на „Рузма
рин“ Голу бин ци, нај леп ши 
девер ски пешкир  УЖ „Сре
ми ца“ Пећин ци, нај леп ши 
пешкир за крште ње  Актив 
жена „Риви чан ке“ Риви ца, 
нај леп ши пешкир за мла де
нач ку собу  УЖ „Банов чан
ке“ Ста ри Банов ци, нај леп
ши тоа лет ни пешкир  УЖ 
„Шима нов чан ке“ Шима нов
ци, нај леп ши пешкир за 
слав ски колач  УЖ „Буко
вач ка вила“ Буко вац, нај леп
ши пешкир за пре кри ва ње 
хра не  УЖ „Мај ка Анге ли на“ 
Купи но во, нај леп ши пешкир 
за чува ње хле ба  УЖ 
„Попин чан ке“ Попин ци, спе
ци јал на награ да за чува ње 
тра ди ци је  УЖ „Румљан ке“ 
Рума и спе ци јал на награ да 
за нај бо га ти ју колек ци ју 
пешки ра  УЖ „Сун чев цвет“ 
Доњи Товар ник.

Награ ђе ни
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ГРАД СКИ ТРГ

Дру же ње ва тро га са ца 
са децом и гра ђа ни ма

Пово дом обе ле жа ва ња Дана Сек то ра 
за ван ред не ситу а ци је МУПа Срби је, 
као и сла ве ватро га са ца – спа си ла ца 
Срби је, Оде ље ње за ван ред не ситу а ци је 
у Срем ској Митро ви ци је реа ли зо ва ло 
низ актив но сти у срем ским општи на ма.

На Град ском тргу у Руми ватро га сци  
спа си о ци су се 20. сеп тем бра дру жи ли 
са децом из рум ских врти ћа, као и Днев
ног борав ка за децу и мла де са смет ња
ма у раз во ју.

Они су мали ша ни ма гово ри ли о томе 
како се тре ба пона ша ти у ситу а ци ји када 
изби је пожар, пита ли их да ли зна ју теле
фон ски број за позив ватро га са ца, а неки 
од њих су поже ле ли да уђу и сед ну у 
ватро га сна кола.

Деци су поде ље не и бојан ке и бом бо
не, а ватро га сци су зауз врат доби ли 
црте же деце из врти ћа који су нацр та ли 
ватро га сце и њихо ва пре по зна тљи ва 
ва тро га сна кола и опре му.

Циљ ових про мо тив них актив но сти је 
демон стра ци ја спрем но сти и обу че но сти 
ватро га са ца – спа си ла ца да хитро и 
ефи ка сно реа гу ју у слу ча је ви ма када 
евен ту ал но могу бити угро же ни живо ти 

гра ђа на и њихо ва имо ви на. 
Овим актив но сти ма на Град ском тргу 

су при су ство ва ли и пред сед ни ца Општи
не Алек сан дра Ћирић и начел ник 
Општин ске упра ве Душан Љуби шић, а 
то је била при ли ка да се ватро га сци ма 
сим бо лич но уру чи и опре ма за коју је 
сред ства издво ји ла локал на само у пра
ва. 

– Ватро га сци увек мора ју бити у при
прав но сти и када се нешто деси, било да 
су у пита њу пожа ри, попла ве, дру ге еле
мен тар не непо го де, увек зове мо ватро га
сце. Зато нам је и дужност да им помог
не мо коли ко год може мо, иста кла је 
Алек сан дра Ћирић.

Ватро га сци ма је обез бе ђе но пола 
мили о на дина ра за купо вину нај по треб
ни је опре ме као што су пум пе, каци ге, 
цре ва за извла че ње воде и про тив пожа
ра...

 – Дого во ри ли смо се и око сарад ње и 
помо ћи за наред ну годи ну, да види мо 
шта им је све потреб но, а данас је ово 
била и при ли ка за лепо дру же ње са 
мали ша ни ма, рекла је пред сед ни ца 
Ћирић. С. Џаку ла

Дру же ње са мали ша ни ма 

Дони ра на опре ма

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 

По зна њу
се издва ја мо

Кон фе рен ци ја пово дом затва ра ња 
про јек та „По зна њу се издва ја мо“ из про
гра ма Ера змус+ одр жа на је 22. сеп тем
бра у ССШ „Бран ко Ради че вић“ у Руми. 
Затва ра њу про јек та су при су ство ва ли 
уче ни ци и настав ни ци, као и сарад ни ци 
из локал не само у пра ве.

Мир ко Зрнић, дирек тор шко ле је изра
зио задо вољ ство што од 2017. годи не 
уче ству ју у овом пре сти жном про гра му, 
те што кроз сарад њу и посе те дру гим 
земља ма и обра зов ним уста но ва ма сти
чу нова зна ња и иску ства, како уче ни ци, 
тако и настав ни ци ове шко ле. 

Kоординаторке про јек та Ива на Стан
ко вић и Дани е ла Васић пред ста ви ле су 
сам про грам и њего ве могућ но сти, као и 
про јект не актив но сти које су се реа ли зо
ва ле на овом кон крет ном про јек ту.

Уче ни ци, пред став ни ци сво јих сме ро
ва, који су ишли на еду ка ци ју у Тур ску, 
при ка за ли су сво је уче ње кроз прак су 
при год ним пре зен та ци ја ма, а о сво јим 
иску стви ма су гово ри ли и настав ни ци, 
уче сни ци про јек та. 

Тади ја Вук ма но вић је уче ник тре ћег 
раз ре да кувар ског сме ра и један је од 
пола зни ка прак се у Тур ској. 

– То је јед но вели ко иску ство, виде ли 
смо како се на пот пу но дру га чи ји начин 
спре ма ју њихо ва тра ди ци о нал на јела, 
што се код нас не може виде ти. Јако ми 
је био зани мљив рецепт за ада на кебаб, 
јело њима јако зна чај но, затим пиле ти на 
се често спре ма, супе, раз не чор бе, 
рибе се спре ма ју тако ђе дру га чи је, мно
го је дру га чи јих зачи на, каже Тади ја.

Дома ћин из Тур ске, са Тар су са, Рем зи 
Цетин иска зао је задо вољ ство и жељу 
за наред ним сусре ти ма сво јим укљу че
њем на кон фе рен ци ју путем видео бима. 

Уче сни ци ма про јек та су поде ље ни 
сер ти фи ка ти Euro pass Mobi lity, који сво
јим вла сни ци ма омо гу ћа ва ју да кон ку ри
шу за бољи посао и ван гра ни ца наше 
земље, јер су фор мал но при зна ти као 
део европ ског уче ња, обу ке и уса вр ша
ва ња.

Парт нер на овом про јек ту је Тар сус 
МЕМ из Тур ске који је

обез бе дио потреб ну прак су за уче ни
ке и посма тра ње на рад ном месту за 
настав ни ке, а ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
је у про је кат укљу чи ла 12 уче ни ка из три 
обла сти обра зо ва ња: уго сти тељ ство, 
дизајн оде ће и еко но ми ја. 

С. Џ.
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Радо ви на чишће њу гра нит
них пло ча на Град ском тргу 
поче ли су 21. сеп тем бра, а 
пре ма речи ма изво ђа ча тре ба
ло би да се завр ше за десе так 
дана

Тех но ло ги ја зах те ва да се 
прво укло не оста ци жва ка ћих 
гума које би могле да запу ше 
маши не за чишће ње, а потом 
се ради и само дубин ско 
чишће ње.

Под се ти мо, чла но ви 
Општин ског већа су на сед ни
ци одр жа ној кра јем маја доне
ли одлу ку да се гра нит не пло
че на Град ском тргу дубин ски 
очи сте и испо ли ра ју. 

Наи ме, Град ски трг у Руми 
је рено ви ран и добио је сада
шњи изглед пре 15 годи на, а 
од тада нијед ном није био 
дубин ски чишћен. 

– Ове годи не кре ће мо у 
рено ви ра ње Трга, јер види мо 
да је гра нит изгу био боју због 
тога што Трг ника да није 
дубин ски чишћен ни поли ран, 
те је изгу био свој ста ри сјај. 
Анга жо ва ли смо фир му која је 
спе ци ја ли зо ва на за ове врсте 
радо ва. Обе ћа ли су нам да ће 
Трг сија ти ста рим сја јем, а 
поред тога ми даље наста
вља мо ула га ња која смо наја
ви ли, каже пред сед ни ца 
Општи не Алек сан дра Ћирић.

Поче ла је и заме на посто је
ћих све тиљ ки новим кан де ла
бри ма, мења ће се и клу пе на 
Град ском тргу, али ће се ради
ти и кон зер ва ци ја самог Спо
ме ни ка рево лу ци је.

Радо ви на чишће њу Град
ског трга кошта ју око 1,4 мили
о на дина ра. С. Џ.

ГРАД ЊА ТОПЛО ВО ДА КОД ДОМА ЗДРА ВЉА

Неће бити про бле ма 
са гре ја њем

У току су радо ви на изград
њи топло во да који ће пове за ти 
Дом здра вља са новом котлар
ни цом „Соли дар ност“ која се 
нала зи у бли зи ни ове здрав
стве не уста но ве, а што је било 
и наја вље но при ли ком отва ра
ња ове нове котлар ни це на 
гас.

Посто је ћа котлар ни ца Дома 
здра вља је на мазут и у лошем 
је ста њу има ју ћи у виду и њену 
ста рост. Уме сто рекон струк ци
је, локал на само у пра ва је 
одлу чи ла да се иско ри сте 
пред но сти н бли зи на нове 
котлар ни це и изгра ди потре
бан топло вод. 

– Завршетак радо ва оче ку је
мо пред поче так греј не сезо не, 
тако да ће се реши ти про блем 

гре ја ња Дома здра вља, а ради 
се о око 10.000 ква драт них 
мета ра про сто ра које ће од 
окто бра гре ја ти „Стам бе но“, 
каже Алек сан дра Ћирић, пред
сед ни ца Општи не.

У сусрет греј ној сезо ни она 
је изја ви ла да се не оче ку ју 
про бле ми са даљин ским гре ја
њем. 

– У пот пу но сти ћемо бити 
снаб де ве ни већи ном гасом, а у 
току су и набав ке мазу та за 
оне котлар ни це које кори сте 
мазут. Штедећемо елек трич ну 
енер ги ју пре ма пре по ру ка ма 
Мини стар ства, што се тиче 
осве тље ња јав ног про сто ра, 
ста ди о на...али  про бле ма са 
гре ја њем неће бити, иста кла је 
пред сед ни ца Ћирић. С. Џ.

Радо ви на изград њи топло во да

ГРАД СКИ ТРГ РУМА

Поче ло чишће ње
гра нит них пло ча

У Пећин ци ма се утор ком
иде у био скоп

Ове јесе ни прва био скоп
ска про јек ци ја у Кул тур ном 
цен тру Пећин ци биће 4. 
окто бра, када ће љуби те љи 
филм ске умет но сти бити у 
при ли ци да погле да ју акту
ел ну био граф ску дра му 
„Све та Пет ка – крст у пусти
њи“.

Дирек тор пећи нач ког КЦ 
Јован Девр ња рекао нам је 
да ће гра ђа ни пећи нач ке 
општи не ове јесе ни моћи да 
погле да ју нај но ви је био
скоп ске про јек ци је сва ког 
утор ка у два тер ми на  од 
19.00 и од 21.00 час, као и 
да ће био скоп поче ти са 
радом у и сели ма где посто
је тех нич ки усло ви за при ка
зи ва ње про јек ци ја.

– Као нај ве ћа кул тур на 
уста но ва у пећи нач кој 
општи ни тру ди мо се да 
публи ци омо гу ћи мо раз ли
чи те садр жа је, али и да у 

наш рад уве де мо нови не. 
Поред при ка зи ва ња фил мо
ва у матич ној уста но ви, у 
обно вље ним домо ви ма кул
ту ре у оста лим насе љи ма 
наше општи не, јед ном 
месеч но пла ни ра мо при ка
зи ва ње акту ел них фил мо ва, 
рекао је Девр ња.

Филм „Све та Пет ка – крст 
у пусти њи“ при ка зу је се у 
два тер ми на од 18.00 и од 
21.00 час у сали пећи нач ког 
Кул тур ног цен тра, непу них 
месец дана после пре ми јер
ног при ка зи ва ња. 

Цена кар те изно си 350.00 
дина ра, а резер ва ци ја кара
та врши се од 26. сеп тем бра 
сва ког рад ног дана од 9.00 
до 14.00 часо ва пози вом на 
број 022/2436766. Пре у зи
ма ње кара та могу ће је на 
дан при ка зи ва ња два сата 
пре почет ка саме про јек ци
је.

У скуп штин ској сали 
Општи не Пећин ци у петак, 
23. сеп тем бра, пот пи са ни 
су уго во ри са попи си ва чи
ма у Попи су 2022, који су 
прет ход но завр ши ли обу ке 
за врше ње попи са. Уго во ре 
је у име Репу блич ког заво
да за ста ти сти ку пот пи са ла 
пред сед ни ца Попи сне 
коми си је за тери то ри ју 
општи не Пећин ци Дра га на 
Крстић, а попи си ва чи ма су 
уру че ни лап топ рачу на ри и 
оста ла сред ства за рад 
која ће кори сти ти током 
Попи са.

Попис ста нов ни штва, 
дома ћин ста ва и ста но ва у 
Репу бли ци Срби ји почи ње 
1. окто бра 2022. годи не у 
8.00 часо ва ују тру и тра је 
до 31. окто бра 2022. годи не 
у 20.00 часо ва. Подат ке 
директ но од гра ђа на при ку
пља ју попи си ва чи, иду ћи 
„од вра та до вра та”, при 
чему одго во ре испи та ни ка 
уно се у елек трон ске упит
ни ке помо ћу лап то по ва.

У пери о ду од 1. до 31. 
окто бра 2022. годи не Ваше 
дома ћин ство ће посе ти ти 
овла шће ни попи си вач 
Репу блич ког заво да за ста
ти сти ку (РЗС). Попи си вач 

носи леги ти ма ци ју коју је у 
оба ве зи да Вам пока же пре 
него што уђе у Ваше дома
ћин ство. На пред њој стра
ни леги ти ма ци је нала зи се 
лого РЗСа, име и пре зи ме 
попи си ва ча, њего ва фото
гра фи ја и број лич не кар те. 
На зад њој стра ни леги ти
ма ци је нала зи се овла шће
ње за рад.

Када у пери о ду попи си
ва ња Ваше дома ћин ство 
посе ти овла шће ни попи си
вач РЗСа, подат ке при ку
пља мето дом интер вјуа од 
сва ког одра слог лица поје
ди нач но, а уко ли ко то није 
могу ће, одго во ре при ку пља 
од чла на дома ћин ства који 
је нај бо ље упо знат са пода
ци ма. За децу мла ђу од 15 
годи на одго во ри се при ку
пља ју од роди те ља, усво ји
те ља, ста ра те ља или хра
ни те ља.

Ако попи си вач у вре ме 
Попи са не затек не у ста ну 
лице које се обу хва та Попи
сом, оста вља писме но оба
ве ште ње о понов ном дола
ску.

Све инфор ма ци је о Попи
су гра ђа ни могу про на ћи на 
лин ку: https://popis2022.
stat.gov.rs/srCyrl/

ПЕЋИНЦИ

Попис 2022
почи ње 1. окто бра
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

ПРО МО ЦИ ЈА И ПОКА ЗНЕ 
ВЕЖБЕ ВАТРО ГА СА ЦА 
Сла ва ватро га са ца 
обе ле же на акци ја ма

Пово дом обе ле жа ва ња Дана Сек то ра 
за ван ред не ситу а ци је Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва Репу бли ке Срби је 
и сла ве ватро га са ца – спа си ла ца Срби
је, Оде ље ње за ван ред не ситу а ци је у 
Срем ској Митро ви ци изве ло је јав не 
пока зне вежбе и так тич котех нич ке збо
ро ве у Руми, Шиду, Пећин ци ма, Ста рој 
Пазо ви, Инђи ји и Срем ској Митро ви ци.

Када је Ста ра Пазо ва у пита њу, у уто
рак, 20. сеп тем бра је испред ватро га сне 
једи ни це у Ста рој Пазо ви одр жан так
тич ко  тех нич ки збор, одно сно при ка за
но је све оно чиме рас по ла же ста ро па
зо вач ка ватро га сна слу жба. У Ста рој 
Пазо ви су овај дан нај пре улеп ша ли 
мали ша ни ПУ Поле та рац, који су са 
оду ше вље њем гле да ли опре му, ками о
не и пом но слу ша ли ватро га сца како 
детаљ но обја шња ва чему све то слу жи. 
Сле де ћег дана је одр жа на Јав на пока
зна вежба на више спрат ни ци у Ста рој 
Пазо ви, Змај Јови на ули ца број 810 а у 
четвр так је усле ди ла еду ка ци ја деце 
пред школ ског узра ста Пред школ ске 
уста но ве Поле та рац.

Циљ ових про мо тив них актив но сти је 
демон стра ци ја спрем но сти и обу че но
сти ватро га са ца – спа си ла ца да хитро и 
ефи ка сно реа гу ју у слу ча је ви ма када 
евен ту ал но могу бити угро же ни живо ти 
гра ђа на и њихо ва имо ви на. Тако ђе, 
ова кве вежбе су и при ли ка за раз гле да
ње ватро га сних вози ла и опре ме, као и 
дру же ње и раз го вор ватро га са ца – спа
си ла ца са гра ђа ни ма, посеб но са 
децом.
 
ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Ста рај мо се зајед но
У Цен тру за соци јал ни рад Ста ра 

Пазо ва тре нут но су акту ел на три про
јек та са фоку сом на ста ра тељ ство а 
два од њих се међу соб но пре пли ћу. 
Наи ме, про је кат подр шке ста ра те љи ма 
под нази вом Ста рај мо се зајед но и Мој 

кутак у гра ду – пилот про је кат ства ра ња 
днев ног борав ка лица са инва ли ди те
том у који дола зе деца и шти ће ни ци, 
лица која су по ста ра тељ ством четврт
ком на ради о ни це а петак је резер ви сан 
за роди те ље и ста ра те ље. 

Про је кат Ста рај мо се зајед но ЦСР 
Ста ра Пазо ва је осми шљен као подр
шка ста ра те љи ма без обзи ра на то да 
ли су ста ра те љи сво јој деци, срод ни ци
ма и шти ће ни ци ма и састо ји се из два 
дела  један се одно си на децу и на 
шти ће ни ке а дру ги део на ста ра те ље и 
роди те ље. Петак је дан када они дола
зе на ради о ни це где обра ђу ју раз ли чи
те теме а то је и при ли ка да иза ђу из 
куће сами и поде ле са неким сво ја иску
ства и недо у ми це.

Како је обја сни ла Даја на Костић, 
аутор и руко во ди лац про јек та Ста рај мо 
се зајед но, укљу чи ва ње деце у Мој 
кутак четврт ком један је од начи на, да 
се роди те љи и ста ра те љи рас те ре те а 
на овај начин се ујед но инте гри шу два 
про јек та Цен тра за соци јал ни рад. На 
овим сусре ти ма него ва те љи ца кућ не 
неге мери при ти сак и ниво шеће ра у 
крви, што је наи шло на одли чан при јем, 
јер дола ском на ради о ни це ујед но пре
кон тро ли шу сво ју здра вље, а опште 
пси хо и физич ко здра вље неке су од 
теме, које ће се обра ђи ва ти у окви ру 
про јек та који тра је до кра ја новем бра.
  
ЈКП „ТОПЛА НА“ СТА РА ПАЗО ВА

Уско ро топлот не 
про бе 
 

Ремон ти котлов ских постро је ња су 
извр ше ни у свим котлар ни ца ма, кажу у 
ЈКП „Топла на“ Ста ра Пазо ва и њихо ви 
кори сни ци не мора ју да бри ну јер ово 
пред у зе ће које снаб де ва топлот ном 
енер ги јом спрем но је за наред ну греј ну 
сезо ну. Пушта њу топле енер ги је ће 
прет хо ди ти топлот не про бе, и зато је 
важно да сви који кори сни ци даљин ског 
гре ја ња до кра ја сеп тем бра завр ше са 
радо ви ма на уну тра шњим инста ла ци ја
ма, о чему већ посто је оба ве ште ња у 
свим згра да ма. Како је обја снио Зоран 
Вука ши но вић, дирек тор ЈКП „Топла на“ 
Ста ра Пазо ва ради ја то ри ће бити топли 
од 15. окто бра а цена која није мења на 
прет ход не три годи не, због поску пље
ња гаса и елек трич не енер ги је, мора ће 
ове сезо не да се мења. Биће позна та 
до 1. окто бра. Вука ши но вић је додао да 
су у стал ном кон так ту са Мини стар
ством енер ге ти ке и пре ма сада шњем 
ста ња, при род ног гаса ће бити у довољ
ним коли чи на ма за наред ну греј ну сезо
ну. 

 
 ПОПИС СТА НОВ НИ ШТВА 2022

Кад кре ћу
попи си ва чи?

Попис ста нов ни штва, дома ћин ста ва 
и ста но ва биће спро ве ден ове годи не у 
пери о ду од 1. до 31. окто бра ове годи

не. Недав но је почео да ради Инфо
цен тар попи са пре ко кога гра ђа ни могу 
да доби ју све инфор ма ци је у вези са 
попи сом а све инфор ма ци је гра ђа ни 
могу да доби ју након пози ва на број 
0800 444 005. Попис ста нов ни штва је 
нај о бим ни је ста ти стич ко истра жи ва ње 
који се ради на сва ких десет годи на. 
Прет ход ни је био оба вљен 2011. годи
не, а због пан де ми је са про шле годи не 
одло жен је за окто бар ове годи не.

Госту ју ћи у еми си ји РТВ Ста ра Пазо
ва „Стро го локал но“, Бран ко Дра ги шић, 
реги о нал ни коор ди на тор за попис за 
тери то ри ју Сре ма, је обја снио да попис 
пред ста вља све о бу хват ну акци ју коју 
спро во ди репу блич ки Завод за ста ти
сти ку у сарад њи са општин ским или 
град ским попи сним коми си ја ма и да ће 
се сада по први пут у попи су бити елек
трон ски упит ни ци. Метод спро во ђе ња 
попи са ће и даље бити тра ди ци о на лан 
а у Општи ни Ста ра Пазо ва посто ји 107 
попи си ва ча који ће има ти свој ИДБ број 
на леги ти ма ци ји са њихо вом сли ком а 
на поле ђи ни ће бити испе ча ти ра но 
овла шће ње са пот пи сом пред сед ни ка 
Општин ске попи сне коми си је.

Про ве ра је пода та ка о попи си ва чи ма 
или уоп ште било какве инфор ма ци је о 
попи су, у Општи ни Ста ра Пазо ва је 
могу ће доби ти и на број теле фо на 310 
– 013.

– Попи си ва чи ће бити рас по ре ђе ни 
по тери то ри јал ном прин ци пу и послед
ње неде ље сеп тем бра ће оби ла зи ти 
терен са сво јим инструк то ри ма, тако да 
се гра ђа ни не изне на де или не упла ше, 
уко ли ко виде неког у бли зи ни сво је 
куће, обја снио је Дра ги шић.

У том пери о ду, није пред ви ђе но да 
попи си ва чи ула зе у дома ћин ства, јер 
зва нич но попис почи ње у неде љу 1. 
окто бра и тра ја ће до кра ја месе ца а 
сва ко дома ћин ство је у оба ве зи да 
пусти попи си ва ча у кућу
 
БИБЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја књи ге 
 

Тиши не душе је назив нове збир ке 
песа ма ауто ра Здрав ка Кне жи ћа која је 
пред ста вље на у четвр так, 22. сеп тем
бра у ста ро па зо вач кој библи о те ци 
„Доси теј Обра до вић“. Кне жић већ има 
изда те две темат ске, духов не књи ге, 
док је послед ња окре ну та само пое зи ји. 
Ова збир ка песа ма је ком би на ци ја и 
духов не и све тов не, љубав не и патри
от ске пое зи је. Поред писа ња, љубав му 
је још и музи ка и ком по но ва ње иако је 
по зани ма њу еко но ми ста. Нијед на 
песма из збир ке не носи назив исте, 
али како каже Здрав ко, у сва кој је прот
ка на нота тиши не душе. Њега је живот
ни пут довео из Сара је ва где је одра
стао, пре ко Више гра да до Ста ре Пазо
ве где живи са поро ди цом већ 12 годи
на и како каже, сре ћан је што је део 
баш ове наше зајед ни це и што има 
при ли ку да ста ро па зо вач кој публи ци 
пред ста ви оно на чему је вред но радио 
годи на ма уна зад.

 З. К.
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МИРО СЛАВ СОРОЋ КО – ПОСЛЕД ЊИ ЋУР ЧИ ЈА У СРЕ МУ

Занат који изу ми ре

Кад одра сте те у таквом 
окру же њу, хте ли ви то или 

не, мора те да нау чи те 
поро дич ни посао. Како 

вре ме про ла зи, схва та те 
да ли ту има финан сиј ске 

сатис фак ци је. Ја сам 
поку ша вао нај пре да се 

негде запо слим, али сам 
видео да је боље бити 

свој газда, каже Миро слав 
Сороћ ко

У Бер ка со ву живи и ради послед њи 
ћур чи ја у Сре му. За себе каже да је ћур
чи ја већ тре ћу гене ра ци ју у поро ди ци. 
Пре ре ђу ју јаг ње ће крзно и шију од тога 
оде ћу. Има ју  зао кру же ну про из вод њу, од 
сиро ве коже гото вог про из во да. Посао је 
запо чео Миро сла вљев деда, наста вио 
отац, а сада он. Посао није лак, али каже 
да је схва тио да је ипак боље ради ти за 
самог себе.

– Кад одра сте те у таквом окру же њу, 
хте ли ви то или не, мора те да нау чи те 
поро дич ни посао. Како вре ме про ла зи, 
схва та те да ли ту има финан сиј ске 
сатис фак ци је. Ја сам поку ша вао нај пре 
да се негде запо слим, али сам видео да 
је боље бити свој газда. Не кажем да је 
лак ше, али се може више зара ди ти, каже 
Миро слав Сороћ ко.

Сиро ви ну Миро слав наба вља у откуп
ним ста ни ца ма. Њему нај бли же су у 

Срем ској Митро ви ци и у Шап цу. Ста ни це 
то отку пљу ју од кла ни ца, а онда сор ти
ра ју кожу у зави сно сти од поре кла. Осим 
сор ти ра ња, ста ни це вршле и соље ње и 
чува ње коже, коју ћур чи ја може сам да 
ода бе ре. 

– Пре сам кожу наба вљао код меса ра, 
али је ту сиро ви на сва ка кве врсте и ква
ли тет на и неква ли тет на. Са њима у 
дого во ру сте при ну ђе ни да узи ма те све 
и оно што вам се сви ђа и оно што вам се 
не сви ђа. Сиро ви ну купу јем зими, јер је 
тада нај ква ли тет ни ја. Када дође про ле
ће и тем пе ра ту ра око пет на е стак сте пе
ни, коли ко је погод но за рад са кожом, 
онда се ради интен зив ни је, каже ћур чи
ја.

Ћур чи ја није исто што и крзнар, каже 
наш саго вор ник. Ћур чи ја је ста ри ји 
занат. 

– У добу пре ватре кори сти ла се оде ћа, којом би се човек зашти тио од хлад
но ће. При род на кожа, живо тињ ског поре
кла, одно сно јаг ње ћа била је основ оде
ва ња. Тако се раз вио и овај занат, а 
ћур чи ја уства ри при пре ма ту кожу за 
ноше ње. Крзнар је занат нови јег дату ма 
и ту већ пре ста је да се кори сти крзно 
дома ћих живо ти ња, већ се кори сти крзно 
лиси ца, реци мо, рекао је Миро слав.

Ћур чи ја има зада так да кожу која ће се 
кори сти ти убу ду ће за оде ћу, обра ди на 
пра ви лан начин, како сиро ви на не би 
задр жа ла непри ја тан мирис, тако ђе, да 
ни у доди ру са телом не про из во ди 
непри јат не мири се. 

Миро слав про да је сво ју робу на сај мо
ви ма и путем интер не та. Како сам каже, 
кон ку рен ци ју ћур чи ја ма углав ном пра ве 
кине ске ства ри, које су мно го повољ ни је. 
При род на кожа и крзно оду век су били на 
цени, па за само један прслук од лисич
јег крзна пла ћа се од 350 евра, чак и 
више.

Алек сан дра Дра жић
Фото: Бра ни слав Туца ко вић

Жене су оду век биле бољи куп ци у 
одно су на мушкар це. То потвр ђу је и 
ћур чи ја из Бер ка со ва.

– Поде ли чу јед ну инте ре сан ту 
инфор ма ци ју, а то је да сада жене 
чешће паза ре, али за сво је мушкар це. 
Нај че шће су то прслу ци. Ми има мо да 
им пону ди мо аутен тич не моде ле за 
овај крај Срби је, али има мо и нешто 
модер ни је моде ле. То чак шаље мо и у 
Немач ку. Све зави си од тога коли ко су 
нов ца спрем ни да потро ше. Жене су те 
које носе нов ча ник, закљу чу је Миро
слав Сороћ ко.

Жене су
чешћи куп ци

ПОСЛЕД ЊИ ЋУР ЧИ ЈА У СРЕ МУ: Мирослав Сороћко

Сировина за обраду
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МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА У БЕО ЧИН СЕЛУ

Да ожи ве села

Буђе ње спорт ског, дру штве ног и кул тур ног живо та ста нов ни
штва овог села и њего во пове зи ва ње са дру гим сели ма, изла
га ње све га оно га што они раде, што пра ве и уме ју, моти ви ше 
мла де да се вра те селу, обја сни ла је пред сед ни ца Општи не 
Бео чин Биља на Јан ко вић

У субо ту, 24. сеп тем бра је у 
Бео чин селу одр жа на мани
фе ста ци ја Михољ ски сусре ти 
села, уз финан сиј ску помоћ 
Мини стар ства за бри гу о 
селу. Орга ни за ци ју је подр
жа ла Општи на Бео чин. Циљ 
исте је афир ма ци ја живо та 
на селу и очу ва ње кул ту ре, 
оби ча ја и тра ди ци је. Отва ра
њу мани фе ста ци је је при су

ство ва ла и пред сед ни ца 
Општи не Бео чин, Биља на 
Јан ко вић.

– Буђе ње спорт ског, дру
штве ног и кул тур ног живо та 
ста нов ни штва овог села и 
њего во пове зи ва ње са дру
гим сели ма, изла га ње све га 
оно га што они раде, што пра
ве и уме ју, моти ви ше мла де 
да се вра те селу, обја сни ла је 

пред сед ни ца Биља на Јан ко
вић.

Михољ ски сусре ти села се 
на тери то ри ји Бео чи на орга
ни зу ју дру ги пут, а про шле 
годи не је то било у Сусе ку.

– Ове годи не смо се одлу
чи ли за Бео чин село и то на 
баш за лока ци ју где се некад 
одр жа вао вашар и сточ на 
пија ца. Хте ли смо да се при

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Биљана Јанковић

Удру же ње жена „Фру шко гор ски цвет“ Михољ ски сусре ти села у Бео чин селу
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се ти мо мину лих вре ме на и 
повра ти мо дух тра ди ци је 
народ них оби ча ја и ига ра. 
Про шле годи не у Сусе ку смо 
има ли пилот про је кат ове 
мани фе ста ци је, а с обзи ром 
да смо били задо вољ ни како 
је про те кла, одлу чи ли смо да 
то поно ви мо сада, изја ви ла је 
Јасна Јан дрић, чла ни ца 
Општин ског већа Општи не 
Бео чин, која је уче ство ва ла у 
орга ни за ци ји мани фе ста ци је.

Мани фе ста ци ја је оку пи ла 
гур ма не који су спре ма ли сач, 
ста рин ске кола че, а нај мла ђи 
су ужи ва ли у пома ло забо ра
вље ним игра ма, као што је 
ска ка ње у џаку. Још мно го 
про прат них актив но сти су 
упот пу ни ли там бу ра ши 
„Срем ске ноћи“.

– Мешта ни ма ово зна чи 
мно го, јер сада обе ле жа ва мо 
само тур нир за Пре о бра же
ње. Ово је први пут да ова ко 
нешто орга ни зу је мо. Дошли 
су нам гости са свих стра на, 
што се може виде ти, као и 
удру же ња жена, која су упот
пу ни ла дога ђај, каже Петар 
Матић, пред сед ник Месне 
зајед ни це

Дома ћи це жена ма које су 
дошле из дру гих места биле 
су чла ни це удру же ња „Фру

шко гор ски цвет“, које посто ји 
шест годи на и има два де се
так актив них чла ни ца.

– Напра ви ли смо слат ке и 
сла не кола че, изло жи ле смо 
и руч не радо ве које ми пра ви
мо. Тру ди мо се да се оку пља
мо, да се дру жи мо, без ика
кве кори сти, јер се и саме 
финан си ра мо. Пра ви ле смо и 
зим ни цу, а укљу че не смо и у 
хума ни тар ни рад, обја сни ла 
Сне жа на Кне же вић, пред сед
ни ца Удру же ња жена „Фру
шко гор ски цвет“.

Посе ти о ци су могли да про
ба ју или купе сухо ме сна те 
про из во де, а на штан до ви ма 
било је и сира и зим ни це. 
Сво је про из во де је пред ста
ви ла и Локал на акци о на гру
па „Фру шка гора – Дунав“, 
коју чине про из во ђа чи са 
тери то ри је Бео чи на, Шида, 
Бач ке Палан ке, Визи ћа и 
Нешти на.

Михољ ски сусре ти села су 
про је кат који финан си ра 
Мини стар ство за бри гу о 
селу, а одр жа ва ју се у рурал
ним сре ди на ма у пери о ду од 
првог јула, до првог децем
бра. Ове годи не ће се мани
фе ста ци ја актив но одр жа ти у 
око 1300 села. А. Дра жић

Фото: Б. Туца ко вић

Пред сед ни ца Општи не Биља на Јан ко вић оби ла зи штан до ве

Петар Матић Јасна Јан дрић

ФЕСТИ ВАЛ „СИР МИ ЈУМ – ГРАД ДЕЦЕ“

Нова мани фе ста ци ја
У неде љу, 25. сеп тем бра је 

први пут одр жан Фести вал 
„Сир ми јум – град деце“ у све
ча ној сали Висо ке шко ле 
стру ков них сту ди ја за вас пи
та че и послов не инфор ма ти
ча ре. Насту пи ли су број ни 
деч ји саста ви који функ ци о
ни шу на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. 

– Зна че нам ови насту пи, а 
овај је посе бан јер насту па мо 
сви зајед но. При пре ми ли смо 
за изво ђе ње две народ не 
песме и две деч је песме, 
рекла је Јова на Бата њац, 
чла ни ца Етно гру пе „Срп ски 
дом“.

– Има ли смо иде ју и надам 
се да смо је реа ли зо ва ли, да 

оку пи мо све еми нент не људе 
у раду са децом из нашег гра
да. Захвал ни смо град ском 
Спорт ском саве зу и локал ној 
само у пра ви, што су има ли 
слу ха за нас и дали нам ветар 
у леђа да оства ри мо зами
сао, изја ви ла је Сан дра Ште
ти на, коор ди на тор фести ва
ла.

Сара Симе у но вић, дуго го
ди шњи члан хора „Арт кидс“ и 
„Вив ка“ је води ла про грам, а 
насту пи ли су и там бу ра шки 
орке стар „Сир ми ју мар та“, 
Етно гру па „Срп ски дом“, „Арт 
кидс“, Сту дио модер ног и кла
сич ног бале та „Оле на“ и Кре
тив номузич ки сту дио 
„Вивак“. А. Д.

Нови деч ји фести вал у Митро ви ци

Од самог све ча ног отва ра
ња Келт ског села у јулу про
шле годи не, за овај музеј на 
отво ре ном вла да вели ко 
инте ре со ва ње посе ти ла ца из 
свих дело ва Срби је. Како су 
недав но потвр ди ли пред став
ни ци Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја већ је уго во
ре но 150 груп них посе та и 
екс кур зи ја које ће бити реа ли
зо ва не до кра ја новем бра. Од 
маја ове годи не, када је поче
ла сезо на, кроз капи је Кел
стког села про шло је ско ро 25 
хиља да посе та.

Како су рани је иста кли 
пред став ни ци Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи ја, 
у одно су на прет ход ну годи ну, 
ком плекс је обо га ћен новим 
садр жа ји ма – изгра ђе ни су 
додат ни објек ти, лет ња позор
ни ца, нат кри ве на је плат фор
ма изнад језе ра на којој се 

нала зи кафе  ресто ран са 
„келт ским мени јем“, опре
мље не су две нове келт ске 
куће изгра ђе не кра јем про
шле сезо не (кућа вође и кућа 
дру и да), постав ка у келт ском 
музе ју је допу ње на новим 
инте ре сант ним екс по на ти ма.

Осим саме тури стич ке про
мо ци је Инђи је, у рад Келт ског 
села укљу че не су шко ле, 
зана тли је и удру же ња жена 
који живе и раде на тери то ри
ји општи не Инђи ја, чиме се 
доби ја дале ко већи дру штве
ни и при вред ни зна чај овог 
ком плек са. 

„Нај а трак тив ни ји темат ски 
парк у Срби ји“, како је Келт
ско село назва но, ради субо
том и неде љом од 9 до 19 
часо ва, док су рад ним дани
ма посе те орга ни зо ва не за 
наја вље не гру пе.

М. Ђ.

„НАЈ А ТРАК ТИВ НИ ЈИ ТЕМАТ СКИ ПАРК У 
СРБИ ЈИ“
Вели ко инте ре со ва ње
за Келт ско село
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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? (14)

Слу га изју тра кра дом оти шао
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

Про гла сом Град ског погла
вар ства од 1. фебру а ра 1884. 
годи не број 37 рас пи су је се 
потра га за слу гом тргов ца 
Нико ле Сав ко ви ћа из Пути
на ца, Јоси пом Кашпе ром  
који је уна пред напла тио 24 
форин те за свој рад а потом 
се искрао и оти шао. Даје се 
дета љан опис одбе глог слу ге 
и пози ва ју ста нов ни ци гра да 
да одмах при ја ве сва ко евен
ту ал но сазна ње о њему.
„ТрговацНиколаСавковић

из Путинаца пријавио је да
му је његов слуга Јосип
КашперизФутога,поштоје
24форинтеуимезаслужби
не своје напред добио, дана
28. 1. изјутра крадом оти
шао. Исти је 22 године
стар, лице подуго, власи
смеђи, очију модри, обрва
плави, устапримјерна,бра
де голе,говоримађарскии
српски, одевен је на глави
црншешир,наногамачизме,
онда капут од плаве чоје,
чакширецрне,особитизна
кованема.Акобиткоуовом
градузаистогадознаоима
одмаамопријавити“

Обја ва број 44 од 1. фебра
у а ра 1884. годи не наја вљи је 
годи шњи вашар у Шиду. 
Прва два вашар ска дана 
пред ви ђе на су за трго ви ну 
сто ком а тре ћи дан за трго
ви ну раз ли чи том, оста лом 

робом. Тра ди ци ја шид ског 
ваша ра одр жа на је до дана
шњих дана.
„Поглаварство Управне

обћинеуШидудајеназнање
даћесетамонадан9.и10.
фебруара са марвом а 11.
фебруарао.г.саразноврст
номробомгодишњиобћиски
вашар одржавати; које се у
овомградскомподручјупро
глашује“

Оглас број 68 од 15. фебру
а ра 1884. годи не одно си се 
на јав ну про да ју (лици та ци ју) 
некрет ни на Митров ча ни на 
Јова на Копу но ви ћа због дуга 
који има пре ма изве сном 
сугра ђа ни ну Tомашевићу од 
200 фори ти. Позив Котар ског 
суда у Митро ви ци одно си се 

на све који су заин те ре со ва
ни за купо ви ну пону ђе них 
некрет ни на да се одре ђе ног 
дана у одго ва ра ју ће вре ме 
поја ве у суду.
 „Краљевскикотарскисуд

у Митровици ставља до
знањадаћедана24.свибња
1884.у4.сатапоподнекод
Краљевског котарског суда
овде одржавати овршну
дражбу некретнина Јована
Копуновића из Митровице,
радидужних200форинти...
Томашевићу у Митровици.
Стогасесвикојибипомену
те некретнине купити
желелинадражбипозивају.“

Про глас  број 88 од 2. мар
та 1884. годи не  један је од 
честих про гла са Град ског 

погла вар ства који се одно се 
на ликви да ци ју задру га и 
позив за поде лу задру жне 
имо ви не. У овом слу ча ју 
ликви ди ра се задру га Иве зић 
из Пла ти че ва.
„Задруга Ивезић р.бр. 174

из Платичева хоће се по
члану 34. Закона о задруга
ма разриешити. Усљед
тога позивају се сви који
мисле да имају какво право
на имовину те задруге, да
својеправоурокуод3мјесе
ца код Краљевског котар
скогсудауМитровиципри
јавеидокажу,јерћесеиначе
диобаиметкасапознатими
диелбениципредузети,што
сеуовомПоглаварствусве
страногзнањапроглашује“

Потра га за одбе глим слу гом 

Мила Михај ло вић Јан ко вић (68) ћер ка 
Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи за, сахра
ње на је у субо ту 24. сеп тем бра на Новом 
гро бљу у Бео гра ду, у поро дич ној гроб ни
ци поред њеног супру га Мила на Јан ко ви
ћа који је пре ми нуо пре две годи не. 

Њен отац Михиз био је срп ски и југо
сло вен ски књи жев ни кри ти чар, књи жев
ник , дра ма тург, сце на ри ста, драм ски 

писац, а од деце имао је само Милу, која 
је била вели ки при ја тељ Срп ске чита о
ни це у Ири гу.

– Све нас је изне на ди ла са одла ском. 
Лепо смо годи на ма сара ђи ва ли, наша 
уста но ва од 2005. годи не доде љу је 
награ ду „Бори слав Михај ло вић Михиз“ 
за драм ско ства ра ла штво. Када смо 
обно ви ли род ну кућу њеног оца у Ири гу, 

Мила нам је помо гла у опре ма њу. Увек 
би се радо ода зва ла на наш позив, каже 
Вера Нов ко вић дирек тор ка Срп ске чита
о ни це у Ири гу.

Михиз је пре ми нуо 1997. годи не и 
сахра њен је у Ири гу. И ове годи не на 
његов рођен дан 17. окто бра биће доде
ље на награ да за драм ско ства ра ла штво 
која носи њего во име. С. К.

САХРА ЊЕ НА МИХИ ЗО ВА ЋЕР КА

Воле ла је очев род ни крај
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ШТЕД ЊА СТРУ ЈЕ У СРБИ ЈИ И ДРУ ГА ЧУДЕ СА

Гле дај ме у очи кад кажеш 
да ниси палио кли му
(и поде сио на 30 сте пе ни)
Алај бег је био тур ски вој ни и цивил

ни запо вед ник. Није се звао Алај
бег, то му је била титу ла, био је 

спа хи ја у сан џа ку и сва ки осман ски сан
џак је имао свог алај бе га. После рефор
ме тур ске вој ске био је нешто налик 
коман дан ту жан дар ме ри је. Када Осман
ли је обја ве рат, сви при пад ни ци вишег 
сло ја, феу дал ни посед ни ци, дужни су да 
ста ну у одбра ну цар ства. Свр ста ва ли су 
се у ала је и били дужни да ску пља ју 
сено, сла му и дру ге потреп шти не за 
коња ни ке и товар не коње у сво јим ала
ји ма. Како је сла би ла цен трал на власт 
Ото ман ског цар ства, тако се јава шлук и 
оти ма чи на раз мно жа ва ли и раз ви ја ли у 
свим кра је ви ма сул та на та. Да ли је кон
крет но неко украо сла му јед ном алај бе
гу, не зна се, али веро ват но се може 
прет по ста ви ти како се раз но си ло све 
дру го, тако је неста ја ла и сла ма ску пље
на за потре бе ала ја када је царе ви на у 
рату. Ето, тако је настао фра зам „алај бе
го ва сла ва“ који озна ча ва нешто што не 
при па да ником, што при па да сви ма, што 
је сва чи је и на шта сва ко пола же пра во. 

Тако ми у Срби ји и слич ним нам 
земља ма, где су енер ген ти и кому нал не 
услу ге соци јал на потре ба, а не роба на 
тржи шту, стру ју и воду пого то во гле да мо 
као алај бе го ву сла му. Мало се штре ца
мо око гре ја ња, ако смо на гасу, при ште
де ће мо, на топло во де смо кив ни (јер их 
пла ћа мо целе годи не, а и зими заи ста 
поне кад више не гре ју него што гре ју). 
Око хла ђе ња се не штре ца мо, јер нам је 
пот пу но при род но да по овим троп ских 
тем пе ра ту ра ма, четр де сет и више сте
пе ни, у кући и кан це ла ри ји буде нај ни
жих шесна ест које поде си мо на кли ма
уре ђа ји ма. Нарав но, да би ваздух лепо 
стру јао кроз кан це ла ри ју (то не ради мо 

код куће, јер је ипак наше) онда и отво
ри мо про зор да ула зи свеж ваздух, који 
кли ма сок ће (која по пра ви лу ништа не 
ваља, ста ра два де сет годи на, нису у 
ста њу да је заме не, мислим, ствар но). 
Про ђе то лето и изне на ђу ју ће брзо тем
пе ра ту ре пад ну за два де сет и више сте
пе ни. Почи ње мо да носи мо зим ске јак
не, лето је кален дар ски још у току. Изне
на ђе ни смо и изне на ђе ње јесте. Ко има 
гас укљу чи, ко има пећ ку, пот па ли (са 
овим ску пим дрви ма), а ко има јав но 
град ско гре ја ње, топло во де, он је ову 
кли му што је летос ради ла на шесна ест 
сте пе ни, сад укљу чио на три де сет. 

Обја шње ње зашто гре ја ња нема је да 
се оно укљу чу је када је три дана заре
дом тем пе ра ту ра нижа од два на ест сте
пе ни. Јутар ња тем пе ра ту ра је три до 
шест, днев на је била и два на ест, и три
на ест, и седам на ест, како када, али тем
пе ра ту ра у затво ре ном без гре ја ња је 
нижа од десет. Нор мал но је да укљу чи
мо кли ме да нас гре ју. Међу тим, није 
нор мал но да се гре је мо са три де сет сте

пе ни, а да се хла ди мо са шесна ест. 
Пита ње које би тре ба ло да поста ви мо 
себи јесте зашто смо ола ко схва ти ли 
пре по ру ке за штед њу стру је? Шта ће се 
деси ти ако заи ста поч ну рестрик ци је? 
Неве ро ват но је да ми као земља која је 
не тако дав но про шла кроз сву могу ћу 
нема шти ну, тако брзо забо ра вља мо 
како то изгле да. Рестрик ци је су поче ле 
са по два сата, ишле пре ко осам сати и 
тако даље. Када неко иза ђе са тач но 
опи са ном пре по ру ком за штед њу стру је, 
па макар то била и држа ва, где је наша 
гра ђан ска одго вор ност пре ма себи. Са 
дру ге стра не, тре ба да оче ку је мо да нам 
укљу че гре ја ње и смла че ста но ве барем 
мало када се нађе мо, јер ако имам кли
му и цво ко ћем, нећу у њу гле да ти, хоћу 
да се гре јем. 

„Питај Бога“ коли ко смо стру је потро
ши ли у послед њих неко ли ко дана. Али 
запи тај мо себе да ли смо се мало и раз
ма зи ли. Како ћемо тако раз ма же ни доче
ка ти оно што нас чека. Ако један немач ки 
кан це лар каже сво јим Нем ци ма да при
пре ме мно го џем пе ре и деке, зашто 
мисли мо да је небу ло за када један срп
ски пред сед ник сво јим Срби ма каже да 
ће зима бити тешка. Тре ба нам само 
мало дру штве не одго вор но сти да би се 
учи ни ло мно го. Довољ но је за поче так да 
не пали мо сва све тла у кући, да кува мо, 
пере мо, туши ра мо се како је пре по ру че
но. Да не кука мо ако не буде јав не ново
го ди шње расве те и да апе лу је мо да је не 
буде, да не пали мо кућ ну деко ра ци ју за 
пра зни ке и тако даље. Што су Нем ци 
бољи од нас? Може мо то ваљ да и ми. 
Боље да се сами мало сти сне мо, него да 
нас сти сне живот. А ако неће те, за сва ки 
слу чај, да потра жи те један ста ри и пожу
тео теф тер, са почет ка деве де се тих, сва
ко га у кући има. Тамо про чи тај те рецепт 
за ембар го тор ту.

Читан ка

Про ђе то лето и изне на ђу ју ће брзо тем пе ра ту
ре пад ну за два де сет и више сте пе ни. Почи ње
мо да носи мо зим ске јак не, лето је кален дар ски 
још у току. Изне на ђе ни смо и изне на ђе ње јесте. 
Ко има гас укљу чи, ко има пећ ку, пот па ли (са 
овим ску пим дрви ма), а ко има јав но град ско 
гре ја ње, топло во де, он је ову кли му што је летос 
ради ла на шесна ест сте пе ни, сад укљу чио на 
три де сет

Пита ње које би тре ба ло да поста ви мо себи 
јесте зашто смо ола ко схва ти ли пре по ру ке за 
штед њу стру је? Шта ће се деси ти ако заи ста 
поч ну рестрик ци је? Неве ро ват но је да ми као 
земља која је не тако дав но про шла кроз сву 
могу ћу нема шти ну, тако брзо забо ра вља мо како 
то изгле да. Рестрик ци је су поче ле са по два 
сата, ишле пре ко осам сати и тако даље. Када 
неко иза ђе са тач но опи са ном пре по ру ком за 
штед њу стру је, па макар то била и држа ва, где је 
наша гра ђан ска одго вор ност пре ма себи
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ДИВ НА ЧОЛИЋ – СРЕ МИ ЦА НА БАЛИ ЈУ ПРО ИЗ ВО ДИ ОБУ ЋУ ОД ПРИ РОД НИХ
МАТЕ РИ ЈА ЛА

Дух Бали ја у ципе ла ма

Остр во бога то рибом, пирин чем, 
коко со вим пал ма ма, ана на сом, 
паму ком и дува ном. Егзо ти ка, 

немир ни тала си, актив ни вул ка ни... Већи
ни ово пред ста вља иде а лан одмор, али 
неки су тамо одлу чи ли да живе и то пра во 
из Сре ма. Див на Чолић из Хрт ко ва ца 
данас живи на Бали ју, а вла сни ца је брен
да обу ће „Buli bas ha“. Реч је о обу ћи од 
при род них мате ри ја ла, о којој су писа ли и 
свет ски мод ни часо пи си. Див на је сту ди
ра ла у Бео гра ду, а при ли ком про гра ма 
раз ме не, доспе ла је на Бали. Тамо је раз
ви ла свој посао, а као млад пред у зет ник 
упо шља ва и вели ки број тамо шњег ста
нов ни штва. 

М НОВИ НЕ: Запо че ће мо Вашу при чу 
из род них Хрт ко ва ца. Шта Вас је из 
села одве ло до Бали ја и какав је био 
тај пут?

ДИВ НА ЧОЛИЋ: Из села, па пре ко 
неких вели ких гра до ва се ство ри ла моја 
жеља за путо ва њем. Оду век ми је био сан 
да кро чим на Бали, али нисам зна ла да 
ће поста ти мој дом и место где ћу раз ви
ја ти сво је кре а ци је. Након сту ди ра ња у 
Бео гра ду на Факул те ту При ме ње них 
умет но сти, одсек тек сти ла, доби ла сам 
сти пен ди ју, за јед ну годи ну масте ра и про
гра ма раз ме не кул ту ре у Индо не зи ји. 
Иза бра ла сам да будем на Јави, у месту 
Јогја кар та прву годи ну, а након тога се 
пре се ли ла на Бали и тако је аван ту ра 
откри ва ња ове пре ле пе земље, кул ту ре и 
живо та запо че ла.

Какве сте вешти не мора ли да савла
да те, пре него што сте лан си ра ли свој 
бренд? 

– Запра во сам мора ла доста тога да 
нау чим о бизни су, финан си ја ма, диги тал

ним про мо ци ја ма, брен ди ра њу, мар ке тин
гу, а у исто вре ме како напра ви ти обу ћу. 
Када осни ваш сво ју ком па ни ју, а при том 
си кре а тив ни дирек тор исте, мораш све 
делат но сти да изу чиш, како би био на 
врху и усме ра вао про јек те и људе у 
добром прав цу. Индо не зи ја  није  позна та 
по томе да има фабри ке обу ће, иако су 
овде људи вео ма вешти у руч ном раду. 
Када дође до тога да се одра де тех нич ке 
ства ри, мањ ка им зна ња, тако да сам 
мора ла да запо слим људе и зајед но са 
њима истра жу јем и радим на томе да 
доби је мо кон крет ну осно ву. Само пле те
ње сам прво ради ла сама, а затим сам 
нашла људе који сам под у чи ла. Сада 
имам тим који је заду жен само за под у ча
ва ње дру гих људи и нарав но целу струк
ту ру за даљу про из вод њу.

Шта Вам је била инспи ра ци ја за обу

Оду век ми је 
био сан да кро

чим на Бали, 
али нисам зна ла 

да ће поста ти 
мој дом и место 
где ћу раз ви ја ти 

сво је кре а ци је, 
каже Див на 

Чолић

Див на Чолић

Обу ћа од при род них мате ри ја ла Саста нак пово дом нове колек ци је
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ћу, која је ина че од при род них мате ри
ја ла?

 Дефи ни тив но еко ло шка свест, на 
првом месту. Не бих себи дозво ли ла да 
гра дим нешто што нару ша ва при ро ду. 
Тако ђе, вели ка моти ва ци ја ми је рад са 
људи ма и пома га ње зајед ни ци да се еду
ку ју и тако иза ђу из око ва сиро ма штва. 
Кори сти мо пал ми но лишће за гор ње 
дело ве, кожу за ђоно ве која је обра ђе на у 
‘’akas hia дрве ту’’, без ток си на.  Упо тре
бља ва мо при род не боје, које доби ја мо из 
коро ва разних биља ка, а за нај но ви ју 
колек ци ју пот пе ти ца кори сти мо тико ви на 
дрво. Све се ради руч но, без ијед не 
маши не. 

Како сте доне ли одлу ку да оста не те 
на Бали ју и посто је ли неке слич но сти 
изме ђу људи у Срби ји и тамо?

  Нема слич но сти. Бали не жа ни има ју 
душу вечи те деце, вео ма су сим па тич ни, 
при јат ни и стал но су насме ја ни. Ми смо 
ипак тем пе ра мент ни ји. Сва ка ко обе стра
не доно се сво је ква ли те те и мане. Тамо 
где сам ја сада је тешко моти ви са ти људе 
и тре ба ло би се нао ру жа ти огром ним стр
пље њем и позна ва њем овда шње кул ту
ре. Било је врло лако доне ти одлу ку да 
оста нем, а на то је ути ца ла пре ле па при
ро да. Волим сун ча не дане, спорт, пли ва
ње, роње ње и оста ле актив но сти које је 
лако про на ћи овде.  

Да ли је при ла го ђа ва ње било тешко 
и како сте при хва ће ни на самом почет
ку?

– Зави си од тога чиме се бавиш, али 
сва ка ко није лако бити стра нац на висо кој 
пози ци ји у туђој земљи, пого то во на 
почет ку. Сада, након неко ли ко годи на је 
све како тре ба, пошту ју ме, јер је прин цип 
моје ком па ни је да помог нем људи ма и 
омо гу ћим мојим рад ни ци ма и њихо вим 
поро ди ца ма да има ју стал не при хо де . 
Мно ги дола зе само са наме ром да зара де 
новац, јер је Бали вео ма тра же на и позна
та тури стич ка дести на ци ја, али ја желим 
да се оду жим Бали ју за све пре ле пе годи
не живо та. Са зна њем индо не жан ског 
јези ка и пошто ва њем њихо ве кул ту ре, 
врло лако ћете осво ји ти њихо ва срца.

Да ли сте задо вољ ни начи ном на 
који се бренд раз ви ја и какви су буду
ћи пла но ви?

– Вео ма сам задо вољ на и захвал на! 
Сва ки дан се будим са мисли ма и одра
дим меди та ци ју у којој се захва лим сви ма 
и све му што ме је дове ло до тога где сам 
сада. То су и добра и лоша иску ства, која 
су игра ла уло гу да поста нем то што сам 
сада. Имам мно го пла но ва за бренд и 
ком па ни ју, моје мисли су пре пу не див них 
кре а ци ја и осе ћам се као да сам тек сада 
поче ла. Тре нут но радим на колек ци ји 
нових про из во да, а сва ка ко желим уско ро 
да изгра дим про стор где ћемо бити у 
могућ но сти да запо сли мо још више људи. 
Сада нас је око педе сет и пома ло нам је 
тесно. Уве шће мо нове при род не мате ри
ја ле у упо тре бу и ради мо на томе да ство
ри мо веган ску кожу. „Buli bas ha“ обу ћа је 
напра вље на од осам де сет одсто био ра
згра ди вих мате ри ја ла и сада се фоку си
ра мо на пре о ста лих два де сет.

Алек сан дра Дра жић
Фото: При ват на архи ва

АРТ ТРЕ МА ФЕСТ У СЕП ТЕМ БРУ

Три пред ста ве пред 
рум ском публи ком

25. Арт Трема фест Рума у септембру 
одржана је од 22. до 24. септембра, а 
започео је премијером представе „Ка
фанске исповести“ у извођењу глумаца 
Градског позоришта у Руми у великом 
холу Културног центра.

Поред глумаца, у овој представи, коју 
је режирао Золтан Фридман равноп
равно учествује и тамбурашки оркестар  
Бранислава Милисављ25. Арт Тре ма 
фест Рума у сеп тем бру одр жа на је од 22. 
до 24. сеп тем бра, а запо чео је пре ми је
ром пред ста ве „Кафан ске испо ве сти“ у 
изво ђе њу глу ма ца Град ског позо ри шта у 
Руми у вели ком холу Кул тур ног цен тра.

Поред глу ма ца, у овој пред ста ви, коју 
је режи рао Зол тан Фрид ман рав но прав
но уче ству је и там бу ра шки орке стар  
Бра ни сла ва Мили са вље ви ћа из Кња
жев ца.

Дру гог дана је у про сто ру Омла дин ског 
саве та оди гра на пред ста ва „Плес за 
Хека ту“ Теа тра покре та „Мим Арт“, док је 
ову Тре му у сеп тем бру затво ри ла пред

ста ва камер не сце не Град ског позо ри
шта Рума „Лаку ноћ мај ко“. 

Пре ми је ра ове пред ста ве је била на 
25. Арт Тре ма фесту у мар ту, а режи ју и 
за њу пот пи су је Зол тан Фрид ман, док је 
аси стент режи је Руме на Шопо ва.

– „Кафан ске испо ве сти“ су има ле сво ју 
пре ми је ру на овој Тре ми у сеп тем бру. 
Чека мо да се ком плет но обно ви вели ка 
сце на Кул тур ног цен тра да и ми, као и 
оста ли, може мо да ужи ва мо у бољим 
тех нич ким усло ви ма.

Пред ста ву смо при ла го ди ли изво ђе њу 
у Вели ком холу, а ова пред ста ва би тре
ба ло да се изво ди у аутен тич ним про сто
ри ма етно кућа, вина ри ја и ресто ра на и 
да иза зо ве интер ак ци ју са публи ком. 
Она је резул тат више ме сеч ног про це са 
рада, а у кре и ра њу пред ста ве су уче
ство ва ли и сви акте ри на сце ни, као и 
број ни сарад ни ци, каже режи сер Зол тан 
Фрид ман који је изра зио наду да ће овај 
позо ри шни про је кат има ти дуг живот, 
што се тиче сцен ског изво ђе ња. С. Џ.

Представа Кафанске исповести

ЗБОР НИК РАДО ВА „СТА РА ПАЗО ВА У САВРЕ МЕ НИМ 
ПРО МЕ НА МА“

250 годи на дола ска Сло ва ка
У Ста рој Пазо ви је у четвр так, 22. 

сеп тем бра пред ста вљен збор ник радо
ва „Ста ра Пазо ва у савре ме ним про ме
на ма“, који је настао на осно ву рефе ра
та са исто и ме не науч не кон фе рен ци је 
пово дом про сла ве 250 годи на дола ска 
Сло ва ка у Ста ру Пазо ву. На 130 стра на 
нала зе се тек сто ви струч ња ка из 
разних обла сти науч ног истра жи ва ња 
из Сло вач ке и из Срби је, који су се 
бави ли исто ри јом Ста ре Пазо ве, од 
њеног насе ља ва ње по савре ме не дру
штве не токо ве. Збор ник је саста вио 
проф. др Миро слав Кмећ са Уни вер зи
те та у Бан ској Бисти ри ци зајед но са др 
Патри ком Куне цом. Изме ђу оста лих, 

свој допри нос је дала др Сања Зла та
но вић из Срп ске ака де ми је нау ка и 
умет но сти а обја вље ни су и радо ви три 
Ста ро па зов ча на хро нич ср ке Ката ри не 
Вереш, све ште ни ка Иго ра Фел ди ја, 
про фе со ра исто ри је Јаро сла ва Микло
ви ца.

Про мо ци ја је одр жа на у про сто ри ја
ма СКУД „Херој.Јан ко Чме лик“. Изда
вач је Кате дра исто ри је уни вер зи те та 
из Бан ке Бистри це и Цен тар за истра
жи ва ње исто ри је Сло ва ка на Доњој 
земљи а како се чуло, са истра жи ва њи
ма се наста вља, јер Ста ра Пазо ва има 
зани мљи ву и бога ту исто ри ју.

З. К.
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Жр тва и осло нац по ро ди це
Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (21) МА РА ЛА ЗА РЕ ВИЋ БРАН КО ВИЋ,
ЖЕ НА ВУ КА БРАН КО ВИ ЋА

Кћер ка кне за Ла за ра и кне
ги ње Ми ли це, Ма ра, би ла 
је же на Ву ка Бран ко ви ћа, 

го спо да ра Дре ни це, При шти не, 
Ву чи тр на и Треп че. Вук и Ма ра 
има ли су три си на Гр гу ра, Ђур
ђа и Ла за ра. 

Ма ра и ње на се стра Ву ко са
ва, у на ро ду су по зна те као 
по кре та чи ве ли ких не во ља. 
На и ме, кћер ке Ла за ре ве, Ма ра 
и Ву ко са ва грд но су се по сва ђа
ле, те иза зва ле су коб сво јих 
му же ва, Ву ка и Ми ло ша. Пре
пир ку се ста ра око по ре кла и 
ју на штва њи хо вих му же ва, 
Ми ло ше ву бор бу с Ву ком, пр ви 
је за бе ле жио Ор бин. „Он је био 
удао (ка ко је ре че но) сво ју кћер 
Ма ру за Ву ка Бран ко ви ћа, а 
Ву ко са ву за Ми ло ша Ко би ли ћа, 
ко ји се ро дио у Тјен ги шту, бли зу 
Но во га Па за ра и био од го јен на 
Ла за ре вом дво ру. Из ме ђу ове 
две се стре до шло је јед ном до 
сва ђе. Ву ко са ва је, на и ме, хва
ли ла и прет по ста вља ла вред
ност сво га му жа Ву ку Бран ко ви
ћу, а то је Ву ко ву же ну Ма ру ја ко 
увре ди ло, па је оша ма ри ла сво
ју се стру. Кад је она то ис при ча
ла сво ме му жу, он је сме ста 
по тра жио Ву ка и са суо на ње га 
мно го увре да, те га по звао на 
мег дан, да се ви ди је ли исти на 
оно што је би ла ка за ла ње го ва 
же на Ву ко са ва. И ма да је Ла зар 
по ку шао да их из ми ри, ипак ни је 
ус пео спре чи ти да се ме ђу соб

но по ту ку ка ко би и је дан и дру ги 
по ка за ли сво ју вред ност. Кад је 
Ми лош у дво бо ју зба цио Ву ка с 
ко ња, ве ли ка ши ко ји су ста ја ли 
уна о ко ло ни су до зво ли ли да га 
да ље уда ра. По сле то га су их 
кнез Ла зар и дру ги ве ли ка ши 
из ми ри ли, но то из ми ре ње 
бе ше ви ше ла жно не го од ср ца. 
За то Вук ни је про пу штао ни јед
ну при ли ку да Ми ло ша оцр ни 
код та ста. По што је та да Ла зар 
имао уда ри ти на Тур ке, ње гов 
зет Вук га је упо зо рио да па зи на 
Ми ло ша, јер тре ба да зна да он 
у тај но сти шу ру је с Тур ци ма 
ка ко би га из дао. Же ле ћи да то 
про ве ри, Ла зар по зва на ве че ру 
из ве стан број ве ли ка ша и ка пе
та не вој ске у на ме ри да у то ку 
ве че ре пре ко ри Ми ло ша за ту 
из да ју ка ко би га, ако се уве ри о 
зло де лу, мо гао ка зни ти (...) 
Да кле, за вре ме ве че ре кнез 
Ла зар се окре не пре ма Ми ло шу, 
др же ћи у де сној ру ци пун пе хар 
ви на, ре че: ‘Ва ма, Ми ло шу, 
да ру јем ово ви но за јед но с 
пе ха ром, и по ред то га што сте 
код ме не окри вље ни за из дај
ство’. Ми лош, ме ђу тим, не по ка
за на ли цу ни ка кво га зна ка ко ји 
би ода вао та кав грех и ис пи 
при мље ни пе хар. За тим устав
ши по че ова ко бе се ди ти: ‘Ни је 
са да вре ме, кне же и го спо да ру 
мој Ла за ре, да се пре пи ре мо, 
јер је не при ја тељ већ у бој ном 
ре ду. Су тра ују тро по ка за ћу 

де лом да је мој ту жи тељ кле
вет ник и ла жов и да сам ја увек 
био ве ран сво ме го спо да ру’.

Ме ђу тим, Ма ра је ипак по зна
ти ја као же на чо ве ка, ко ји је у 
на шем на ро ду до био ту жну уло
гу из дај ни ка и без ма ло гро ба ра 
срп ског цар ства. Бранковићев
летопис све до чи: „Вој во де, пак, 
из не ве ри ше кне за, по бе го ше 
Вук Бран ко вић и дру ги“, а 
на род на пе сма ка же:

„Бог убио Ву ка Бран ко ви ћа,
он из да де та ста на Ко со ву
И од ве де два на ест хи ља да
По бра ти ме, љу та оклоп ни ка“.

Ми се не ће мо ба ви ти оп се
сив ном те мом на ших исто ри ча
ра, да ли је Вук Бран ко вић био 
из дај ник, или не, али смо при ну
ђе ни да ис так не мо чи ње ни цу, 
да је Ма рин муж, био је ди ни 
Ла за рев зет ко ји се по ја вио на 
бој ном по љу. Ни на ви ди ку, 
бу гар ски цар Ми хај ло, ни ти 
Ђур ђе Бал шић, а ка мо ли Ни ко
ла Гор јан ски Мла ђи. Из во ри 
све до че да је кри ло вој ске на 
ко ме је за по ве дао Вук успе шно 
су збио вој ску прин ца Ја ку ба. 
Ла зар ће стра да ти, а Ву ко ва 
гла ва оста је на ра ме ни ма. 
Мо жда је упра во то је дан од 
раз ло га због ког Вук би ва не пра
вед но оп ту жен. 

Сем то га, исто риј ски из во ри 
ка зу ју о ве о ма до брим од но си

ма из ме ђу Ла за ра и ње го вог 
зе та. Ор бин ис ти че: „Ма ра је, 
би ла уда та за ра шког вла сте ли
на Ву ка, си на Бран ка Мла де но
ва, вр ло ва ља ног рат ни ка, 
му дрог чо ве ка и ве о ма по слу
шног пре ма сво ме та сту Ла за
ру“. По слу шног и ва ља ног зе та, 
Ла зар ви ди као ро ђе ног си на. 
Ово по твр ђу је за пис из ма на
сти ра Све тих Ар хан ђе ла у При
зре ну, „у је дин ству и љу ба ви 
по бе ђи ва ли су не при ја те ље 
сво је“. Са чи ње но „у да не бла го
вер на го и хри сто љу би ва го и 
Бо гом про све ће на го го спо ди на 
кне за Ла за ра и взљу бље на го 
ње му си на го спо ди на Ву ка“. 

При том, Ма ра и њен муж су 
при су ство ва ли све ча ном 
пре но су мо шти ју кне за 

Ла за ра, а пи сац опи са пре но са 
мо шти ју на зи ва Ву ка по хвал ним 
име ном. Ко ли ко се по хвал не 
ре чи мо гу ве за ти за из дај ни ка? 
„Мо жда су тек ка сни је бор бе за 
пре моћ Бран ко ви ћа и Ла за ре ви
ћа, у ко ји ма су се ови по след њи 
осла ња ли на Тур ке, до ве ли до 
сва љи ва ња кри ви це за ко сов
ски по раз на Ву ка Бран ко ви ћа“.

На кон бит ке на Ко со ву, Вук 
Бран ко вић би ва при ну ђен да 
скло пи мир са Тур ци ма, 1392. 
Те шки да ни за Ву ка. На кон при
зна ва ња вла сти, да ни ма су 
Ма ра и Вук се де ли у за мра че ној 
со би, по пи си ва ли обла сти ко је 
су им при па да ле, те на кон цу 

Ма ра и ње на 
се стра Ву ко са ва, у 
на ро ду су по зна те 

као по кре та чи 
ве ли ких не во ља. 

На и ме, кћер ке 
Ла за ре ве, Ма ра и 

Ву ко са ва грд но су 
се по сва ђа ле, те 

иза зва ле су коб 
сво јих му же ва, 
Ву ка и Ми ло ша

Ко сов ска бит ка



2528. SEPTEMBAR 2022.  M NOVINE

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.

од ре ди ли ко ли ки да нак ће Тур
ци ма пла ћа ти. 

Као што ка же Спре мић, исти 
не при ја тељ је до шао гла ве 
и Ла за ру и Ву ку. „Вук је пао 

у сул та но ве ру ке. По што је из гу
био зе мљу, на сил но је одво јен и 
од по ро ди це, же не и де це, ко ји
ма је оста вље но не што ма ло 
по се да да би мо гли не ка ко 
жи ве ти. Ба ја зи тов су жањ остао 
је до кра ја жи во та. Шта је све 
пре жи вео у тур ској там ни ци, то 
је са мо он знао. У њој је и умро 
већ 6. ок то бра 1397. го ди не. 
Он да је са Све те го ре до шао 
ње гов брат, ка лу ђер Ге ра сим, 
од нео ње го во мр тво те ло и 
са хра нио га у Хи лан да ру или у 
Све том Па влу, у ко ме је и сам 
жи вео“.

На кон смр ти сво га оца и 
му жа, Ма ра се су о ча ва са но вим 
по те шко ћа ма. До жи ве ће Ма ра и 
су коб из ме ђу ро ђе ног бра та, 
Сте фа на и си но ва Ђур ђа и Гр гу
ра. Пур ко вић на гла ша ва: „У бо ју 
код Ан го ре, 28. ју на 1402, ко ји је 
во дио сул тан Ба ја зит с ка ном 
Ти му ром, уче ство ва ли су, пре ма 
на мет ну тим оба ве за ма, као тур
ски ва за ли, Сте ван Ла за ре вић и 
два Ма ри на си на, Гр гур и 
Ђу рађ. Ка да се ви део да је бит
ка за Тур ке из гу бље на, Сте ван 
се упу тио у Ца ри град. Та мо је 
оти шао и Ђу рађ Бран ко вић. У 
Ца ри гра ду је из ме ђу уја ка и 
се стри ћа из био су коб. Ђу рађ је 
ба чен у за твор, али је ус пео да 
се осло бо ди. Сте ван је оти шао 
сво јој се стри Је ли Ба о шић ки у 
Зе ту. Ђу рађ је по хи тао у Ср би ју. 
Са знав ши шта се де ша ва, Сте
ван, ко га су оче ки ва ли у по се ту 
Ду бров ни ку, кре нуо је хит но у 
Ср би ју и на ста ром рат ном 
по при шту Ко со ву, на Три по љу 
бли зу Гра ча ни це, Сте ван и 
Ђу рађ ту кли су, на Ва ве де ње 
1402, бит ку“.

Оштра су ко бља ва ња из ме ђу 
Сте ва на и Ђур ђа ство ри ла су 
јаз из ме ђу Ма ре и ње ног бра та. 
„Ду бров ча ни не мо гу да се 
на жа ле што је до то га до шло и 
искре но се за ла жу да из ме ђу 
Сте ва на и Ма ре за вла да мир, 
као што је ред да бу де из ме ђу 

бра та и се стре, чи ме би и 
зе мља сте кла мир и све би 
до бро би ло“.

Ма ра ће свим си ла ма по др
жа ва ти сво је си но ве и њи хо ву 
на ме ру да по вра те део Ву ко вих 
те ри то ри ја, ко је су с вре ме ном 
при па ле Сте фа но вој др жа ви. 
Ипак, огром на љу бав пре ма 
бра ту, на ве шће Ма ру да окре не 
но ви лист. Ре ши ће да са нај мла
ђом се стром Оли ве ром по кре не 
пре го во ре о по ми ре њу Ђур ђа и 
Сте фа на. За хва љу ју ћи Ма ри, 
пру жи ће се ру ка по ми ре ња. 
Ус пе ла је Ма ра да смек ша ср це 
сво ме бра ту, ко ји је умео да 
во ли, пра шта и за бо ра вља. 
Ђу рађ 1425/26. го ди не би ва 
про гла шен за Сте фа но вог 
на след ни ка. Кон стан тин Фи ло
зоф ће на ве о ма дир љив на чин 
опи са ти овај чин: „Бла го ча сти
во га де спо та Сте фа на хва та ше 
све ви ше но жна бо лест од ко је 
одав но стра да ше. За то, ве о ма 
се по бо јав ши смр ти, по сла по 
сво га се стри ћа, го спо ди на Ђур
ђа, и овај до ђе у ме сто зва но 
Сре бр ни ца; и ту (де спот) са зва 
са па три јар хом са бор од ча сних 
ар хи је ре ја и бла го род них сви ју 
вла сти и сви ју иза бра них и на 
са бо ру бла го сло ви ње га (Ђур
ђа) на го спод ство, го во ре ћи: ‘Од 
са да ово га сма трај те го спо ди
ном ме сто ме не’. Учи ни ше и 
мо ли тву над њи ме са по ла га
њем ру ку; и све за кле да му 
бу ду вер ни (...) И кад је био у 
ша то ру, он ле жа ше  а то бе ше 
сви ма дир љив при зор  ис пу
стив ши са мо је дан глас: ‘По 
Ђур ђа, по Ђур ђа’  го во ра ше. И 
та ко ни шта ни је го во рио до ују
тро, ка да и дух свој пре да де 
Го спо ду“.

Мир не ду ше, удо ви ца Ву ка 
Бран ко ви ћа се по вла чи у мо на
шки жи вот и узи ма све тов но име 
Ма ри на. Бла го че сти ва Ма ри на, 
умр ла је, не зна се где, 12. апри
ла 1425.

У сле де ћем бро ју:
Је ле на, кћер де спо та

Ла за ра Бран ко ви ћа
и су пру га Стје па на

То ма ше ви ћа

Вук Бран ко вић Ма рин муж, био је је ди
ни Ла за рев зет ко ји се по ја вио на Ко со ву 
по љу. Ни на ви ди ку, бу гар ски цар Ми хај
ло, ни ти Ђур ђе Бал шић, а ка мо ли Ни ко
ла Гор јан ски Мла ђи. Из во ри све до че да 
је кри ло вој ске на ко ме је за по ве дао Вук 
успе шно су збио вој ску прин ца Ја ку ба. 
Ла зар ће стра да ти, а Ву ко ва гла ва оста је 
на ра ме ни ма. Мо жда је упра во то је дан 
од раз ло га због ког Вук би ва не пра вед
но оп ту жен

У Вишем суду у Срем ској 
Митро ви ци у истом дану, код 
истог суди је Нико ле Рада но ви
ћа, 21. сеп тем бра одр жа на су 
два при прем на рочи шта и то 
Деја ну Ери ћу (39) из Јар ка и 
Пре дра гу Гњи ди ћу (53) из 
Шида. 

ВЈТ поди гло је опту жни цу 
про тив Ери ћа због кри вич ног 
дела тешко уби ство и кри вич но 
дело недо зо во ље на про из вод
ња, држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја 
коју је Виши суд у Срем ској 
Митро ви ци потвр дио у авгу сту 
про шле годи не. Поло ви ном 
мар та у Вишем суду, запо че ло 
је суђе ње Ери ћу, који је окри
вљен за уби ство рође них бра ћа 
Пре дра га (43) и Ста ни сла ва 
(37) Јели чи ћа из Футо га, које се 
дого ди ло почет ком децем бра 
2020. годи не, у шуми у поте су 
села Јарак.

После одр жа на два рочи шта 
суђе ње је вра ће но на поче так а 
како каже суди ја Рада но вић, 
који ће сада води ти овај суд ски 
про цес, раз лог је одлу ка Врхов
ног каса ци о ног суда, који зах те
ва да суди ја ако је одре ђи вао 
при твор окри вље ном не може 
да води и тај слу чај. Из тих раз
ло га дола зи ло је и до оба ра ња 
пре су да и вра ћа ња суђе ња на 
поче так.

За крва ви зло чин или како га 
зову „уби ство због тар ту фа“, 
који је потре сао не само овај 
реги он већ и шире, поред Деја
на био је осум њи чен и његов 
мла ђи брат Небој ша (37), али је 
про тив њега обу ста вљен посту
пак, јер није било дока за кри
вич ног гоње ња. Он је у свој ству 
једи ног живог све до ка овог 
дога ђа ја, све до чио на првом 
рочи шту, где је твр дио да су он 
и Дејан били први напад ну ти од 
бра ће Јели чић.

 Ста ни слав је наср нуо на 
Деја на, хтео сам да их раз дво
јим али ми је при шао Пре драг 
који ме је уда рио у пре де лу 
чела. Све вре ме рука ма сам се 
бра нио, како бих зашти тио гла
ву а он ме је уда рао копа ли цом 

и бодрио Ста ни сла ва гове ре ћи 
му; уби га. Док ме је уда рао, 
зачу ла су се два пуц ња, пре се
као сам се и поми слио сам да је 
Ста ни слав убио мога бра та. 
Тада је Пре драг устао са мене и 
кре нуо у њихо вом прав цу, узео 
је копа ли цу и наср нуо на Деја
на. Вик нуо сам; пази Деја не а 
онда сам чуо тре ћи пуцањ. 
рекао је при ли ком свог све до
че ња Небој ша.

Само пар сати након овог 
рочи шта у суд ни цу је уве ден 
Пре драг Гњи дић, који је окри
вљен за дво стру ко уби ство и то 
супру ге Бра ни сла ве Гњи дић 
(49) и Миро сла ва Боји ћа (55) из 
Шида. Пре ма опту жни ци коју је 
кра јем јуна 2021. годи не поди
гло Више јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци, Гњи дић 
се тере ти за три кри вич на дела 
и то тешко уби ство, недо зо во
ље на про из вод ња, држа ње и 
ноше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них мате ри ја и угро жа ва
ње сигур но сти. Глав ни пре трес 
је почео у децем бру про шле 
годи не, а рочи ште које је било 
зака за но за 18. април није одр
жа но већ одло же но, убр зо 
након тога у Вишем суду за 
наше нови не је рече но да се 
суђе ње вра ћа на поче так. 

После изве зног вре ме на 
Олга Гњи дић мај ка уби је не 
Бра ни сла ве, у суд ни ци се поно
во сре ла са зетом који је у њену 
ћер ку испа лио рафал но 22 мет
ка. 

– Док смо чека ли да уђе мо у 
суд ни цу, Пре драг је стал но 
изви ри вао у нашем прав цу, 
јасно ми је да је тра жио њего ва 
два сина а моје уну ке са који ма 
сам дошла. Када су га уво ди ли 
у суд ни цу виде ла сам да има 
лан це око ноге и руке, рекла 
сам деци, боље да су му ста ви
ли и око вра та. Не желим ни да 
нам се погле ди срет ну. каза ла 
је несрећ на мај ка уби је не Бра
ни сла ве, дода ју ћи да када су 
Гњи ди ћа изво ди ли из суд ни це 
окре нуо се пре ма сино ви ма и 
скло пио руке, као знак моли тве.

Када је на првом рочи шту 
Гњи дић изнео сво ју одбра ну, 
тада је казао да га је Бојић у 
теле фон ском раз го во ру пони
жа вао, звао на дво бој те да је 
код њега иза звао бес, пони же
ње, бол и да то како је навео, 
није могао да искон тро ли ше, 
што је дове ло до тра ге ди је.

– Бра ни сла ва је била осо ба 
којој сам нај ви ше веро вао у 
живо ту из тотал но склад ног 
бра ка насту пи ло је поср ну ће, 
рекао је пред суд ским већем 
тада окри вље ни Гњи дић.

С. Костић

ДВА ПРИ ПРЕМ НА РОЧИ ШТА У ВИШЕМ 
СУДУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

Про це си вра ће ни 
на поче так

Зло чин који се десио у 
мају 2020. годи не у основ ној 
шко ли у Ерде ви ку, усле дио 
је због љубо мо ре, јер је 
Пре драг знао да је њего ва 
супру га у емо тив ној вези са 
Боји ћем који је у тој шко ли 
радио као возач.

Уби ство из 
љубо мо ре
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ПАВЛОВ ЦИ, ФАР МА „БЕНЕ ЖАН“

Из Новог Сада
у Павлов це због коза

На недав но одр жа ној мани фе ста ци ји 
„Вин ско сока че“ у Руми сво је про из во де 
је пред ста ви ла и фар ма „Бене жан“  из 
Павло ва ца. 

Ради се о више врста козјих сире ва које 
се про из во де на овој фар ми: димље ни, 
са суса мом, босиљ ком, бели ком луком, 
чак и вином од кога доби ја ју зани мљи ву 
љуби ча стосрве ну боју.

То је била и при ли ка за кра ћи раз го вор 
са Дра ги њом Бене жан која је 2014. годи
не са поро ди цом из Новог Сада дошла у 
мале не Павлов це. 

Ово село медиј ски поста је  све при
сут ни је, како по Нова ку Ђоко ви ћу, тако 
и неким позна тим бизни сме ни ма, али и 
људи ма попут Дра ги ње који сво јим вели
ким радом и тру дом пола ко ства ра ју сво
је име, али допри но се и даљој пре по зна
тљи во сти овог села у рум ској општи ни, 
надо мак Павло вач ког језе ра.

У бизнис је укљу че на цела поро ди ца. 
У Павлов це су дошли због пашња ка, али 
и пре по ру ке нови на ра Јоце Сте фа но ви
ћа. Купи ли су кућу која је мно гим Румља
ни ма позна та јер је у њој била кафа на 
„Роман ти ка“. После почет них про бле ма 
са купље ним коза ма, сада њихо ва фар
ма има око сто ти ну коза. Дра ги ња каже 
да су кре ну ли од нул те гене ра ци је, тако 
да су под сти ца је доби ли тек четвр те 
годи не свог новог посла.

Пре пар годи на су кон ку ри са ли за 
мини мле ка ру, кре дит су дигли и отпла
ти ли, тако да нема ју оба ве зу да пре да ју 
мле ко и зави се од отку пљи ва ча. 

– Ја сам увек машта ла о селу,  али 
мислим да нема пер спек ти ве за сто чар
ство, уни шти ће га.  Ми смо вред ни и рад
ни и поште ни људи, али тако не може мо 
пости ћи ништа, лепо је све то са живо
ти ња ма ради ти али држа ва не изла зи у 
сусрет сто ча ри ма, пого тво када је суша, 
зави си мо од држа ве, каже Дра ги ња 
Бене жан.

Ова фар ма нуди вели ки избор сире ва. 
– Неке тра пи сте држим у црном вину, 

а неке пра вим са раз ли чи тим дода ци ма 
као што су бру сни ца, боси љак, мај чи на 

души ца, бибер, туца на папри ка, копри ва, 
бели лук, како муште ри је тра же,  поку ша
ва мо да испу ни мо њихо ве жеље. Поред 
мла дог сира имам и ста ру кри шку и коба
си це од кози јег меса.Њих пра ви мо од 
ста ри јих коза које више нема ју довољ но 
мле ка, сва ке годи не ради мо селек ци ју и 
онда се реша ва мо тих коза и пра ви мо 
коба си це, при ча за наше нови не Дра ги
ња.

Она је час у мле ка ри, али  има оба ве зе 
и око муже и  сире ња, пија це и плус стал
на бор ба за тржи ште. 

О њихо вим про из во ди ма може те виде
ти на интер не ту, али се редов но поја
вљу ју и на број ним мани фе ста ци ја ма. 

– Оне пуно зна че, када сам кре ну ла 
у Риив цу прве годи не  са сире ви ма, ја 
и дан данас имам те муште ри је које ме 
пра те и дола зе кући да купе, зна чи да су 

про из во ди добри.  Ту  нам ј бли зу и Врд
ник, Бор ко вац, дошао Ђоко вић тако да 
је доста тури ста и баш викен дом има мо 
посла. Задо вољ ни смо што се тиче тога, 
само мало је људ ства.  Син сад пла ни ра 
да иде у Кана ду, тако да ћемо муж и ја 
оста ти сами, мла ди не виде пер спек ти ву 
овде и искре но, ја га уоп ште и не подр жа
вам да се овим послом бави цео живот, 
искре на је Дра ги ња.

Про блем су и рад ни ци, а не можеш 
све сам. Како би се сма њи ли тро шко ви 
на исхра ни коза, два пута днев но по пар 
сати се тера ју на пашу. 

– Зна чи ми смо седам сати на пашња
ку, уште да је то хра не али је и здра ви ја 
исхра на, а и муште ри је више воле када 
се козе тако хра не да су на пашња ци ма, 
сма тра Дра ги ња Бене жан.

С. Џаку ла

Дра ги ња Бене жан

Про из во ди поро ди це Бене жанКозе на испа ши
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ПЧЕ ЛА РИ ИЗ ЛУГА ЗАДО ВОЉ НИ ПРО ТЕ КЛОМ СЕЗО НОМ

Меда ће бити довољ но
Пче ла ри из Луга кажу да се мед и пче ли њи про из во ди добро 

про да ју, а цене су вео ма при сту пач не има ју ћи у виду зна чај 
меда и пче ли њих про из во да у сва ко днев ном живо ту. Већи на 
њих има сво је стал не куп це, а поред про да је на кућ ном пра гу, 
ско ро сви изла жу сво је про из во де на разним мани фе ста ци ја ма 
и пија ца ма

Послед њих годи на све 
више је оних који се баве пче
лар ством. Поред меда мно ги 
су баве и дру гих про из во да на 
бази меда што је вео ма тра
же но на тржи шту. Пче ла ри из 
Луга кажу да се мед и пче ли
њи про из во ди добро про да ју, 
а цене су вео ма при сту пач не 
има ју ћи у виду зна чај меда и 
пче ли њих про из во да у сва ко
днев ном живо ту. Већи на њих 
има сво је стал не куп це, а 
поред про да је на кућ ном пра
гу, ско ро сви изла жу сво је 
про из во де на разним мани
фе ста ци ја ма и пија ца ма.

Све више је мла дих пче ла
ра у нашој земљи. Не рет ко 
се и жене баве овим послом, 
који и није баш лак. Да је то 
тако потвр ђу је и Вери ца 
Колар из Луга која се пче лар
ством бави већ неко ли ко 
годи на.

– Бави мо се пче лар ством 
послед њих десе так годи на. 
Има се пуно посла и ула га ња, 
али мојој поро ди ци је то задо
вољ ство. Про из во ди мо липов 
и багре мов мед који се овде 
на нашем под руч ју и нај бо ље 
про да ју. Када је липа у пита
њу пче ле су на испа ши овде 
на Фру шкој Гори, а када је 
вре ме цве та ња багре ма сели
мо кошни це у неке дру ге 
дело ве. Углав ном има мо ква
ли те тан мед који успе мо да 
про да мо јер је нај ва жни је да 
се он, као И оста ли пче ли њи 
про из во ди нађе у сва ко днев
ној исхра ни свих нас, 
каже Вери ца Колер.

Да пче лар ство, као и укуп на 
пољо при вре да није лако 
потвр ђу је и Вера Бажа ла из 
Луга, која каже да и коли чи на 
про из ве де ног меда али и 
његов ква ли тет зави се од 
вре мен ских усло ва, па има 
добрих, али и лоших годи на.

– И код нас је све веза но за 
вре мен ске усло ве, тако да 
има мо и лоших али добрих 
годи на. Ова баш и није ишла 
нама на руку, али меда ће 
бити довољ но. Важно је да 
про да мо оно што смо про из
ве ли, при ча Вера Бажа ла.

На тржи шту поред меда 
добро се про да ју и оста ли 
пче ли њи про из во ди каже 

Олги ца Кумич ко из Луга. 
Њена поро ди ца се послед
њих десе так годи на поред 
меда бави и про из вод њом 
дру гих пче ли њих  про из во да .

– Наше газдин ство се поред 
про из вод ње меда бави и про
из вод њом оста лих про из во да 
на бази меда. Про из во ди мо 
раз не кре ме на бази воска и 
меда, бом бо не од меда, 
меде ња ке. Све оно где мед 
може да буде осно ва. Раду је 
нас и чиње ни ца да је потра
жња како за медом, тако и 
оста лим пче ли њим про из во
ди ма добра, твр ди Олги ца 
Кумич ко. 

На тржи шту има довољ но 
ква ли тет ног меда који има 
сво је куп це. Сва ки потро шач 
би тре бао да има свог пче ла
ра како би био сигу ран да у 
исхра ни кори сти при ро дан 
мед и пче ли ње про из во де. До 
таквог меда може се доћи на 
разним мани фе ста ци ја ма, 
попут недав но одр жа не „Под 
липом се хла ди мо, медом се 
сла ди мо” у Лугу, али и на 
ваша ри ма и пија ца ма широм 
земље. Ових дана багре мов 
мед има цену од 1200 дина ра 
за кило грам, док је липов 
нешто јеф ти ни ји и кошта 1000 
дина ра.

З. Мар ко ви но вић

Вера Бажа ла

29. ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА
У СУР ДУ КУ 
Тра ди ци ја
уз липи ца не ре

У Сур ду ку је у неде љу, 25. 
сеп тем бра одр жа на 29. по 
реду Фија ке ри ја да, јед на од 
нај ма сов ни јих у Вој во ди ни. 
Уче шће је узе ло пре ко сто ти ну 
так ми ча ра, а на сео ском игра
ли шту било је при сут но више 
сто ти на посе ти ла ца и љуби те
ља коња.  Поред липи ца не ра, 
при сут ни су могли виде ти и 
коње фри зиј ске расе. Мани
фе ста ци ја је поче ла про ла
ском фија ке ра кроз село где су 
зајед но са брат ским коњич ким 
клу бом из Банат ског Кара ђор
ђе ва поло же ни вен ци палим 
Сур ду ча ни ма у Дру гом свет
ском рату. На почет ку су при
сут не заба ви ли локал на кул
тур но умет нич ка дру штва и 
неиз бе жни там бу ра ши уз коју 
је леген да коњар ства Сима 
Пау но вић отпе вао хим ну 
коња ра. Посеб ну атрак ци ју 
при ре дио је коњич ки клуб 
„Мире ла“ из Беле ги ша упре
гав ши чак шест коња фри зиј
ске расе. Као мани фе ста ци ју 
од општин ског зна ча ја, Фија ке
ри ја ду је отво рио пред сед ник 
општи не Ђор ђе Ради но вић, 
док је поред број них гости ју, 
Фија ке ри ја ди при су ство вао и 
Милан Савић, држав ни секре
тар Мини стар ства омла ди не и 
спор та. Так ми ча ри су се над
ме та ли у кате го ри ји дво пре га 
и чет вро ро пре га, а виђе на је и 
реви ја дво пре га, четво ро пре га 
и пето пре га.

БЕЛЕ ГИШ

Кон церт
  

У неде љу, 25. сеп тем бра  у 
Хра му Пре но са мошти ју Све
тог оца Нико ла ја у Беле ги шу 
одр жан je кон церт Там бу ра
шког орке стра Љубин ка Лази
ћа са гости ма. Пред пуним 
хра мом изве де но је неко ли ко 
при ме ре них там бу ра шких 
ком по зи ци ја и ста ро град ских 
песа ма као и дела попу лар не 
кла си ке, евер грин и тан го 
ком по зи ци је. Као гост је 
насту пио позна ти изво ђач на 
кла сич ној гита ри  Нема ња 
Богу но вић, који је уз прат њу 
орке стра извео сво је аутор
ско дело посве ће но Сави 
Шума но ви ћу. Насту пи ли су и 
вокал ни соли сти Пре драг 
Кља јић и Борис Бабик. Кон
церт је упри ли чен захва љу ју
ћи Срп ској пра во слав ној 
цркве ној општи ни Беле гиш и 
КУД „Нико ла Марин ко вић – 
Митан че“ из овог села.

З. К.
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ИЗ ИСТО РИ ЈЕ РУМЕ 

Спо ме нар Маре Петро вић 
сведочанство једног времена

Пише: Алек сан дра Ћирић,
кустос исто ри чар ка 

У Оде ље њу исто риј ских збир ки Зави чај ног музе ја Рума чува се спо ме
нар Маре Петро вић. Ова кви  екс по на ти су  редак  и вре дан исто риј ски 
извор. То је све до чан ство о вре ме ну у којем је настао, али и о поро ди ци 
вла сни це спо ме на ра и њеној тра гич ној суд би ни 

Појам спо ме на ра је лако дефи ни
са ти већ само по поре клу речи 
„спо мен“ – дакле то је место где 

су запи си ва не успо ме не.
Поја ва спо ме на ра се везу је за лек си

ко не, у њихо вом прво бит ном зна че њу, 
као књи ге у којој су при ку пља ни пот пи
си дру гих осо ба, који дати ра ју још из 
16.века. Кори сти ли су их сту ден ти за 
упи си ва ње сти хо ва, песа ма, ски ца... 
Касни је се у ту свр ху штам па ју укра ше
не све ске са пра зним листо ви ма , Album 
ami co rum „Књи га при ја те ља“.

У срп ском дру штву први спо ме на ри 
су се поја ви ли осам де се тих годи на 19. 
века, као израз потре бе да се сачу ва 
дух мла до сти. Њихо ви вла сни ци су 
углав ном, била деца из гра ђан ских 
поро ди ца. Испи си ва ли су их мла де 
девој ке током свог шко ло ва ња, махом у 
гим на зи ја ма али и у висо ким дево јач
ким шко ла ма. Нај ве ћи број посве та је 
наста јао на кра ју школ ске годи не (на 
Видов дан) и при ли ком завр шет ка шко
ло ва ња. За писа ње спо ме на ра није 
посто ја ло тач но одре ђе но вре ме, јер су 
испи си ва ни и сва ко днев но у виду днев
ни ка.

Садр жај спо ме на ра је разно вр стан: 
ту су пору ке при ја тељ ства као и саве ти, 
жеље, фило зоф ске изре ке, цита ти 
песни ка, латин ске посло ви це и народ не 
изре ке, сти хо ви који ма се иска зу ју сим
па ти је и љубав, све у жељи да се зау
ста ви про ла зност мла да лач ког доба. 
Неиз о став ни, а и нај леп ши део сва ког 
спо ме на ра су биле илу стра ци је. Рађе
не су масти лом, тушем, гра фит ном 
олов ком, олов ка ма у боји, воде ним 
боја ма, тако да спо ме на ри чува ју и нека 
пра ва умет нич ка дела. Нај че шће су 
црта ни моти ви при ро де, пор тре ти, а 
вре ме ном се оста вља и пре со ва но цве
ће. Сре ди ном 20.  у спо ме на ри ма се, уз 
илу стра ци је, поја вљу ју пре са ви је ни 
угло ви листо ва са посве та ма или мини
ја тур ним црте жи ма. 

Спо ме на ри као исто риј ски изво ри су 
рет ко про у ча ва ни, а у себи  чува ју дра
го це не подат ке о исто ри ји, соци о ло ги ји, 
књи жев но сти, умет но сти.

У Зави чај ног музе ју Рума, у Оде ље
њу исто риј ских збир ки под инвен тар ним 
бро јем 1036. чува се спо ме нар Маре 
Петро вић, ћер ке др Душа на Петро ви ћа 
из Руме. Спо ме нар је поклон Ката ри не 
Вор ка пић из Срем ске Митро ви це. 

Овај спо ме нар је једин ствен екс по нат 
и зани мљив је исто риј ски извор за про
у ча ва ње при ват ног живо та мла дих у 
Руми током два де се тих годи на про шлог 
века. 

Рума је кра јем 19. и почет ком 20. века 
била варош са раз ви је ним при вред ним 
и дру штве ним живо том. Од осни ва ња је 
била више на ци о нал на сре ди на и у њој 
су се пре пли та ли разни кул тур ни ути ца
ји. Гра ђан ски слој је зау зи мао зна чај но 
место, ту су живе ле број не поро ди це 
које су него ва ле дух гра ђан ске кул ту ре. 
О све му томе све до чи и спо ме нар Маре 
Петро вић, али и дру ги, из рани јег пери
о да, попут спо ме на ра Јел ке Шевић из 
19. века који се нала зи у при ват ном 
вла сни штву.

Мара поти че из поро ди це углед ног 
рум ског лека ра др Душа на Петро ви ћа. 
После завр ше них сту ди ја меди ци не у 
Гра цу, др Петро вић се  1909. годи не 
вра тио у Руму са супру гом Мар га ре том 
Гру бли хер, Јевреј ком која је уда јом при
ми ла пра во слав ну веру и доби ла име 
Анђел ка. 

Прво  је имао орди на ци ју у Глав ној 
ули ци број 166, а међу Румља ни ма убр
зо сти че углед као добар и посве ћен 
лекар. Неду го потом брач ни пар Петро
вић доби ја ћер ку. У матич ној књи зи 
рође них цркве Сила ска Све тог Духа на 
Апо сто ле, забе ле же но је да је девој чи
ца крште на 14. фебру а ра 1913. годи не 
и доби ла име Мара. На жалост, Мара  
није одра ста ла у срећ ној поро ди ци, јер 

На првој уну тра шњој стра ни писа ним 
ћири лич ним сло ви ма је напи са но „Спо
ме ник Маре Петро вић“. Прва посве та и 
прва илу стра ци ја у спо ме на ру је дело 
Коса ре Јан ко вић, уче ни ца тре ћег раз ре
да, од 21. мар та 1925. годи не:
„Утихојноћикадлистакстрепи
сетисеменемојАнђелулепи.“
Уоби ча је но је било да се испу ни јед на 

стра ни ца, нај че шће десна, али наи ла зи

мо и на обе испу ње не стра не. Поје ди ни 
листо ви су сави је ни у гор њем или 
доњем углу, што је било типич но за спо
ме на ре. На том месту су се писа ли: 
датум, годи на, место, име или ини ци ја
ли. На јед ном листу, у том делу је напи
са на заго нет на посве та: 
3+2су5,евомеопет,5+3=8,
дедпогодикосам
дописаноје(памагарац,коможебити).

Заго нет на посве та
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су се Душан и Анђел ка раз ве ли по 
њего вом поврат ку из рата. Мару одга ја 
отац који наста вља са лекар ском прак
сом у поро дич ној кући у Глав ној ули ци 
број 154. На осно ву наве де них пода та
ка, кон ста ту је се да је Мара одра ста ла 
уз бри жног оца који се тру дио да јој 
пру жи роди тељ ску љубав и добро вас
пи та ње. Мара је после завр ше не основ
не шко ле, упи са ла Држав ну реал ну 
гим на зи ју. Раз ред ни ста ре ши на је био 
Фра њо Зелен ко, про фе сор мате ма ти ке 
и физи ке. Међу тим, тешко сте че ну сре
ћу и мир после раз во да роди те ља пре
ки ну ла је вели ка тра ге ди ја. Мара, лепо 
вас пи та на мла да девој ка и добра уче
ни ца, са пуно сно ва и иде а ла, раз бо ле
ла се од шар ла ха. Ова болест je била 
неиз ле чи ва све до сре ди не три де се тих 
годи на 20. века. Иро ни јом суд би не, 
Марин отац лекар није могао помо ћи 
сво јој ћер ки једи ни ци. Мара је од после
ди ца боле сти пре ми ну ла у сво јој 15. 
годи ни, као уче ни ца четвр тог раз ре да 
Гим на зи је. У изве шта ју Држав не реал не 
гим на зи је у Руми за школ ску 1927/1928. 
годи ну, запи сан је пода так о овој тра ге
ди ји.

Спо ме нар Маре Петро вић је књи
жи ца у виду ноте са, карак те ри
стич ног за тај пери од. Кори це су 

од твр дог вос ки ра ног кар то на марин ско 
пла ве боје, са метал ним бра он и љуби
ча стим цвет ним укра сом, у гор њем 
левом углу. Са уну тра шње стра не, 
кори це спо ме на ра су обло же не хар ти
јом са цвет ним моти ви ма. Спо ме нар 
има 97 листо ва, са посве та ма наста лим 
у пери о ду од 1923. до 1927. годи не.

Цео спо ме нар је у добром ста њу, очу
ван у цело сти, али су кори це искр за не 
по иви ца ма, а поје ди ни уну тра шњи 
листо ви спо ме на ра су истрг ну ти.

Спо ме нар Маре Петро вић садр жин
ски има сва обе леж ја спо ме на ра тог 
вре ме на. Оби лу је шаро ли ким сти хо ви
ма, пору ка ма и зани мљи вим илу стра
ци ја ма, писа ним и ликов но укра ша ва
ним већи ном oд Мари них школ ских 
дру го ва и дру га ри ца.

Међу ауто ри ма је било је при пад ни ка 
раз ли чи тих наци о нал но сти, а пре ма 
пре зи ме ни ма могу ће је да је реч о деци 
из углед них рум ских поро ди ца Раја ко
вац, Голд штајн, Вајс, Вука ди но вић...

Међу Мари ним пот пи са ним дру го ви
ма има и осо ба које су касни је оста ви ле 
зна чај ни ји траг у неком сег мен ту живо
та гра да, али и шире. Такав је, на при
мер, Мили вој Нико ла је вић, позна ти 
сли кар. Као уче ник четвр тог  раз ре да, 
он је, уз цртеж девој ке са кор пи цом 
виша ња Мари напи сао:
„Кадотворишкњигуову
Споменицомштојезову
Тисетадасетимене
Радивечнеуспомене“
У спо ме на ру се нала зи и пот пис Рудол
фа Ајзе леа, касни је прав ни ка, тра гич но 
настра да лог након осло бо ђе ња Руме 
1944. годи не. Ајзе ле је аутор два тек
ста, напи са на истог дана, из којих се 
наслу ћу је да је био заљу бљен у Мару:
„Икадбихсмео,јаснаге
небихимао,
ДапредВамасвојесрце
Отворим,већћутимнемо,
Ал’–мисеразумемо.“

Уз пот пис ауто ра и датум, често је 
наво ђе но и место. Тек сто ви спо ме на ра 
су углав ном писа ни у Руми. Како је и за 
оче ки ва ти шко ла, мла дост, дру гар ство 
су неиз о став не теме посве та. Из њих 
про ве ја ва ју жаље ње за школ ским дани
ма и вре ме ну без бри жног пери о да 
одра ста ња, жеље да се дру гар ство не 
забо ра ви, али и неиз ве сност и зеб ња 
пред оним што доно си будућ ност. 
„Одзипкепадогроба
Најљепшејеђачкодоба
Благоономкојиуме
Ђачкодобадаразуме“

Ту су и изра зи накло но сти, сим па ти је 
и љуба ви 
„Срцебихтирадодао
Ал’ганесмемдаизгубим
Срцећемиувектребатд
датесестрољубим!“
За успо ме ну сестри 
брат Бори слав 
„Беларужамирише;
Јатељубомисувише,
Котељубивише
некокренелист
Падасепотпише“
тво ја Миња

Сре ће мо и саве те по пита њу мушка
ра ца, љуба ви, одра ста ња, живо та ...
„Штогодрадиш,
разбориторади“

Затим народ не посло ви це, латин ске 
изре ке, песме и цита ти дома ћих и свет
ских писа ца:

„Свакојековачсвојесреће“(пре вод са 
латин ског)

***
„Истинаусвојојунутрашњој
суштининеможебити
друга,негодобра(Бајрон)“

Као пот пи сник овог Бај ро но вог сти ха 
се јавља изве сна Мара, што упу ћу је на 
могућ ност да га је напи са ла сама вла
сни ца спо ме на ра, иако је тада има ла 
само 12 годи на. Већи на посве та је испи
са на на срп ском, латин ском и немач ком 
јези ку, ћири ли цом, лати ни цом и готи
цом. При ли ком обра ћа ња вла сни ци спо
ме на ра кори шће ни су непо сред ни је 
изра зи бли ско сти: мојој милој Мари, 
мојој дра гој при ја те љи ци..., али и они 
зва нич ни попут: при бе ле жио Вама, за 
уго дан сет. 

Састав ни део сва ког спо ме на ра су и 
илу стра ци је. Нај че шћи су то фло рал ни 
моти ви, пеј за жи, живо ти ње, а нерет ко и 
људ ске фигу ре. 

Врло лепу илу стра ци ју и посве ту је 
забе ле жи ла Ната ли ја Савић, уче ни ца 
дру гог раз ре да. Испод црте жа је напи са
на искре на при ја тељ ска посве та: 
„Спо мен!!!
Миомијецветак
руменаружица
јошмилијатисиМаро
мојадругарица.
За сје ћа ње од Савић Ната ли је“ 

На кра ју, може се закљу чи ти да 
суштин ске раз ли ке у пои ма њу живо та 
изме ђу омла ди не из пери о да два де се
тих годи на 20. века и дана шње омла ди
не не посто ји. Вид на раз ли ка је у начи ну 
кому ни ка ци је. Упо ре ђу ју ћи вре мен ски 
пери од од сто ти ну годи на, суштин ски 
спо ме на ри и даље живе, али у виду 
дру штве них мре жа и СМС пору ка. 

Са музе о ло шког ста но ви шта, спо ме
на ри су зна чај ни исто риј ски изво ри. 
Разно лик садр жај спо ме на ра, пру жа 
могућ ност за про у ча ва ње не само при
ват ног живо та мла дих почет ком 20. века. 
Њихо вом детаљ ном обра дом откри ва ју 
се инте ре сант ни пода ци о исто ри ји, 
соци о ло ги ји, књи жев но сти, умет но сти... 
Тако ђе, пред ста вља ју зна ча јан извор за 
про у ча ва ње зави чај не исто ри је. Због 
сво је доку мен тар не вред но сти сма тра ју 
се вред ним музеј ским екс по на ти ма.

Поред запи са Мари них вршња ка, у 
спо ме на ру се могу наћи и беле шке род
би не, попут мај ке, тет ке, уја ка и бра ће: 
Не веруј у све што чујеш, тако ћеш
битинезадовољна.
Нерецисвештознаш,такопостајеш
очигледна.
Не чини све што желиш, биће ти
тешкоакобудесупротност
Нељубисвештовидиш,запашћешу
опасност.
Момвољеномдетету!
одмаме
(преводсанемачког)

Мај чи на беле шка
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МОРО ВИЋ: СРЕМ СКА ВЕНЕ ЦИ ЈА СА БОГА ТОМ ИСТО РИ ЈОМ

У загр ља ју Сту две и Босу та
Успон Моро ви ћа као утвр ђе ња почи ње тек поло ви ном 14. века. Раз лог је досе ља ва

ње немач ке, пле мић ке породицe ГутКелед. У међу вре ме ну пре у зе ли су име „Де 
Марот“, у нашем пре во ду „од Моро ви ћа“, па оста је пита ње, шта је ста ри је, коко шка 
или јаје? Да ли су они дали име Моро ви ћу или Моро вић њима?

Моро вић у шид ској општи ни пред ста
вља јед но од нај ста ри јих места у Сре му. 
Њего ва бога та исто ри ја изне дри ла је 
пре ле пу архи тек ту ру и гра ђе ви не, који и 
данас пле не. Моро вић има две реке, 
Сту дву и Босут у који се ули ва, има и 
твр ђа ву о чијем настан ку посто је број не 
леген де. Моро вић још нази ва ју и срем
ском Вене ци јом због пет мосто ва. 

– Твр ђа ва у Моро ви ћу је исто риј ски 

гле да но до данас оста ла ениг ма. Ника да 
није архе о ло шки, нити архи тек тон ски 
детаљ ни је испи ти ва на. Оно што зна мо о 
њој је оно што види мо изнад земље, али 
посто ји вели ки број леген ди о њеном 
настан ку, поре клу и туне ли ма испод твр
ђа ве и реке Босут. То не може мо да твр
ди мо. Живот на овом про сто ру посто ји 
веко ви ма. Има мо Гра ди ну на Босу ту, 
насе ље из нео ли та неда ле ко одав де и 

прет по ста вља се да је и на овом поте су 
у то вре ме било живо та. Зна мо на осно
ву нала за нов ца и гроб ни ца из рим ског 
пери о да да је овде, ако никог дру гог, 
било барем Римља на који су живе ли у 
Сир ми ју му, пошто му је Моро вић адми
ни стра тив но при па дао. Неки нала зи у 
гроб ним мести ма пока зу ју да је посто ја
ла и рано хри шћан ска црква, чија се тач
на лока ци ја не зна. Осни ва ње твр ђа ве 

Видљи ви оста ци твр ђа ве

У самом месту се нала зе три моста, а 
четвр ти више није у упо тре би и реч је о 
желе знич ком мосту на пру зи Шид – Бије
љи на. Пети се води пре ма Вој ној уста но
ви. Моро вић је у сред њем веку имао 
покрет не мосто ве, а због потре ба ста нов
ни штва су сагра ђе ни дрве ни. Кра јем 19. 
века и почет ком 20. века су Босут и Сту
два доби ли мосто ве са челич ном кон
струк ци јом, а они се нала зе у цен тру 
насе ља.

– Гра ђе ни су са две годи не раз ма ка, а 
њихов наста нак је везан за поли ти ку. У то 
вре ме су у Аусто у гар ској одр жа ва ни избо
ри, на који ма је у Моро ви ћу побе ду однео 
Сте фан Попо вић Вац ки, један од при ста
ли ца мађар ске поли ти ке. Као јед ну врсту 
награ де за постиг нут резул тат, Моро вић је 
добио мосто ве. Прво је подиг нут мост на 
Босу ту, који је 1898. годи не изли вен у 
Пешти, а лађа ма је у дело ви ма допре
мљен овде па скло пљен и пуштен у рад 
1900. годи не. Две годи не касни је поно
вљен је посту пак са дру гим мостом. Та 
два моста народ нази ва и мостом љуба ви 

и мостом чежње и узди са ја. Прет по ста
вља се да је један мост био наме њен 
састан ци ма, тамо су се мла ди воле ли, а 
дру ги је био, можда, место раста ја ња. 
Мосто ви се ипак зову по име ни ма која су 

доби ли у вре ме нека да шње Југо сла ви је, 
па је тако мост на Босу ту мост Јова на 
Трај ко ви ћа и Дра ги ње Ник шић, а мост на 
Сту дви – Бошка Маов ца. Нај но ви ји мост 
се нала зи на путу ка Јаме ни. 

Мосто ви 

Мост на Сту дви
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по јед ној од леген ди везу је се за Иштва
на првог, мађар ског кра ља који је при мио 
хри шћан ство, каже Сло бо дан Рудић, 
настав ник исто ри је у Основ ној шко ли 
„Филип Вишњић“ у Моро ви ћу

Први поме ни самог насе ља поти чу из 
1154. годи не и сма тра се да је твр ђа ва 
мађар ски град из тог пери о да. Успон 
Моро ви ћа као утвр ђе ња почи ње тек 
поло ви ном 14. века. Раз лог је то што се 
ту досе ли ла јед на немач ка, пле мић ка 
поро ди ца. Доби ли су посе де у Вуков ској 
жупа ни ји са цен тром на про сто ру дана
шњег Вуко ва ра. У њихо во вре ме је твр
ђа ва обно вље на. Пошто је огра нак те 
поро ди це у међу вре ме ну пре у зео име Де 
Марот, у нашем пре во ду „од Моро ви ћа“, 
па оста је пита ње, шта је ста ри је, коко
шка или јаје? Да ли су они дали име 
Моро ви ћу или Моро вић њима? 

– Моје мишље ње је да би тешко јед на 
углед на, пле мић ка поро ди ца сво је име 
тек тако про ме ни ла или се том про ме
ном пре зи ме на одво ји ла од остат ка 
поро ди це. Обно ва Моро ви ћа се везу је за 
Јова на Маро ти ја, углед ног мађар ског 
вели ка ша из дру ге поло ви не 14. и почет
ка 15. века. Био је члан чуве ног вите шког 
реда, зајед но са Вла дом Цепе шом и 
нашим деспо том Сте фа ном Лаза ре ви
ћем. У вре ме деспо та Ђура ђа Бран ко ви
ћа Моро вић је изгле да био један пери од 
у њего вом посе ду, као јед но од има ња 
које је имао у Мађар ској, али са осни ва
њем деспо то ви не у Сре му под Вуком 
Гргу ре ви ћем и касни је под Ђор ђем Јова
ном Бран ко ви ћем, Моро вић је очи глед но 
био у њихо вим рука ма и такав је остао 
док је посто ја ла срп ска деспо то ви на у 
Сре му. Под Тур ке место пада 1529. годи
не и они зау зи ма ју твр ђа ву, коју при во де 
наме ни. Након Кар ло вач ког мира 1699. 
годи не вра ћа се у састав Хаб збур шке 
монар хи је. Сама твр ђа ва је у то доба 
била у обли ку тра пе за, а окру же на са три 
сра не Босу том и Сту двом. Иско пан је и 
ров, одно сно канал, па је у јед ном пери
о ду била окру же на водом у пот пу но сти. 
По све му суде ћи ток Сту две је скре нут 
да би се боље зашти ти ла. Посто ја ли су 
покрет ни мосто ви, обја шња ва Рудић.

Алек сан дра Дра жић
Фото: Бра ни слав Туца ко вић

Сло бо дан Рудић

СИМА КОВА ЧЕ ВИЋ ПРО ИЗ ВО ЂАЧ СИРА ИЗ СУСЕ КА

Сима прави
за сва ког по нешто

Сада у пону ди опет имам нешто ново, а то је кози ји 
сир са семе ном инду стриј ске коно пље, али и твр ди 
кози ји сир са ора хо вим уљем, каже Сима Кова че вић

У дана шње вре ме када је тржи ште 
вео ма зах тев но про из во ђа чи поку ша ва ју 
да на раз не начи не допру до потро ша ча. 
Про из во ђа чи кози јег сира послед њих 
годи на поку ша ва ју да про на ђу куп це за 
сире ве са раз ли чи тим уку си ма, тако да 
данас може мо купи ти твр ди кози ји сир 
са уку сом лешни ко вог или ора хо вог уља, 
лане ног семе на и слич но. Ова кви сире
ви доста добро про ла зе на тржи шту, баш 
као и кози ја сурут ка и сит ни сир јер је 
добро позна та њихо ва леко ви та стра на. 
Потро ша ча ових про из во да је све више, 
па не чуди што се про из во ђа чи тру де да 
њихо ва лепе за про из во да буде вео ма 
шаре но ли ка.

Сима Кова че вић козар и про из во ђач 
мле ка и сира из Сусе ка послед ње чети
ри годи не поку ша ва да на тржи ште пла
си ра твр де кози је сире ве са раз ли чи тим 
уку си ма. Каже воли да истра жу је и кори
сти све и сва шта да би пону дио што 
аутен тич ни ји про из вод, пошту ју ћи жеље 
и инте ре со ва ње купа ца. Ових дана на 
про би су сире ви са два раз ли чи та уку са.

– Ја сам неко ко је познат по томе да 
кон стант но нешто истра жу је, у сми слу 
тржи шта и нових уку са сире ва које про
из во дим. Непре кид но испи ту јем тржи
ште и тра жим нове куп це, јер без њих 
мој рад не би имао сми сла, а не би било 
ни зара де. Сада у пону ди опет имам 
нешто ново, а то је кози ји сир са семе
ном инду стриј ске коно пље, али и твр ди 
кози ји сир са ора хо вим уљем. Недав но 
сам наба вио ора хо во уље и желео да 
ура дим нешто, одно сно напра вим твр ди 
сир са уку сом ора хо вог уља, што се 
пока за ло као вео ма памет на одлу ке. На 
тржи шту вео ма добро про ла зи, посеб но 
код оних који воле јаке уку се, каже Сима 
Кова че вић.

Упра во пошту ју ћи жеље купа ца Кова
че вић про из во ди и сире ве са бла жим 
уку си ма.

– Имам за сва ког по нешто. Раз ли чи ти 
уку си и раз ли чи те јачи не. За оне који 

воле јаке уку се ту је сир са ора хо вим 
уљем, а имам и нешто бла же вари јан те. 
Ту мислим на твр ди сир са лешни ко вим 
уљем, затим са масли но вим уљем, и 
јед ну дал ма тин ску вари јан ту сира са 
папри ком љутом, масли на ма и шаре
ним бибе ром. Углав ном сви који воле 
кози ји сир могу про на ћи нешто за себе, 
а ту је и чист кози ји сир, мле ко, сурут ка. 
Све се то послед њих годи на добро про
да је, тако да сам ја задо во љан, иако се 
има пуно посла, јер козар ство није баш 
тако лак посао, као што мно ги то мисле, 
дода је Сима Кова че вић.

Кова че вић се козар ством бави већ 
шест годи на, а про из вод њом сира и 
оста лих млеч них про из во да послед ње 
чети ри годи не. Поред твр дих кози јих 
сире ва добро се про да је и сит ни кози ји 
сир, а нај ве ћа потра жња је за сурут ком 
која је била тра же ни ји про из вод у вре ме 
пан де ми је коро на виру сом. 

З. Мар ко ви но вић

Сима Кова че вић
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КАРЛ ДРА ГУ ТИН ХАРТ

Џе лат у фра ку
и бе лим ру ка ви ца ма

Нај ви ше по гу бље ња џе ла та у бе лим 
ру ка ви ца ма Кар ла Дра гу ти на Хар та 
из вр ше но је баш на ве ша ли ма Ка зне но 
– по прав ног за во да у Срем ској Ми тро ви
ци. У мо но гра фи ји ми тро вач ког за тво ра, 
ко ја се упра во за вр ша ва, јед но по гла вље 
по све ће но је чу ве ном џе ла ту Кра ље ви не 
Ју го сла ви је Кар лу Дра гу ти ну Хар ту, ко ји 
је остао упам ћен по сво јих 108 по гу бље
ња на “го спод ски на чин“ у фра ку и бе лим 
ру ка ви ца ма, сва ки пут се по кло нив ши 
на кон ег зе ку ци је жр тви ре чи ма: „Ја 
ни сам крив за тво ју смрт!“

– При ку пља ју ћи ар хив ску гра ђу на 
из ра ди мо но гра фи је о исто ри ји Ка зне но 
– по прав ног за во да у Срем ској Ми тро ви
ци у ар хи ва ма За гре ба и Бе ча на и шли 
смо, из ме ђу оста лог, на по дат ке о ег зе ку
то ру Кар лу Дра гу ти ну Хар ту, за ни мљи вој 
лич но сти тог вре ме на. Ро ђен је 1879. 
го ди не у Кар ли ну у да на шњој Че шкој 
Ре пу бли ци. По сле Пр вог свет ског ра та, 
за нат је по чео учи ти од та да шњих по зна
тих џе ла та Алој за Сај фри да и Фло ри ја на 
Ма у зне ра, да би 1922. го ди не по стао 
Сај фри дов по моћ ник, а на кон ње го ве 
смр ти глав ни ег зе ку тор Кра ље ви не Ју го
сла ви је. Ту ду жност је оба вљао од 1925. 
до 1941.мго ди не, при ча Не бој ша Дра га
но вић, за ме ник управ ни ка КПЗ – а Срем
ска Ми тро ви ца и је дан од ау то ра обим не 

мо но гра фи је о исто ри ји нај ве ће ка зни о
не на Бал ка ну.

О лич но сти Кар ла Дра гу ти на Хар та 
оста ли су број ни за пи си, ка ко у ар хи ва
ма, та ко и но ви на ма тог вре ме на. Пи са
ло се да је пу то вао по це лој др жа ви, а 
сва кој ег зе ку ци ји је пред сто јао уста љен 
ри ту ал. Ка да би до био ре ше ње о ме сту и 
да ту му из вр ше ња смрт не ка зне, ње гов 
по моћ ник је па ко вао ко фер са не из о
став ним цр ним фра ком, увек дру гим 
бе лим ру ка ви ца ма и ци лин дром, ко ји је 
на сле дио од свог “идо ла и учи те ља“ Сај
фри да.

Ис под уред но сло же ног оде ла би ли су 
спа ко ва ни ко но пац и цр на ма ска за осу
ђе ни ка.

– У ар хи ва ма смо на шли за пи се ко ји 
све до че о свим по је ди но сти ма са мог 
по гу бље ња. На ве ша ли ма ми тро вач ког 
за тво ра, као и сву да где је Харт на сту
пао, од ви јао се исти сце на рио. На ме сту 
из вр ше ња џе ла та и ње го вог по моћ ни ка 
че ка ли су пред сед ник суд ског ве ћа, 
др жав ни ту жи лац, бра ни лац, ле кар и 
за пи сни чар, а по же љи осу ђе ни ка, био је 
при су тан и све ште ник. Стра жа је до во
ди ла осу ђе ни ка до пред сед ни ка су да, 
ко ји му је по но во чи тао суд ску пре су ду, 
ка же Дра га но вић.

Ти по след њи тре ну ци осу ђе ног на 

ве ша ње би ли су, по Хар то вим ре чи ма, и 
нај муч ни ји. Ка да би ко нач но по ста ли 
све сни шта их че ка, осу ђе ни ци су се тре
сли, пла ка ли, мо ли ли, оти ма ли се.

У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ни су по ста
ја ла кла сич на “Г“ ве ша ла, већ се по гу
бље ње ра ди ло на ау стро у гар ски на чин– 
ве ша ла су пред ста вља ла стуб за би јен у 
зе мљу са при вр ху при ку ца ним кли ном 
са ко га је ви сио ко но пац. Ис пред је би ла 
сто ли чи ца за осу ђе ни ка, а џе лат је ста
јао на ма лим мер де ви на ма иза сту ба.

– Жр тви ве же мо ру ке, мој по моћ ник му 
по ма же да се поп не на сто ли чи цу, док се 
ја за то вре ме пе њем на мер де ви не. 
Ле вом ру ком др жим осу ђе ни ка, де сном 
му ом чу пре ба цу јем око вра та и цр ну 
ма ску пре ко гла ве. Ап со лут на је ти ши на, 
сви при сут ни ски да ју ше ши ре. По моћ ник 
та да из би је сто ли цу ис под осу ђе ни ка, 
хва та га за но ге и јед ним тр за јем по вла чи 
ка зе мљи. Сто јим иза мер де ви на и 
по вла чим ом чу. За не ко ли ко се кун ди 
жр тва гу би свест. Си ла зим са мер де ви
на, при ла зим по гу бље ном и из и мам га за 
ру ку. Пра тим пулс и ка да уста но вим да 
ср це ви ше не ку ца, ски дам ру ка ви це, 
ба цам их под но ге обе ше ног и ка жем: „Ја 
ни сам крив за тво ју смрт!“, опи си вао је 
до тан чи на та да шњим но ви на ри ма ег зе
ку ци ју Харт.

Био је оже њен и имао че тво ро де це. 
Умро је у Са ра је ву ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка, по у зда но се не зна кад.

Нар ци са Бо жић

Оста ло је за бе ле же но да је Кар ло 
Дра гу тин Харт као по моћ ник Алој за 
Сај фри да аси сти рао у Оси је ку на по гу
бље њу чу ве ног раз бој ни ка Јо ве Ста ни
са вље ви ћа Ча ру ге, ко ји је по бе гао из 
ми тро вач ког за во ра, где је слу жио 
ка зну.

Ча ру га се, ка ко је ка сни је Харт при
чао, у по чет ку др жао хра бро, али је 
то ком чи та ња пре су де по ста јао све 
нер во зни ји и упла ше ни ји, да би џе лат 
на кра ју мо рао да га ву че до ве ша ла, 
јер се же сто ко опи рао.

По гу био Ча ру гу

Карл Драгутин Харт

Карл Драгутин Харт обавља егзекуцију
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БАКА КАЈА ПУПИЋ ИЗ БАТРО ВА ЦА У 91. ГОДИ НИ И ДАЉЕ РАДО ПЕВА БЕЋАР ЦЕ

Песма ме је одр жа ла
Иако има 91 годи ну, бака 

Ката Пупић из Батро ва ца, 
зра чи ведри ном и духом. По 
при ро ди је веселe нара ви 
иако није има ла леп живот, а 
песма и игра су јој оду век 
били нај дра жи. Још као девој
чи ца, нау чи ла је да  пева 
бећар це. Све их је запам ти ла 
и каже да им не зна број. 
Нема свад бе у Батров ци ма 
на којој бака Каја није пева ла  
често сво јим песма ма, раз ве
се ља ва сво је ком ши је кад у 
вечер њи ма сати ма, седе на 
ули ци.

Бака Каја је рође на у Липов
цу, месту у Хрват ској. За свог 
сада покој ног супру га Луку 
уда ла се 1956. годи не када је 
дошла да живи у Батров це.

– Песма ме испу ња ва и 
заслу жна је за мој дуг живот. 
Још као дете сам воле ла да 
певам и играм. Јед не јесе ни 
сам са дру га ри ца ма у свом 
род ном месту, пева ла на чак 
15 свад би у Апшев ци ма и 
Под гра ђу. Када сам се уда ла у 
Батров це, про чу ло се за мене 

и за мој глас, па су ме и овде 
поче ли пози ва ти на разна сла
вља. Данас сам ста ра и глас 
ме више добро не слу жи тако 
добро, али и даље ме зову на 
свад бе јер вели ки број песа ма 
знам напа мет нијед ну нисам 
забо ра ви ла. Ведрог сам духа 
и волим смех и шалу, таква 
сам рође на и веро ват но ме 
због тога сви воле и ста ри ји и 
мла ди, каже бака Каја.

Сво ју живот ну при чу наста
вља сти хо ви ма: „Пошла цура 
на воду, чуди ла се кан ти, 
један баћа је пољу би, па и 
данас пам ти“. Осим на свад
ба ма пева ла је и у цркви и на 
сахра на ма.

– Нека да је у селу живео 
шумар Пера. Он ме замо лио 
да му за живот отпе вам песму 
коју ћу му пева ти на сахра ни. 
Једи но сам њему испу ни ла ту 
жељу, а песма зву чи ова ко: 
„Ој чове че пат ни брзо иду 
дани. Луташ нада ле ко да би 
бла го сте ко. Ста ни. Пред Бога 
ће душа доћи сад ће рима. 
Јед но рече но је, дру го суђе но 

је, умрет сви ма. На зад њем 
растан ку за ме се моли те, а 
зло не чини те. Збо гом сви ма, 
збо гом уку ћа ни моји мили, 
дра ги, вели ки и мали, са мном 
ужи ва ли“, при ча наша саго
вор ни ца.

Пева ла је бака Каја и све
ште ни ци ма. Позна ва ју ћи 
њену при ро ду, нису јој заме
ра ли, само су се како каже, 
слат ко насме ја ли. А неке од 
њих нам је отпе ва ла:

„Да знаш попе, да знаш 

попе шта пољу бац вре ди, 
љубио би лане моје и на испо
ве ди“, или : „Умри бако, умри 
бако, одмо ри у гро бу, ја се 
женим лане моје, осло бо ди 
собу“.

Пева ла је бака Ката и у 
цркви. Као дете у свом род
ном Липов цу а касни је и у 
Батров ци ма. Нажа лост обо је 
деце су јој умр ли након поро
ђа ја. Данас живи сама и о њој 
бри не шид ски жуп ник Ники ца 
Бошња ко вић. Жеља јој је да 
након њене смр ти, кућа при
пад не Цркви. Осим жуп ни ка, 
редов но је оби ла зе ком ши је а 
када је сама, нај ви ше воли да 
гле да музич ке еми си је а нај
ви ше еми си ју „Пре ло у мом 
сока ку“.

– Срце ми заи гра кад чујем 
неку песму. Иако сам ста ра и 
ноге ме више не слу же добро, 
уз так то ве музи ке почи њем 
тап ка ти нога ма. То је јаче од 
мене. Упр кос ста ро сти и уса
мље но сти, насто јим оста ти 
весе ла и раду јем се сва ком 
дану и посе ти дра гих људи. 
Дра го ми је што је учи те љи ца 
из села запи са ла које сам зна
ла и што ће се оне наста ви ти 
пева ти и када ме више не 
буде, каже на кра ју раз го во ра 
наша весе ла саго вор ни ца.

С. Д.

Док је била мла да, ради ла 
је са супру гом на Вој ном 
лови шту у Моро ви ћу. Била је 
кува ри ца и сећа се вре ме на 
када је при пре ма ла хра ну за 
држав ни ке и гене ра ле који су 
тамо редов но дола зи ли у 
лов.

– Сећам се вре ме на када је 
на Вој но лови ште дола зио 
Јосип Броз Тито и његов сина 

Јошка и мно ги гене ра ли. Ја 
сам им при пре ма ла хра ну. Не 
знам да ли је због мог ведрог 
духа или уку сне хра не, али су 
ме лепо при хва ти ли. Увек сам 
се тру ди ла да будем насме ја
на и рас по ло же на па чак и 
када су живот не окол но сти 
биле тешке. Веро ват но ме је 
тај ведри дух и одр жао све 
ове годи не, наво ди бака Каја.

Кува ри ца у
Вој ном лови шту

Каја Пунић

Свад ба у Батров ци ма 1956. годи не
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ДЕЛИ КА ТЕС СА ЗАСА ВИ ЦЕ НА КРА ЉЕВ СКИМ ТРПЕ ЗА МА

Краљ Чарлс ужи вао у
мага ре ћем сиру са Заса ви це

Нисам добио поврат ну инфор ма ци ју о ути сци ма кра
ља Чар лса, али, сто одсто сам сигу ран у то да му се наш 
сир вео ма допао, пошто нико га ко га је дегу сти рао није 
оста вио рав но ду шним. Надам да ће у сле де ћој зва нич
ној посе ти Срби ји краљ Чарлс и кра љи ца Ками ла увр
сти ти у свој про грам и посе ту нашем резер ва ту, каже 
Сло бо дан Симић

Краљ Чарлс Тре ћи и њего ва супру га 
Ками ла ужи ва ли су у мага ре ћем сиру 
са Баре Заса ви це! Овај изу зе тан 

дели ка тес једин стве ном у све ту послат им 
је у спе ци јал ном паке ту по Робер ту Хард
ма ну, био гра фу кра љев ске поро ди це!

– Нажа лост, нисам имао ту част да упо
знам, сада кра љев ски пар, а тада, пре 
шест годи на када су посе ти ли Срби ју, пре
сто ло на след ни ка Ује ди ње ног Кра љев ства 
прин ца Чар лса! До нашег мага ре ћег сира, 
једи ног у све ту, који се само овде пра ви, 
краљ Чарлс дошао је пре ко лич ног писца 
и био гра фа кра љев ске поро ди це Робер та 
Хард ма на, који је спе ци јал но дошао у 
Резер ват при ро де Бара Заса
ви ца да про ба наш једин стве ни 
дели ка тес пре десе так годи на, 
при ча Сло бо дан Симић, управ
ник Баре Заса ви це, који је тада 
пре сто ло на след ни ку Чар лсу 
послао спе ци јал ни пакет са 
про из во ди ма са Заса ви це, 
међу који ма и сир вре дан 
хиља ду евра!

Вра тив ши се у Вели ку Бри та
ни ју Роберт Хард ман обја вио је 
чуве ну репор та жу у лон дон
ском Деј ли меј лу, посве ће ну 
спе ци ја ли те ти ма са Баре Заса
ви це, а осо би то мага ре ћем 
сиру, који је и сам про бао и 
опи сао само речи ма хва ле! 
Тако су о једин стве ном дели ка

те су из Срби је сазна ли сви свет ски меди
ји!

– Нисам добио поврат ну инфор ма ци ју 
о ути сци ма кра ља Чар лса, али, сто одсто 
сам сигу ран у то да му се наш сир вео ма 
допао, пошто нико га ко га је дегу сти рао 
није оста вио рав но ду шним! Због царин
ских про це ду ра, јер смо ми једи на земља 
у све ту која га је реги стро ва ла као сир од 
мага ри це, нажа лост, нисмо у могућ но сти 
да поша ље мо кра љев ском пару још по 
који кило грам нашег спе ци ја ли те та, али 
се надам да ће у сле де ћој зва нич ној 
посе ти Срби ји краљ Чарлс и кра љи ца 
Ками ла увр сти ти у свој про грам и посе ту 

нашем резер ва ту, каже Симић.
Овај досад у све ту неви ђен спе ци ја ли

тет про ба ле су мно ге лич но сти из свет ског 
џетсета и поли ти ке! Послед њи је био 
Вла ди мир Путин, коме је дели ка тес са 
Заса ви це Сло бо дан Симић лич но послао 
про шле годи не по мини стру пољо при вре
де Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, свом при ја те
љу.

– Годи шње при ку пи мо тону и по мага ре
ћег мле ка, од чега се може напра ви ти око 
300 кило гра ма сира. Како је за спра вља
ње јед ног кило гра ма сира потреб но чак 25 
лита ра мле ка мага ри це, литра којег кошта 
40 евра, рачу ни ца је јасна за кило грам 
овог једин стве ног сира на све ту тре ба 
издво ји ти рав но 1.000 евра, па ко воли, 
нек’ изво ли, пору чу је Симић.

Фар ма музних мага ри ца осно ва на је у 
јесен 2008. годи не и сада бро ји 300 једин
ки расе Бал ка нац. У част овој чуде сној 
живо ти њи, позна тој по мле ку врхун ског 
ква ли те та у коме су се купа ле позна те 

импе ра тор ке Кле о па тра и 
Меса ли на, резер ват сва ке 
годи не орга ни зу је „Мага ре ћи 
дан“ са про мо ци јом пале те 
про из во да од мага ре ћег мле ка, 
попут кре ме и сапу на и лике ра.

– Мага ри ца је чуде сно ство
ре ње у цар ству живо ти ња, која 
мла дун чепуле носи чак годи ну 
и 15 дана. Прва два месе ца по 
рође њу пуле сиса мај ку, то 
мле ко не дира мо, док неко ли ко 
наред них месе ци поред пуле та 
и ми кори сти мо мага ри цу за 
мужу, све до сле де ћег паре ња. 
Магар ци на фар ми има ју изу
зет ну негу и бога ту исхра ну, 
каже Симић.

Нар ци са Божић

Слободан Симић
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МЛА ДИ РУКО МЕ ТА ШИ „ХАЈ ДУ КА“ ИЗ БЕШКЕ НАЈ ТРО ФЕЈ НИ ЈИ У СРБИ ЈИ

Осво ји ли пре ко 30 меда ља
За само две годи не, Руко

мет ни клуб „Хај дук“ из Бешке 
постао је убе дљи во нај тро
феј ни ји у Срби ји и то у кате
го ри ја ма за деча ке до 12, 14 и 
16 годи на. 

Руко ме та ши до 12 годи на, 
ове и про шле годи не осво
ји ли су прво место у Супер 
лиги Вој во ди не, док су њихо
ви клуп ски дру го ви, деча ци 
ста ро сти до 14 годи на ово го
ди шњи прва ци Вој во ди не и 
тре ћи у Срби ји. Они су и про
шле годи не забе ле жи ли још 
један зна ча јан успех, када су 
осво ји ли тре ће место у Супер 
лиги Вој во ди не и на држав
ном првен ству. Руко ме та ши 
„Хај ду ка“ до 16 годи на ста ро
сти били су тре ће пла си ра ни 
на покра јин ском и држав ном 
првен ству. 

Осим редов них так ми че
ња, руко ме та ши Бешке уче
ству ју на број ним дома ћим 
и међу на род ним тур ни ри ма 
где су, до сада, осво ји ли пре
ко 30 меда ља. Побе ђи ва ли 
су европ ске руко мет не вели
ка не као што су мађар ски 

„Веспрем“ и „Сегед“, затим 
еки пу „Париз“ (Фран цу ска), 
„Зубри“ (Чешка), „Загреб“ 
(Хрват ска) и мно ге дру ге.

Поред руко ме та ша, за 
успех је заслу жан нека да
шњи успе шни руко ме таш а 
данас тро феј ни тре нер Дар ко 
Трив ко вић. Он је и селек тор 
репре зен та ци је Вој во ди не за 

деча ке до 14 годи на и помоћ
ник селек то ра репре зен та ци је 
Срби је за исти узраст.

Чак осам чла но ва РК „Хај
дук“ већ насту па у раз ли чи тим 
репре зен та тив ним селек ци ја
ма Срби је, док су тро ји ца нај
бо љих мома ка већ пот пи са ли 
уго во ре са срп ским шам пи о
ном „Вој во ди ном“ и шабач ком 

„Мета ло пла сти ком“.
Пред став ни ци овог успе

шног спорт ског колек ти ва 
исти чу да је за њихов успех 
заслу жна и зна чај на помоћ 
Општи не Инђи ја као и да су 
тек кре ну ли са оства ри ва њем 
сво јих циље ва и пла но ва за 
будућ ност.

М. Ђ.

РК „Хај дук“ Бешка – мла ђе кате го ри је (Фото: Руко мет ни савез Вој во ди не)

Так ми чар срем ско ми тро вач ког 
Сава те бокс клу ба „Спар так СМ“ 
и члан репре зен та ци је Срби је 
Игор Шиво љиц ки у кон ку рен ци ји 
сени о ра у кате го ри ји до 80 кг на 
Свет ском првен ству одр жа ном у 
Мила ну од 21. до 25. сеп тем бра  
осво ји о  је је брон зу и зау зео тре
ће место. 

Како исти че тре нер Бојан Гата
рић, успех је тим већи јер се Игор 
после шест годи на пау зе вра тио 
у так ми чар ски ритам, осво јио 
држав но првен ство и добио позив 
за Мила но. 

– Так ми ча ри су били поде ље ни 
у чети ри гру пе и Игор је као први 
из гру пе после две побе де про шао 
даље. Усле дио је меч са акту ел
ним свет ским прва ком и у егал 
мечу у којем су нијан се одлу чи
ва ле дошла је до изра жа ја боља 
физич ка при пре мље ност бри
тан ског бор ца. Ква ли тет је нео
спо ран, али током при пре ма смо 
има ли мање пехо ве са повре да
ма тако да смо све га две неде ље 
пред Свет ско првен ство мора ли јед ну неде
љу да паузи ра мо због повре де коле на и 
лон ге те али смо ипак успе ли да се домог не
мо меда ље која би  била још сјај ни ја да смо 

има ли мало више спорт ске сре ће. Наста
вља мо вред но да ради мо како би доно си ли 
још боље резул та те, рекао је Гата рић.

Д. М.

ЏУДО: ШАМ ПИ О НАТ
ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПИО НИ РЕ

Пио ни ри
оду ше ви ли

Нове сна ге Џудо клу ба „Сир ми
јум“ оства ри ле су добар наступ на  
Првен ству Вој во ди не. Сво јим 
редов ним тре нин зи ма  и посве ће
но шћу џудо спор ту сте кли су 
пове ре ње струч ног шта ба да 
насту пе на шам пи о на ту Вој во ди
не. Одлич но су то иско ри сти ли 
боре ћи се лавов ски , изме ђу 
оста лог и из раз ло га да избо ре 
пра во за наступ на шам пи о на ту 
Срби је. Тео до ра Вука со вић, Лана 
Нова ко вић, Маша Жива но вић и 
Мла ђа Мац ка нић осва ја њем 
меда ља директ но су се пла си ра
ли на шам пи о нат Срби је , који ће 
се одр жа ти наред ног викен да у 
Бео гра ду.

САВАТЕ

Игор Шиво љиц ки
тре ћи на све ту

ПОВРА ТАК У ВЕЛИ КОМ СТИ ЛУ: Игор Шиво љиц ки
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ – ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве
На осно ву  чла на 45a. За ко на о пла ни ра њу и из град

њи („Сл. гла сник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/2019др.за кон, 9/2020 и 52/2021) и чла
на 40. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра
де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња 
(“Сл. гла сник РС“, бр.32/2019)

оглашава

РА НИ ЈАВ НИ УВИД
ПО ВО ДОМ ИЗ РА ДЕ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ

РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ НА СЕ ЉА ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Ра ни јав ни увид у тра ја њу од 15 да на одр жа ће се од 
28. сеп тем бра  до 13. ок то бра 2022.го ди не.  

Ела бо рат за ра ни јав ни увид по во дом из ра де План 
ге не рал не ре гу ла ци је на се ља До њи То вар ник, би ће 
из ло жен на ра ни јав ни увид сва ког рад ног да на од 9 до 
14 ча со ва у згра ди Оп шти неса ла Оп штин ског ве ћа, у 
Пе ћин ци ма, у ул. Сло бо да на Ба ји ћа бр. 5.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу вр ши ти 
јав ни увид у из ло жен Ела бо рат  и до ста вља ти при мед
бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку на адре су:Ко ми си ја за 
пла но ве оп шти не Пе ћин ци, Пе ћин ци ма ули ца Сло бо да
на Ба ји ћа бр.5., за кључ но са  12. ок то бром 2022.го ди не.

Све до ста вље не пи сме не при мед бе и су ге сти је 
са став ни су део Из ве шта ја о оба вље ном  ра ном јав ном 
уви ду и мо гу ути ца ти на план ска ре ше ња. redakcija@mnovine.com

WWW.MNOVINE.COM
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Ма чва – ИМТ 0:0; Ме та лац – 
Зла ти бор 0:0; Ин ђи ја То јо Ти рес 
– Но ви Сад 1921 2:3; Ло зни ца 
– Рад 2:5; Рад нич ки НБ – Тра јал 
0:0; Рад нич ки СМ – Же ле зни чар 
0:0; Сло бо да – Је дин ство 0:0; 
ОФК Вр шац – Зла ти бор (од ло
же но).

Но ви Ба нов ци: Омла ди нац 
– По ду на вац 1:0; Ста ра Па зо
ва: Је дин ство – Ста ни шић 1920 
4:0; Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка 
– Ти са 1:3; Пан че во: Ди на мо 
1945 – Ка бел 1:2; Еле мир: 
Наф та гас – Бо рац 1:0; Оџа ци: 
Тек сти лац – Хај дук 1912 1:0; 
Сом бор: Рад нич ки 1912 – ОФК 
Бе чеј 1918 3:1; Ру ма: Пр ви Мај 
– Рад нич ки 1:0.

01. Рад нич ки 7 6 0 1 16:6 18
02. Је дин ство 7 5 0 2 14:10 15
03. Бо рац 7 4 1 2 15:8 13
04. Тек сти лац 7 4 1 2 11:7 13
05. ОФК Бе чеј 7 4 0 3 14:9 12
06. Омла ди нац 7 3 3 1 7:5 12
07. Наф та гас 7 3 2 2 9:10 11
08. Ка бел 7 3 1 3 6:6 10
09. Хај дук 7 3 1 3 6:6 10
10. По ду на вац 7 2 3 2 4:4 9
11. Пр ви Мај 7 2 2 3 7:8 8
12. Ти са 7 2 1 4 14:16 7
13. ОФК Бач ка 7 2 1 4 6:8 7
14. Рад нич ки 7 1 2 4 5:13 5
15. Ди на мо 7 1 1 5 7:15 4
16. Ста ни шић 7 1 1 5 3:13 4

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 7 6 1 0 11:1 19
02. Ин декс 7 5 1 1 16:8 16
03. Сло га (Е) 7 5 0 2 13:9 15
04. Же ле знич. 7 4 1 2 16:7 13
05. Сло бо да 7 4 1 2 11:8 13
06. ГФК Сло вен 7 4 0 3 13:10 12
07. Сло га (Т) 7 3 1 3 7:6 10
08. Радн. (НП) 7 2 3 2 7:6 9
09. Ду нав 7 2 3 2 3:4 9
10. Је дин ство 7 2 2 3 11:6 8
11. До њи Срем 7 2 2 3 6:10 8
12. Ве тер ник 7 2 2 3 5:11 8
13. Мла дост 7 2 1 4 8:13 7
14. Сла ви ја 7 2 0 5 12:13 6
15. Шај каш 7 1 0 6 4:23 3
16. Рад н. (Ш) 7 0 2 5 5:13 2

01. РФК Гра ф. 9 7 2 0 24:7 23
02. ИМТ 10 7 2 1 16:6 23
03. Же ле знич. 10 5 2 3 15:12 17
04. Ин ђи ја 10 4 4 2 18:11 16
05. ОФК Вр шац 9 5 1 3 11:9 16
06. Ме та лац 10 3 3 4 12:11 12
07. Ма чва 10 3 3 4 10:14 12
08. Но ви Сад 10 3 3 4 11:16 12
09. Рад 10 2 5 3 10:11 11
10. Је дин ство 10 2 5 3 9:10 11
11. ГФК Сло б. 10 2 5 3 10:12 11
12. Траyал 10 3 2 5 12:15 11
13. Радн. (СМ) 10 2 4 4 4:7 10
14. Радн.(НБ) 10 3 1 6 5:12 10
15. Ло зни ца 10 3 1 6 10:20 10
16. Зла ти бор 10 2 3 5 12:16 9

Ва ши ца: На пре дак – Оби лић 
1993 1:1; Срем ска Ра ча: Срем 
– Бо рац (Р) 5:2; Ве ли ки Ра дин
ци: Бо рац (ВР) – ЛСК 2:4; Ру ма: 
Фру шка Го ра – Гра ни чар 0:4; 
Би кић До: ОФК Би кић – Је дин
ство 1:0; Но ћај: Змај – Ер де вик 
2017 1:0; Бе ше но во: БСК – 
Зе ка Бу љу ба ша 2:2.

01. БСК 6 5 1 0 23:7 16
02. Гра ни чар 6 5 0 1 22:5 15
03. ОФК Би кић 6 5 0 1 12:3 15
04. Зе ка Буљ. 6 4 1 1 19:6 13
05. ЛСК 6 4 1 1 15:6 13
06. Је дин ство 6 4 0 2 14:7 12
07. Сре мац 6 3 0 3 12:7 9
08. Оби лић 6 2 2 2 9:8 8
09. Ер де вик 6 2 1 3 10:9 7
10. На пре дак 6 0 4 2 4:11 4
11. Змај 6 1 1 4 4:17 4
12. Ф. Го ра 6 1 0 5 3:17 3
13. Бо рац (Р) 6 0 1 5 7:27 1
14. Бо рац (ВР) 6 0 0 6 9:33 0

01. Сло га (Ч) 5 4 1 0 14:5 13
02. Тр го вач ки 5 4 0 1 15:10 12
03. Сло бо да 5 3 0 2 12:8 9
04. Сло га (З) 4 2 1 1 15:12 7
05. Сре мац 4 2 1 1 8:8 7
06. ОФК Бо сут 4 2 0 2 13:10 6
07. Ми трос 5 1 3 1 13:13 6
08. Срем 4 2 0 2 16:18 6
09. ОФК Спар та 5 1 0 4 9:14 3
10. Пла ни нац 4 1 0 3 6:12 3
11. На пре дак 5 0 0 5 4:15 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – Сре мац 
10:0; Но ви Кар лов ци: По лет 
(НК) – Цар Урош 9:0; Аша ња: 
Ка ме ни – Кру ше дол 1:0; Врд
ник: Ру дар – Гра ни чар 0:0; 
Ши ма нов ци: Хај дук 1932 – 
По лет (Н) 0:0; Кр че дин: Фру
шко го рац – На пре дак 0:0; Бу ђа
нов ци: Мла дост – ЧСК 0:2.

01. По лет (НК) 6 5 1 0 31:3 16
02. Ка ме ни 6 5 0 1 13:7 15
03. Хај дук 6 4 1 1 13:2 13
04. Кру ше дол 6 4 1 1 13:4 13
05. По лет (Н) 6 3 1 2 14:6 10
06. Мла дост 6 3 0 3 14:10 9
07. ЧСК 6 3 0 3 9:9 9
08. Фру шко гор. 6 2 2 2 7:9 8
09. На пре дак 6 2 1 3 14:13 7
10. Љу ко во 6 2 1 3 18:18 7
11. Цар Урош 6 2 0 4 16:20 6
12. Гра ни чар 6 1 1 4 11:17 4
13. Ру дар 6 1 1 4 6:13 4
14. Сре мац 6 0 0 6 1:49 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Пар ти зан – Рад
нич ки 4:1; Ви шњи ће во: Хај дук 
(В) – Бо рац 1925 2:0; Ман ђе
лос: Фру шко го рац – Сре мац (Д) 
1:1; По пин ци: На пре дак Ме ри
ди ан – Сло га 2:3; Ку змин: Гра
ни чар – Хај дук (Б) 1:3; Срем ски 
Ми ха љев ци: Срем – Ја дран 
3:0; Вој ка: Сре мац (В) – Шу мар 
4:1; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Под ри ње 3:1.

01. Шу мар 7 5 1 1 23:10 16
02. Сре мац (Д) 7 4 2 1 12:8 14
03. Хај дук (Б) 7 4 2 1 10:6 14
04. Пар ти зан 7 4 1 2 22:9 13
05. На пре дак 7 4 1 2 13:8 13
06. Бу дућ ност 7 4 1 2 12:9 13
07. Срем 7 4 0 3 15:11 12
08. Ја дран 7 3 2 2 12:9 11
09. Гра ни чар 7 3 1 3 12:14 10
10. Фру шко гор. 7 2 2 3 15:13 8
11. Сре мац (В) 7 2 2 3 9:10 8
12. Сло га 7 2 2 3 12:17 8
13. Рад нич ки 7 2 1 4 10:8 7
14. Хај дук (В) 7 2 0 5 6:13 6
15. Под ри ње 7 1 1 5 6:11 4
16. Бо рац 7 0 1 6 2:35 1

СРЕМ СКА ЛИ ГАДо њи То вар ник: Сло бо да – 
Сла ви ја 1:0; Бач ки Ја рак: Мла
дост – Хај дук 0:2; Ин ђи ја: 
Же ле зни чар – Ве тер ник 3:0; 
Ко виљ: Шај каш 1908 – До њи 
Срем 2015 0:1; Шид: Рад нич ки 
(Ш) – Сло га (Е) 0:2; Но ви Сад: 
Ин декс – Сло га (Т) 3:0; Ру мен
ка: Је дин ство – ГФК Сло вен 2:3; 
Ста ри Ба нов ци: Ду нав – Рад
нич ки (НП) 0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ Ба тров ци: Омла ди нац – 

Је дин ство 3:2; Сот: Брат ство – 
Бо рац 0:4; Бин гу ла: ОФК Бин
гу ла – Гра ни чар 0:1; Ги ба рац: 
Син ђе лић – Сре мац 2:1; Јед но
та је би ла сло бод на.

Хрт ков ци: Хрт ков ци – Је дин
ство (К) 7:1; Ма ли Ра дин ци: 
Фру шко го рац – До њи Пе тров ци 
0:4; Сте ја нов ци: Бо рац (С) – 
Је дин ство (П) 2:0.Гра ни чар је 
био сло бо дан.

1. Син ђе лић 3 3 0 0 13:5 9
2. Јед но та 3 3 0 0 9:1 9
3. Гра ни чар 4 2 1 1 14:5 7
4. Бо рац 4 2 1 1 8:5 7
5. Омла ди нац 4 1 3 0 8:7 6
6. ОФК Бинг. 3 1 0 2 6:6 3
7. Сре мац 3 0 1 2 2:6 1
8. Је дин ство 3 0 0 3 4:10 0
9. Брат ство 3 0 0 3 1:20 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Ри ви ца: Пла ни нац – 27.
Ок то бар 1:0; Кр ње шев ци: Сло
га (К) – Вој во ди на 1:3; Јар ков
ци: Бо рац – Ду нав 0:3; Сло га 
(М) ие би ла сло бод на.

1. Ду нав 4 3 1 0 5:0 10
2. Пла ни нац 4 3 0 1 8:3 9
3. 27.Ок то бар 3 2 0 1 10:1 6
4. Сло га (М) 3 1 1 1 3:4 4
5. Сло га (К) 3 1 0 2 3:5 3
6. Вој во ди на 4 1 0 3 4:13 3
7. Бо рац 3 0 0 3 2:9 0

1. До њи Пе тр. 4 4 0 0 18:3 12
2. Хрт ков ци 4 3 0 1 14:7 9
3. Бо рац (С) 3 1 1 1 7:6 4
4. Је дин. (П) 3 1 0 2 5:5 3
5. Је дин. (К) 3 1 0 2 4:14 3
6. Фру шко гор. 3 0 1 2 3:11 1
7. Гра ни чар 2 0 0 2 2:7 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Кар лов чић: Ло вац – Ви тез 
2:1; Пр хо во: Мла дост 1935 – 
Сло вен 2:2; ОФК Бре стач је био 
сло бо дан.

1. Ло вац 3 3 0 0 9:2 9
2. ОФК Брест. 2 2 0 0 6:0 6
3. Мла дост 2 0 1 1 2:5 1
4. Сло вен 3 0 1 2 3:9 1
5. Ви тез 2 0 0 2 1:5 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Срем ска Ми тро ви ца: Тр го
вач ки – Пла ни нац 5:1; Чал ма: 
Сло га (Ч) – Сло бо да 2:1; За са
ви ца: Сло га (З) – ОФК Спар та 
3:2; Бо сут: ОФК Бо сут – На пре
дак 2021 3:1; Ја рак: Сре мац – 
Ми трос 1:1; Срем је био сло бо
дан.

ЖРК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИ ЈА

Поде ла бодо ва
у Кикин ди

Руко ме та ши це инђиј ског 
„Желе зни ча ра“ поде ли ле су 
бодо ве на госто ва њу у Кикин ди 
са исто и ме ном еки пом у утак ми
ци 3. кола Аркус лиге за руко ме
та ши це која је оди гра на у субо
ту, 24. сеп тем бра у Кикин ди.

Инђин чан ке су пове ле на 
самом ста р ту сусре та и већ у 
7. мину ту меча води ле са 2:5. 
Ипак дома ће су успе ле да дођу 
до изјед на че ња 8:8 у 23. мину
ту утак ми це. Држа ле су се игра
чи це „Желе зни ча ра“ и пове ле 
са 9:11, да би затим Нова ков и 
Рада ко вић пости гле по гол и на 
одмор се одла зи са 11:11.

Руко ме та ши це „Желе зни ча
ра“ у дру гом полу вре ме ну изгле
да ле су мно го боље на тере ну. У 

44. мину ту било је 16:20. Међу
тим, када су сви мисли ли да ће 
акту ел не шам пи он ке изво је ва
ти побе ду, дола зи до пре о кре
та. Кикин ђан ке сери јом голо ва 
дола зе до раз ли ке од јед ног 
гола. Да бод оста не на дома ћем 
тере ну потру ди ле су се Чочај и 
Митић. Утак ми ца је завр ше на 
резул та том 26:26 и кре ће вели
ко сла вље Кикин ђан ки које су 
нај при јат ни је изне на ђе ње у нај
ви шем ран гу так ми че ња у жен
ском руко ме ту.

Нај е фи ка сни ја код дома ћих, 
на овом сусре ту, била је Чочај 
са девет постиг ну тих голо ва, 
док је код Инђин чан ки 10 голо ва 
пости гла Дуња Табак. 

 М. Ђ.
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ПОВО ДОМ ЗАВР ШЕТ КА СЕЗО НЕ У ГРАД СКОЈ КУЋИ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 
ОРГА НИ ЗО ВАН ПРИ ЈЕМ ЗА КАЈА КА ШЕ

Успех дола зи уз
вели ки труд и подр шку

Ово го ди шња каја ка шка 
сезо на је завр ше на. Митр о
вач ки каја ка ши су оства ри
ли вели ке успе ха на мно ги 
дома ћим и међу на род ним 
так ми че њи ма и тим пово
дом у уто рак, 20. сеп тем бра 
упри ли чен им је све ча ни 
при јем у Град ској кући. Каја
ка ше митро вач ког „Вала“, 
њихо вог тре не ра и пред сед
ни ка клу ба при мио је Зоран 
Мишче вић заме ник начел ни
ка Град ске упра ве за кул ту ру 
и спорт који је рекао да ови 
спор ти сти достој но репре
зен ту ју како себе, сво је тре
не ре, роди те ље, клуб, тако и 
Град Срем ска Митро ви ца и 
држа ву Срби ју. Он је додао 
да ће Град каја ка ше „Вала“ и 
нов ча но награ ди ти.

–Иза вели ких резул та та 
сто ји вели ки труд, вели ка 
одри ца ња и вели ка бор ба. 
Митро вач ки каја ка ши тре
ба да буду узор дру гој деци 
јер свр ха спор та није само 
пости за ње врхун ског резул
та та, него и добар и здрав 
начин живо та, рекао је 
Мишче вић.

Нема ња Црнић пред сед
ник Спорт ског саве за Гра да 

Срем ска Митро ви ца пред
ста вљао је спор ти сте набра
ја ју ћи њихо ве успе хе. Он је 
рекао да је Бојан Зде лар 
каја каш Клу ба „Вал” и репре
зен та ти вац Срби је, оста вио 
је иза себе још јед ну успе шну 
сезо ну. Само на послед њем 
одр жа ном так ми че њу, екип
ном првен ству Срби је одбра
нио  је дво стру ку титу лу 
држав ног прва ка у јед но се
ди ма на 1000 и 500 мета ра. 
Поред тога Бојан се одлич
но пока зао у сприн ту на 200 
мета ра где је осво јио брон зу.

– Оно што је било нај бо ље 
ове сезо не од мојих резул
та та су сва ка ко две меда ље 
на Свет ском првен ству за 
мла ђе сени о ре. Поред тога 
уче ство вао сам и на сени ор
ском так ми че њи ма где сам у 
А фина ли ма осво јио четвр
то место у јед но се ду на 500 
мета ра. На Европ ском првен
ству за сени о ре био сам вео
ма бли зу меда ље. Могу да 
кажем да сам одр жао кон
ти ну и тет осва ја ња вели ких 
европ ских и свет ских меда
ља и задо во љан одла зим на 
заслу же ни. Изу зет но нам је 
зна чај на подр шка Гра да. Она 

омо гу ћа ва да наш клуб функ
ци о ни ше, поред тога Град 
подр жа ва и сва ког каја ка ша 
поје ди нач но. Пору чио бих 
мла ди ма да се баве спор том, 
није бит но да ли је то кајак 
или било који дру ги, важно је 
да има ју здрав начин живо
та и да коли ко год је могу ће 
буду физич ки актив ни, рекао 
је Зде лар.

Поред Зде ла ра о сво јим 
резул та ти ма је гово ри ла и 
Ана ста зи ја Бајук. Она има 20 
годи на и тре нут но се так ми чи 
у кате го ри ји мла ђих сени о ра, 
а пред њом су још три годи не 
так ми че ња у овој кате го ри ји.

– На купу Срби је била сам 
одмах иза Мари ја Доста нић, 
као дру га мла ђа сени ор ка 
и самим тим сам избо ри ла 
пла сман на Европ ско првен
ство, где сам весла ла дво
сед на 500 мета ра и зау зе ла 
осмо место. За мене је то био 
нај ве ћи успех ове годи не јер 
се так ми чим са две до три 
годи не ста ри јим девој ка ма и 
надам се да ћу у наред ним 
годи на ма пока за ти да вре
дим исто коли ко и оне. Хоћу 
још јед ном да се захва лим 
град ској упра ви зато што нам 

пру жа ју подр шку, про те клих 
пет, шест годи на коли ко сам 
у овом спор ту. Сва ке годи не 
поред нов ча них сред ста ва 
дају нам и подр шку пре ко 
дру штве них мре жа, што исто 
мно го зна чи. Мла ди ма пору
чу јем да тре ба да буду упор
ни у томе што желе, да никад 
не пад ну ако дође до неког 
неу спе ха, да само наста ве 
даље јер тру дом и жељом 
мора доћи до неког успе ха, 
изја ви ла је Ана ста зи ја Бајук.

И Сте фан Врдо љак, који се 
каја ком бави 13 годи на, каже 
да је подр шка Гра да вео
ма зна чај на за оства ри ва ње 
врхун ских резул та та. Он је 
рекао да је за њега био вели
ки успех четвр то место про
шле годи не Првен ству све та 
и ове годи не дру го место на 
Првен ству Евро пе

– Сте као сам титу лу вице
шам пи о на Евро пе. Зна чи 
нам увек сва ки вид подр шке 
и овом при ли ком желео бих 
да се обра тим мла ђим гене
ра ци ја ма да дођу да се упи
шу на кајак, зато што заи ста 
диван спорт и то на отво ре
ном, пору чио је Стфан Врдо
љак. С. Ћ.

При јем у Гра дској кући
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MOZ ZART BET ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Мре же у „Хесни“ оста ле мир не
ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца – ФК „Желе зни чар“ Пан че во 0:0

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Про тић, 
Ивић, Кова че вић, Чара пић (од 38. мин. 
Ристо вић), Игња то вић, Петро вић (од 75. 
мин. Гајић), Пиус (од 75. мин. Илић), Ђор
ђе вић (од 87. мин. Милин ко вић), Спа со је
вић, Грбо вић Тре нер: Дејан Нико лић.

ФК „Желе зни чар“: Жив ко вић, Кона тар, 
Јова но вић, Петро вић (од 79. Реган), Ђор
ђе вић (од 46. мин. Бркић), Кова че вић (од 
46. мин. Обре но вић), Гргић, Балаж, Миро
са вљев (од 60. мин. Зувић), Дими трић 
(од 46. мин. Бача нин), Сим че вић. Тре нер: 
Томи слав Сивић.

Жути кар то ни: Грбо вић, Ристо вић, Кова
че вић, Гајић („Рад нич ки), Сим че вић, Гргић 
(„Желе зни чар“).

Глав ни суди ја: Сте фан Ђокић, помоћ ни
ци Митић, Крстић.

У 10. колу Moz zart Bet Прве лиге Срби
је, у субо ту 24. сеп тем бра 2022. годи не 
еки пе „Рад нич ког“ и „Желе зни ча ра“ оди
гра ле су нере ше но, без голо ва и упи са ле 
по један првен стве ни бод. Публи ка која је 
испу ни ла гле да ли ште на „Агро па пук аре
ни“ сва ка ко је оче ки ва ла више, наро чи
то кад је у првом мину ту меча, тек што је 
лоп та кре ну ла са цен тра, дома ћа еки па 
пре ко Мар ка Кова че ви ћа има ла иде ал ну 
при ли ку за вод ство. Девет ка митро вач ког 
тима при хва тио је одлич ну лоп ту саи гра
ча Пиу са и нашао се уса мљен, иско са са 
десне стра не госту ју ћег гола, али је њего
ва лоп та завр ши ла поред ста ти ве гол ма
на Мла де на Жив ко ви ћа. Дома ћи нави ја чи 
уза луд су „трља ли руке“ јер је у настав ку 
виђе на углав ном бор ба на сре ди ни тере
на са доста непре ци зних пасо ва на обе 
стра не, па током првог полу вре ме на нису 
забе ле же не изглед не при ли ке. Наста вак 
утак ми це донео је више жеље па су игра
чи „Рад нич ког“ већ у 48. мину ту запре ти
ли недо вољ но пре ци зним уда р цем Ђор ђа 
Петро ви ћа са дис тан це. Иде ал ну при ли ку 
себи је ство рио Крста Ђор ђе вић када је у 
52. муну ту одлич но пову као лоп ту у прав
цу шесна е стер ца и непре ци зно шути рао са 
десне стра не. Гости су озбиљ ни је запре ти

ли у 56. мину ту, да би пет на е стак мину та 
касни је рас по ло же ни Дарио Гргић по сре
ди ни гола при хва тио лоп ту која се одби ла 
после пре ки да и упу тио сна жан волеј уда
рац који је чувар мре же Митров ча на одбра
нио. До кра ја меча дома ћи ни су запре ти ли 
пре ко Ђор ђе ви ћа у 82. мину ту, да би тек у 
надок на ди вре ме на Горан Бркић поку шао 
сна жним шутом из даљи не са два де се так 
мета ра пого див ши гол ма на „Рад нич ког“. 
Нере шен резул тат чини се као нај ре ал
ни ји иако је „Рад нич ки“ имао изглед ни је 
при ли ке. Дома ћи тим пока зао је сада већ 
хро нич ни про блем са завр шни цом, док се 
од гости ју из Пан че ва, у чијим редо ви ма 
насту па низ иску сних супер ли га шких игра
ча и који су у врху првен стве не табе ле, 
оче ки ва ло више. У наред ном колу „Рад
нич ки“ ће бити гост „Зла ти бо ра“ у Чаје ти ни.

Шеф стру ке „Желе зни ча ра“ Томи слав 
Сивић сма тра да је дома ћа еки па крај њом 
бор бе но шћу успе ла да „затво ри“ њего ву 

еки пу која није успе ла да успо ста ви жеље
ну игру а самим тим ни већи број шан си. 
Дејан Нико лић, тре нер митро вач ког тима 
сма тра да је ова утак ми ца део сери је 
тешких сусре та њего ве еки пе, с обзи ром 
да је по њего вој оце ни „Желе зни чар“ један 
од нај о збиљ ни јих тимо ва у лиги.

– Ушли смо у утак ми цу изу зет но јако, 
дисци пли но ва но, пре све га так ми чар ски. 
Зна ли смо на који начин еки па „Желе зни
ча ра“ може да нас угро зи ако успо ста ви 
пас игру и са тим ква ли те том који има ју 
сигур но би смо били у про бле му. Нисмо им 
то дозво ли ли и из неког доброг бло ка има
ли смо три изу зет но добре ситу а ци је које 
нисмо реши ли. Опет се пона вља наша ста
ра бољ ка  нее фи ка сност. Немам шта да 
заме рим мојим игра чи ма. Да би се побе ди
ла утак ми ца мора да се да го а ми то тре
нут но тешко ради мо. Надам се да ће то у 
неким наред ним утак ми ца ма бити боље, 
закљу чио је тре нер Нико лић.  Д. М.

Повре да Ђор ђа Петро ви ћа јед ног од бољих игра ча „Рад нич ког“ у недељ ном мечу

ФК „ИНЂИ ЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Пораз „зеле нобелих“ у дер би ју
ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја – РФК „Нови Сад 1921.“ Нови Сад 2: 3 (1:0)

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Чупић, 
Недељ ко вић, Десан чић, Ђурић (Ђурић 
77′), Вуко вић (Ђурич ко вић 90′), Мар ко 
Сто ја но вић (Јањић 68′), Бојо вић (К), Мија
и ло вић, Ђур ко вић (Кукољ 68′), Сла ви ша 
Сто ја но вић, Радо са вље вић (Сте ва но вић 
77′). Тре нер: Јован Голић.

РФК „Нови Сад 1921.“: Еле син, Вука
со вић (Јова но вић 63′), Нема ња Илић, 
Ради во је вић, Јован Илић, Вуја кли ја (Мла
де но вић 63′), Мило са вљев (Кари шић 63′), 
Сер дар (Трич ко вић 87′), Кокир (Бала ба
но вић 76′), Мило ше вић (К), Андре је вић. 
Тре нер: Бран ко Жигић

Фуд ба ле ри „Инђи ја Тојо Тајерс“ у субо
ту, 24. сеп тем бра у окви ру 10. кола Прве 

лиге Срби је уго сти ли су на ста ди о ну 
„Тојо Тајерс аре на“ еки пу РФК „Нови Сад 
1921.“. Инђин ча ни су дожи ве ли пораз у 
ком шиј ском дер би ју у којем су води ли са 
2:0 све до 66. мину та сусре та.

Дома ћи су до 1: 0 сти гли у 35.мину ту 
меча. После цен тар шу та са леве стра
не, лоп та пада код дру ге ста ти ве, Радо
са вље вић лоп ту гла вом шаље у мре жу 
гол ма на Еле си на. Дру ги гол за „зеле но
беле“ пада у 52. мину ту меча. Фау ли ран 
је Десан чић и суди ја је пока зао на белу 
тач ку. Нај бо љи стре лац дома ћи на Сла
ви ша Сто ја но вић био је сигу ран са беле 
тач ке за 2: 0.  

Убр зо потом тре нер гости ју уво ди три 

кључ на игра ча који ће даље про ме ни ти 
ток ове утак ми це. 

Један од њих, Мла де но вић, у настав
ку меча пости же први гол за Ново са ђа
не. Играо се 66. минут. Кукољ на сре ди
ни тере на узи ма лоп ту, усле ди ла је брза 
акци ја гости ју, и Мла де но вић шути ра 
испод Чупи ћа за 1: 2. 

У 79. мину ту гости доби ја ју при ли ку да 
изјед на че са беле тач ке након фау ла над 
Мла де но ви ћем. Пре ци зан је био Јован 
Илић, 2: 2. 

Кона чан резул тат поста вљен је у 
послед њем,  90. мину ту игре. Мре жу 
Чупи ћа гла вом је затре сао Нема ња Илић 
за 2: 3. М. Ђ.
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ПИО НИР КЕ „СРЕ МА“ ПЕТЕ, А ПИО НИ РИ ШЕСТИ НА АТЛЕТ СКОМ ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ

Премашена очекивања
На екип ном Првен ству Срби је за ста

ри је пио ни ре атле ти ча ри и атле ти чар ке 
АК „Срем“ су били врло добри. Пио нир ке 
су осво ји ле 5. место од 18 еки па са тери
то ри је Срби је.

Ива Бежа но вић је осво ји ла нај ви ше 
бодо ва за еки пу, тре ћим местом у ско
ку у вис (1,57 м) и четвр тим местом у 
баца њу копља од 400 г (34,30м). Ката
ри на Шко рић, ина че мла ђа пио нир ка,  
сјај но је истр ча ла 800м и осво ји ла тре ћу 
пози ци ју (2:32,89), док је у баца њу кугле 
(3кг) била деве та са 8,66 м. Тара Жарић 
је побе ди ла у сво јој гру пи на 1500 м а 
у укуп ном пла сма ну је била четвр та са 
5:30,23. Тео до ра Чонић је осво ји ла два 
сед ма места, у ско ку у даљ (4,97м) и на 
80м са пре по на ма (12,82). Мио на Мак
симо вић је на 300м била десе та (45,84) 
а на 100м четр на е ста (14,05), док је шта
фе та 4x100м у саста ву Шко рић, Бежа
но вић, Мак си мо вић и Чонић била сед ма 
са 52,05. Укуп но су осво ји ле 122 бода и 
у укуп ном пла сма ну пре те кле неке од 
већих клу бо ва у Срби ји као што су Црве
на Зве зда, Мла дост из Зему на, кра гу
је вач ки Рад нич ки или Бео град ски Пар
ти зан. Пио ни ри „Сре ма“ осво ји ли су 6. 
место од 14 еки па.

Лазар Ђако вић  био је тре ће пла си ра
ни у баца њу копља од 600 г доба цив ши 
га до 40.86м. Мар ко Лукач је био четвр
ти на 100м са 12.32 док је на 300м био 
сед ми са 39.45. Михај ло Вук Комле нић 
је био четвр ти на 2000м са 6:34,89 и сед
мо пла си ра ни у ско ку у даљ са 5.28м. 
Вео ма бор бен је био и Филип Митро
вић у трци на 800м где је осво јио шесто 
место (2:30.88). Шести је био и Давид 

Пер ко вић у баца њу кугле од 4кг са пре
ба че них 11,10м.  Нај мла ђи Мар ко Ива но
вић, још увек мла ђи пио нир, је осво јио 
два четр на е ста места, у трци на 100 м 
са пре по на ма и у ско ку у вис, али је и 
његов допри нос екип ном пла сма ну еки
пе вели ки. Шта фе та 4x100м у саста ву 
Ива но вић, Комле нић, Пер ко вић, Лукач је 
била два на е ста.  Као и жен ска еки па и 
мом ци су се пла си ра ли испред Црве не 
Зве зде, Пар ти за на, Про ле те ра.

Оче ки ва ња су била да пио нир ке 
оства ре пла сман у првих шест еки па, 
док се за пио ни ре оче ки ва ло да ће бити 
у нај бо љем слу ча ју на осмој пози ци ји. И 
мом ци и девој ке су пре ма ши ли оче ки ва
ња и пока за ли како се бори за свој клуб 
и град, кажу у „Сре му“. Ови пла сма ни 
одр жа ва ју АК „Срем“ на шестој пози ци ји 
једин стве не листе клу бо ва Срби је, само 
два так ми че ња пре кра ја сезо не.

Д. М.

Михај ло Вук Комле нић, Мар ко Лукач и Давид Пер ко вић

ПИО НИ РИ АК „СИР МИ У МА“ ДРУ ГИ У СРБИ ЈИ 

Нај мла ђи запа же ни на митин гу у Шап цу
У субо ту 24. сеп тем бра на Атлет ском ста ди о ну у Срем

ској Митро ви ци у орга ни за ци ји Срп ског атлет ског саве за и 
Атлет ског клу ба „Сир ми ум“ одр жа но је Првен ство Срби је 
за пио ни ре и пио нир ке (У16) које по резул та ти ма и кон ку
рен ци ји никад није било број ни је и ква ли тет ни је.

Атлет ски клуб „Сир ми ум“ имао је пред став ни ке у мушкој 
кон ку рен ци ји који су зау зе ли дру го место. Еки пу су чини
ли Стра хи ња Чикић, Сте фан Ђонић, Лука Крње вић, Мар
ко Лазић, Алек са Милу ти но вић, Ненад Спа со је вић, Петар 
Пољак, Стра хи ња Сла ву је вић и Јован Рат ке лић. 

– У изу зет но јакој кон ку рен ци ји нај бо љих клу бо ва Срби
је ови мом ци су пока за ли лавље срце и бори ли се као 
један. Фан та сти чан успех заи ста, огро ман залог и потен
ци јал за будућ ност, нагла ша ва тре нер „Сир ми у ма“ Сло бо
дан Маца но вић.

Осам меда ља, од чега пет злат них, осво ји ли су нај мла ђи 
атле ти ча ри „Сир ми у ма“ на Госпо јин ском, сада већ тра ди
ци о нал ном митин гу у Шап цу одр жа ном про шлог викен да. 
Злат не меда ље осво ји ле су Мила Мимић и Алек сан дар 
Радо ва но вић у ско ку у даљ, Андреа Мари чић тако ђе у 
ско ку у даљ и Дејан Мој син у баца њу вор тек са. Поно во 
је пости гао даљи ну пре ко 50 м  ово га пута 50,28. Сре
бр на меда ља при па ла је сјај ној Маши Тра ви ци на 60 м. 
Брон за не меда ље осво ји ли су Урош Петро вић, Уна Девет 
и Огњен Тубић. Врло добре насту пе има ли су и Ким Срет
ко вић, Мина Петро вић, Ана ста си ја Стан ко вић, Таја Риба
рац и дру ги так ми ча ри овог клу ба. Д. М.

Тре нер и пио ни ри „Сир ми у ма“ са пеха ром 
дру го пла си ра не еки пе на атлет ском Првен ству Срби је
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ОДР ЖАН 4. РУМ СКИ ПОЛУ МА РА ТОН

Кипру то побе дио новим рекор дом

Кени јац Стен ли Кипру то је 
побед ник ово го ди шњег 4. Рум
ског полу ма ра то на, а његов 
резул тат од 1:06.44 је, ујед
но, и нови рекорд. Под се ти мо, 
и прет ход ни рекорд је држао 
његов суна род ник Самју ел Нај
беи Кипли мо. У жен ској кон ку
рен ци ји нај у спе шни ја је била 
Нора Тркља Боца, атле ти чар ка 
бео град ске „Црве не зве зде“ која 
је кроз циљ про шла резул та том 
1:21:41. То зна чи да посто је ћи 
рекорд Тео до ре Симо вић са 
резул та том 1:17:41 није обо рен 
на овом полу ма ра то ну.

Ове годи не је било пре ко 350 
уче сни ка, а Рум ски полу ма ра
тон је зва нич но отво рио Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума.

Он је ука зао да Румља ни 
пошту ју ову мани фе ста ци ју и да 
су је при хва ти ли што су пока за
ли и прет ход них годи на када је 
она одр жа ва на, сем дво го ди
шње пау зе иза зва не коро ном. 

– Вре мен ске при ли ке нам иду 
на руку, усло ви за трча ње су 
иде ал ни и при ја вље но је пре
ко 350 так ми ча ра у раз ли чи тим 
кате го ри ја ма, што потвр ђу је да 
је ова мани фе ста ци ја поста ла 
пре по зан тљи ва изван окви ра 
Руме. Ми издва ја мо зна чај на 
сред ста ва за спорт, а ова мани
фе ста ци ја је бит на јер пома
же да афир ми ше мо спорт ске 
сти ло ве живо та и моти ви ше мо 
мла де људе да се укљу че у 
спорт ске актив но сти. Она има 
и зна чај ну тури стич ку димен
зи ју, с обзи ром да је део наше 
тури стич ке пону де када је мани
фе ста ци о ни тури зма у пита њу. 
Дакле, Рума поста је пре по зна
тљи ва не само по зна чај ним 
кул тур ним мани фе ста ци ја ма, 
него и ова ко вели ким и афир ми
са ним спорт ским мани фе ста ци
ја ма, рекао је Кова че вић.

Први је кроз циљ, како смо 
наве ли и у насло ву тек ста, 
про шао Стен ли Кипру то. Овај 
три де сет дво го ди шњи Кени јац 
је по дру ги пут у Руми , а ово
го ди шње уче шће је кру ни сао и 
рекор дом. 

– Задо во љан сам, вре ме је 
било добро и изу зет но ми је 
дра го што сам обо рио рекорд 
Рум ског полу ма ра то на. Уна
пред се раду јем да се поно во 
види мо сле де ће годи не, рекао 
је Стен ли Кипру то.

Са њим је била и наша позна
та мара тон ка Оли ве ра Јеф тић, 
с обзи ром да су дуго го ди шњи 
при ја те љи и чла но ви АК „Мла
дост“ из Ужи ца. 

– Дра го ми је да је Стен
ли овде трчао и побе дио. И ја 
сам пла ни ра ла да уче ству јем и 
обо рим рекорд ста зе, али сам 
пре два дана искре ну ла зглоб, 
тако да сам мора ла да про пу
стим трку. Стен ли је тај посао 
одлич но одра дио, он ми пома
же око тре нин га а ово веруј те 
трчи са пола сна ге, толи ко је 
добар так ми чар. Рума је див на, 
хва ла орга ни за то ри ма што су 
ме зва ли, ја сам заи ста желе

ла да дођем и обо рим рекорд. 
Про шле сед ми це сам побе ди
ла у Сара је ву и тамо пости гла 
рекорд, да сам то поно ви ла и 
овде то био рекорд, али ето и 
повре де се деша ва ју, рекла је 
наша про сла вље на мара тон
ка и наја ви ла да ће и сле де ће 
годи не доћи у Руму, било као 
уче сни ца или само као тре нер.

У жен ској кон ку рен ци ји је нај
бо ља била Нора Тркља Боца, 
атле ти чар ка бео град ске „Црве
не зве зде“, ина че рође на Субо
ти чан ка. 

– Не могу да опи шем коли ко 
сам срећ на, била сам спрем на 
још на про ле ће али се није дало 
да побе дим. Јако је тешка ста
за, вре ме је било добро, први 
пут сам трча ла у Руми и први 
пут сам уоп ште у Руми, иако 
сам из Вој во ди не, рекла нам је 
Нора која је дода ла да је ово 
њен нај бо љи резул тат до сада.

Међу уче сни ци ма Рум ског 
полу ма ра то на је био и Него мир 
Гаји нов из Новог Сада који има 
пуних 68 годи на. Зани мљи во је 
да је почео да тре ни ра и трчи у 
фебру а ру ове годи не и ово му је 
четвр ти полу ма ра тон. 

– Немам неке резул та те, 
трчим око два и по сата, али 
сам сва ку трку завр шио. Имам 
сва ко днев не тре нин ге, нај че
шће истр чим 10 км и то је све. 
Ја сам бици кли ста и возио 
сам оне бре ве те и пре ко 1.000 
км, а пре две годи не сам имао 
можда ни удар и после тога, 
поред тога што и даље возим 
бицикл, додао сам још и трча
ње. Видим да ми иде, ина че да 
се не кре ћем ко зна шта би било 
од мене Зна чи нај бо љи лек за 
такве ства ри је кре та ње, пору
чио је Него мир.

Како реко смо, било је пре ко 
350 так ми ча ра, а за нај бо ље 
су биле пред ви ђе не и вред не 
награ де у обе кон ку рен ци је.

За прво место је нов ча на 
награ да 30.000 дина ра, за дру
го 20.000, тре ће 12.000, четвр то 
7.000 и пето 5.000 дина ра. 

Награ де од 15.000 дина ра 
су при пре мље не и за нај бр жег 
Румља ни на и нај бр жу Румљан
ку. Трка чи по ста ро сним кате
го ри ја ма у обе кон ку рен ци је 
40+,50+,60+ као и нај ста ри ји и 
нај мла ђи уче сник у апсо лут ној 
кон ку рен ци ји били су посеб но 
награ ђе ни. Поред награ де за 
пла сма не, за так ми ча ре у обе 
кон ку рен ци је, уко ли ко истр
че нови рекорд ста зе, додат
на награ да је 150 евра, што је 
Стен ли Кипру то и пости гао. У 
окви ру Рум ског полу ма ра то на 
одр жа на је и шта фет на трка 
7x3, као и ДДОР Трка задо вољ
ства од чија је дужи на седам 
кило ме та ра. Као и на прет ход
ним так ми че њи ма орга ни зо ва
на је и трка беба у пуза њу под 
нази вом Нео н Бам би ни Мара
тон. 

Орга ни за тор Рум ског полу
ма ра то на је Спорт ски савез 
под покро ви тељ ством Општи не 
Рума. С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић 
отва ра полу ма ра тон Старт 4. Рум ског полу ма ра то на

 Кипру то оба ра рекорд
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ БСК БЕШЕНОВO

Победе и допадљив
фудбал враћају публику

Чињеница да су играчи БСК  а до сада остварили пет везаних победа и један реми 
постигавши 23 гола, допринела је великом интересовању публике, па многи локални 
навијачи поред утакмица, заинтересовано прате чак и тренинге играча у плаво  белим 
дресовима. Старт текуће сезоне тренутно обећава неупоредиво више у односу на 
претходно првенство

Фудбалски клуб БСК из Бешенова 
последњих неколико година стабилан 
је члан Међуопштинске фудбалске 
лиге „Срем“ а након првих шест кола 
ове сезоне, кao једина непоражена 
екипа налази се на челу првенственог 
каравана у групи „Запад“. У недељу 25. 
септембра Бешеновци су на свом терену 
резултатом 2:2 ремизирали са екипом 
„Зеке Буљубаше“ из Равња. Домаћин је 
водио у два наврата головима Живана 
Ћирића и Душана Совиља, али су 
их гости сустигли погоцима Милоша 
Пармаковића. Чињеница да су до сада 
остварили пет везаних победа и један 
реми постигавши 23 гола допринела 
је великом интересовању публике, па 
многи локални навијачи поред утакмица, 
заинтересовано прате чак и тренинге 
играча у плаво  белим дресовима. 
Старт текуће сезоне тренутно обећава 
неупоредиво више у односу на 
претходно првенство.

Фудбалском успону бешеновачког 
клуба који од давне 1928. године 
баштини богату спортску традицију, 
нису ишле „на руку“ околности из сезоне 
2020/21. године услед чињенице да је 
због пандемије корона вируса тадашњу 

Подручну а данас Сремску фудбалску 
лигу напустио неуобичајено велики број 
од 6 екипа, па је БСК са чак 45 освојених 
бодова као тринаестопласирани тим  

шести од позади, морао да се врати у 
јединствену Међуопштинску лигу у коју је 
ушао 2018. године. Дотадашња историја 
клуба углавном је везана за наступе 
у градској и општинској фудбалској 
лиги на подручју Сремске Митровице, 
где су момци са фрушкогорских 
падина правили солидне резултате. 
Систематска улагања у инфраструктуру, 
атрактивне играче и опредељење 
да се на бешеновачком терену, без 
императива да се по сваку цену 
оствари пласман у више такмичарске 
рангове, учинили су да БСК данас има 
квалитетно селектиран тим који је у 
летњем прелазном року појачан са 12 
нових играча. Интересантно да је један 
од њих Бранислав Недимовић, актуелни 
српски министар пољопривреде који је 
годинама уназад активан играч у многим 
клубовима из околине Града Сремске 
Митровице. До сада је постигао неколико 
првенствених голова а у стручном штабу 
кажу да је упркос многим обавезама 
један од редовнијих и одговорнијих 
играча на сваком тренингу и утакмици. 
На челу клуба је Драгољуб Лакетић који 
је од 2008. године, највише уз подршку 
локалне самоуправе знатно унапредио 

Фудбалери и стручни штаб „БСК“а на последњем тренингу пред сусрет са „Зеком Буљубашом“

Тренер Драшко Сладојевић (лево)
са  клупским оперативцем и 
помоћним тренером Марком Илићем
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услове за тренинге, игру и навијаче. 
Кренуло се од уређења свлачионица, 
да би од 2009. године почела комплетна 
реконструкција терена која је потрајала 
годину и по дана. Пласман у јединствену 
лигу 2018. године значио је обнову 
ограда и убрзање радова на изградњи 
модерног гледалишта са столицама. У 
међувремену је обезбеђено осветљење 
за вечерње тренинге а у току су 
припреме за подизање вишенаменских 
клупских просторија и постављање 
заливног система. 

Фудбалере и стручни штаб Бешеноваца 
посетили смо на последњем тренингу 
пред недељни окршај са гостима из 
Равња. Од Марка Илића, некадашњег 
играча, главног и помоћног тренера, који 
се бави спортским сектором и многим 
пословима у клубу, сазнајемо да је дуел 
за „Зеком“ први озбиљнији овосезонски 
испит за његову екипу. Анализирајући 
учинак на почетку првенства осврћемо 
се на протеклу сезону у којој БСК није 
остварио запажен резултат, иако је, како 
каже Илић, на свом терену победио све 
фаворите и доказао да је противницима 
тешко да са терена у Бешенову лако 
однесу бодове. 

– Имали смо и прошле сезоне 
квалитетну екипу али не у мери да 
може да врати клуб у Сремску лигу. 
Овог лета појачали смо се са 12 играча 
у свим линијама тима. Имамо чак три 
нова голмана а нико нас није напустио. 
На списку нам је чак 28 играча и то 
нам ствара „слатке муке“ јер кад треба 
саставити тим неко мора да „отпадне“, 
а такву одлуку није лако донети јер сви 
желе да играју, што је и логично. Доста 
добрих играча и фудбалских имена 
која у Сремској Митровици и нашем 
фудбалу значе приступило је нашем 
клубу. У БСК  у се дефинитивно добро 
тренира и ради, тако да смо, рекао бих 
очекивано добили неколико утакмица на 

почетку првенства, али нас у наставку 
очекују знатно тежи противници. Таква 
је свакако и екипа „Зеке Буљубаше“ 
која има доста младих али и искусних 
играча и доброг тренера, каже Марко 

Илић и додаје податак да је половина 
фудбалера са клупског списка из самог 
Бешенова, тако да бар пет „домаћих“ 
играча увек почиње сваку првенствену 
утакмицу. 

У међувремену, из румског „1. маја“ 

у екипу су се вратила и три млада 
перспективна играча, од којих су два у 
статусу „бонуса“.

Ову сезону на клупи бешеновачког 
БСКа почео је искусни тренер 
Мирослав Балашћак, али је екипу у 
наставку преузео Марко Илић, да би 
у недељном сусрету са Равњанцима 
свој тренерски деби у сениорској 
конкуренцији забележио Драшко 
Сладојевић, популарни Крџа како га 
знају многи љубитељи фудбала у 
Mитровици и Срему. Сладојевић је 
бивши фудбалер митровачких клубова 
„Срема“, „Радничког“, и других познатих 
тимова а једно време на заласку 
активне каријере био је и играч БСК  
а. Био је ангажован као део стручног 
штаба појединих клубова а са играчима 
Бешенова радио је протеклих десетак 
дана. На основу првих утисака он 
тврди да је БСК један од озбиљније 
организованих клубова који по 
много чему превазилази постојећи 
такмичарски ранг.

– Већину момака из клуба познајем од 
раније. Са некима сам чак и играо. Тим је 
спој искуства и младости и настојаћемо 
да наставимо победничку серију. Лепо 
је бити први на табели али то носи и 
одређену одговорност јер свака екипа 
хоће да победи првака. На нама је да 
се организујемо и „скупимо“ како би смо 
наставили у непобедивом ритму. Момци 
се добро одазивају обавезама и раду на 
тренинзима а већина од њих много су 
прошли у фудбалу и знају шта то значи, 
каже тренер Сладојевић и наглашава 
да је реално очекивати висок пласман 
на крају првенства и борбу за улазак у 
Сремску лигу, али напомиње да треба 
бити опрезан и стрпљив јер је до краја 
остало још седам кола у овом делу 
првенства и цела наредна полусезона 
где је у оптицају велики број бодова.

Дејан Мостарлић

Појачања на
почетку сезоне  

У бешеновачки фудбалски клуб 
ове сезоне дошли су: голмани Душан 
Шовљански, Милутин Христов и 
Дејан Шивољицки, крилни играч 
Урош Племић, центарфор Бранислав 
Недимовић и Војислав Бранковић 
из кузминског „Граничара“. Нови 
„бонуси“ су задњи везни играчи 
Владимир Ковачевић и Дејан Бакић. 
Нови штопери су Саша Паунић и 
Горан Стевић, шпиц играч Здравко 
Милановић и искусни поливалентни 
играч Душан Совиљ. Поред њих у 
конкуренцији су Павле Кованџић, 
Томислав Племић, Бранислав Ћирић, 
Душан Племић, Владимир Цвијетић, 
Живан Ћирић, Срђан Митровић, 
Владимир Зељковић, Дејан 
Новаковић, Небојша Милановић, 
Милан Босанчић, Марко Милетић, 
Александар Томић, Здравко Лазић, 
Војислав Вранковић, Влада Кованџић 
и Лаза Маринковић. Поја ча ње Беше но ва ца у лет њем прела зном року  Бра ни слав Неди мо вић

Доста добрих играча и 
фудбалских имена која у 

Сремској Митровици и 
нашем фудбалу значе 
приступило је нашем 

клубу. У БСК  у се 
дефинитивно добро 

тренира и ради, тако да 
смо, рекао бих очекивано 

добили неколико утакмица 
на почетку првенства, али 

нас у наставку очекују 
знатно тежи противници. 
Таква је свакако и екипа 

„Зеке Буљубаше“ која има 
доста младих али и 

искусних играча и доброг 
тренера, каже Марко Илић 

и додаје податак да је 
половина фудбалера са 

клупског списка из самог 
Бешенова, тако да бар пет 

„домаћих“ играча увек 
почиње сваку првенствену 

утакмицу
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Ни кад ја чи
Ко нач но, за све љу би те ље ко шар ке 

до ла зи оно пра во. До бро, има ли смо 
Европ ско пр вен ство на ко јем смо се 

про ве ли као бо си по тр њу. По сле ве ли ког 
раз о ча ре ња и де пре си је услед ита ли јан
ског ша ма ра, до ла зи пе ри од клуп ске 
ко шар ке ко ја би, ба рем у те о ри ји, тре ба ло 
да из бри ше се ћа ње на сеп тем бар ско 
по ср ну ће на ших асо ва.

По чи ње ре ги о нал на АБА ли га, а од мах 
за њом и так ми че ње у Евро ли ги ко је се у 
Ср би ји са не стр пље њем иш че ку је. Раз лог 
је већ сви ма по знат – уче шће на ша два 
нај ве ћа клу ба у нај е лит ни јем европ ском 
так ми че њу.

Али кре ни мо ре дом. Чи ни се да АБА 
ли га ни кад у исто ри ји ни је би ла ја ча. Већ 
и врап ци на гра ни зна ју да су се и Пар ти
зан и Зве зда сил но по ја ча ли и да ће сва
ка ко ак це нат би ти на окр ша ју ове две 
еки пе, ка ко у АБА ли ги, та ко и у Евро пи. 
Ме ђу тим, тре ба на по ме ну ти да се и дру ги 
клу бо ви до бро спре ма ју за по че так се зо
не. Ка да се ба ци по глед на са ста ве по је
ди них еки па, из не на ђу ју ће је мно го по зна
тих име на из до ма ће, али и европ ске 
ко шар ке.

По ред Зве зде и Пар ти за на, ту је сва ка
ко и под го рич ка Бу дућ ност ко ја је, чи ни 
се, из се зо не у се зо ну све ја ча. Са но вим 
тре не ром Вла ди ми ром Јо ва но ви ћем, 
Цр но гор ци има ју ве ли ке ам би ци је, ма да 
су све сни да тре нут но срп ским клу бо ви ма 
те шко мо же да се при смр ди. Ипак, се зо на 
је ду га, и сва ка ко да ће се ве чи ти при лич
но тро ши ти на утак ми ца ма Евро ли ге. На 
Бу дућ но сти је да ис ко ри сти сва ку гре шку 
ри ва ла и по ку ша да из не на ди. Оте жа ва ју
ћа окол ност им је то што су се ску пи ли тек 
пет на е стак да на пред по че так се зо не, с 
об зи ром на то да је ве ли ки део еки пе уче
ство вао на Европ ском пр вен ству. Са ма та 
чи ње ни ца, пак, до вољ но го во ри о сна зи 
њи хо вог са ста ва.

Це де ви та већ го ди на ма сло ви за 
озбиљ ну еки пу ко ја мо же да се уме ша у 
бор бу за врх та бе ле, а њи ма тре ба при
до да ти и Иго кеу и ФМП. На рав но, Зве зда 
и Пар ти зан су ап со лут ни фа во ри ти у 
овом так ми че њу, али ће би ти за ни мљи во 
ви де ти ка ко ће из гу ра ти се зо ну у ли ги 
ко ја је све ја ча. А ам би ци је у Евро пи 
ра сту.

Ка да смо код Евро пе, ово го ди шње так
ми че ње у Евро ли ги ће си гур но при ву ћи 
нај ви ше па жње у Ср би ји, још од пе ри о да 
ка да су цр но – бе ли под вођ ством Ду ле та 
Ву јо ше ви ћа пра ви ли од лич не ре зул та те 

и ски да ли скалп европ ским ве ли ка ни ма.
Са да је си ту а ци ја ипак мно го дру га чи ја. 

Ви ше нов ца је у игри, а ко ли ко ви ди мо, 
на ши клу бо ви се све ви ше окре ћу стран
ци ма. По себ но Пар ти зан, ко ји је увек био 
ра сад ник срп ских та ле на та. Ка ко са да 
ства ри сто је, Жељ ко Об ра до вић је по га
зио ре чи ко је је сво је вре ме но из го во рио, 
а ти ца ле су се мла дих игра ча и њи хо ве 
уло ге у ти му. Тре нут но га баш за бо ле за 
рад са на шим клин ци ма. Тре ба му тро
феј. И то од мах.

У том ду ху је Пар ти зан и са ста вио еки
пу. Мно ги већ са да сти дљи во про вла че 
те зу да им је ам би ци ја фај нал фор Евро

ли ге. На рав но, дуг је пут до тле, али с 
об зи ром на то ка квим игра чи ма рас по ла
же наш клуб, и узев ши у об зир ко је Жељ
ко Об ра до вић, ни шта ни је не мо гу ће.

Цр ве на Зве зда је кре ну ла у пред се зо ну 
слич ним пу тем. До ве де на је го ми ла по ја
ча ња, а је ди на раз ли ка је што су да ли 
шан су мла дом тре не ру Вла ди Јо ва но ви
ћу. Упра во у то ме ле жи ениг ма: да ли ће 
се цр ве но – бе ли по но во му чи ти на 
европ ској сце ни, или ће мла ди струч њак 
про на ћи до бит ну ком би на ци ју и за јед но 
са сво јом еки пом би ти фак тор у Евро ли
ги.

Сва ка ко да ће по себ на по сла сти ца 
би ти евро ли га шки ду е ли из ме ђу на ша 
два нај ве ћа клу ба. Чи та ва Евро па ће 
има ти при ли ку да се уве ри да се у Ср би
ји нај ва тре ни је пра ти ко шар ка. По себ но 
ће очи би ти упр те у гробаре ко ји, за раз
ли ку од фуд ба ла, има ју огром ну ба зу 
ко шар ка шких на ви ја ча. С то га не чу ди и 
по да так да су обо ри ли ре корд Евро ли ге 
по бро ју про да тих се зон ских ка ра та, а 
ме че ви ће се игра ти у Аре ни. Че ка нас 
спек такл.

Тре ба спо ме ну ти и то да је Ср би ја 
до би ла још јед но „по ја ча ње“ у 
европ ској ко шар ци. Наш слав ни 

ко шар каш, Де јан Бо ди ро га је но ви пред
сед ник Евро ли ге. Чи ње ни ца ко ја сва ка ко 
зву чи као ве ли ко при зна ње срп ској 
ко шар ци. На рав но, не тре ба оче ки ва ти 
ни ка кве уступ ке и по вла сти це. Пре ви ше 
је то озбиљ но так ми че ње. Од ње га се 
оче ку је да ко нач но про на ђе за јед нич ки 
је зик са чел ни ци ма ФИ БА и по ку ша да 
ре ши пи та ње глу па вих про зо ра и из о
стан ка нај ве ћих ре пре зен та тив них зве
зда то ком ква ли фи ка ци ја за ве ли ка так
ми че ња.

У сва ком слу ча ју, што се ко шар ке ти че, 
са да по чи ње оно пра во. А убр зо ће и ци р
кус зва ни НБА. Па ко шта во ли.  

Ово го ди шње так ми че ње у 
Евро ли ги ће си гур но при

ву ћи нај ви ше па жње у 
Ср би ји, још од пе ри о да 
ка да су цр но – бе ли под 

вођ ством Ду ле та Ву јо ше
ви ћа пра ви ли од лич не 

ре зул та те и ски да ли скалп 
европ ским ве ли ка ни ма

КУГЛА ЊЕ

Митров ча ни наста ви ли побед нич ки низ
Кугла шки клуб „Рад нич ки“ из Новог 

Сада као дома ћин у кугла ни „Спенс“ 
уго стио је про те кле неде ље у 2. колу 
Прве вој во ђан ске лиге еки пу Кугла
шког клу ба „Срем“ из Срем ске Митро
ви це.

На вео ма зах тев ној кугла ни у вели кој 
бор би два клу ба до послед њих кугли 
на мечу, било је неиз ве сно. Срем ци 
су са вру ћег госто ва ња одне ли важну 
побе ду за поди за ње само по у зда ња на 
почет ку првен ства.

Већ у првом бло ку „Срем“ насту па 
напа дач ки у првом пару са поу зда ним 
Мари ом Ружец ким и иску сним Радо
сла вом Шка ри ном. Вео ма добром 
игром и бор бе но шћу до послед њих 

кугли Ружец ки успе ва да побе ди са 
4 чуња раз ли ке Сини шу Пеј чи ћа који 
важи за нај бо љег игра ча про тив нич ке 
еки пе. Тај осво јен бод у првом бло ку 
био је, чини се пре ло ман за даљи ток 
меча. Дру ги играч „Сре ма“ не успе ва 
да ухва ти ритам и после две оди гра не 
ста зе тре нер госту ју ће еки пе бива при
мо ран да извр ши изме ну. У игру ула зи 
Борис Лукач који поку ша ва да „изву че“ 
резул тат. Он оди гра ва солид но јед ну 
ста зу али на кра ју ипак губи бод. Резул
тат је 1:1 после првог бло ка и мала 
пред ност у чуње ви ма за дома ће кугла
ше. После дру гог бло ка где насту па 
„Сре мов“ тан дем Пре драг Кова чић и 
Рат ко Павлић резул тат је 2:2 и раз ли

ка за дома ће се пове ћа ла на 53 чуња. 
На кра ју насту па ју Анђел ко Кли ча рић 
и Мар ко Егић који ма пред сто ји тежак 
зада так. Добром игром, сми ре но шћу 
и бор бом до послед њих кугли ова два 
игра ча успе ва ју да начи не вели ки пре
о крет и завр ше побе дом од 6:2 са све
га 9 чуње ва раз ли ке за „Срем“.

Утак ми цу је обе ле жио врло добар 
наступ целе митро вач ке еки пе а 
посеб но се иста као Марио Ружец ки. 
На зах тев ним ста за ма кугла не „Спенс“ 
напра вио је врло добар резул тат са 
567 обо ре них чуње ва и са овим резул
та том поја вио се у нај бо љој шестор ци 
2. кола Прве вој во ђан ске лиге.

Д. М.
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РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350275/2022VI
Да на: 26.09.2022. год.  
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Град ска упра ва за ур ба ни зам, про стор но пла ни ра ње и из град њу обје ка та Гра да Срем ска Ми тро ви ца у скла ду са 
чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/2009, 81/2009ис прав ка, 64/2010
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019др. за кон, 
9/2020 и 52/2021),

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НОГ СТАМ БЕ НО – ПО СЛОВ НОГ 

ОБЈЕК ТА НА КА ТА СТАР СКОЈ ПАР ЦЕ ЛИ БРОЈ 2782/1, К.О. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
1. На јав ну пре зен та ци ју из ла же се Ур ба ни стич ки про је

кат са ур ба ни стич коар хи тек тон ском раз ра дом ло ка ци је за 
из град њу ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НОГ СТАМ БЕ НОПО СЛОВ НОГ 
ОБЈЕК ТА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ на ка та стар ској пар
це ли број 2782/1, к.о. Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Ста ри 
шор. Под но си оц зах те ва за по твр ђи ва ње Ур ба ни стич ког 
про јек та је „Хи дро тер ма“ д.o.o. из Срем ске Ми тро ви це.

2. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка 
ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки  про је кат, као и да у 
то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је до ста ве сво је при мед бе и 
су ге сти је у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за ур ба ни зам, 
про стор но пла ни ра ње  и  из град њу  обје ка та  у  Срем ској  
Ми тро ви ци,  ули ца Све тог Ди ми три ја број 13.

3. Ли це овла шће но од стра не Град ске упра ве за ур ба ни
зам, про стор но пла ни ра ње и из град њу обје ка та за да ва ње 

оба ве ште ња о са др жа ју јав не пре зен та ци је је дипл. инж. 
арх. Дра ган Бе ка вац, тел. 022/2152108.

4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће се одр
жа ти у тра ја њу од се дам да на и то од 28.09. до 05.10.2022.
год, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 800 до 1400 ча со ва. 
Ме сто одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у хо лу но ве згра де 
град ске ку ће Гра да Срем ска Ми то ви ца, ули ца Све тог 
Ди ми три ја број 13.

5. Увид у ур ба ни стич ки про је кат мо же се оства ри ти на 
зва нич ној ин тер нет стра ни ци је ди ни це ло кал не са мо у пра
ве  www.srem ska mi tro vi ca.rs. Пла ни ра се из град њу стам
бе нопо слов ног објек та на углу ули ца Ста ри шор и Ју пи те
ро ва у Срем ској Ми тро ви ци. 

НА ЧЕЛ НИК
Ве сна Ву ја но вић, дипл. прав ник

СРЕМ СКА ЛИГА

Ком шиј ски дер би 
при пао дома ћи ни ма

ФК „Будућ ност“ Салаш Ноћај ски
 ФК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца 

3:1 (0:1)

Еки пе „Будућ но сти“ из Сала
ша Ноћај ског и „Под ри ња“ из 
Мачван ске Митро ви це оди гра
ле су про те кле неде ље у сед
мом колу Срем ске лиге ком
шиј ски дер би у коме је дома ћа 
еки па три јум фо ва ла резул
та том 3:1. Пове ли су гости 
голом Душка Мило ше ви ћа у 
18. мину ту, али је дома ћин у 
дру гом полу вре ме ну пре о кре
нуо резул тат и пого ци ма Боја
на При ји ћа у 68. мину ту, Лаза
ра Ђур ђе ви ћа у 79. мину ту и 
Воји сла ва Рада ко ви ћа у 90. 
мину ту сти гао до побе де и 13. 
првен стве ног бода који еки пи 

из Сала ша оси гу ра ва тре нут
ни пла сман на 6. месту срем
ско ли га шке табе ле са све га 
три бода мање од прво пла си
ра ног „Шума ра“. Напо ме ни мо 
да је у 24. мину ту Ненад Мија
и ло вић из „Будућ но сти“ про пу
стио при ли ку да у првом делу 
игре из једа на е стер ца изјед на
чи резул тат. Еки па „Под ри ња“ 
оста ла је на чети ри осво је на 
бода и зау зи ма прет по след
њу пози ци ју. Дер би је по ква
ли те ту фуд ба ла и атмос фе ри 
оправ дао оче ки ва ња гле да ла
ца на ста ди о ну „Будућ но сти“.

Д. М.

ДРУ ГО КО ЛО СУ ПЕР „Б“ ЖЕН СКЕ
РУ КО МЕТ НЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ

Сре ми це по кле кле у 
по след њим се кун да ма

ЖРК „Срем“: Сма јић, 
Шпо ља рић, Ми трић(2), Скен
џић (1), Пе тро вић, Бу ла то вић 
(7), Ста но је вић , Ра ду ло вић 
(4), Шер фе зи (2), Ђу ли нац 
(7), Ђо ро вић, Дра го вић, Дра
ку ла, Ва си ље вић , Бла жић, 
Ми ја и ло вић (3). Тре не ри: Ду
шан Др ча и Са ша Ко јо вић.

ЖРК „На пре дак“: Пе ро
вић, Ста мен ко вић, Сто ја но
вић, Жив ко вић (6), Си мо но
вић Јо ва на, Илић, Ра до вић 
(7), Пет ко вић (8), Ми лен ко
вић, Бар то шић Ата на ско вић 
(3), Ра до њић, Ве лич ко вић, 
Ка ра лић (1), Пет ко вић (5). 
Тре нер: Игор Ра кић.

Ру ко ме та ши це „Сре ма“ до
че ка ле су у не де љу 25. сеп
тем бра у дру гом ко лу Су пер 
Б жен ске ру ко мет не ли ге 
еки пу кру ше вач ког „На прет
ка  12“ и у по след њим тре
ну ци ма утак ми це по ра же не 
су ми ни мал ном раз ли ком 
29:30. До ма ће ру ко ме та ши
це на пре ми јер ној утак ми ци 
пред сво јом пу бли ком у ха
ли „Пин ки“ од и гра ле су ква

ли тет ну и чвр сту утак ми цу 
про тив ис ку сне еки пе Кру ше
вљан ки ко је ва же за јед ног 
од ово се зон ских фа во ри та у 
ли ги. По сле увод ног ре зул
тат ског ега ла у по след њих 
де сет ми ну та пр вог по лу вре
ме на го шће сти чу осет ни ју 
пред ност ко ја је на по лу вре
ме ну из но си ла 17:12. Ми тро
вач ке ру ко ме та ши це ус пе ле 
су да у по след њим ми ну ти ма 
утак ми це до стиг ну пред ност 
Кру ше вљан ки и из јед на че на 
29:29, а по том су две се кун
де пре кра ја утак ми це на пра
ви ле пре кр шај на кон ко јег су 
су ди је сви ра ле сед ме рац и 
еки па „Сре ма“ за бе ле жи ла је 
пр ви по раз.

За нај бо љу игра чи цу про
гла ше на је Да ни је ла Пет ко
вић из еки пе „На прет ка 12“. 
Ни ко ли на Бу ла то вић би ла је 
са се дам го ло ва нај е фи ка
сни ја у „Сре му“.

На ред ног ви кен да ЖРК 
„Срем“ го сту је у Те ме ри ну 
исто и ме ној ру ко мет ној еки
пи. Д. Мо стар лић

ЖРК „Срем“  ЖРК „На пре дак  12“
29:30 (12:17)

Фуд ба ле ри „Будућ но сти“ и „Под ри ња“ (Фото: М. Тео до ро вић)
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ОВАН: Ула же те ве ли
ки на пор да оства ри
те по зи тив не ре зул та
те у свом по слов ном 

из ра жа ва њу,ал и по сто ји след 
до га ђа ја ко ји ре ме ти ва ше пла
но ве. Скло ни сте че стим про ме
на ма свог емо тив ног рас по ло же
ња,на ро чи то у си ту а циј ма ка да 
парт нер де лу је од сут но или 
не за ин те ре со ва но за ва ше иде
је. 

БИК: Са ве сно ис пу
ња ва те свој део оба
ве за и де лу је те вр ло 
ажур но при ли ком 

ис пу ња ва ња ра зних до го во ра 
ко је има те са са рад ни ци ма. 
Ре ал но за сни ва те све сво је 
од лу ке и не ма раз ло га да не ко 
ути че на ва шу про фе си о нал ну 
не си гур ност. У од но су са парт не
ром, не ма по тре бе да упор но 
по на вља те си ту а ци је ко је не 
до но се же ље ни ефе кат.  

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла
ду са при о ри те ти ма 
ко је сте по ста ви ли 
има те сво ју ви зи ју и 

не же ли те да при хва ти те ком про
ми сна ре ше ња ко ја вам пред ла
жу од ре ђе ни са рад ни ци. Ис ку
ство вас опо ми ње да на пра ви те 
емо тив ну дис тан цу у од но су на 
јед ну осо бу и на не ке сум њи ве 
си ту а ци је. По не кад је нај бо ље 
пра ти ти са мо уну тра шњи осе ћај.

РАК: Из не над не про
ме не на по слов ној 
сце ни де лу ју као 
до дат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
до бру кон цен тра ци ју. По не кад  је 
те шко ускла ди ти раз ли чи та ин те
ре со ва ња и афи ни те те ко ји вас 
пра те, али у име за јед нич ке сре
ће све је мо гу ће. Ва ша лич на 
сре ћа про ис ти че из уну тра шње 
по тре бе, да се све ле пе ми сли и 
то пла осе ћа ња увек де ле или 
раз ме њу ју са бли ском осо бом.

ЛАВ: По тру ди те се 
да успе шно спро ве
де те све сво је иде је и 
пла но ве у де ло. 

Ва жно је да по ред се бе има те 
осо бу од по ве ре ња и тим про ве
ре них са рад ни ка. У љу бав ном 
од но су,не мој те уза луд но по ку ша
ва ти да про ме ни те парт не ро во 
по на ша ње или да ме ња те ток 
ства ри ко је не за ви се од ва ше 
во ље. Ва жно је да де лу је те по зи
ив но на свет око се бе. 

ДЕ ВИ ЦА: Исто вре
ме но сте ан га жо ва ни 
на ви ше по ља и са ве
сно ис пу ња ва те свој 

део оба ве за или не ке зва нич не 
до го во ре ко је има те са са рад ни
ци ма. На ста ви те са озбиљ ним 
про це на ма и про ми шља њем у 
ве зи нов ча них по ну да, не мој те 
до зво ли ти да не ко од лу чу је у 
ва ше име. Парт нер у ва ма под
сти че сум њи ча вост и број на 
пи та ња на ко ја не до би ја те за до
во ља ва ји ће од го во ре. 

ВА ГА: Но во са зна ње 
по зи тив но ути че на 
ва шу мо ти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори

јен та ци ју.Са да има те до бру 
во љу да се ан га жу је те на не ким 
за дат ци ма ко је мо же те да ре ша
ва те у до го во ру са са рад ни ци ма. 
Не тре ба да се оп те ре ћу је те са 
не ким нов ча ним пи та њи ма,је р 
уско ро ће те ре ши ти и те ди ле ме. 
Љу бав ни до га ђа ји ко је на слу ћу
је те има ју не ку нео бич ну драж. 

ШКОР ПИ ОН: Осла
ња те се на сво је пре
го ва рач ке ма ни ре, јер 
да без до бре при пре

ме не ма ни за јед нич ког по слов ног 
успе ха. По треб но је да се уса гла
ша ва те са сво јим са рад ни ци ма 
око ува жа ва ња раз ли чи тих ин те
ре са, ка ко би сви око вас осе ти ли 
мо рал ну и ма те ри јал ну са тис фак
ци ју. Па жња и раз у ме ва ње ко је 
до би ја те у кру гу сво је по ро ди це 
де лу ју вр ло под сти цај но. 

СТРЕ ЛАЦ: Из не над
ни по слов ни обр ти 
де лу ју збуњу ју ће на 
вас,али кра јем на ред

не не де ље ће се све ста би ли зо
ва ти. Ва ша кре а тив ност ће до ћи 
до из ра жа ја и вра ти ти вас на сам 
врх у ва шем по сло ва њу. Сло бод
но мо же те да ин си сти ра те на 
сво јим иде ја ма. У емо тив ном 
за но су спрем ни сте да учи ни те 
не што по себ но ка ко би сте 
им пре си о ни ра ли свог парт не ра.

ЈА РАЦ: По треб но је 
да се рас те ре ти те од 
до дат них оба ве за,али  
не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на 
ви ше стра на исто вре ме но. У 
до сто јан стве ном сти лу и без 
су ви шних пи та ња при хва та те све 
ко ри сне су ге сти је или ре чи кри ти
ке ко је вам упу ћу ју бли ски са рад
ни ци. Же ле ли би сте да ус по ста
ви те бо љу кон тро лу над но вим 
до га ђа ји ма у љу бав ном жи во ту.

ВО ДО ЛИ ЈА: На ла зи
те се за ве ли ки ко рак 
ис пред дру гих,јер  
уме те да пред ви ди те 

не чи ју ре ак ци ју или од го вор у 
по слов ним пре го во ри ма. Ја сно 
вам је да са вре ме ни ји при ступ 
за јед ни чим те ма ма до но си ду го
роч ни ји успех. По ста вља те су ви
ше стро ге кри те ри ју ме пред 
во ље ну осо бу.

РИ БЕ: Си ту а ци ја око 
вас де лу је вр ло про
мен љи во и те шко је 
пре ци зно пред ви де ти 

не чи ју ре ак ци ју или од го вор. 
Бо ље је да се др жи те про ве ре
них пра ви ла и да из бе га ва те 
би ло ко ју вр сту ри зи ка. Од ло жи
те не ке на пор не оба ве зе док не 
до би је те бо ље усло ве. Об ра до
ва ће вас по сту пак не ких бли ских 
при ја те ља. На ла зи те се у фа зи 
емо тив ног уз ле та, та ко да од нос 
са парт не ром до жи вља ва те као 
оства ре ње сво јих сно ва.

VREMEPLOV
28. сеп тем бар

1914. Умро срп ски ком по зи тор 
и му зич ки пе да гог Сте ван Сто
ја но вић Мо кра њац.
1958. У Фран цу ској одр жан 
ре фе рен дум на ком је при хва
ћен нов Устав, чи ме је по че ло 
раз до бље Пе те Ре пу бли ке. 
Но вим Уста вом оја ча на пред
сед нич ка власт. 

29. сеп тем бар
1758. Ро ђен ен гле ски ад ми рал 
Хо ра цио Нел сон, је дан од нај
ве ћих стра те га у исто ри ји 
по мор ских ра то ва. Од нео 
кључ не по бе де над На по ле о
но вом фло том, а 1805. на нео 
ка та стро фа лан по раз удру же
ној шпан скофран цу ској фло ти 
код Тра фал га ра.

30. сеп тем бар
1846. Аме рич ки зу бар Ви ли јам 
Мор тон пр ви упо тре био ане
сте зи ју при ли ком ва ђе ња зу ба. 
1941. По че ла пр ва не мач ка 
офан зи ва на Мо скву у јед ној од 
нај ве ћих би та ка Дру гог свет
ског ра та, окон ча на у ја ну а ру 
1942. по ра зом Не ма ца.

1. ок то бар
1878. У Ни шу је отво ре на пр ва 
гим на зи ја, у пр ву школ ску го ди
ну је упи са но 49 уче ни ка. 
1924. Ра дио Бе о град је по чео 
да еми ту је про грам.
1949. У Пе кин гу је про гла ше на 
На род на Ре пу бли ка Ки на на 
че лу са Мао Це дун гом. За 
пр вог пре ми је ра и ми ни стра 
спољ них по сло ва по ста вљен 
је Чу Ен лај.

2. ок то бар
1608. Хо ланд ски оп ти чар Ханс 
Ли пер шеј при ка зао је у Ха гу 
пр ви те ле скоп.
1810. Срп ски уста ни ци су у 
Пр вом срп ском устан ку под 
вођ ством Ка ра ђор ђа по ту кли 
код Ло зни це тур ску вој ску 
по сла ту из Бо сне да угу ши 
уста нак. 

3. ок то бар
1990. Ис точ на и За пад на 
Не мач ка се, по сле 45 го ди на, 
по но во зва нич но ује ди ни ле. 
Не фор мал но ује ди ње ње по че
ло 9. но вем бра 1989, по па ду 
Бер лин ског зи да.
1997. Ја пан ски воз на маг нет
ним ја сту ци ма бр зи ном од 451 
ки ло ме тар на час обо рио свет
ски ре корд, на екс пе ри мен тал
ној же ле знич кој де о ни ци 
за пад но од То ки ја.

4. ок то бар
1669. Умро хо ланд ски сли кар 
Хар менс ван Рајн Рем брант, 
је дан од нај ве ћих мај сто ра у 
исто ри ји сли кар ства. Ура дио 
око 650 уља них сли ка, око 300 
гра ви ра и око 2.500 цр те жа.
1970. Од пре ко мер не до зе дро
ге умр ла аме рич ка пе ва чи ца 
Џе нис Џо плин.
1977. УН про кла мо ва ле 
Оп шту де кла ра ци ју о за шти ти 
жи во ти ња, 4. ок то бар про гла
шен за Свет ски дан за шти те 
жи во ти ња.

HOROSKOP

Сре да, 28. (15) сеп тем бар  
Све ти ве ли ко му че ник Ни ки та; 
Све ти Јо сиф Те ми швар ски 
Че твр так, 29. (16) сеп тем бар  

Све та ве ли ко муч. Је фи ми ја; 
Пре под бни До ро теј; Све ти 
Ки при јан

Пе так, 30. (17) сеп тем бар  
Свта му че ни ца Ве ра, На да и 
Љу бав и мај ка им Со фи ја

Су бо та, 1. ок то бар
(18. сеп тем бар)  

Све ти Ев ме ни је Гор тин ски; Све
та му че ни ца Ари ан да

Не де ља, 2. ок то бар
(19. сеп тем бар)  

Све ти му че ни ци Тро фим, Са ва
ти је и До ри ме донт

По не де љак, 3. ок то бар
(20. сеп тем бар)  

Све ти ве ли ко му че ник Јев ста ти је
Уто рак, 4. ок то бар

(21. сеп тем бар)  
Све ти апо стол Ко драт (Ода ни је 
Во здви же ња)

Crkveni
kalendar

Ослић из рер не
Са стој ци: ослић, бра шно, ори

га но, со и би бер по уку су, але ва 
па при ка, уље. За ма ри на ду је 
по тре бан бе ли лук , уље, вин ско 
сир ће, со и пер шун

При пре ма: Уко ли ко је за мр зну
та, ри бу по то пи ти на крат ко у вру
ћу во ду па ољу шти ти. Исе ћи на 
фи ле те ши ри не јед ног пр ста. 
На пра ви ти ме ша ви ну од бра шна 
и за чи на по же љи и уку су. Сва ки 
ко мад ри бе ува ља ти у ме ша ви ну 
бра шна и за чи на а он да га, на 
крат ко, по то пи ти у уље и ста ви ти 
у плех са пек па пи ром. Ис пе ћи у 
рер ни. Ако же ли те да се за пе ку, 
пар чи ће мо ра те пре о кре ну ти у 
то ку пе че ња на дру гу стра ну. Ка да 
се из ва ди, ри бу за ли ти ма ри на
дом. 

• Лак ше је раз би ти атом 
не го пред ра су де. 
• Лу дост: ра ди ти исту 
ствар из но ва икс пу та и 
оче ки ва ти дру га чи је 
ре зул та те.
• Људ ска глу пост и све
мир су бес ко нач ни, али 
за ово дру го ни сам си гу
ран.
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У ПОСЕ ТИ НАЈ БО ЉЕМ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОМ ГАЗДИН СТВУ У СРБИ ЈИ,
КОД АЛЕК САН ДРА ЖИЛИ ЋА У МАРТИН ЦИ МА

Патио бих да сам оти шао у град

– Мој рад ни дан тра је по 15 сати, а 
моје супру ге нека да и више. Касно леже
мо, рано уста је мо. Нарав но да пара 
ника да доста, али и од ово га може при
стој но да се живи, почи ње раз го вор за М 
нови не  Алек сан дар Жилић (34) из Мар
ти на ца, који је добио награ ду у кате го ри
ји за нај бо ље пољо при вред но газдин
ство у Срби ји у 2022. годи ни. Алек сан дар 
се са супру гом Мари јом бави већ шест 
годи на млеч ним гове дар ством, а од 
пому же ног мле ка про из во де сир на свом 
газдин ству – твр ди, мла ди и кри шке. Има 
14 кра ва и каже да нема довољ ну коли
чи ну мле ка коли ка му је потра жња.

Када је завр шио сред њу вете ри нар ску 
шко лу, шест годи на био је у стру ци, а 
онда је само решио да напу сти тај посао 
и посве ти се пољо при вре ди и сто чар
ству.

– Прво сам држао крма че, имао сам 
30. Када сам с тим послом кре нуо цена је 
била добра. Један део пра са ди само 
про да вао, дру ги део товио. Међу тим, 
када је цена кре ну ла стр мо гла во, све 
сам их рас про дао, при ча Алек сан дар 

надо ве зу ју ћи се како је решио да купи 
прву кра ву.

– Када сам добио ћер ки цу, почео сам 
да купу јем мле ко по ком ши лу ку, а онда 
се запи тао зашто не би купио кра ву када 
већ имам шта лу. Од вишка мле ка дошли 
смо на иде ју да пра ви мо сир и ево тако 
већ пуних шест годи на, гово ри Жилић 
дода ју ћи да му је супру га знат но помо
гла, јер је пре избе гли штва ‘95. годи не 
живе ла у Петри њи, Хрват ској, у кра ју где 
су се држа ле кра ве и пра вио сир.

– Од 2019. годи не ми смо на тери то ри
ји Срем ског кру га први реги стро ва ни 
про из во ђа чи пре ко кућ ног пра га, нажа

лост једи ни смо легал ни про из во ђа чи за 
про из вод њу сира на пољо при вред ном 
газдин ству. Мле ко не про да јем, већ сво 
пре ра ђу јем, при ча овај пољо при вред ни 
про из во ђач исти чу ћи да је већ пуних пет 
годи на на тржи шту те да не може да 
напра ви толи ко сире ва коли ко му тра же.

 Са пове ћа ва њем кра ва сам стао. 
Кон ку ри сао сам за сред ства код Свет ске 
бан ке да бих напра вио шта лу за 30 кра
ва али нисам добио ника кав одго вор. 
Тре нут но немам места да бих про ши рио 
про из вод њу, гово ри Жилић, којем пома
же и ћер ки ца Нада (7) и син Душан (4).

Од пољо при вред не земље ради сво јих 
шест хек та ра и исто толи ко држав ног 
које је добио пра во пре чег заку па на кон
ту кра ва. Хра ну за сто ку не купу је, сеје 
сун цо крет, соју, куку руз и луцер ку. 

– Од малих ногу волео сам живо ти ње, 
ника да нисам имао жељу да одем у 
Нови Сад или Бео град. И док сам ишао у 
сред њу шко лу тежио сам , да се вра тим 
на село. Да сам оти шао у неке гра до ве, 
тамо бих патио, каже Алек сан дар не кри
ју ћи да је маштао да имам неки свој 
поро дич ни бизнис, за коју му се жеља 
оства ри ла. С. Костић

Како каже Алек сан дар награ да од 
500.000 дина ра, сва ка ко ће им зна чи ти 
за ула га ње у моде ру опре му и даљи 
раз вој и напре дак њихо вог пољо при
вред ног газдин ства.

На међу на род ном Ново сад ском сај
му 2018. годи не, Жили ћи су изло жи ли 
свој сир на оце њи ва ње и доби ли злат
ну меда љу за ква ли тет, од 50 узо ра ка 
који су били у кон ку рен ци ји. Ове годи не 
опет су се оки ти ли злат ном меда љом 
за ква ли тет на Сај му.

Ула га ње

Злат не меда ље

Марија и Александар Жилић

Жилићи производе
разне врсте сирева


