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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Muharem Bazduq 
dobitnik prve nagrade 
„Vladimir Vlada ]osi}“



ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Обележен Европски дан језика

У иришкој ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
обележен је Европски дан језика.

 – Нова година донела је и нов 
приступ обележавању овог дана. На 
штандовима постављеним испред шко
ле током 6. часа ученици и грађани су 
имали прилику да сазнају занимљиво
сти о језицима који се изучавају у на
шој школи, такмиче се у знању на тему 
језика и његове историје, у спеловању, 

а све кроз вршњачку едукацију, уз ко
ординацију предметних наставника.  Да 
слика говори хиљаду речи подсетили су 
нас ученици који су на часовима ликов
не културе илустровали занимљивости 
из европских земаља, каже Гордана 
Фодог, директорка „Доситејеве“ школе.

Радионице су реализоване у складу 
са личним афинитетима ученика, који 
су развијали своје компетенције, те су 

још једном исказали  креативност и 
бројне идеје које поседују.

Тако је Змај Јовина улица у Иригу, 
барем на 45 минута, била престоница 
Европе.

Европски дан језика обележава се 
26. септембра. Установљен је од стра
не Савета Европе са циљем да подржи 
и слави  језички диверзититет Европе.
 С. Џ.

Обележавање Европског дана језика

ПРЕ КО СТО ТИ НУ ИЗЛА ГА ЧА НА 15. РЕГИ О НАЛ НОМ САЈ МУ ПРИ ВРЕ ДЕ У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Тра жи ло се место више

У Новој Пазо ви је на ком
плек су Пазо вач ких базе на 29. 
и 30. сеп тем бра одр жан 15. 
реги о нал ни сајам при вре де. 
Ову при вред ну мани фе ста
ци ју отво рио је Алек сан дар 
Софић, покра јин ски секре тар 
за реги о нал ни раз вој, међу ре
ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву, нагла сив ши да се 
општи на Ста ра Пазо ва нала зи 
у првој кате го ри ји раз ви је но
сти у Срби ји већ десет годи на, 
што зна чи да је изнад репу
блич ког про се ка.

– Општи на Ста ра Пазо ва 
кон стант но оста је и опста је 
као локал на само у пра ва прве 
кате го ри је раз ви је но сти што 
уоп ште није јед но став но, с 
обзи ром на то да се из годи
не у годи ну поди же лестви ца и 
поди жу стан дар ди, иста као је 
Софић.

Орга ни за то ри су Општи на 
Ста ра Пазо ва и Реги о нал на 
при вред на комо ра срем ског 
управ ног окру га. Пре драг Муј
кић, дирек тор Реги о нал не 
при вред не комо ре срем ског 
управ ног окру га је рекао да 
су се сајам ске мани фе ста ци
је пока за ле као изу зет на при
ли ка за успо ста вља ње нових 
послов них кон та ка та, што 
потвр ђу је и ово го ди шњи број 
уче сни ка којих је пре ко сто ти
ну, тако да је и ове годи не је 
сајам орга ни зо ван са циљем 

да сви изла га чи нађу сво је 
место на све кон ку рент ни јем 
тржи шту при вре де.

– Ово је годи на у којој нам се 
на сај му тра жи ло место више. 
То нај бо ље гово ри о томе 
коли ка је потре ба за изла га
њем на сајам ским мани фе
ста ци ја ма. При вред ни ци зна ју 
коли ку корист има ју од сусре та 
и директ них кон та ка та, раз ме
не иску ства и зна ња. Садр жај 
сај ма смо у пот пу но сти при ла
го ди ли потре ба ма при вре де, 
рекао је Муј кић.

Пред сед ник Општи не, Ђор
ђе Ради но вић је нагла сио да је 
Ста ра Пазо ва посве ће на раз
во ју при вре де. 

– Има мо изу зет но добар 
гео граф ски поло жај, али је 
и вели ко зала га ње локал не 
само у пра ве. Сва ки сајам је 
све бољи и масов ни ји, како по 

бро ју изла га ча тако и по бро
ју посе ти ла ца, што посеб но 
раду је. И овај сајам пока зу је 
коли ко смо посве ће ни при
вре ди и коли ко је зна чај но да 
пред став ни ци локал не само
у пра ве ула жу вели ке напо ре 
да што већи број при вред ни ка 
ради и живи на нашој општи
ни. Ми чини мо све да гра ђа
ни из реги о на, из окру га, из 
глав ног гра да дола зе и нала
зе посао у Ста рој Пазо ви и 
да се пре се ле овде да живе, 
тако да Општи на Ста ра Пазо
ва пре ра ста у јед ну мно го већу 
и озбиљ ни ју сре ди ну и наш 
циљ је да у наред ном пери о
ду доби је мо нај ви ши ста тус 
локал не само у пра ве, а то је 
ста тус гра да, изја вио је Ђор ђе 
Ради но вић.

Ове годи не је уче ство ва
ло пре ко сто ти ну изла га ча из 

целог реги о на, из свих обла
сти при вре де, али и обра зо
ва ња, пред ста ви ле су се, како 
вели ке ком па ни је, тако и мали 
при вред ни ци. 

Пра те ћи садр жа ји су била 
струч на пре да ва ња, при ла го
ђе на потре ба ма савре ме ног 
тржи шта. Пажњу је при ву кло 
пре да ва ње о пове ре њу, које 
пре да ва чи исти чу као нај
тра же ни ју вред ност 21. века. 
Одр жа но је и пре да ва ње о 
дуал ном обра зо ва њу, одно
сно раз во ју моде ла сарад ње 
изме ђу при вре де и обра зов
ног сек то ра, о ком је гово ри ла 
Габри је ла Гру јић, помоћ ник 
мини стра за дуал но обра зо ва
ње и вас пи та ње. Ова кав вид 
обра зо ва ња све је засту пље
ни ји у општи ни Ста ра Пазо ва, 
а за потре бе немач ке ком па
ни је МТУ, јед ног од нај ве ћих 
авио лиде ра у све ту, али и 
оста лих које послу ју у ста ро
па зо вач кој општи ни. У Тех
нич кој шко ли у Ста рој Пазо ви 
лане су отво ре ни нови обра
зов ни про фи ли по дуал ном 
моде лу.

Посеб ну атрак ци ју на ово
го ди шњем сај му на Пазо вач
ким базе ни ма пред ста вљао је 
отво рен, пано рам ски ауто бус, 
који је пре во зио заин те ре со
ва не по инду стриј ским зона ма 
Општи не Ста ра Пазо ва.

Зден ка Кожик

У петак је у окви ру 15. реги
о нал ног сај ма при вре де у 
Новој Пазо ви одр жан сајам 
запо шља ва ња на коме су 
потре бе за рад ни ци ма иска
за ле 23 фир ме и пону ди ле 
ско ро 800 сло бод них рад них 
места. Посло дав ци су нај ви
ше тра жи ли рад ни ке у про
из вод њи, инже ње ре, тргов це, 

али и дру ге стру ке. Ода зва ло 
се пре ко 600 неза по сле них и 
оних који би хте ле да про ме
не сада шњи посао. Из Наци
о нал не слу жба за запо шља
ва ње кажу да су задо вољ ни 
ово го ди шњим одзи вом, и 
исти чу да пре ма њихо вој еви
ден ци ји вели ки број људи 
вео ма лако дође до посла. 

Сајам запо шља ва ња

И овај сајам пока зу је коли ко смо посве ће ни при вре ди и коли ко је зна чај но да 
пред став ни ци локал не само у пра ве ула жу вели ке напо ре да што већи број при
вред ни ка ради и живи у нашој општи ни, рекао је Ђор ђе Ради но вић

Пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић у оби ла ску сајма
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Боркиње ће мора ти 
да саче ка ју

Какво ства ри сада сто је, Закон о 
род ној рав но прав но сти, усво јен 
про шле годи не, сво јим чла ном 37. 

огре шио се о Закон о упо тре би срп ског 
јези ка и зашти ти ћири лич ног писма, 
усво јен исте годи не. Неки, међу тим, 
мисле супрот но, одно сно да се закон 
овде поме нут на дру гом месту огре
шио о члан 37. зако на овде поме ну тог 
на првом месту. Оба зако на усво ји ла 
је иста вла да исте годи не, али је пита
ње поли тич ке неу са гла ше но сти изме ђу 
мини стар ста ва која пред ла жу зако не и 
укуп не несмо тре но сти при изгла са ва њу 
зако на у вла ди и потом у срп ском пар
ла мен ту тема за неку дру гу при ли ку. 

Закон о род ној рав но прав но сти, наи
ме, оба ве зао је срп ско школ ство на 
„кори шће ње род но осе тљи вог јези
ка, одно сно јези ка који је у скла ду са 
гра ма тич ким родом, у уџбе ни ци ма и 
настав ном мате ри ја лу, као и у све до
чан стви ма, дипло ма ма, кла си фи ка ци
ја ма, зва њи ма, зани ма њи ма и лицен ца
ма, као и у дру гим обли ци ма обра зов но 
 вас пит ног рада“, а Закон о упо тре би 
срп ског јези ка и зашти ти ћири лич ног 
писма оба ве зао је исто то школ ство на 
„зашти ту срп ског јези ка и ћири лич ког 
писма и пре но ше ње буду ћим гене ра
ци ја ма у извор ном обли ку и на зашти ту 
срп ског јези ка од ути ца ја иде о ло шких 
и поли тич ких покре та на њего ву стан
дар ди за ци ју“. Овај Закон о упо тре би 
срп ског јези ка и зашти ти ћири ли це је, 
уз то, забра нио поли тич ки мар ке тинг на 
срп ском јези ку који је у осно ви про јек
та „род но осе тљи вог јези ка” из Зако на о 
род ној рав но прав но сти. 

Пред сед ник Наци о нал ног про свет
ног саве та Ради во је Стој ко вић изја вио 
је да није било ни мини мал ног несла
га ња реле вант них инсти ту ци ја о срп
ском јези ку као при род но род но осе
тљи вом. И Мати ца срп ска, и Одбор за 
стан дар ди за ци ју срп ског јези ка, и свих 
шест срби стич ких кате дри у Срби ји 
виде у про јек ту „род но осе тљи вог јези
ка“ феми ни стич ко иде о ло шко наси ље 
покре ну то спо ља у циљу про ме на кул
тур ног иден ти те та срп ског наро да. 

Наци о нал ни про свет ни савет одлу
чио је да се настав ни мате ри ја ли за 
пред школ ски, основ но школ ски и сред
њо школ ски узраст не штам па ју у скла ду 
за зах те ви ма Зако на о род ној рав но

прав но сти, јер је Завод за уна пре ђе ње 
вас пи та ња и обра зо ва ња, под при ти
ском срби стич ких кате дри, пову као свој 
пред лог о род но осе тљи вом јези ку у 
уџбе ни ци ма, дипло ма ма и оста лим 
доку мен ти ма. Иако је Закон о род ној 
рав но прав но сти оба ве зао школ ство да 
од почет ка 2024. годи не имплем нти ра у 
уџбе ни ке „род но осе тљив језик“, пре ма 
наро чи том при руч ни ку изда том у невла
ди ном сек то ру, то је сада немо гу ће да 
се спро ве де осим у слу ча ју да Срби ја 

уђе у Европ ску уни ју 2023. уме сто веро
ват ни је 2093. годи не. Стручњакиње,
пилотице, боркиње, водичкиње и вој
никињемора ће да саче ка ју да при род
но ура сту у језик као што се ура сле 
професорке, конобарице, докторке,
учитељице,путницеиминистарке.

И у при пре ма ма Зако на о род ној рав
но прав но сти, и по њего вом усва ја њу, 
срби сти са свих кате дри гово ри ли су 
исто што и данас, али их у над ле жном 
мини стар ству нису хте ли да чују. Из 

ста ва Бран ки це Јан ко вић, пове ре ни це 
за зашти ту рав но прав но сти, види се и 
зашто: „род но осе тљив језик“ за којих су 
невла ди не орга ни за ци је при пре ми ле 
наве де ни при руч ник пот пу но зао би ла
зе ћи цело куп ну срби сти ку, зах те ва се у 
погла вљу 23. из при ступ них пре го во ра 
са ЕУ. „Раз у мем да посто је отпо ри, увек 
када дође нешто спо ља дожи вља ва се 
да је нешто намет ну то. Ја не бих рекла 
да је намет ну то“, изја ви ла је пове ре ни
ца у јану а ру ове годи не. Оста ју ћи дужна 
да поја сни: ако то спо ља није намет ну
то, ко га је онда позвао? 

Пове ре ни ца је истом при ли ком изја
ви ла да „коли ко ми обли ку је мо језик, 
толи ко и језик обли ку је нас“, чиме је 
при зна ла да се кроз ово иде о ло шко 
пре о бли ко ва ње јези ка иде на пре о бли
ко ва ње нас самих.

Срби сти жен ског пола уза луд су се 
упи ња ли да скре ну пажњу да су 
боркиње за „род но осе тљив језик“ 

узе ле себи пра во да засту па ју целу жен
ску попу ла ци ју Срби је, иако их жен ско 
бирач ко тело није демо крат ским путем 
овла сти ло за засту па ње. Све о бу хват ни 
про гра ми поли тич ких пар ти ја у Срби ји, 
кроз помод не жен ске сек ци је, при гр лио 
је и боркиње, без њихо вог озбиљ ни јег 
упо ри шта у жен ском бирач ком телу, не 
рачу на ју ћи да ће оне допри не ти акци ја
ма про тив соп стве не кул ту ре. 

Овај мали успех срби ста у одбра ни 
при род не род не осе тљи во сти срп ског 
јези ка, не ока ме ње не јед ном за сваг да 
у сада зате че ној мери већ скло не при
род ним језич ким про це си ма кроз који су 
про шле докторке, куварице, профе
сорке,ратнице,путнице и мно ге дру
ге, не може се назва ти побе дом над 
запо че тим про це сом про тив срп ског 
јези ка каквог позна је мо и на коме учи
мо, моли мо се, дого ва ра мо се, пише мо 
књи ге, тума чи мо про шлост и про ри че
мо сутра шњи цу.

До побе де је још вео ма дале ко, нај
ма ње коли ко је дале ко вра ћа ње изда
ва ња уџбе ни ка срп ским изда вач ким 
кућа ма, а оно је дале ко. Дале ко је коли
ко је дале ко попра вља ње Зако на о род
ној рав но прав но сти, а оно је дале ко. 
Дале ко је коли ко је дале ко одба ци ва ње 
снис хо дљи во сти пред еуроп ским коме
са ри ма зарад оце о „посве ће но сти про
ме на ма“, а оно је вео ма, вео ма дале ко. 
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M NOVINE

Срби сти жен ског пола 
уза луд су се упи ња ли да 
скре ну пажњу да су бор
ки ње за „род но осе тљив 
језик“ узе ле себи пра во 
да засту па ју целу жен ску 
попу ла ци ју Срби је, иако 
их жен ско бирач ко тело 
није демо крат ским путем 
овла сти ло за засту па ње. 
Све о бу хват ни про гра ми 
поли тич ких пар ти ја у 
Срби ји, кроз помод не 
жен ске сек ци је, при гр лио 
је и бор ки ње, без њихо
вог озбиљ ни јег упо ри шта 
у жен ском бирач ком телу, 
не рачу на ју ћи да ће оне 
допри не ти акци ја ма про
тив соп стве не кул ту ре

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕД СЕД НИК СРБИ ЈЕ ОТВО РИО НОВО ПОСТРО ЈЕ ЊЕ КОМ ПА НИ ЈЕ ГРУНД ФОС

АЛЕК СА Н ДАР ВУЧИЋ: 
Важно је да има мо ова ко 
вели ког изво зни ка

Пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек
сан дар Вучић у сре ду, 28. сеп тем бра, 
при су ство вао је све ча ном отва ра њу 
нове фабри ке дан ског инве сти то ра 
Грунд фос у севе ро и сточ ној рад ној зони 
у Инђи ји. Свет ски лидер у напред ним 
реше њи ма за пум пе и тех но ло ги ју воде, 
отво рио је нај са вре ме ни ју фабри ку у 
Срби ји повр ши не 17 хиља да ква драт них 
мета ра. Про ши ре но постро је ње је поста
вље но да слу жи гло бал ном тржи шту, 
првен стве но за про из вод њу цир ку ла ци
о них пум пи, пум пи за отпад не воде у 

дома ћин стви ма, поја чи ва че при ти ска и 
инте гри са них хидра у лич них кола за 
котло ве.

Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић 
изја вио је да је сре ћан што у Инђи ји 
отва ра нову фабри ку, као и да је поно
сан на то да је Срби ја успе ла да сачу ва 
ком па ни ју Грунд фос која наста вља да 
ради са још већим успе хом. Тако ђе је 
додао да ће трго вин ска раз ме на са Дан
ском бити рекорд на и да је то вео ма 
важно за нашу земљу.

– Важно је да има мо ова ко вели ког 

изво зни ка. Они су данас у топ 10 изво
зни ка у Срби ји, а веру је мо да ће нови 
капа ци те ти допри не ти даљем расту 
нашег изво за, рекао је Вучић и додао да 
је поно сан на све рад ни ке са који ма је 
имао и при ли ку да раз го ва ра током оби
ла ска про из вод ног пого на.

– Задо во љан сам оним што сам имао 
при ли ку да видим. Про из вод ња је доста 
ауто ма ти зо ва на. Пред став ни ци ком па
ни је су му рекли да круг фабри ке има и 
спорт ске тере не и тере та ну за рекре а ци
ју рад ни ка, рекао је Вучић на отва ра њу 

Александар Вучић и Владимир Гак на отварању новог објекта компаније Грундфос
200 радника запослено
у новом постројењу

Свечано отварање новог објекта компаније Грундфос
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и додао да би Срби ја могла да при ву че 
још инве сти то ра из Дан ске.

Дирек тор Грунд фо са у Срби ји Вељ ко 
Тодо ро вић рекао је да ће са новом згра
дом доћи до пове ћа ња про из вод них 
капа ци те та, а нова фабри ка је „зна ча јан 
допри нос гло бал ном капа ци те ту и 
побољ ша њу услу ге пре ма куп ци ма“.

– Ком па ни ја Грунд фос поста ла један 
од нај ве ћих изво зни ка у Срби ји. Са пре
ко 800 посве ће них запо сле них коле га и 
коле ги ни ца у могућ но сти смо да води мо 
фабри ку на пра ви начин, рекао је Тодо
ро вић и захва лио се Вла ди Срби је на 
„непро це њи вој подр шци“.

Амба са дор ка Дан ске у Срби ји Сузан 
Шајн изја ви ла је да се ради о пре крет ни
ци била те рал них одно са две држа ве, те 
да је задо вољ на сарад њом са држав ним 
орга ни ма и подр шком коју има ју ком па
ни је из те земље у Срби ји.

Све ча ном отва ра њу новог постро је ња 
ком па ни је Грунд фос при су ство вао је и 
пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак који је иста као да је у пита њу вели ки 
дан за Инђи ју.

– Дан ски инве сти тор у новом постро је
њу запо сли ће још 200 рад ни ка и то зна
чи да ће исто толи ко поро ди ца бити 
збри ну то. Додат ни под стрек је и то што 
смо могли на отва ра њу да чује мо да ће 
од новем бра рад ни ци Грунд фо са, којих 
сада има укуп но пре ко 1000, доби ти 
пови ши цу од 15 одсто, рекао је Гак и 
додао:

– То су заи ста нај леп ши момен ти које 
може те дожи ве ти када се нала зи те на 
челу јед не општи не. Ми ново постро је
ње Грунд фо са не беле жи мо као нову 
инве сти ци ју а она, у сушти ни, то заи ста 
и јесте. Ради мо и гра ди мо даље и вели
ко хва ла пред сед ни ку Вучи ћу на свој 
подр шци коју има мо у при вла че њу инве
сти то ра. 

Ново Грунд фо со во постро је ње у 
Инђи ји изгра ђе но је за само годи ну дана. 
Посе ду је две солар не елек тра не које 
омо гу ћа ва ју годи шњу уште ду од ско ро 
1400 тона угљендиок си да, систем за 
при ку пља ње кишни це, хла ђе ње и гре ја
ње помо ћу топлот не пум пе и реше ње за 
аде кват ну дистри бу ци ју воде кори шће
њем соп стве не тех но ло ги је што, како 
кажу у дан ској ком па ни ји, гово ри о ква
ли те ту и без бед но сти. 

М. Ђ.
Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому на

лац“ Инђи ја рас пи са ло је јав ну набав ку за 
купо ви ну нових 800 сад ни ца, које ће бити 
поса ђе не на неко ли ко лока ци ја у општи ни. 
Како је иста као дирек тор Душан Лема ић, 
циљ је наста вак озе ле ња ва ња поме ну те 
срем ске општи не на чијој је тери то ри ји, од 
почет ка годи не, заса ђе но 800 сто ти на ста
ба ла.

– Пра ти мо план пошу мља ва ња и озе ле
ња ва ња општи не Инђи ја и на осно ву њега 
нове сад ни це биће заса ђе не на неко ли ко 
раз ли чи тих лока ци ја. Оста ло нам је да 
завр ши мо пошу мља ва ње поред пут ног 
прав ца Ста ри Слан ка мен   Сур дук, после 
чега ће бити завр шен цело ку пан посао који 
се одно си на озе ле ња ва ње повр ши на 
поред свих пут них пра ва ца на тери то ри ји 
наше општи не. Рад ни ци „Кому нал ца“ у 
прет ход ном пери о ду били су анга жо ва ни и 

на посло ви ма уре ђе ња пар ка „Ваша ри ште“ 
у Инђи ји, иста као је Лема ић 

Како је додао Лема ић, опра не су све 
кан те али и укло ње ни гра фи ти са моби ли
ја ра.

– Оба ве сти ли смо и над ле жног начел ни
ка Општин ске упра ве о уни шта ва њу моби
ли ја ра и одно ше њу клу пи. Тру ди мо се да 
наши сугра ђа ни не при ме те да дола зи до 
уни шта ва ња имо ви не јер врло брзо све 
вра ти мо у прво бит но ста ње, обја снио је 
дирек тор кому нал ног пред у зе ћа и додао 
на кра ју да са првим дани ма окто бра почи
ње јесе ња акци ја одво же ња каба стог отпа
да из дома ћин ста ва. 

Лема ић је апе ло вао на све гра ђа не 
инђиј ске општи не да на вре ме изне су 
отпад на ћупри је а рад ни ци ће га одно си ти 
пре ма већ утвр ђе ном рас по ре ду.

М. Ђ.

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИНЂИ ЈА

Наста вља се озе ле ња ва ње

Нова јапан ска
инве сти ци ја у Инђи ји

Пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак на отва ра њу новог постро је ња 
дан ског Грунд фо са наја вио је још јед ну, 
вели ку, јапан ску инве сти ци ју која би тре
ба ла да се реа ли зу је у општи ни Инђи ја. 
У пита њу је јапан ско  фран цу ска ком па
ни ја са којом пре го во ри ула зе у завр шну 
фазу.

– Ради се о новој јапан ској инве сти ци
ји која је, данас, иде ал на за Инђи ју. У 
пита њу је инве сти ци ја чија је вред ност 
40 мили о на еура, обје кат који би се гра
дио повр ши не је око 17 хиља да мета ра 
ква драт них и није потре бан вели ки број 
рад ни ка, јер се ради о софи сти ци ра ној 
тех но ло ги ји, обја снио је Гак и додао:

– Ком па ни ја се бави про из вод њом јед

не врсте рото ра који кори сти јапан ска 
ком па ни ја „Нидек“ у  Новом Саду и 
„Бош“ у Пећин ци ма, као и све оне ком па
ни је које се баве неком врстом елек трич
не про из вод ње.

Гак се про шле неде ље састао са пред
став ни ци ма јапан ске ком па ни је заин те
ре со ва не за ула га ње у општи ну Инђи ја. 
Како је додао, до конач не потвр де реа
ли за ци је оче ку је га још саста на ка. Не 
откри ва ју ћи име ком па ни је која је заин
те ре со ва на за изград њу објек та у јед ној 
од инђиј ских рад них зона, пред сед ник 
општи не Инђи ја иста као је да би то било 
прво постро је ње јапан ског инве сти то ра 
у Евро пи у исто ри ји ком па ни је.

М. Ђ.

Нова јапанска инвестиција на помолу (фото: Инстаграм)

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“
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ПОТ ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ БРАН КО ЋУР ЧИЋ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пред ста вља ње соци јал ног
пред у зет ни штва

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де Бран
ко Ћур чић је бора вио у рад ној посе ти Срем
ској Митро ви ци у четвр так, 29. сеп тем бра. 
Том при ли ком је пред став ни ци ма локал них 
само у пра ва Срем ског окру га пред ста вио 
Закон о соци јал ном пред у зет ни штву, који 
ће сту пи ти на сна гу. У Град ској кући су се 
састао Савет за коор ди на ци ју и пра ће ње 
актив но сти у обла сти еко ном ског раз во ја на 
тери то ри ји Вој во ди не. 

– Закон је дао јасан оквир на који начин и 
ко може да се бави соци јал ним пред у зет ни
штвом. Покра јин ска вла да је ишла неко ли
ко кора ка у сусрет доно ше њу зако на па смо 

има ли актив но сти и у току про шле годи не. 
Ова тема и такве фир ме има ју вели ки зна
чај за наше дру штво, с обзи ром на то да се 
баве реша ва њем дру штве них про бле ма и 
укљу чи ва њем соци јал них кате го ри ја које 
теже дола зе до запо сле ња, у про цес запо
шља ва ња или само за по шља ва ња. 

Срем ска Митро ви ца кроз рад удру же ња 
већ прак ти ку је импле мен та ци ју соци јал ног 
пред у зет ни штва. 

– Тако ђе, овај вид пред у зет ни штва под
сти че мо и кроз наше кон кур се које рас пи
су је Град ска упра ва за соци јал ну зашти ту 
и зашти ту живот не сре ди не. Они су јед но

го ди шњи, али и они допри но се осна жи ва
њу наших удру же ња и ста нов ни штва. На 
тај начин, кроз свој рад, они оства ру ју и 
финан сиј ску корист, али их укљу чу је мо и у 
редов не токо ве дру штва, изја ви ла је гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић. 

Локал не само у пра ве ће има ти зада так да 
заин те ре су ју што већи број људи за област 
соци јал ног пред у зет ни штва, јер поред 
дава ња са покра јин ског нивоа вла сти, зна
чај на сред ства би се могла оства ри ти и из 
европ ских фон до ва. 

А. Д.
Фото: Б. Т.

У ТОКУ ГЛА СА ЊЕ ЗА ПРО ЈЕ КАТ КОЈИ ЋЕ УЋИ У БУЏЕТ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ЗА 
2023. ГОДИ НУ

Пет пред ло га пред гра ђа ни ма
Путем гла сач ких листи ћа у Град ском услу жном цен тру и на зва нич ном интер нет сај

ту локал не само у пра ве гра ђа ни могу да дају свој глас
Након завр шет ка пери о да пред ла га ња 

про је ка та, за које гра ђа ни Срем ске 
Митро ви це сма тра ју да би тре ба ло да 
уђу у буџет за 2023. годи ну, отпо че ло је 
гла са ње за иза бра них пет про је ка та, које 
ће тра ја ти до 15. окто бра. Реч је о моде
лу пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња, које 
Град Срем ска Митро ви ца сада већ тра
ди ци о нал но спро во ди. Захва љу ју ћи 
томе, Митро ви ца је про шле годи не доби
ла јав ни тоа лет, а за ову годи ну је пред
ви ђе на импле мен та ци ја еко ло шких 
сема фо ра и сао бра ћај них зна ко ва. Како 
кажу у Град ској упра ви, Митров ча ни су 
се актив но укљу чи ли и у ово го ди шње 
пред ла га ње, а коми си ја издво ји ла про
јек те који задо во ља ва ју општи јав ни 
инте рес. То је уре ђе ње јав них чесми, 
пара ва ни и еко –о бло ге за кон теј не ре за 
сме ће, уре ђе ње пла тоа испред хале 

„Пин ки“, упут ства за упо тре бу спра ва на 
тере та на ма на отво ре ном и озе ле ња ва
ње под во жња ка. Митров ча ни ће одлу чи
ва ти изме ђу наве де них про је ка та, који ће 
бити реа ли зо ван у наред ној годи ни.

– Путем гла сач ких листи ћа у Град ском 
услу жном цен тру и на зва нич ном интер
нет сај ту локал не само у пра ве гра ђа ни 
могу да дају свој глас. Онај про је кат који 
буде имао нај ви ше гла со ва, биће увр
штен у децем бру у буџет који се буде 
кре и рао за 2023. годи ну. При сти гло је 
доста добрих пред ло га који су већ пред
ви ђе ни за реа ли за ци ју у наред ним годи
на ма, као што су рекон струк ци ја про ла за 
„Зеле но дрво“, реха би ли та ци ја тро то а ра 
и изград ња бици кли стич ких ста за, изја
вио је Петар Самар џић, заме ник гра до
на чел ни це Срем ске Митро ви це.

А. Дра жић
Петар Самар џић

Инфоцен тар попи са 2022 почео са радом
Инфоцен тар Попи са ста нов ни штва, 

дома ћин ста ва и ста но ва 2022. почео је 
сара дом 15. сеп тем бра 2022. Пози вом 
Инфоцен тра, путем бро ја теле фо на 
0800444005, гра ђа ни ма ће се јавља ти опе
ра те ри који ће дава ти потреб не инфор ма
ци је, као и одго во ре на сва пита ња која се 
одно се на Попис 2022.

Пози ви ка Инфо – цен тру су бес плат ни и 
доступ ни са тери то ри је целе Срби је, из 
фик сне мре же Те ле ко ма Срби је и мобил них 
мре жа.

Рад но вре ме Инфоцен тра је од 8 до 20 
часо ва – сва ко га дана.

Попис ста нов ни штва, дома ћин ста ва и 
ста но ва у Репу бли ци Срби ји спро во ди се у 

пери о ду од 1. до 31. окто бра 2022. годи не, у 
скла ду са Зако ном о попи су ста нов ни штва, 
дома ћин ста ва и ста но ва 2022. годи не („Слу
жбе ни гла сни кРС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све инфор ма ци је о Попи су 2022 доступ
не су и на веб  сај ту Репу блич ког заво да за 
ста ти сти ку www.stat.gov.rs и на веб – сај ту 
Попи са popis2022.stat.gov.rs.
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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.

ПРО ЈЕ КАТ „КРЕ И РА МО МОГУЋ НО СТИ ЗА КРО ЈЕ ЊЕ НОВОГ ЖИВО ТА“

Запо шља ва ње Рома
Ми ћемо им помо ћи и осна жи ти их да кре ну у посао који су осми сли ли, изја ви ла је 

гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић

У четвр так, 29. сеп тем бра је 
у Град ској кући доде ље но 
шест вау че ра за опре му, 
пола зни ци ма обу ка које су 
реа ли зо ва не у окви ру про јек
та „Кре и ра мо могућ но сти за 
кро је ње новог живо та“. Про
грам се спро во ди у окви ру 
актив но сти немач ке раз вој не 
сарад ње ГИЗ и Мини стар ства 
за људ ска и мањин ска пра ва 
и дру штве ни дија лог. Циљ је 
инклу зи ја Рома и дру гих мар
ги на ли зо ва них лица, кроз 
запо шља ва ње и само за по
шља ва ње, при ме ном моде ла 
соци јал ног пред у зет ни штва у 

сарад њи са локал ном само у
пра вом. 

– У окви ру овог про гра ма су 
спро ве де не обу ке за рањи ве 
кате го ри је ста нов ни штва. 
Два де се то ро је про шло обу ку, 
а од тога је пет на ест лица већ 
доби ло запо сле ње у јед ној 
фабри ци. Десе то ро пола зни
ка су доби ли шива ће маши не 
за само ста лан рад. С обзи
ром на то да се ради о пре ра
ди тек сти ла и реци кла жи, то 
може мо назва ти и зеле ним 
пред у зет ни штвом. Овом при
ли ком ћемо пот пи са ти уго во
ре и наших шест кори сни ка ће 

доби ти вау че ре за набав ку 
опре ме, на осно ву бизнис 
пла но ва које су сами писа ли. 
Ми ћемо им помо ћи и осна жи
ти их да кре ну у посао који су 
осми сли ли, изја ви ла је гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва
но вић. 

Град Срем ска Митро ви ца је 
путем кон кур са ода бран за 
доде лу бес по врат них сред
ста ва у изно су од сто ти ну 
хиља да евра, због тога што је 
ГИЗ сма трао да је иде ја за 
спро во ђе ње про јек та ино ва
тив на, са ста но ви шта запо
шља ва ња и сек то ра у ком се 

ради, а то је зеле на еко но ми
ја.

– Нама је посеб но задо
вољ ство јер је оно што је 
напи са но у пред ло гу про јек та 
и реа ли зо ва но и овде смо 
при сут ни да обе ле жи мо тај 
леп резул тат. Посеб на вред
ност про јек та је и спро ве де на 
обу ка за локал не слу жбе ни ке 
у Срем ском окру гу, како би 
сазна ли више о зеле ној еко
но ми ји и соци јал ном пред у
зет ни штву. То су еле мен ти 
који су њима потреб ни за 
даље пла ни ра ње локал них 
поли ти ка, изја ви ла је Весна 
Видо је вић, виша про јект на 
мена џер ка.

Када је у пита њу делат ност 
јед ног дела кори сни ка, неки 
од њих су се одлу чи ли за одр
жа ва ње хиги је не про сто ра, а 
неки за пре воз лица. 

– Добио сам ком би за пре
воз рад ни ка. Од мене зави си 
сигур ност три де сет поро ди ца 
сва ког дана, јер их ја пре во
зим до рад ног места и назад. 
Мно го нам сви ма то зна чи, 
изја вио је Дра ган Нико лић.

Про је кат се завр ша ва за 
око три месе ца, а парт не ри на 
истом ће се тру ди ти да се са 
таквом прак сом наста ви. 

– Ми се нада мо да ћемо 
наста ви ти ова кву врсту про
јек та, кроз осни ва ње соци јал
ног пред у зе ћа или на дру ги 
начин, који ће помо ћи кори
сни ци ма да се пове жу, рекла 
је Сла ђа на Тео до ро вић, члан 
про јект ног тима. 

А. Д.
Фото: Б. Т.

Светлана Миловановић Драган Николић Слађана Теодоровић Весна Видојевић

Новозапослена лица кроз пројекат
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ЕВРОП СКИ МЕСЕЦ ДОНОР СТВА

Пре да ва ња о зна ча ју 
дони ра ња орга на

Општа бол ни ца у Срем ској Митро ви
ци у сарад њи са Удру же њем бубре
жних инва ли да и локал ном само у пра
вом обе ле жи ла је поче так Европ ског 
месе ца донор ства. У Дому уче ни ка, у 
неде љу, дру гог окто бра је тим пово дом 
одр жан низ пре да ва ња о теми донор
ства.

– Ове годи не није била извр ше на 
нијед на када ве рич на тран сплан та ци ја, 
зато смо се нај ви ше и оба ве за ли да 
обе ле жи мо Европ ски месец донор
ства, како бисмо поди гли свест наших 
гра ђа на на виши ниво. Срби ја има пет 
тран сплан та ци о них цен та ра. Раде се 
три врсте тран сплан та ци ја, срца, јетре 
и бубре га, обја сни ла је Вио ле та 
Србља нин, меди цин ска сестра. 

– Имам 25 годи на, про шле годи не у 
Новом Саду ми је извр ше на тран
сплан та ци ја у јуну. Бубрег сам добио 
од оца. Про вео сам пет на ест дана у 
бол ни ци након опе ра ци је. Данас се 
осе ћам одлич но и немам ника кве про
бле ме. Први про бле ми су се јави ли 
2014. годи не када сам при ме тио крв у 
ури ну, па сам ишао на раз не пре гле де. 
Нико од лека ра није знао шта ми се 
деша ва, па сам 2018. годи не има јаке 
гла во бо ље. Након дуго трај ног лече ња 
је уста но вље но да ћу мора ти на хемо
ди ја ли зу. Пси хич ки је у неким тре ну ци
ма било тешко, али када сам видео да 
посто ји реше ње, све је било лак ше, 
казао је Дра ган Јан дрић. 

У чита вој Евро пи се окто бар обе ле
жа ва као месец донор ства, са циљем 
да се скре не пажња на зна чај дони ра
ња орга на, као јед ног од начи на спа са
ва ња и про ду жет ка живо та обо ле лих, 
који чека ју тран сплан та ци ју. 

СРЕМСКА МИТРО ВИ ЦА

„То су наших
руку дела“

Пред став ни ци Саве за удру же ња 
омла дин ских рад них акци ја Срби је, 
посе ти ли су Срем ску Митро ви цу у 
неде љу, дру гог окто бра. Њих је у Град
ској кући при ми ла гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић и упу ти ла им речи 
добро до шли це и захвал но сти за посе ту 
гра ду. Том при ли ком је пред сед ник 
Саве за, Вук Жунић, ггра до на чел ни ци 
даро вао књи гу која садр жи исто ри ју 
добро вољ ног омла дин ског рада у пери
о ду од 1941. годи не до 1990. годи не. У 
књи зи се нала зе пода ци о рад ним акци
ја ма при изград њи путе ва, фабри ка, 
кул тур них цен та ра, спорт ских обје ка
та... За госте је при ре ђен и при го дан 
про грам од стра не уче ни ка основ них 
шко ла „Јован Попо вић“ и „Сло бо дан 
Бајић Паја“. Посе ти о ци су се након тога 
упу ти ли у тури стич ки оби ла зак гра да и 
резер ва та при ро де „Заса ви ца“.

А. Д.

ОДР ЖАН ПРВИ АГРО БИ ЗНИС САЈАМ У СРЕМ СКОЈ 
МИТРО ВИ ЦИ

Пред ста вља ње
локал них про из во ђа ча

При год ним про гра мом је све ча но отво
рен први Агро би знис сајам, у субо ту, 
првог окто бра. Ова мани фе ста ци ја је 
оку пи ла локал не про из во ђа че пољо при
вред нопре храм бе них про из во да на про
сто ру испред Пољо при вред не струч не 
слу жбе. Отва ра њу сај ма је при су ство вао 
и Бран ко Ћур чић, пот пред сед ник Покра
јин ске вла де, као и пред став ни ци локал
не само у пра ве.

– Наш Савез за коор ди на ци ју и пра ће
ње актив но сти на тери то ри ји Вој во ди не 
је одлу чио да осну је Агро би знис инку ба
тор, с обзи ром на то да смо уви де ли да 
посто ји реал на потре ба да се на овом 
нивоу еко ном ског раз во ја покре не при ча 
око малих и сред њих про из во ђа ча, који 
желе да оста ну на тржи шту, а тре ба им 
нека врста под сти ца ја. Агро би знис инку
ба тор је осно ван да би им пру жио помоћ 
у књи го вод стве ним и прав ним услу га ма, 
насту пу на тржи шту, удру жи ва њу и сер

ти фи ка ци ји про из во да. Кроз секре та ри ја
те за пољо при вре ду и при вре ду омо гу
ћи ће се и одре ђе не финан сиј ке лини је, 
да би пла си ра ли сво је про из во де. Напра
ви ће мо одр жи ву при чу у којој ће и они и 
њихо ви запо сле ни моћи од свог рада да 
живе, изја вио је Бран ко Ћур чић.

Агро би знис сајам је подр жан и од 
стра не Раз вој не аген ци је Вој во ди не, 
Аген ци је за рурал ни раз вој гра да Срем
ска Митро ви ца, При вред не комо ре 
Срби је, град ске Тури стич ке орга ни за ци је 
и Пољо при вред не струч не слу жбе.

– Ово је прва мани фе ста ци ја, након 
нашег више ме сеч ног рада. Нада мо се да 
ће сајам поста ти тра ди ци о на лан и да ће 
при ми ти у наред ним годи на ма кара тер 
међу на род ног, каже Радо слав Панић, 
дирек тор дога ђа ја.

Заме ник гра до на чел ни це Срем ске 
Митро ви це, Петар Самар џић је при ли
ком отва ра ња мани фе ста ци је изра зио 
захвал ност Покра јин ској вла ди, на помо
ћи при ли ком импле мен та ци је Агро би
знис инку ба то ра.

– Сајам пре ра ђи вач ке делат но сти оку
пља локал не про из во ђа че пре храм бе
них про из во да. Може да се при ме ти да 
су на сај му оку пље ни и реги стро ва ни и 
нере ги стро ва ни про из во ђа чи, како бисмо 
оку пи ли почет ни ке и оне који има ју више
го ди шњег иску ства. Митро ви ца је пре 
неко ли ко годи на покре ну ла кор пу срем
ских про из во да, а тре нут но ради мо на 
њеном брен ди ра њу. То су декла ри са ни 
про из во ди и то је једи ни начин да они 
буду легал но пла си ра ни на тржи шту. 
Град ће им помо ћи у пре зен та ци ји и пла
сма ну, путем Тури стич ког инфо –цен тра, 
у виду суве ни ра, под се тио је Самар џић.

Нажа лост, вре мен ски усло ви нису 
ишли на руку, те је сајам пре ки нут пре 
вре ме на. А. Д.

Бран ко Ђур чић

Агро би знис сајам
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НАЈА ВА НОВЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У ИРИГУ

Фру шко гор ска
вин ска шет ња

Покра јин ска вла да, у сарад њи са 
Тури стич ком орга ни за ци јом Вој во ди не, 
Општи ном Ириг и Удру же њем фру шко
гор ских вина ра орга ни зо ва ла је 1. окто
бра Фру шко гор ску вин ску шет њу – „Fruš
ka Walk & Wine“ као наја ву вели ке мани
фе ста ци је за наред ну годи ну.

Циљ ове нове мани фе ста ци је је пред
ста вља ње тури стич ких потен ци ја ла 
Фру шке горе, посеб но пер спек тив ног 
вин ског тури зма.

Шет ња и пред ста вља ње мани фе ста
ци је је започело на Рибар ском тргу у 
Ири гу, а на вин ским пунк то ви ма су се 
могла про ба ти нај бо ља фру шко гор ска 
вина као и пудар ски спе ци ја ли те ти. 

– Осми сли ли смо нову мани фе ста ци
ју, коју данас пред ста вља мо у Ири гу и 
која ће има ти вели ки зна чај како за 
вино гра да ре и вина ре из целог Сре ма, 
тако и за раз вој тури зма у овом кра ју и 
пред ста вља ње укуп них потен ци ја ла 
Фру шке горе, рекао је Игор Миро вић, 

пред сед ник Покра јин ске вла де.
Ова мани фе ста ци ја би тре бао да буде 

и подр шка ири шкој општи ни да кре не у 
нову раз вој ну фазу, када би већи на гра
ђа на могла има ти неки свој мали бизнис 
везан за вино, вино гра дар ство, воће, 
као и њихо ву пре ра ду, јер је то будућ
ност Општи не.

Игор Миро вић је оби шао и ССШ 
„Бори слав Михја ло вић Михиз“, једи ну 
шко лу у Вој во ди ни која има смер вино
гра дар  – ви нар.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири
шке општи не је захва лио Покра јин ској 
вла ди која доста чини на про мо ци ји 
Општи не и њених потен ци ја ла. 

Упра во у скла ду са циљем да нова 
мани фе ста ци ја про мо ви ше и раз ви ја 
вин ски тури зам овој Вин ској шет њи је 
при су ство вао и Ненад Ива ни ше вић, 
покра јин ски секре тар за при вре ду и 
тури зам.

С. Џ.

Вин ска шет ња у Ири гу

Игор Мировић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

У сусрет 
потребама 
родитеља

У ири шкој општи ни делат ност вас
пи та ња и обра зо ва ња деце пред
школ ског узра ста од 12 месе ци до 
пола ска у шко лу је у над ле жно сти ДУ 
„Дечи ја радост“. Сва ке годи не одбор
ни ци СО Ириг доно се одлу ку о мре жи 
дечи јих уста но ва на тери то ри ји 
општи не. 

Мре жу пред школ ских уста но ва 
чине објек ти „Чаро ли ја“ у Ири гу, 
„Вила“ у Врд ни ку, као и оде ље ња у 
Нера ди ну, Кру ше до лу, Шатрин ци ма, 
Риви ци и Јаску. 

– Има мо 18 вас пит но обра зов них 
гру па, од тога 12 цело днев ног и шест 
полу днев ног борав ка. Седам гру па је 
у Ири гу, шест у Врд ни ку и пет у сва
ком под руч ном оде ље њу по јед на, 
каже дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“ 
Јеле на Вида но вић.

Са додат ним упи сом у овој уста но
ви има укуп но 325 деце. 

– Иза шли смо у сусрет потре ба ма 
роди те ља за збри ња ва ње деце у 
цело днев ном борав ку за при прем ни 
пред школ ски про грам, тако да је оста
ла гру па цело днев ног борав ка и у 
Ири гу и у Врд ни ку. Оно што је дру га
чи је у одно су на прет ход ну годи ну јесу 
мешо ви те гру пе у објек ту у Врд ни ку, 
рекла је дирек тор ка Јеле на Вида но
вић.

ПРВИ КРУ Г ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ 
Пону ђе но
91,3 хек та ра

Пред сед ник Општи не Ириг је донео 
одлу ку и рас пи сао оглас за дава ње у 
закуп пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни 27. сеп тем бра.

У првом кру гу лици та ци је је за закуп 
пону ђе но 91,3 хек та ра, а оби ла зак 
пар це ла за заин те ре со ва не уче сни ке 
лици та ци је је зака за но за 6. окто бар.

Рок за при ја вљи ва ње и под но ше ње 
при ја ва у апли ка ци ју је до 12. окто бра 
у 14 часо ва, док је јав но над ме та ње 
зака за но за 20. окто бар.

С. Џ.

Јелена Видановић

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ОГАРУ

Боље водоснаб де ва ње

Пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић оби шао је 30. сеп тем бра радо ве на 
изград њи нове водо вод не мре же у Ога ру. 
У току је дру га фаза изград ње водо вод не 
мре же у овом насе љу, а сред ства за реа
ли за ци ју радо ва обез бе ди ли су Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство у изно су од 19,1 
мили о на и Општи на Пећин ци у изно су од 
11,25 мили о на дина ра.

– Ово је јед на од ста ри јих водо вод них 
мре жа у нашој општи ни, која је рађе на 
осам де сет прве или дру ге годи не и тада 
је рађе на са кана ли за ци о ним цеви ма 
које су у међу вре ме ну дотра ја ле, тако да 
има мо мно го про бле ма и мно го ква ро ва. 
Нова водо вод на мре жа ће гра ђа ни ма Ога
ра обез бе ди ти ква ли тет ни је и сигур ни је 
водо снаб де ва ње, а Јав ном кому нал ном 

пред у зе ћу „Водо вод и кана ли за ци ја“ ће 
у вели кој мери олак ша ти рад и сма њи
ти тро шко ве одр жа ва ња мре же, рекао 
је пред сед ник Ђокић и додао да је циљ 
пећи нач ке локал не само у пра ве да обез
бе ди сигур но водо снаб де ва ње у свим 
насе љи ма општи не.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Огар, Милан Алек сић, изнео је пода так да 
је у лет њем пери о ду било дана у који ма је 
забе ле же но чак 14 прска ња цеви, што је 
код мешта на, посеб но код оних који зави
се од редов ног водо снаб де ва ња, попут 
сто ча ра и пољо при вред ни ка, ства ра ло 
неси гур ност.

– Не зна се да ли ће се новом водо во ду 
обра до ва ти више мешта ни Ога ра или ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“, који су овде 
има ли нај ви ше интер вен ци ја на тере ну. 

Уз водо вод ну мре жу, оче ку је мо да уско ро 
доби је мо и гас, а све то ће нашим мешта
ни ма олак ша ти живот, изја вио је Алек сић.

Како нам је рекао шеф гра ди ли шта 
Нема ња Попа дић, у овој фази ће бити 
изгра ђе но 3.300 мета ра водо вод не мре же, 
на коју ће бити при кљу че но 150 дома ћин
ста ва у ули ца ма Пар ти зан ска и Шум ска. 
Радо ви, како је рекао, теку пред ви ђе ном 
дина ми ком и могли би бити завр ше ни и 
пре про пи са ног рока од 120 дана.

И прву фазу изград ње водо во да, која је 
завр ше на про шле годи не, суфи нан си ра
ли су Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство и 
Општи не Пећин ци. Секре та ри јат је издво
јио 13,3 мили о на дина ра, а Општи на 3,3 
мили о на.

Д. С.

Радови у Огару

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

ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

При ку пље но 46 једи ни ца крви
У две акци је добро вољ ног дава ња крви 

у општи ни Пећин ци у петак је при ку пље но 
укуп но 46 једи ни ца крви. Акци је је у Пећин
ци ма и Шима нов ци ма орга ни зо вао Црве
ни крст Пећин ци, у сарад њи са Заво дом 
за тран сфу зи ју крви Вој во ди не, а акци је су 
одр жа не у Дому кул ту ре у Шима нов ци ма и у 
Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма.

Како је саоп штио пећи нач ки Црве ни крст, у 
акци ји у Пећин ци ма крв је пону ди ло 48 дава
ла ца, а успе шно је дало њих 35, међу који ма 
је било 16 дама, а посеб но је зани мљи во да 
је чак 14 дава ла ца први пут дало крв, нај ви
ше мату ра на та пећи нач ке сред ње тех нич ке 
шко ле.

У Шима нов ци ма је крв пону ди ло 13 дава
ла ца, али је дво је одби је но из меди цин ских 
раз ло га, тако да је крв дало 11 дава ла ца, 
међу који ма 6 при пад ни ца леп шег пола и 
један нови дава лац.
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МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА У ОГАРУ

Про мо ција и материјалне
и нематеријалне башти не

У дво ри шту Аксен ти је вог 
кућер ка у Ога ру, нај ста ри је 
очу ва не сео ске куће у Сре
му, 1. окто бра су се оку пи ли 
број ни уче сни ци и посе ти о ци 
мани фе ста ци је „Михољ ски 
сусре ти села“, коју пету годи
ну заре дом орга ни зу је Тури
стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци у част куку ру за, јед не 
од нај за сту пље ни јих пољо
при вред них кул ту ра у овом 
делу Сре ма.

Мани фе ста ци ја је пре пет 
годи на запо че та као „Кур зо
ви на фест“ и прве три годи не 
је одр жа ва на под тим име
ном, али је, по речи ма дирек
тор ке пећи нач ке ТО Љуби це 
Бошко вић, пре ра сла локал не 
окви ре, па је од стра не Мини
стар ства за бри гу о селу пре
по зна та како мани фе ста ци ја 
од реги о нал ног зна ча ја и увр
ште на у про грам Мини стар
ства „Михољ ски сусре ти села“.

– Послед ње две годи не се 
одр жа ва под овим име ном и 
под покро ви тељ ством Мини
стар ства за бри гу о селу, а 
Општи на Пећин ци је покро ви
тељ од самог почет ка. Мани
фе ста ци ја је уста но вље на 
са циљем очу ва ња кул ту ре и 
тра ди ци је овог кра ја и сећа ња 
на нека да шњи начин живо
та људи на овим про сто ри ма, 
а ујед но као вид про мо ци је 
Аксен ти је вог кућер ка, јед ног 
од нај зна чај ни јих тури стич ких 
лока ли те та у нашој општи ни, 
који сва ке годи не посе ћу је све 
више тури ста, рекла нам је 
Бошко вић и дода ла да је ово
го ди шња мани фе ста ци ја по 
садр жа ји ма сва ка ко нај бо га ти
ја до сада.

Као и сва ке годи не, пажњу 
посе ти ла ца су при ву кла удру
же ња жена и удру же ња гра
ђа на која су на сво јим штан

до ви ма изло жи ла пра ва мала 
кули нар ска умет нич ка дела, 
међу који ма су доми ни ра ли 
колач на „кур зо ви ни“ и про ја. 
Међу 20 изла га ча било је свих 
девет удру же ња из пећи нач ке 
општи не, али и удру же ња из 
сусед них општи на и реги о на,  
а орга ни за тор је за све уче
сни ке и посе ти о це при пре мио 
срем ски папри каш.

Етно лог Заво да за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци, Душан ка Стан ко
вић,  исти че да  се  Михољ ски 
сусре ти села  одр жа ва ју на 
лока ли те ту који је спо ме ник 
кул ту ре од изу зет ног зна ча ја, 
тако да про мо ви шу и мате ри
јал ну и нема те ри јал ну кул тур
ну башти ну овог кра ја на јед
ном месту.

– Биће пре зен то ван онај део 
башти не који је сачу ван до 
дана шњих дана, који је везан 
за ово под не бље, који је везан 
за про из вод њу куку ру за, за 
пре ра ду куку ру за, за при зво де 
од те пољо при вред не кул ту

ре, тако да на неки начин она 
пре зен ту је живот села нека да, 
али у вели кој мери и данас, 
изја ви ла је Стан ко вић.

У окви ру неко ли ко интер
ак тив них ради о ни ца посе ти
о ци су има ли при ли ку да се 
упо зна ју са ста рим зана ти
ма и вешти на ма. Ради о ни цу 
пусто ва ња вуне држа ле су 
Јасми на Попо вић и Љиља на 
Бабић, а ради о ни цу шатво ри
са ња сувих тика ва Ана Анто
нин. Посе ти о ци су први пут 
има ли при ли ку да се упо зна ју 
и са вешти ном изра де грн ча
ри је у окви ру ради о ни це коју 
је држао Нема ња Ђука но вић, 
као и да се опро ба ју у стре
ли чар ству, под буд ним оком 
чла но ва Стре ли чар ског клу ба 
„Инстинк ти вац“ из Шима но ва
ца.

Сви који су то желе ли могли 
су да ужи ва ју у вожњи селом 
коњ ским запре га ма, захва љу
ју ћи Коњич ком клу бу „Сре мач
ки ајгир“ из Ога ра.

У кул тур ноумет нич ком делу 

про гра ма за сва ког по нешто. 
Насту пи ла су три кул тур но
умет нич ка дру штва – „Купи
ник“ из Купи но ва, „Извор Доњи 
Товар ник“ и „Искон вете ра ни“ 
из Шима но ва ца. Сјај ну заба
ву за нај мла ђе је при ре дио 
кан та у тор Бра ни мир Росић 
– Лете ћа гита ра, а насту пи ли 
су и Певач ка гру па „Сви тац“, 
вокал ни соли ста Михај ло Јан
ко вић, песник Мило мир Обра
до вић и уче ни ци Основ не шко
ле „Сло бо дан Бајић Паја“ из 
Ога ра. Про грам је водио Сло
бо дан Стан ко вић из пећи нач
ког Кул тур ног цен тра.

Посе ти о ци су могли да се 
опро ба ју на так ми че њи ма у 
пра вље њу чар да ка од чока
ња и у брзом руч ном кру ње њу 
куку ру за.

Михољ ски сусре ти села реа
ли зо ва ни су уз подр шку Месне 
зајед ни це Огар, Удру же ња 
жена „Огар чан ке“, Удру же ња 
гра ђа на „Огар ни за ци ја“ и Кул
тур ног цен тра Пећин ци.

Д. С. 

Синиша Ђокић у обиласку штандова
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РЕДАК ЦИ ЈА „М НОВИ НА“ ОВЕ ГОДИ НЕ ЈЕ ПРВИ ПУТ ДОДЕ ЛИ ЛА НАГРА ДУ
„ВЛА ДИ МИР ВЛА ДА ЋОСИЋ“ 

Прва награ да
Муха ре му Базду љу

Чини ми се да нисмо до 
сада има ли до кра ја про

фи ли са ну награ ду, искљу
чи во за репор та жу. Нарав
но да ми је вели ка част да 

на првом кон кур су доби
јем прву награ ду, пот пу но 

сам субјек ти ван и не поку
ша вам то да кри јем. Волео 

бих да се ова тра ди ци ја 
наста ви и да у иду ћим 

годи на ма се награ да доде
љу је, рекао је Муха рем 

Баздуљ

Редак ци ја „М нови на“ ове годи не је 
први пут доде ли ла награ ду „Вла ди мир 
Вла да Ћосић“ за нови нар ску репор та жу 
у писа ним меди ји ма. Све ча ност је упри
ли че на првог окто бра у Спе ци јал ном 
резер ва ту при ро де „Заса ви ца“. Том при
ли ком су доде ље не прва, дру га и две 
тре ће награ де, а похва ље не су и две 
репор та же. Жири у саста ву Дра го рад 
Дра ги че вић, Жар ко Ракић, Деја на Ива но
вић, Дра га на Пејо вић и Чедо Кецо доне
ли су одлу ку о награ да ма, након спро ве
де ног кон кур са, а на све ча но сти их је 
доде ли ла Све тла на Ћосић, пред сед ни ца 
Одбо ра за доде лу награ да. 

Прва награ да при па ла је Муха ре му 
Базду љу, за репор та жу „Налив пе ро којим 
је уки нут Вар шав ски пакт: Спра то ви 
мађар ске исто ри је на пештан ском Музеј
ском тргу “ која је обја вље на на пор та лу 
„Око“ Радио – теле ви зи је Срби је 22. 
апри ла 2022. годи не.

– Вео ма је лепо што је редак ци ја „М 
нови на“ одлу чи ла да се на овај начин 
сећа коле ге Вла ди ми ра Ћоси ћа. Чини ми 
се да нисмо до сада има ли до кра ја про
фи ли са ну награ ду, искљу чи во за репор
та жу. Нарав но да ми је вели ка част да на 
првом кон кур су доби јем прву награ ду, 
пот пу но сам субјек ти ван и не поку ша вам 
то да кри јем. Волео бих да се ова тра ди

ци ја наста ви и да у иду ћим годи на ма се 
награ да доде љу је. Ја јесам добио прву 
награ ду, али и све ове оста ле коле ге 
позна јем по њихо вом раду. Сма трам да 
је овај први кон курс у пот пу но сти испу
нио сво ју свр ху, рекао је Муха рем 
Баздуљ.

ДОБИТ НИ ЦИ НАГРА ДА „ВЛА ДИ МИР ВЛА ДА ЋОСИЋ“:
Владимир Лојаница, Мухарем Баздуљ, Татјана Лош и Зоран Шапоњић

Део атмосфере са Засавице
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Дру га награ да је оти шла у руке Вла ди
ми ра Лоја ни це, за репор та жу „Зво нар 
добро се лач ке цркве сања да пове де 
коло“ која је обја вље на у днев ном листу 
„Блиц“ 13. фебру а ра 2022. годи не. Две 
тре ће награ де су уру че не Тањи Лош, за 
репор та жу „Слат ка лубе ни ца је као 
мираж џи ка“ која је обја вље на на пор та лу 
Вечер њих ново сти 2. авгу ста 2022. годи
не и Зора ну Шапо њи ћу, за репор та жу 
„Писмо са Голи је, или, како ће добро та и 
добри људи спа си ти свет“ која је обја
вље на у днев ном листу „Курир“ 29. маја 
2022. годи не.

– Ово је први пут да доде љу је мо награ
ду, као успо ме ну на Вла ди ми ра Вла ду 
Ћоси ћа, који је био добар нови нар, умео 
је да пише. Захва ли ла бих се сви ма који 
су кон ку ри са ли, а добит ни ци ма чести там. 
Изра зи ла бих посеб ну захвал ност чла но

ви ма жири ја, а међу њима мојим коле га
ма Дра го ра ду Дра ги че ви ћу и Мио ми ру 
Фили по ви ћу Фићи. Задо вољ на сам одзи
вом на кон курс, као и ква ли те том репор
та жа. Као што се наво ди и у обра зло же њу 
жири ја, награ ђе не су пра ве репор та же, 
жан ров ски дефи ни са не. Искре но се 
надам да ће ова награ да зажи ве ти и да 
ће се и наред них годи на доде љи ва ти, 
изја ви ла је Све тла на Ћосић.

Похва ље ни су и Миња Шуко вић – за 
репор та жу „Спрет ни прсти кера њем зау
ста вља ју ври је ме“ која је обја вље на у 
Неза ви сним нови на ма 23. окто бра 2021. 
годи не и Дра га на Димић – за репор та жу 
„Село Модрин попу лар ност сте кло кроз 
Мићу Гуја ра“ која је обја вље на на пор та лу 
БН Теле ви зи је 20. авгу ста 2022. годи не. 

А. Дражић
Фото: Ж. Петрас

УРУ ЧЕ ЊЕ ПРВЕ НАГРА ДЕ: Мухарем Баздуљ и Светлана Ћосић
Драгорад Драгичевић
образложио је одлуку жирија

Задо вољ на сам одзи вом 
на кон курс, као и ква ли те
том репор та жа. Као што се 
наво ди и у обра зло же њу 
жири ја, награ ђе не су пра
ве репор та же, жан ров ски 
дефи ни са не, изја ви ла је 

Све тла на Ћосић уредница 
М новина

Светлана Ћосић, Владимир Лојаница
и Зоран Шапоњић

ОДБРАНИЛА БОЈЕ СРЕМА: 
Награђена Татјана Лош
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МУХА РЕМ БАЗДУЉ  ПРВА НАГРАДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

ИЗ ШЕТЊЕ МАЂАРСКИМ НАРОДНИМ МУЗЕЈОМ

Наливперо којим је
укинут Варшавски пакт: 
Спратови мађарске историје 
на пештанском Музејском тргу

Прет по ста вљам да ни већи на исто ри ча ра нема неку посеб ну асо ци ја ци ју на први 
јули 1991. Дан насред прве годи не послед ње дека де два де се тог века; неко опсед нут 
енгле ском кра љев ском поро ди цом, можда ће се сети ти да је то био три де се ти рођен
дан Дија не, прин це зе од Вел са. Неко опет упу ћен у Кину и њену повест, можда се 
при се ти седам де се те годи шњи це уте ме ље ња Кому ни стич ке пар ти је Кине. Не ради 
се, међу тим, о Ази ји и уте ме ље њу, него о Евро пи и уки да њу – тог 1. јула 1991. у Пра
гу је, наи ме, офи ци јел но рас фор ми ран Вар шав ски пакт

Будим пе шта; Ускрс (по гре го ри јан ском 
кален да ру). Пре ма прог но зи, кише 
није тре ба ло да буде ни за лек, но у 

оно неко рано попод не кад још није вре ме 
за ручак, ако се доруч ко ва ло касно, киша 
почи ње да лије. Добра при ли ка да се оде 
до Мађар ског народ ног музе ја одно сно 
Magyar Nem ze ti Muze um. Волим да поре
дим Народ ни музеј Срби је са народ ним 
музе ји ма држа ва успо ре ди вих по бро ју ста
нов ни ка и повр ши ни, као и по исто риј ском 
иску ству. Мађар ска се ту сасвим добро 
укла па. 

Можда и кључ на раз ли ка изме ђу ова два 
музе ја је што у оном будим пе штан ском 
нема умет нич ких сли ка, кипо ва и дру гих 
арте фа ка та зна чај них мађар ских и свет
ских умет ни ка. То веро ват но сто ји дру где, у 
Наци о нал ној гале ри ји или неком слич ном 
месту. Ово је запра во више нешто што би 
се могло назва ти „исто риј ским музе јом“, 
одно сно инсти ту ци ја која нуди екс по на те о 
свим исто риј ским пери о да ма људ ског 
живо та на тери то ри ји дана шње Мађар ске. 

У при зе мљу је нај пре сјај на постав ка екс
по на та из вре ме на Рим ског цар ства, понај
при је из колек ци је фамо зног „Сеу со вог бла
га“. 

Ста но ви та енци кло пе диј ска једи ни ца 
ова ко опи су је дотич не архе о ло шке нала зе: 
„Четр на ест кома да рас ко шно 
укра ше на сре бр но га стол ног 
посу ђа из антич ко га доба назва
но га по рим ском патри ци ју Сеу су, 
чија се посве та нала зи у сред њем 
меда љо ну јед не од посу да. Прет
по ста вља се да је он бла го бје же
ћи из Рима негдје зако пао, али 
није сигур но гдје. О томе се спо ре 
Хрват ска, Мађар ска и Либа нон. 
Прет по став ка о панон ском про
сто ру као лока ци ји бла га теме љи 
се на томе што се на јед ној посу
ди спо ми ње језе ро Пел со (латин
ски назив за Бала тон); у Хрват
ској је прет по ста вље на лока ци ја 

Бар ба ри га крај Пуле. Посу ђе је изра ђе но 
изме ђу IV и V ст., а било је похра ње но у 
вели ком брон ча ном вје дру из VI или VII ст. 
и захва љу ју ћи тому сре бро је сачу ва но од 
окси да ци је. Пет вели ких сре бр них тању ра 
раз ли чи те вели чи не укра ше но је иску ца ва
њем и ниел лом. У сред њем меда љо ну и на 
рубо ви ма нала зе се при зо ри Сеу со ве гозбе 
и лова, лова на кале дон ско га вепра итд. 
Пет врче ва с око ми том руч ком укра ше но је 
жен ским лико ви ма и биљ ним моти ви ма, а 
један дио ни зиј ским при зо ром. Дви је ситу ле 
укра ше не су при зо ри ма о Хипо ли ту и 
Федри, а ваљ ка ста посу да са сто жа стим 
поклоп цем при ка зом жен ске тоа ле те.“

Про ак тив но шћу вла де Вик то ра Орба на, 
одно сно спрем но шћу да се пла те десе ти не 
мили о на евра, ти вели чан стве ни кома ди 
сре бра завр ши ли су у при зе мљу импре сив
не згра де на пештан ском Музеј ском тргу.

Сеу со во бла го има соп стве не ода је, а 
оста так стал не постав ке про сти ре се на 
два спра та и запо чи ње са каме ним добом.  
То је она стан дард на вари јан та пода сти ра
ња архе о ло шких тра го ва нађе них на вла
сти том тери то ри ју, а који поти чу из вре ме на 
када ништа слич но савре ме ним наци о нал
ним иден ти фи ка ци ја ма није посто ја ло ни у 
натру ха ма. Нема тога, међу тим, пре ви ше. 
Мно го више пажње је посве ће но дола ску 

мађар ских пле ме на из азиј ских сте па у 
срце Евро пе, одно сно њихо вим нај ду бљим 
пене тра ци ја ма у тки во ста рог кон ти нен та. 
На вели ким зид ним мапа ма су са ста но ви
тим поно сом озна че ни гра до ве и покра ји не 
до којих су у деве том и десе том веку сти за
ли навод ни пре ци дана шњих Мађа ра. 

Кад се дође до дру ге поло ви не Сред њег 
века, исто ри ја Мађа ра је већ стра шно 
испре пле те на са исто ри јом Срба и 

оста лих Јужних Сла ве на. Сва ко мало се 
поми њу топо ни ми босан ски, хрват ски и 
срп ски, као и лико ви из наше исто риј ске и 
књи жев не башти не, што кул ми ни ра поја
вом Јано ша Хуња ди ја зва ног Сиби ња нин 
Јан ко. Слич но се наста вља и са вре ме ном 
Осман ских осва ја ња. Сто га се у овом Музе
ју нала зи, изме ђу оста лог, и пор трет Мех
медпаше Соко ло ви ћа. Цела ова сек ци ја 
музеј ске постав ке завр ша ва се екс по на ти
ма из вре ме на конач ног осло ба ђа ња 
Мађар ске од тур ске оку па ци је. 

Има нешто што на пси хо ло шком нивоу 
оте жа ва јед но крат не посе те вели ким музе
ји ма: кад дође те до нај за ни мљи ви јих дело
ва, већ сте пре у мор ни од оно га што сте већ 
виде ли. Кад кре не епо ха Хаб сбур шке 
монар хи је, екс по на та је нај ви ше и нај за ни
мљи ви ји су: од Моцар то вог пија ни на и кла
ви ра Фран ца Листа до целог низа књи га и 

нови на из осам на е стог и девет на
е стог века. У пери о ду изме ђу 
Аустроугар ске нагод бе из 1867. и 
Сара јев ског атен та та (1914.), 
Мађар ска про ла зи кроз сво је вр
сно злат но доба које је овде изу
зет но бога то доку мен то ва но. 

Крат ки два де се ти век за 
Мађар ску није био наро чи то 
сре ћан. Можда и зато две 

вели ке про сто ри је са екс по на ти
ма из тог пери о да јесу нат про сеч
но мрач не. Међу екс по на ти ма ту 
је и пла кат на срп ском јези ку про
гла са начи ње ног у Бачу 18. апри
ла 1941. где „витез Vat tay Antal“ Налив пе ро Јоже фа Анта ла
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уве ра ва ста нов ни штво да ће „мађар ска 
адми ни стра ци ја чува ти лич ну и имо вин ску 
без бед ност“ сва ког гра ђа ни на. 

Ипак, ако је суди ти само по овом музе ју, 
совјет ска оку па ци ја је за Мађа ре била тра
у ма тич ни ја од наци стич ке. Након што посе
ти лац пре гле да арте фак те из вре ме на од 
1945. до кра ја осам де се тих, а затим и неко
ли ци ну оних који при зи ва ју прве сло бод не 
пост ко му ни стич ке избо ре, ноге га саме вуку 
пре ма вра ти ма на који ма пише излаз. А пре 
изла за, у виси ни очи ју, на белом зиду је 
послед њи еск по нат Мађар ског народ ног 
музе ја, инсти ту ци је која чува успо ме ну на 
цело куп ну мађар ску исто ри ју. Да ли, дакле, 
исто ри ја Мађар ске завр ша ва кра јем осам
де се тих годи на про шлог века?

Послед њи екс по нат мађар ске исто ри је 
врло је тач но и пре ци зно дати ран. Датум је, 
дакле, први јул годи не хиља ду де вет сто ти
на де ве де се ти пр ве. Прет по ста вљам да ни 
већи на исто ри ча ра нема неку посеб ну асо
ци ја ци ју на први јули 1991. Дан насред прве 
годи не послед ње дека де два де се тог века; 
неко опсед нут енгле ском кра љев ском поро
ди цом, можда ће се сети ти да је то био 
три де се ти рођен дан Дија не, прин це зе од 
Вел са. Неко опет упу ћен у Кину и њену 
повест, можда се при се ти седам де се те 
годи шњи це уте ме ље ња Кому ни стич ке пар
ти је Кине. Не ради се, међу тим, о Ази ји и 
уте ме ље њу, него о Евро пи и уки да њу – тог 
1. јула 1991. у Пра гу је, наи ме, офи ци јел но 
рас фор ми ран Вар шав ски пакт. 

Сам екс по нат је, наи ме, јед но еле гант но 
– налив пе ро. Испод уокви ре ног и ста клом 
зашти ће ног налив пе ра у рас ко шној дрве ној 
кути ји је „леген да“ испи са на на мађар ском 
и енгле ском јези ку у којој сто ји како је 
дотич но пен ка ло напра вље но од зла та и 
ири ди ју ма, ску па са при па да ју ћом кути јом 
на нутра шњо сти чијег поклоп ца је угра ви
ран грб Кра ље ви не Шпа ни је, Фели пе Гон
за лес, тада шњи шпан ски пре ми јер, покло
нио првог јула 1991. у Пра гу Јоже фу Анта
лу, тада шњем пред сед ни ку Вла де Мађар
ске, а да овај њиме пот пи ше доку мент о 
рас фор ми ра ва њу Вар шав ског пак та. 

На тра гу лоше схва ће них Фуку ја ми них 
теза, Гон за лес и Антал су можда поми сли
ли да Мађар ска и Евро па тога дана – изла
зе из исто ри је. Коми ни ке којим је Вар шав
ски пакт пре стао да посто ји осим пред сед
ни ка Вла де Мађар ске, пот пи са ли су и (пот)
пред сед ни ци одно сно пре ми је ри Алба ни је, 
Бугар ске, Пољ ске, Руму ни је, Чехо сло вач
ке, ДДРа и СССРа. Међу на род на вој на 
орга ни за ци ја уте ме ље на у мају месе цу 
1955. једва, дакле, да је напу ни ла 36 годи
на пре него је уга ше на. 

Вар шав ски пакт био је одго вор на осни
ва ње НАТО саве за шест годи на пре тога, 
одно сно у апри лу 1949. Неко наи ван те је 
1991. годи не заси гур но поми шљао да и 
НАТО тешко може да пожи ви и пре жи ви 
још шест годи на, сада кад је остао без 
глав ног так ма ца и раз ло га за посто ја ње. 
Ипак, шест годи на након што је Вар шав ски 
пакт уга шен, НАТО је био на пола пута реи
ма ги на ци је свр хе вла сти тог посто ја ња у 
виду мал те не хума ни тар не орга ни за ци је, 
пошто је док три на „хума ни тар не интер вен
ци је“ већ била тео рет ски уте ме ље на, као и 
крат ко роч но импле мен ти ра на кроз кам па
њу бом бар до ва ња поло жа ја вој них фор ма
ци ја босан ских Срба и чекао се само повод 
да се кроз бом бар до ва ње СР Југо сла ви је, 
а о „окру глој“ и јуби лар ној годи шњи ци 
осни ва ња овог вој ног саве за, та док три на 
прак тич но про гла си и за офи ци јел ни rai son 
d’être.

Поли тич ке фигу ре какве су били Фели пе 

Гон за лес и Јожеф Антал неза ми сли ве су 
изван хлад но ра тов ског кон тек ста. Гон за лес 
(рођен 1942.) је био лидер Соци ја ли стич ке 
рад нич ке пар ти је Шпа ни је, леви чар, дакле, 
тре ћи по реду шпан ски пре ми јер након кра
ја фран ки стич ке дик та ту ре. Начин на који је 
шпан ска тран зи ци ја спро ве де на као и уло га 
коју су у њој има ле леве поли тич ке сна ге и 
иде је дубин ски је пове за на са тада шњом 
рас по де лом моћи у све ту. Јожеф Антал је 
био десет годи на ста ри ји од Гон за ле са. Са 
оче ве стра не био је пото мак сит ног мађар
ског плем ства, док је са мај чи не стра не 
имао и тра го ве јевреј ског поре кла. Био је 
акти ван уче сник устан ка из 1956, па је 
након совјет ске интер вен ци је неко ли ко 
пута хап шен и затва ран. Нај ве ћи део соци
ја ли стич ког пери о да про вео је раде ћи као 
библи о те кар и исто ри чар меди ци не. Као 
пред став ник Мађар ског демо крат ског 
фору ма на пре го во ди ма о рефор ми Уста ва 
кра јем осам де се тих годи на, поста је пре по
зна тљи ва фигу ра у јав но сти те је као такав 
иза бран за пре ми је ра након првих демо
крат ских избо ра. Здра вље му се погор ша ло 
већ почет ком ман да та те је умро пре него 
се његов четво ро го ди шњи ман дат и завр
шио (кра јем 1993.). Данас се по њему зове 
јед на од згра да Европ ског пар ла мен та у 
Бри се лу, а налив пе ро које је добио на 
поклон сто ји на поча сном – послед њем – 
месту, крај самог изла за из музеј ске постав
ке која пут ни ка намер ни ка у сатдватри
иличети ри спро во ди кроз цело куп ну исто
ри ју Мађар ске и Мађа ра. 

Првог јула про шле годи не, Репу бли ка 
Сло ве ни ја је пре у зе ла роти ра ју ће 
шесто ме сеч но пред се да ва ње Европ

ском уни јом. Деси ло се то тач но на три де
се ту годи шњи цу полу фар сич ног „десе то
днев ног рата“ изме ђу Тери то ри јал не одбра
не Сло ве ни је и Југо сло вен ске народ не 
арми је, рата који је тра јао од 27. јуна до 7. 
јула 1991. Нико се није сетио да тог дана 
пада и три де се та годи шњи ца гаше ња Вар
шав ског пак та, да се тај вој ни савез само у
ки нуо тач но три дана након што се држа ва 
на ничи јој земљи изме ђу Вар шав ског пак та 
и њего вог запад ног так ма ца поче ла у крви 
рас па да ти. Бер лин ски зид је пао. Пору ка на 
дру гом зиду је била јасно испи са на, али 
мало је, као и увек, било про ро ка у ста њу 
да је про чи та ју. 

(Пор тал „Око“ РТС, 22. април 2022.)
Фото: РТС

Мађарски народ ни музеј

Сам екс по нат је, наи ме, 
јед но еле гант но – налив
пе ро. Испод уокви ре ног и 

ста клом зашти ће ног 
налив пе ра у рас ко шној 

дрве ној кути ји је „леген
да“ испи са на на мађар

ском и енгле ском јези ку у 
којој сто ји како је дотич но 
пен ка ло напра вље но од 
зла та и ири ди ју ма, ску па 
са при па да ју ћом кути јом 
на уну тра шњо сти чијег 

поклоп ца је угра ви ран грб 
Кра ље ви не Шпа ни је, 

Фели пе Гон за лес, тада
шњи шпан ски пре ми јер, 

покло нио првог јула 1991. 
у Пра гу Јоже фу Анта лу, 
тада шњем пред сед ни ку 

Вла де Мађар ске, а да овај 
њиме пот пи ше доку мент о 
рас фор ми ра ва њу Вар шав

ског пак та 
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Земљо рад нич ка задру га у 
Гра бов ци ма има 37 чла но
ва који обра ђу ју око 300 хек
та ра земље, 250 сво јих и 50 
хек та ра у заку пу. Задру га ри 
гаје нај ви ше пше ни цу, уља ну 
репи цу и сун цо крет.

И у овом селу је у току уби
ра ње куку ру за и до сада је 
ова кул ту ра ски ну та са око 20 
одсто засе ја них повр ши на. 

 – Нај ве ћи про блем је била 
суша која је узе ла свој данак 
тако да је про се чан при нос 
куку ру за око три тоне по хек
та ру. Дакле, гото во су пре по
ло вље ни при но си у одно су 
на про шлу годи ну која тако ђе 
није била иде ал на, али сва
ка ко била боља од ове, каже 
за наше нови на Дејан Рахар, 
дирек тор Земљо рад нич ке 
задру ге у Гра бов ци ма.

Када је реч о уља ној репи ци 
про блем је било про шло го ди
шње сушно лето, потом дуга 
јесен, док је киша пала тек 
поло ви ном окто бра, тако да 
је уља на репи ца ушла непри
пре мље на у зиму. 

У про ле ће је било мало 
пада ви на, па биљ ке нису сти
гле да се раз гра на ју а рано је 
поче ла цваст, тако да су при
но си били око две тоне по 
хек та ру. 

Сун цо крет је биљ ка која 

под но си сушу тако да су при
но си били од 2,5 до три тоне 
по хек та ру, зави сно од пар це
ле. 

– Нису неки при но си али ће 
тро шко ви бити покри ве ни и 
оста ће нешто и за нас. Лане 
смо има ли 3,5 тоне по хек
та ру, исти че Рахар и дода је 
да су у току при пре ме за још 
један важан посао у пољо при
вре ди, а то је сетва пше ни це.

Он каже да ће се, у одно су 
на про шлу годи ну, мало пове
ћа ти повр ши не под хлеб ним 
зрном, упра во зато што ова 
кул ту ра избе га ва могућ ност 
дугог сушног пери о да, јер се 
жање кра јем јуна.

 – Има ли смо и више сун цо
кре та засе ја ног ове годи не, а 
он је добар пре ду сев за пше
ни цу. Са нашим коо пе ран ти
ма мислим да ће бити засе
ја но око 400 хек та ра.Све  смо 
при пре ми ли за сетву, семен
ска пше ни ца је наба вље на, 
дизе ла је бит но да има, а 
цена је таква каква је, мало 
је основ но ђубри во у одно су 
на прет ход ну годи ну ску пље 
и за ту њихо ву пове ћа ну цену 
биће и ску пља сетва, рекао је 
Дејан Рахар.

Опти мал ни рок за сетву 
пше ни це је од 5. до 25. окто
бра, али из иску ства рата

ра у послед њих пар годи на 
боље су про ла зи ли они који 
су има ли нешто касни ју сетву. 
Наи ме, деси се да окто бар 
и новем бар буду топли ји па 
биљ ке напад ну инсек ти. 

– Ове пада ви не су добро
до шле, али су зака сни ле за 
сада шње кул ту ре. Међу тим, 
добро ће при пре ми ти земљи
ште за сетву, биће иде ал но и 
за сеја ли це, нарав но ако се 
не наста ви са јаком кишом.
Ове коли чи не које су пале до 
сада не шко де, има још доста 
вре ме на и за при пре му и за 
сетву, исти че Рахар који прву 
сетву пше ни це, али и јеч ма 
који се прво сеје, оче ку је 
после 10. окто бра.

С. Џаку ла

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Кише успо ри ле
јесе њу бер бу

Жетва куку ру за на под руч ју 
општи на које покри ва Пољо
при вред на струч на слу жба 
Рума, а то су Рума, Ириг и 
Инђи ја је поче ла и први при
но си се беле же у интер ва лу 
од 3,5 до седам тона по хек та
ру. 

Про се чан при нос, за сада, 
је око пет тона по хек та ру, а то 
је при нос зна чај но мањи у 
одно су на пери од од 2018. до 
2020. годи не. На при мер, 
2018. годи не он је изно сио 10 
тона по хек та ру, а пре две 
годи не девет тона. Про шле 
годи не про се чан род је био 
шест тона по хек та ру. 

– Kише тре нут но оме та ју 
жетве не радо ве. У сеп тем бру 
је већ пало пре ко 100 лита ра 
кише по ква драт ном метру и 

оста је жал што рас по ред 
пада ви на није био дру га чи ји. 
Већ су кре ну ле и при пре ме за 

сетву пше ни це. Пре основ ног 
ђубре ња и основ не обра де 
тре ба ло би ура ди ти ана ли зу 
земљи шта на основ ну плод
ност која је и ове годи не за 
пољо при вред ни ке са тери то
ри је рум ске општи не бес плат
на, пору чу је Горан Дроб њак, 
струч ни сарад ник у ПСС 
Рума.

При основ ном ђубре њу даје 
се цело куп на коли чи на фос
фо ра и кали ју ма, а може да се 
при ме ни и део азо та. Основ на 
обра да се изво ди у зави сно
сти од коли чи не жетве них 
оста та ка и вла жно сти земљи
шта тањи ра њем или ора њем. 

– Сетву хле бог зрна би тре
ба ло завр ши ти до кра ја окто
бра, каже Горан Дроб њак.

С. Џаку ла

Горан Дроб њак

ЗЗ ГРА БОВ ЦИ

Спрем ни за поче так 
сетве пше ни це

Дејан Рахар

ССШ „БРАН КО
РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Посе та
настав ни ка
из ЕУ

Послед ње неде ље у сеп
тем бру ССШ „Бран ко Ради
че вић“ у Руми је била дома
ћин за 20 настав ни ка који су 
дошли из Грч ке, Пор ту га ла, 
Ислан да и Бел ги је у окви ру 
про јек та диги тал не спрем
но сти за европ ско уче ње на 
даљи ну. Реч је о Ера змус+ 
про гра му стра те шког парт
нер ства шест шко ла из 
Срби је, Грч ке, Пор ту га ла, 
Ислан да и Бел ги је који је 
почео у мар ту про шле годи
не и тра ја ће две годи не, а 
пара лел но се одви ја и на 
плат фор ми etwin ning.

Све парт нер ске шко ле 
при па да ју сред њем обра зо
ва њу, већи на њих стру ков
ном. Глав ни циљ про јек та је 
поди за ње диги тал них ком
пе тен ци ја настав ни ка и уче
ни ка парт нер ских шко ла 
уво ђе њем нових ала та wеб 
2.0, новог софт ве ра и мето
да који се могу кори сти ти за 
ква ли тет но уче ње на даљи
ну за обра зов ни посту пак. 

Настав ни ци из парт нер
ских шко ла доче ка ни су уз 
при го дан кул тур но  умет
нич ки про грам у про сто ри ја
ма шко ле где им је дирек
тор Мир ко Зрнић поже лео 
успе шну обу ку и при ја тан 
бора вак у Руми.

Почет не актив но сти и 
обу ка су до сада реа ли зо
ва не на Ислан ду и у Бел ги
ји, сада су тимо ви настав
ни ка бора ви ли у ССШ 
„Бран ко Ради че вић“, а у 
свом сло бод ном вре ме ну 
са дома ћи ни ма су били и у 
посе ти Новом Саду и Бео
гра ду.

Актив но сти су реа ли зо ва
не у меди ја те ци шко ле уз 
подр шку екс пе ра та из при
вре де и Уни је посло да ва ца 
Вој во ди не. По овом про јек
ту пре о ста ле још две обу ке, 
јед на у Грч кој и дру га у Пор
ту га лу, а про је кат ће се 
завр ши ти у авгу сту 2023.
годи не.

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

ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПЕН ЗИ О НЕ РА РУМА

При ја ве за
паке те помо ћи

Општин ско удру же ње пен зи о не ра 
Рума, на осно ву инструк ци ја Репу блич
ког фон да за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње за спро во ђе ње поступ ка за 
финан си ра ње соли дар не помо ћи кори
сни ци ма пен зи ја у паке ти ма са основ
ним живот ним намир ни ца ма и хиги јен
ским сред стви ма, отво рио је јав ни позив 
за доде лу поме ну те помо ћи. На овај 
позив могу кон ку ри са ти само они пен зи
о не ри чији износ пен зи ја није већи 
16.884,94 дина ра. Основ ни кри те ри јум 
за доде лу ове хума ни тар не помо ћи је 
виси на пен зи ја. При утвр ђи ва њу ранг 
листе пред ност има ју само хра ни кори
сни ци или кори сник у вишеч ла ном дома
ћин ству у који ма је једи ни извор пен зи ја 
која није већа од 16.884,94 дина ра, као и 
навр ше не годи не живо та, а пред ност 
има ју ста ри ји кори сни ци. Потреб но је да 
се за при ја вљи ва ње доне се послед њи 
чек од пен зи је и лич на кар та на увид, а 
при јав ни обра зац се доби ја у ОУП. При
ја ве се могу пре да ти у седи шту Општин
ског удру же ња пен зи о не ра Рума, Ули ца 
Вељ ка Дуго ше ви ћа 142 у вре ме ну од 9 
до 12 часо ва, а рок за при ја ве је 21. 
окто бар. Пен зи о не ри који испу ња ва ју 
усло ве сво је при ја ве могу под не ти и у 
месним одбо ри ма удру же ња у оним 
сели ма где посто је. Јав ни позив је отво
рен до 21. окто бра

Почео попис
Попис ста нов ни штва је почео 1. и тра

ја ће до кра ја окто бра. У рум ској општи
ни овај важан посао ће реа ли зо ва ти 88 
попи си ва ча са који ма су пот пи са ни уго
во ри. Ови попи си ва чи су иза бра ни јер су 
пости гли нај бо ље резул та те на обу ци и 
тести ра њу, одно сно, осво ји ли су нај ве
ћи број бодо ва. Пред став ни ци Попи сне 
коми си је су после пот пи си ва ња уго во ра 
попи си ва чи ма пре да ли леги ти ма ци је, 
попи сни мате ри јал, лап то по ве и паке
те дез ин фек ци о них сред ста ва. Потом 
су попи си ва чи оби шли попи сне кру го ве 
за које су заду же ни зајед но са сво јим 
инструк то ри ма.Попис ста нов ни штва, 
дома ћин ста ва и ста но ва се спро во ди у 
пери о ду од 1. до 31. окто бра у скла ду са 
Зако ном о попи су ста нов ни штва, дома
ћин ста ва и ста но ва. Први попис ста нов
ни штва у Срби ји је извр шен 1834. годи
не. Изме ђу два свет ска рата су извр ше на 
два попи са ста нов ни штва, док је после 
Дру гог свет ског рата попис вршен 1948. 
годи не, као „скра ће ни попис“, а после 
1961. годи не се врши на сва ких десет 
годи на. Финан сиј ска сред ства за овај 
попис су обез бе ди ли зајед но Репу бли ка 
Срби ја и Европ ска уни ја. Помоћ је део 
про јек та ЕУ за раз вој ста ти сти ке у Срби ји 
чија је укуп на вред ност 29 мили о на евра, 
од чега је ЕУ обез бе ди ла 20 мили о на 
евра. С. Џ.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ САН ЦИ ЈЕ

Доби ли сред ства сви 
који су испу ни ли усло ве 

Про јек том пове ћа ња енер гет ске ефи
ка сно сти поро дич них кућа и ста но ва у 
рум ској општи ни ове годи не ће бити 
обу хва ће но 440 гра ђа на, одно сно сви 
они који су под не ли валид ну доку мен та
ци ју за доби ја ње сред ста ва за суфи нан
си ра ње мере енер гет ске сана ци је. Да 
би се могли исфи нан си ра ти сви ови 
зах те ви на сед ни ци Општин ског већа 
одр жа ној 29. сеп тем бра, доне те су две 
одлу ке. То је одлу ка о доде ли бес по
врат них сред ста ва крај њим кори сни ци
ма за спро во ђе ње мера енер гет ске 
сана ци је које зајед но суб вен ци о ни шу 
Мини стар ство рудар ства и енер ге ти ке  
Упра ва за под сти ца ње и уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти и Општи на 
Рума. 

По овој осно ви обез бе ђе но је укуп но 
30 мили о на дина ра, 15 над ле жно Мини
стар ство и исто толи ко рум ска општи на.

Дру га је одлу ка о доде ли бес по врат
них сред ста ва крај њим кори сни ци ма за 
спро во ђе ње мера енер гет ске сана ци је 
које само стал но суб вен ци о ни ше локал
на само у пра ва из општин ског буџе та. 

– Издво ји ли смо додат них 25 мили о
на, тако да је са прет ход них 15 мили о на 
рум ска општи на ове годи не обез бе ди ла 
укуп но 40 мили о на дина ра за про јек те 
енер гет ске сана ци је: заме ну сто ла ри је, 
уград њу котло ва, изо ла ци ју фаса да... 
Обу хва ће но је укуп но 440 гра ђа на, што 
је рекор дан број, а све њих је за само 
две неде ље оби шла над ле жна Коми си

ја, иста кла је пред сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић.

Већ од 30. сеп тем бра могу да се пот
пи су ју уго во ри и да кре не са заме ном 
сто ла ри је, уград њом котло ва, изо ла ци
јом фаса да, уград њом солар них пане
ла... 

– Вео ма смо поно сни на све наше 
сарад ни ке који су уче ство ва ли у овом 
про гра му, а посеб но смо задо вољ ни 
што смо успе ли да обу хва ти мо свих 440 
при ја ва за које смо обез бе ди ли и 
потреб на сред ства, ука за ла је Алек сан
дра Ћирић.

С. Џаку ла

Александра Ћирић

ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУМА

Спрем ни за поче так
греј не сезо не

Греј на сезо на зва нич но почи ње 15. 
окто бра, а како сазна је мо у ЈП „Стам бе
но“ све при пре ме за њу су гото во при
ве де не кра ју, тако да ће њихов даљин
ски систем гре ја ња спрем но доче ка ти 
поче так рада. Завр ше не су ремон ти, а 
до почет ка окто бра и хлад не про бе и 
систем је напу њен. Пла ни ра но је да се 
почет ком окто бра завр ши и топло вод ка 
Дому здра вља тако да ће се и у том 
делу врши ти хлад не про бе веза не за 
сек тор котлар ни це „Соли дар ност“. 

Како сазна је мо од Жива на Михај ло
ви ћа, руко во ди о ца сек то ра гре ја ња у 
ЈП „Стамб ме но“ пору че на је и дру га 
цистер на мазу та за котлар ни цу Роб на 
кућа, тако да ће за ову једи ну котлар ни
цу која је оста ла на мазут, енер ге на та 
бити гото во до кра ја новем бра. На тај 
начин је испу ње на и закон ска оба ве за 
да се обез бе де резер ве мазу та за 15 
дана.

Нова котлар ни ца „Цен тар југ“ која се 
гра ди пре ко  пу та Поште, тре ба ло би да 
се завр ши до поло ви не окто бра, одно
сно до почет ка греј не сезо не. 

У гра ду има пет котлар ни ца које има
ју алтер на ти ву, одно сно могу кори сти ти 
и гас и мазут, док котлар ни це „Тивол“, 
„Соли дар ност“ и нова „Цен тар југ“ кори
сте само при род ни гас.

С. Џ.

Радови на новој котларници Центар југ
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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? (15)

Како је у Гргу рев ци ма
зака зи ва на јав на про да ја
разно вр сног вина

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

Оглас Град ског погла вар ства 
број 121 од 21. мар та 1884. 
годи не одно си се на про да ју 

вина на под руч ју Гргу ре ва ца, где 
ће се од 16. мар та и сва ке наред не 
неде ље на јав ној лици та ци ји при 
општин ском уре ду у овом месту за 
„готов новац“ врши ти про да ја укуп
но 500 до 600 ако ва белог вина и 
шиле ра (црве ног розе вина) по 
коли чи на ма које желе куп ци.
„Огласкојимсеодсвеобћегзна

ња ставља да ће се у подручију
политичне обћине Грегуревци од
16.овогмјесецапочетши,тесва
кеидућенедељеу2сатапоподне
кодобћинскогуредауГрегуревци
путем јавне дражбе 500 до 600
аковаразновтстногвинабелоги
шилеранавећеимањеквантуме
по жељи купаца, за готов новац
продавати,штоседознањапро
глашује.“

Обја ва број 150 од 30. мар та 
1884. годи не одно си се на нова че
ње (регру та ци ју) вој них обве зни ка 
на под руч ју Митро ви це. Пози ва ју 
се сви обве зни ци рође ни ове или 
прет ход не две годи не да 3. апри ла 
1884. годи не у 7 сату ују тру дођу у 

дво ри ште маги стра та уред но обу
че ни, обри ја ни и оку па ни како би 
доби ли даље инструк ци је“
„Сад у четвртак у 8 сати из

јутра предузеће се новачење вој
нички обвезника код овога града.
Сви ове године, лане и преклане
пописанииотомвећобавешћени
младићи имаду се у четвртак 3.
априлау7сатиизјутраудвори
штумагистратачистообучени,
обријани и са опраним телом
нефаљено даљне одредбе очеки
вати“

Оглас број 170 од 13. мар та 1884. 
годи не ука зу је на поја ву да поје ди
ни гра ђа ни сво је отпат ке и ђубре 
уме сто на сво је ђубри ште баца ју у 
канал који је иско пан о тро шку 
општи не. При ме ће но је тако ђе да 
мно ги про си па ју цеђ поред капи је 
па се она изли ва на сокак и оме та 
про ла зни ке. Ове поја ве се стро го 
забра њу ју уз прет њу нов ча ним 
казна ма.
 „Опазило се да млоги испред

кућа очишћено ђубре место на
својђубрењакујендек,којијеско
ро о обштинскомтрошку изпред
кућаископансачишћавају,амлоги

цеђ код своје капије просипа који
се на сокак излије те пролазећи
народ преко њега гази. То се
строго забрањује и ко се усуди
против ове забране то чинити
битићеновчаномглобомод5до
10форинтикажњен“

У Обја ви број 178 из апри ла 
1884. годи не даје се до зна
ња да је код меса ра Симе 

Вол фа утвр ђе на цена гове ђег меса 
од 44 нов ча ни це за један кило грам.
„На молбу овдашњег месара

СимеВолфадајеседообћегзна
ња да је кодњега циена 1. кило
грамаговеђегмеса замјесецмај
овегодинена44новч.установље
на.“

У Огла су број 183 из апри ла 
1884. годи не наја вљу је се вежба 
гађа ња из ватре ног оруж ја на 
„Леге ту“ па се ста нов ни штво упо зо
ра ва да се не кре ће овим под руч
јем.: 

„25.травњаовегодинеодпоче
ћесепуцањеунишану „Легету“
поовдашњидомобрани,штосеу
овом подручју ради избегнућа
погибељи – свестраног знања
проглашује.“

Обја ва на мол бу меса ра Симе Вол фа
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БОГ ДАН БОГ ДА НО ВИЋ  КТИ ТОР ЈУГО СЛО ВЕН СКОГ СЕЋА ЊА НА РАТ НЕ ЖРТВЕ

Човек који нам је изгра дио 
храм јед не тужне успо ме не
Тре ба да се запи та мо шта је нама данас Спо мен  гро бље и шта после толи ке вре

мен ске дис тан це зна мо о стра шним рат ним дога ђа ји ма које парк обе ле жа ва. Бог да
но вић је био умет ник који је при ла го дио људе при ро ди и оста вио нам парк којим 
може мо да се поно си мо, као и сва ки умет ник, оста вио је да тума чи мо њего во дело. 
Хва ла му

Архи тек ту ра је као и сва ка умет ност, 
узви ше на. У сво јој осно ви она тра га 
за лепим, за сим бо ли ма, меша 

обли ке и боје. Ипак, мали је број оних који 
архи тек ту сма тра умет ни ком. Архи тек та 
често бива виђен као неи мар, глав ни мај
стор, неко ко се у посао не раз у ме као 
зидар. Мале, сим па тич не, апсурд не ситу
а ци је. Али архи тек та је ауто ном но умет
нич ко биће које даје свој одраз у делу и 
оста вља њего вом кон зу мен ту да га тума
чи и обли ку је пре ма свом оку. Зато је ова 
при ча о архи тек ти Бог да ну Бог да но ви ћу, 
који је про јек то вао митро вач ко Спо мен  
гро бље.

Слу чај је хтео да се сто го ди шњи ца 
рође ња Бог да на Бог да но ви ћа покло пи са 
осам де се то го ди шњи цом зло чи на на Спо
мен  гро бљу које је про јек то вао, а потре
фи ло се да је два де сет годи на напу нио 
20. авгу ста, у вре ме када је уста шки пре
ки суд у Сре му почео сво ју „екс пе ди ци ју“. 
Сам Бог да но вић је роби јао током оку па
ци је што је на њега оста ви ло сна жан ути
сак, за који се може рећи да је ути цао на 
њего во цело куп но дело. Бог дан Бог да но
вић је био кти тор југо сло вен ског сећа ња 
на рат не жртве и пода рио нам је Спо мен 
 гро бље, место сре ће и живо та наста ло 
на тужним дога ђа ји ма. Цити ра ће мо госпо
ђу Мари ју Маркс која је пово дом обе ле жа
ва ња осам де сет годи на стра да ња на 
Спо мен  гро бљу почет ком сеп тем бра, 
рекла јед ну про сту, али једи ну исти ну о 
том зло чи ну и самом рату: „Ко је пре жи
вео, пре жи вео је – ко није, није“.  

Прет по ста ви мо из дана шње пер спек ти
ве да је Бог да но вић после рат ни човек 
имао осе ћај за обно ву, сећа ње и тугу за 
они ма који су стра да ли и лич ну, интим ну 
побе ду што је остао жив. Про јек то вао је 
спо мен обе леж ја и пар ко ве у Косов ској 
Митро ви ци, Моста ру, Јасе нов цу, При ле пу, 
Кру шев цу, Лесков цу. Посеб ност њего вог 
умет нич ког дела је у ком по зи ци ји спо мен 
ком плек са, који има пред ност над самим 
спо ме ни ком. Бог дан Бог да но вић је на 
стра ти шта дола зио, ту је бора вио, желео 
је да осе ти про стор. Испи ти вао је фор му, 
обли ке, карак те ри сти ке, при ро ду. Питао 
се шта је оно што ће достој но да обе ле жи 
стра да ње, а шта ће сла ви ти живот. Зато 
се слу жио при ро дом као нај ве ћим спо ме
ни ком живо та. 

Град ња срем ско ми тро вач ког Мемо ри
јал ног ком плек са „Спо мен  гро бље“ је 
текла у неко ли ко фаза и поче ла је 1959. 
годи не, а дефи ни тив но се сма тра завр

ше ним 1981. У међу вре ме ну су се сва ке 
годи не достој но обе ле жа вао тужни август 
и крва ви сеп тем бар, а ком плекс је оби ла
зио и пред сед ник Јосип Броз Тито. Наши 
мало ста ри ји сугра ђа ни се сећа ју када су 
ту дола зи ли као пио ни ри и омла дин ци, 
уче ни да се ту дого дио стра шан зло чин и 
да им је то сада дато као парк где ће 
радост живо та сла ви ти стра да ле. Данас 
не може мо да зами сли мо овај парк без 
густих шума ра ка, а у наста ја њу била је то 
гола поља на. У вре ме зло чи на, 1942. дру
ге овде је била јед на мочвар на повр ши на, 
Мајур ска бара насло ње на на Пра во слав
но гро бље. Ту је била и где која башта 
или воћ њак окол ног живља. 

Прва екс ху ма ци ја извр ше на је одмах по 
завр шет ку рата о чему гово ри стра шна 
сли ка уцве ље них жена које испла ка ним 
очи ма тра же сво је миле. Међу тим, 

мочвар на вода и живи креч учи ни ли су 
сво је. Само је пар сто ти на иден ти фи ко ва
но, па је већи на стра да лих и даље испод 
зеле не оазе. Бара је ису ше на, али је Бог
дан Бог да но вић испра тио фор му коју је 
при ро да исцр та ла. То му је дало сјај ну 
при ли ку про стра ни парк и дис тан цу изме
ђу важних тача ка на обе леж ју. Пре ма све
до че њу струч ња ка, сам ком плекс је почи
њао у нека да шњој ули ци Але ја херо ја, 
обе ли ском који је пред ста вљао сво је вр
стан улаз у парк. Про стра ност пар ка и 
дужи на пута ње којом мора да се про ђе, 
оста вља ју могућ ност дужег задр жа ва ња у 
пар ку чиме се ода је пије тет жртва ма.

Пар ком доми ни ра урна, која је пре се
че на на пола. Сим бо лич но се овим 
нагла ша ва да је нешто насил но 

пре ки ну то. Стра да ли ма је пре ки нут живот, 
али недо стој ним начи ном пре ки нут им је 
и мир смр ти. Цен трал ни део пред ста вља
ју хум ке и спо ме ник који пред ста вља све
ти ли ште. Над сва ком хум ком сто ји пла
мен сачи њен од брон зе. Када кре не те 
пре ма цен трал ној пло чи на којој су испи
са не речи Добри це Ћоси ћа, ви сила зи те и 
пола ко иде те све ниже. Упра во је овај део 
уду бљен и нижи у одно су на оста так како 
би се иза звао тај осе ћај сила ска у јаму. 
Бог да но вић је бирао мате ри јале, обли ке и 
сим бо ле који су карак те ри стич ни за овај 
про стор, зато је кори стио црве ну опе ку, 
камен и земљу, мате ри ја ла који су карак
те ри стич ни за Срем и који су кори шће ни 
за град њу насе ља на про сто ру дана шње 
Митро ви це од нај ра ни јег пери о да. Испред 
све ти ли шта нала зи се лави ринт од зеле
ног ниског расти ња, који поно во тре ба да 
напра ви пре пре ку како би се про ла зник 
дуже задр жао. Наво ди се да је на том 
месту прво бит но била музеј, који је укло
њен и напра вљен је сада шњи у сти лу 
срем ске куће са тре мом, где ће од сле де
ће годи не поно во бити стал на постав ка, 
баш како се мало ста ри ји сугра ђа ни сећа
ју. Накнад но је ком плекс обо га ћен и Пар
ком репу бли ка, па зато има мо гру пи са не 
див не врсте дрве ћа, које пред ста вља ју 
бив шу нам домо ви ну.

Тре ба да се запи та мо шта је нама 
данас Спо мен  гро бље и шта после толи
ке вре мен ске дис тан це зна мо о стра шним 
рат ним дога ђа ји ма које парк обе ле жа ва. 
Бог да но вић је био умет ник који је при ла
го дио људе при ро ди и оста вио нам парк 
којим може мо да се поно си мо, као и сва
ки умет ник, оста вио је да тума чи мо њего
во дело. Хва ла му. Читан ка

Бог да но вић је бирао мате
ри  јале, обли ке и сим бо ле 

који су карак те ри стич ни за 
овај про стор, зато је кори
стио црве ну опе ку, камен 
и земљу, мате ри ја ла који 

су карак те ри стич ни за 
Срем и који су кори шће ни 
за град њу насе ља на про
сто ру дана шње Митро ви
це од нај ра ни јег пери о да

Богдан Богдановић
(фото: Википедија)
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По след ња де спо ти ца Сме де ре ва 
и бо сан ска кра љи ца

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (22) ЈЕ ЛЕ НА (МА РА) КЋЕР ДЕ СПО ТА ЛА ЗА РА БРАН КО ВИ ЋА
И СУ ПРУ ГА БО САН СКОГ КРА ЉА СТЈЕ ПА НА

Је ле на, у Сме де ре ву зва на 
Је ла ча, би ла је кћер 
де спо та Ла за ра Бран ко ви

ћа и Је ле не Па ле о лог. Прет по
ста вља се да је Је ле на би ла 
њи хо во пр во ро ђе но де те.

Го ди не 1459, ка ко сто ји у 
срп ским ле то пи си ма, „уда де 
де спо ти ца Је ле на кћер сво ју 
Је ле ну, за кне за Стје па на, 
си на То ма ша, кра ља бо сан ско
га“. 

Уда ја Је ле ни на, тре ба ло је 
да бу де спас срп ске др жа ве, 
ко ја је на кон смр ти ње ног оца, 
де спо та Ла за ра, би ла на из у
зет но кли ма вим но га ма. Та да 
ће срп ски и бо сан ски ве ли ка
ши по же ле ти да спо је де спо то
ви ну са бо сан ском кра ље ви
ном. Је ле на ће се уда ти за 
бо сан ског кра ље ви ћа са све га 
12 го ди на. Пре го во ре о скла па
њу овог бра ка, во дио је Ра ди
вој, брат кра ља То ма ша и Сте
фан Рат ко вић, ве ли ки срп ски 
вој во да. По овом спо ра зу му 
кра ље вић би, од мах по же нид
би по стао срп ски де спот. 

Муж мла де Је ле не, већ 21. 
мар та, узео је власт у сво је 
ру ке. Ме ђу тим, крат ко је тра ја
ла ње го ва вла да ви на. 20. ју на 
срп ску де спо то ви ну за де си ће 
ко нач на про паст. Сул та но ва 
вој ска, ка ко ис ти че Ву ки ће вић, 
„по ја ви ла се по Ви дов да ну 
ис пред сме де рев ских зи ди на и 
ку ла, и слав ни град Сме де ре во 
ко ји је ра ни је из др жа вао она ко 
ја ке оп са де, сад је пао Тур ци
ма у ру ке без ика кве бор бе. 
Иза шли су без бед но из Сме де
ре ва То ма ше вић, стриц му 
Ра ди во је, же на му мла да Је ла 
де спо то ва уну ка и по след ња 
де спо ти ца Сме де ре ва, с мај
ком Је ле ном. То ма ше вић и 
Је ле на, при се ље ни, од ла зе на 
двор у Бо сну“. 

Го ди не 1461. 10. ју ла, умро 
је краљ Бо сне, на кон че ка је 
Сте ван пре у зео ти ту лу. Та ко је 
уну ка де спо та Ђу ра ђа Бран ко
ви ћа, по ста ла бо сан ска кра
љи ца, тач ни је по след ња 
бо сан ска кра љи ца. Пре ма 
не ким из во ри ма, ка да је по ста
ла  кра љи ца, Је ле на је про ме
ни ла име, по став ши Ма ри ја 
(Ма ра). Ме ђу тим, мно ги исто
ри ча ри, по чев ши од Ру вар ца, 
не сла жу се са овом те зом. 
Ру ва рац твр ди „да су срп ски 

ље то пи си по гре ши ли, на зи ва
ју ћи кћер Ла за ре ву уда ту за 
кра ље ви ћа, и од го ди не 1461. 
кра ља бо сан ско га Стје па на, 
Је ле на (Је ла ча), по ми је шав ши 
кћер са ма те ром, ко ја се зва ла 
Је ле на ... но из дру гих и бо љих 
из во ра зна се, да се нај ста ри ја 
кћи де спо та Ла за ра, по то ња и 
по шљед ња кра љи ца бо сан ска 
од кр ште ња сво га зва ла Ма ри
ја (Ма ра) и да ни је тек по сли је, 
по што јој се муж Стје пан вен
чао, кра љев ство при ми ла име 
Ма ри ја“. 

Краљ и кра љи ца су жи ве ли 
на дво ру у Бо бов цу, и у том 
гра ду су до би ли дво је де це. 

Пре ма за пи си ма би ску па Ан ге
ла Ма са ре ли ја, кра љи ца Ма ра 
је са Стје па ном То ма ше ви ћем 
има ла дво је не и ме но ва не 
де це. Но, сре ћа њи хо ва, би ла 
је крат ког ве ка.

Због Осман ли ја, Је ле на је 
из гу би ла де ди но Сме де ре во. 
Но ви на ле ти Ту ра ка и осва ја
ња бо сан ске др жа ве, за да ће 
ње ном не жном ср цу но ве удар
це. Го ди на 1463. би ла је кључ
на за жи вот ше сна е сто го ди
шње кра љи це. У стра хо ви том 
на ле ту осман ских тру па, за 
не ко ли ко да на не ста ла је сред
њо ве ков на бо сан ска др жа ва, а 
Је ле нин муж, из гу био је гла ву. 

Кра љев слу чај по слу жио је као 
сви ре па опо ме на дру ги ма. 
Пре ма Ћо ро ви ћу „Ашикпа ша, 
тур ски хро ни чар, из рич но 
ка же, да је сул тан ре као: ’Ако 
не ке гра до ве да мо овом кра
љу, из вор за рат оста ће!‛ И с 
то га је из дао на ред бу да од се
ку гла ву и ње му, као и кра ље ву 
стри цу Ра ди во ју, ко ји је с њим 
за јед но, од Сме де ре ва, во дио 
по ли ти ку не ло јал ну пре ма сул
та ну. Пре да ње ка же, да је вер
ски по гла ви ца и пра ти лац сул
та нов дао Мех ме ду и са вет и 
обра зло же ње за та кав по сту
пак упо зо рив ши га, да не тре ба 
до зво ли ти да га два пу та ује де 
иста зми ја. С кра љем за јед но 
Тур ци су за ро би ли и дво је 
То ма ше ве де це од дру ге же не, 
Си ги смун да и Ка та ри ну, и њих 
је сул тан од вео са со бом“.

Чла но ви  вла дар ске по ро
ди це Ко тро ма ни ћа и 
бо сан ских фе у дал них 

по ро ди ца по ку ша ва ли су да 
спас про на ђу у  при мор ским 
гра до ви ма, ме ђу ко ји ма је 
Ду бров ник за у зео пр во ме сто.

Ус пе ла је мла да Је ле на, по 
дру ги пут да пре жи ви осман
лиј ске на па де. Ве ће, до зво ља
ва Ма ри да се скло ни на не ко 
од ду бро вач ких остр ва ис ти чу
ћи ка ко ће „раз го ва ра ти са 
њом о не ким бит ним пи та њи
ма ка ко за њих та ко и за кра
љи цу“. Прет по ста вља се да су 
се бит на пи та ња од но си ла 
упра во на ку по ви ну дра го це
них ре ли кви ја све тог Лу ке, ко је 
је два на е сто го ди шња Је ле на, 
на кон па да Ђур ђе вог Сме де
ре ва, пре не ла у Бо сну. Угар ски 
краљ за ре ли кви је ну ди Је ле
ни три или че ти ри гра да у 
Угар ској. Ипак, ре ли кви је на по

Ру ва рац твр ди „да су срп ски ље то пи си по гре ши ли, 
на зи ва ју ћи кћер Ла за ре ву уда ту за кра ље ви ћа, и од 
го ди не 1461. кра ља бо сан ско га Стје па на, Је ле на (Је ла
ча), по ми је шав ши кћер са ма те ром, ко ја се зва ла Је ле
на ... но из дру гих и бо љих из во ра зна се, да се нај ста
ри ја кћи де спо та Ла за ра, по то ња и по шљед ња кра љи ца 
бо сан ска од кр ште ња сво га зва ла Ма ри ја (Ма ра) и да 
ни је тек по сли је, по што јој се муж Стје пан вен чао, кра
љев ство при ми ла име Ма ри ја“ 

Оста ци дво ра у Бо бов цу
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слет ку до би ја ју Мле ча ни.
Ор бин оста вља ин те ре сант

не по дат ке о Ма ри ној суд би ни, 
на кон па да Бо сне.  На и ме, кра
љи цу је при ли ком бе га за ро
био хр ват ски бан Па вао Спе
ран чић. „Сте фа но ва жeна 
Ма ри ја, кћи дру гог де спо та 
Србијe Ла за ра, по нев ши са 
со бом мно го бла га, по ву кла се 
у Дал ма ци ју, но на пу ту је ухва
тио сла вон ски бан Па вле. Овај 
је ве ро лом но ба цио у там ни цу, 
отео јој све што је са со бом 
но си ла и већ се спре мао да је 
пре да Мех ме ду. Ме ђу тим, 
Мех мед је, по пра вед ном су ду 
бож јем, упу тио сво је љу де да 
опу сто ше Па вло ву зе мљу, та ко 
да је Па вле био при мо ран да 
изи ђе са сво јим љу ди ма на 
бој но по ље. Том при ли ком 
Ма ри ја је по бе гла из там ни це и 
кре ну ла у При мор је. Ода тле је 
на јед ној ла ђи ко ју јој је ста вио 
на рас по ла га ње ду бро вач ки 
се нат от пло ви ла у Ис тру, а из 
Ис тре је на ста ви ла сво јој мај
ци у Угар ску“. 

Од го во ре на пи та ње, шта је 
да ље би ло са Је ле ном, ну ди 
ПолитичкаисторијаЦаригра
да од 1391. до 1578. године, 
ко јака зу је да је сул тан Мех мед 
бо сан ску кра љи цу Ма ру за ро
био и од вео у Ца ри град. Пре
ма истом из во ру, кра љи ца је 
та мо има ла тет ку Ма ру Бран
ко вић, ко јој је сул тан усту пио у 
ба шти ну се ло Је же во у обла
сти Се ра. „Њој се у Је же ву још 
1469. го ди не, на кон ду гог лу та
ња ши ром европ ских др жа ва, 
при дру жи ла се стра Ка та ри на 
Бран ко вић, же на гро фа Ур ли ха 
Цељ ског“. Да ље, Те о дор Спан
до у нес за бо сан ску кра љи цу 
ка же да  „је за ро бље на и 

ка сни је да та за же ну јед ном 
спа хиј ском стар је ши ни“.

Ипак, Ру ва рац при ме ћу је „да 
цар Мех мед ни је 1463. ухва тио 
кра љи цу Ма ру и од вео са 
со бом у Ца ри град, ни ти ју је 
пре у дао за свог дво ра ни на, 
већ је она са ма по сли је го ди не 
1466. оти шла са за па да под 
окри ље тур ског ца ра Мех ме да 
Дру гог и жи ве ла са сво јим тет
ка ма, с ца ри цом Ма ром и Кан
та ку зи ном до сво је смр ти, ко ја 
се до го ди ла по сли је год. 1476“. 

Жи вот са тет ка ма ни је био 
мед и мле ко. Де лу је го то во 
не ствар но, али Је ле на је пра
ви ла не ви ђе не цир ку се. Ка ко 
Ре ђеп ис ти че, Ма ра је у пе ри о
ду 1475./1476. ‘опа ла’ (оцр ни
ла) сво ју тет ку Ка та ри ну Кан та
ку зи ну, цељ ску гро фи цу, чи ме 
је ова па ла у не ми лост сул та
ну. Шта је кон крет но ре кла и 
због че га ју је ту жи ла сул та ну 
не зна се. По зна то је са мо да је 
Ка та ри на за вр ши ла у за тво ру. 
Зар да стр па тет ку у за твор? 
Је ле на (Ма ра) је очи глед но 
би ла ите ка ко по што ва на и ува
жа ва на од стра не сул та на. 
Али, не мо же мо чу дом да се 
на чу ди мо. От ку да сад то?

Ни је ово је ди ни скан дал 
ко ји је Је ле на иза зва ла. 
На кон смр ти ца ри це 

Ма ре 1487. и Ка та ри не 1490. 
го ди не, бо сан ска кра љи ца је 
до би ла у на след ство, пре ма 
ше ри јат ском пра ву, њи хо ву 
имо ви ну. До спе ће Је ле на и на 
суд, и зах те ва ће Ка та ри ни ну и 
Ма ри ну имо ви ну, па чак и ону 
ко ја је би ла за ве шта на Хи лан
да ру. Та ко је ко нач но по ста ла 
злажена и у очи ма ка лу ђе ра. 
Ин те ре сант но је Упутство из 
1485. го ди не да то Ду бро вач
ким по кли са ри ма ко ји су ишли 
на Пор ту у ко јем им се по ру чу
је: „Ако вас од стра не бо сан ске 
кра љи це или од стра не дру гих 
упи та ју за оно што уоби ча ва мо 
да ти као ми лост све тог Ми ха и
ла у Је ру са ли му, ре ћи ће те да 
о то ме не ма те ни ка кав на лог и 
ко има да тра жи не ка до ђе у 
Ду бров ник“. А, сул тан бо сан
ску кра љи цу и да ље шти ти...

Иро ни ја жи во та... У тур ским 
на па ди ма Је ле на је та ко пу но 
из гу би ла. Се ти мо се де де Ђур
ђа, ба бе Је ри не, оца Ла за ра, 
мај ке Је ле не, а нај пре си ро тог 
му жа, Стје па на. Но, Је ле на ће 
ипак, свој спас на ћи упра во у 
Осман ском цар ству, цар ству 
ко је ће јој би ти глав ни осло
нац, до кон ца жи во та. 

У следећем броју:
Катарина Косача,

жена босанског краља 
Стјепана Томаша

Краљ Стје пан То ма ше вић

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.

Пред више стотина посе ти
ла ца у пећи нач ком Кул тур ном 
цен тру 30. сеп тем бра одр
жа на је све ча на про мо ци ја 
првог рома на два де се то смо
го ди шњег мастер  исто ри ча ра 
Ива на Гми зи ћа из Кар лов чи ћа 
под нази вом „Бит ка“.

Орга ни за то ри књи жев ни 
вече ри која је одржа на у окви
ру петог по реду Сај ма кул ту ре 
мла дих на селу били су Кул
тур ни цен тар и Народ на 
библи о те ка у Пећин ци ма, под 
покро ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је и Општи не 
Пећин ци.

Узи ма ју ћи у обзир чиње ни цу 
да је ауто ров хоби сви ра ње 
хар мо ни ке, све ча на про мо ци ја 
запо че ла је извед бом пола зни
ка Сту ди ја за музич ку еду ка ци
ју и обра зо ва ње КЦП и ван ред
ног уче ни ка Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“ у Срем ској 

Митро ви ци Мило ша Стан ко ви
ћа из Пећи на ца.

Дирек тор ка Народ не библи
о те ке у Пећин ци ма Неве на 
Наић уру чи ла је Ива ну Гми зи
ћу поча сну члан ску кар ту 
библи о те ке и иста кла да је 
изда ва њем ове књи ге Гми зић 
постао још један у низу мла дих 
зави чај них писа ца на тери то
ри ји општи не Пећин ци.

Аутор је у раз го во ру са 
моде ра то ром про мо ци је Сло
бо да ном Стан ко ви ћем гово рио 
о томе коли ко је био тежак пут 
да се изда његов први роман, 
али и о оно ме што тре нут но 
ради када је писа ње у пита њу.

Иван Гмизић ради на посло
ви ма диги та ли за ци је архив ске 
доку мен та ци је у Архи ву Југо
сла ви је у Бео гра ду. Посеб но је 
акти ван у сфе ри спор та, те је 
тако тре нер, капи тен и играч у 
Фуд бал ском клу бу „Ловац“ у 
Кар лов чи ћу.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ИВА НА ГМИ ЗИ ЋА 

Велико интересовање 
публи ке у Пећинцима

Детаљ са промоције

У Гале ри ји „Мира Брт ка“ 
Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва  у уто рак,  27. сеп тем
бра поста вље на је нова изло
жба радо ва ака дем ске умет
ни це Ана ста си је Ћирак из 
Ста ре Пазо ве.  Под нази вом 
„Изво ри ште“ Ана ста си ја је 
публи ци при ре ди ла врло спе
ци фич ну изло жбу све тле ћих 
обје ка та који кроз сит не тач
ки це и кру го ве баца ју раз ли
чи ту све тлост. Оно што је 
дало посеб ну драж је отва ра
ње изло жбе у мра ку где је 
дошло до изра жа ја 7 обје ка та 
али и видео про јек ци ја вели
ког кру га у ком кру жи вода, 

пред ста вља ју ћи  непре кид ни 
цикли чан ток.

Ака дем ски сли кар Мар јан 
Кара вла који је отво рио изло
жбу, иста као је да је Гале ри ја 
доста пута већ сара ђи ва ла са 
Ана ста си ји ним ликов ним ате
ље ом и да је пра во вре ме да 
се умет ни ца при ка же у само
стал ној изло жби.

Нај но ви ју изло жбу „Изво ри
ште“ посе ти о ци могу погле да
ти до 23. окто бра и дожи ве ти 
нео бич ну врсту умет но сти, 
пого то во у вечер њим сати ма 
када ће Гале ри ја бити у мра
ку.

З. К.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“ 

Изло жба
све тле ћих обје ка та
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Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

У РА КОВ ЦУ ОДР ЖАН 12. ФЕ СТИ ВАЛ ХРА НЕ

„Ал‘ се не кад до бро је ло баш!“

Оп шти на Бе о чин има чи ме да се по но си јер ме ђу су гра ђа ни ма има мо љу де ко ји се 
на нај бо љи на чин оку пља ју око иде је афир ма ци је ло кал них вред но сти, тра ди ци је и 
ху ма них ци ље ва, из ја ви ла је пред сед ни ца Оп шти не Бе о чин Би ља на Јан ко вић

Да је Ра ко вац ме сто љу ди 
ве ли ког ср ца, вред них же на и 
до брих до ма ћи на по ка за ла је 
нај бо ље ат мос фе ра на 
фе сти ва лу хра не „Ал’ се 
не кад до бро је ло баш!“ ко ји је 
12. пут одр жан у су бо ту, 1. 
ок то бра, у ор га ни за ци ји удру
же ња же на “Гор ска ру жа” из 
Ра ков ца.

Пред сед ни ца оп шти не Бе о
чин Би ља на Јан ко вић отво ри
ла је ову ма ни фе ста ци ју ко ја 
је и ове го ди не оку пи ла број
не из ла га че, при ја те ље 
фе сти ва ла, ме шта не и по се
ти о це око ша ре них штан до ва, 
бо га то сер ви ра них сто ло ва и 
оно нај ва жни је, око иде је 
ху ма но сти и пре по зна ва ња 
вред но сти и успе ха де це из 
Ра ков ца.

– За до вољ ство је би ти део 
фе сти ва ла са тра ди ци јом 
одр жа ва ња ду жом од де це ни
је. Оп шти на Бе о чин има чи ме 
да се по но си јер ме ђу су гра
ђа ни ма има мо љу де ко ји се 
на нај бо љи на чин оку пља ју 
око иде је афир ма ци је ло кал
них вред но сти, тра ди ци је и 
ху ма них ци ље ва. Упра во су 
они наш нај бо љи бренд и 

ис кре ни про мо те ри оп шти не 
Бе о чин ко је ће мо кроз рад 
њи хо вих удру же ња на ста ви ти 
да по др жа ва мо, ис та кла је 
пред сед ни ца оп шти не Бе о чин 
Би ља на Јан ко вић. 

У из ла гач ком де лу фе сти
ва ла уче ство ва ло је два де се
так удру же ња же на од ко јих 
су уз вред не и кре а тив не 

же не из на ше оп шти не ста ле 
и же не из Ру ме, Бу ков ца, Бер
ка со ва, Бе ше но ва, Ши ма но
ва ца, Ку зми на, Ста рог Ле ца, 
Ку цу ре и Ја ска.

По ред ко ла ча, по сла сти ца 
и фи них де ли ка те са на ци о
нал не ку хи ње, за па же ни су 
би ли и штан до ви ло кал них 
умет ни ка и про из во ђа ча ру ко

тво ри на као и штанд са скулп
ту ра ма и из ла гач ким про гра
мом ра ко вач ког удру же ња 
„Бе ли Мај дан“ и љу би те ља и 
по зна ва о ца гљи ва Фру шке 
го ре.

У кул тур но –у мет нич ком 
про гра му фе сти ва ла уче ство
ва ла су де ца из цр кве ног хо ра 
„Све ти Ва си ли је“ са сво јом 
на став ни цом Ев ге ни јом Ко јић, 
ло кал ни там бу ра шки са ста ви 
и де ца Основ не шко ле „Јо ван 
Гр чић Ми лен ко“ са на став ни
цом ли ков ног Ве сном Ми јин 
ко ја су у окви ру ли ков не ра ди
о ни це вред но цр та ла и сли ка
ла у про сто ри ја ма ра ко вач ког 
До ма кул ту ре.

Иде ју ху ма ни тар ног ка рак
те ра фе сти ва ла нај бо ље је 
пред ста ви ла пред сед ни ца 
удру же ња „Гор ска ру жа“ из 
Ра ков ца и ор га ни за тор ка 
фе сти ва ла Та ња Аје ти, ко ја је 
уру чи ла на гра де по др шке 
ро ди те љи ма де це из Ра ков ца 
ко ја оства ру ју вр хун ске спорт
ске ре зул та те и уз ве ли ки 
труд и за ла га ње сво јих по ро
ди ца ни жу успе хе.

Ј. В.
Фо то: Оп шти на Бе о чин

Би ља на Јан ко вић у оби ла ску штан до ва
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ШАТРИН ЦИ

Одр жа на 16. Гушчи ја да

Шатрин ци су мало село, али су позна
ти по узго ју гуса ка, па је овој пер на тој 
живо ти њи посве ће на и њихо ва мани фе
ста ци ја. 

Реч је о „Гушчи ја ди“ која је 1. окто бра 
по 16. пут одр жа на у Шатрин ци ма.

Орга ни за то ре, МЗ Шатрин ци и Тури
стич ку орга ни за ци ју Ириг, као и покро ви
те ља, а то је Општи на Ириг, послу жи ло 
је лепо вре ме које је тра ја ло таман док 
су уру че не награ де уче сни ци ма мани фе
ста ци је. 

„Гушчи ја ду“ је отво рио Мио драг Бебић, 
заме ник пред сед ни ка Општи не. Наи ме, 
упра во локал на само у пра ва и подр жа
ва и тру ди се да сва ко село у ири шкој 
општи ни има неку мани фе ста ци ју по 
којој ће бити пре по зна тљи во, како би 

се око те мани фе ста ци је анга жо ва ли 
мешта ни, али код њих у госте дошли и 
пред став ни ци дру гих сре ди на.

У кува њу гушчи јег паприк аша так ми чи
ло се осам еки па, а нај бо љи папри каш 
су при пре ми ли чла но ви Добро вољ ног 
ватро га сног дру штва из Мара ди ка. 

Деца су била анга жо ва на у при пре ми 
свог дела про гра ма, а то је дечи ји базар 
, али и маскен бал. И они су има ли госте, 
вршња ке из подруч них оде ље ња из Кру
ше до ла и Нера ди на. 

У про гра му су уче ство ва ла и кул тур но 
умет нич ка дру штва из Мара ди ка, Ири
га и Шатри на ца, а свој штанд су има ле 
и жене из ири шког акти ва. Нарав но, на 
штан ду се тра ди ци о нал но про да ва ла и 
гушчи ја маст коју мно ги кори сте упра во 

у вре ме које нам дола зи, за лече ње пре
хла да. 

– И даље ћемо се тру ди ти да се ова 
мани фе ста ци ја у част гуске, по који ма је 
наше село позна то, одр жа ва. При мет но 
је и да се пове ћа ва број гуса ка које се 
гаје у селу, чему је мислим допри не ла 
и ова мани фе ста ци ја. Дакле њено одр
жа ва ње има пози ти ван ефе кат, гуске 
има гото во сва ка кућа, а њихов узгој се 
испла ти, каже Јани ка Такач, пред сед ник 
Саве та МЗ Шатрин ци.

После зва нич ног дела, уче сни ци и 
гости су наста ви ли дру же ње у сали, уз 
гушчи ји папри каш и музи ку Там бу ра шког 
орке стра „Ладан шпри цер“ из Голу би на
ца.  С. Џаку ла

Фото: М. Такач

Гушчи ја да у Шатрин ци ма

СМО ТРА ЛИКОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА АМА ТЕ РА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Прва награ да Душку Сте фа но ви ћу
У уто рак, 27. сеп тем бра је 

у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“ одр жа на Смо тра 
ликов ног ства ра ла штва 
ама те ра Срем ске Митро ви
це. Поред награ ђе них радо
ва, саоп ште но је и ко се 
пла си рао на зон ску смо тру. 
Орга ни за ци ја је и ове годи
не при па ла Уста но ви за 
него ва ње кул ту ре „Срем“. 

– Ове годи не је при ја
вљен је 21 аутор са 36 
дела. Жири у саста ву Татја
на Марељ Зече вић, Мари ја 
Вуру на и Милан Кар даш, 
има ли су вео ма тежак зада
так да ода бе ру радо ве који 
ће ићи даље, на Зон ску 
смо тру која ће се одр жа ти у 
Инђи ји 16. окто бра, рекла 
је Миро сла ва Или јић, в. д. 
дирек то ра Уста но ве за 
него ва ње кул ту ре „Срем”.

На Зон ску смо тру је упу
ћен 21 рад митро вач ких 
умет ни ка.

– Што се ква ли те та тиче, 
он се нека ко под ра зу ме ва. 
Ми заи ста има мо одлич ну 
ама тер ску, умет нич ку сце
ну и надам се добрим 
резул та ти ма са даљих так
ми че ња, изја ви ла је Мари ја 
Вуру на, члан селек тор ске 
коми си је смо тре.

Прву награ ду на 19. Смо
три ликов ног ства ра ла штва 
ама те ра Срем ске Митро ви
це је добио Душко Сте фа
но вић са сво јом скулп ту
ром „Дола зи зима“. Дру гу 
награ ду жири је доде лио 
Срећ ку Раду ло ви ћу за дело 
„Све тлост“ и тре ћу награ ду 
Јован ки Јеји ни за дело 
„Испод пла вет ни ла“. 

– Почео сам као дечак да 

се бавим руч ним радом, 
кроз игра ње. Послед њих 
два де се так годи на радим 
мало интен зив ни је и редо
ван сам уче сник на овој 
мани фе ста ци ји. То је јед на 
од рет ких при ли ка, за нас 
ама те ре, да пока же мо шта 

ради мо. Напра вим десет 
до пет на ест фигу ра годи
шње, а ако је мој избор 
потвр ђен на овај начин, 
онда ми је то додат но задо
вољ ство. Побед нич ка 
скулп ту ра пред ста вља 
Хер це гов ца са нарам ком 
дрва, који се са коњем вра
ћа са пла ни не. То је мотив 
са фото гра фи је коју је 
напра вио мој нећак у Неве
си њу. Ја сам то иза брао, 
изме ђу оста лог, због тога 
што сам пого дио корак тог 
чове ка, из којег се може 
виде ти да је он нај ве ћи део 
живо та ходао по каме ни
тим ста за ма, обја снио је 
Душко Сте фа но вић.

Све ча ност је упот пу њен 
при год ним кул тур но – умет
нич ким про гра мом.  А. Д.

Фото: Б. Т.

Душко Стефановић
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Дистри бу ци ја вак ци на про тив гри па 
поче ла је 27. сеп тем бра и завр ше на је 
до почет ка окто бра. У Срби ју је сти гло 
373.360 доза четво ро ва лент не вак ци не 
про тив гри па, у скла ду са пла ном Инсти
ту та за јав но здра вље Батут. 

Реч је о вак ци на ма про из во ђа ча 
„Сано фи Пастер“ а поче ла је и дистри
бу ци ја 22.640 доза вак ци на про тив гри па 
Инсти ту та за виру со ло ги ју, вак ци не и 
серу ме „Тор лак“ у Бео гра ду.

Набав ку вак ци на је спро вео Репу блич
ки завод за здрав стве но оси гу ра ње, а 
вак ци не про тив гри па су сти гле до свих 
здрав стве них уста но ва.

Вак ци на ци ја про тив гри па ће се спро
во ди ти на вак ци нал ним пунк то ви ма у 
домо ви ма здра вља који су над ле жни за 
спро во ђе ње иму ни за ци је.

Како сазна је мо од дирек то ра Дома 
здра вља Рума др Зора на Сла ву је ви ћа, 

ова здрав стве на иста но ва је доби ла 
3.600 вак ци на. Они који су заин те ре со
ва ни да при ме вак ци ну прво се мора ју 
обра ти ти сво јим иза бра ним лека ри ма. 
Вак ци на ци ја про тив сезон ског гри па је у 
рум ском Дому здра вља поче ла 3. окто
бра. 

Ко би оба ве зно тре ба ло да при ми вак
ци ну? Вак ци ну про тив сезон ског гри па 
оба ве зно тре ба да при ме хро нич ни 
боле сни ци, осо бе ста ри је од 65 годи на, 
труд ни це и здрав стве ни рад ни ци. По 
епи де ми о ло шким инди ка ци ја ма вак ци
на ци ја се спро во ди и код лица сме ште
них и запо сле них у герон то ло шким цен
три ма и соци јал но  здрав стве ним уста
но ва ма.

Нај бо ље је вак ци ни са ти се око месец 
дана пре него што се уоби ча је но поја
вљу је вирус гри па у цир ку ла ци ји.

С. Џаку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Доби је но 3.600
вак ци на про тив гри па

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ГА СА

Усво јен фи нан сиј ски
из ве штај

Срем ска Ми тро ви ца је би ла до ма ћин 
сед ни це ре дов не Скуп шти не Удру же ња 
за ди стри бу ци ју при род ног га са. Удру же
ње чи ни 27 пред у зе ћа из јав ног и при ват
ног сек то ра. Струч но удру же ње за 
ди стри бу ци ју при род ног га са осно ва но је 
2011. го ди не а тре нут но га чи ни 27 чла ни
ца из це ле Ср би је са тен ден ци јом по ве
ћа ња бро ја чла но ва. Се ди ште удру же ња 
је у Но вом Са ду, али су се чла но ви оку
пи ли у Срем ској Ми тро ви ци, где је у име 
Удру же ња до ма ћин би ла ди рек тор ка ЈП 
„Сремгас“ Срем ска Ми тро ви ца, Да ни ца 
Не дић, ина че ак ту ел на пред сед ни ца 
Скуп шти не.

На днев ном ре ду је би ло усва ја ње 
Из ве шта ја о ра ду Удру же ња, а из ве сти
лац је био пот пред сесд ник Управ ног 
од бо ра, као и Из ве штај Над зор ног од бо
ра. Чла но ви су јед но гла сно усво ји ли оба 
из ве шта ја. Усво јен је и фи нан сиј ски 

из ве штај и за вр шни ра чун за 2020. и 
2021. го ди ну јер се Скуп шти на ни је 
са ста ја ла због епи де ми о ло шке си ту а ци
је. 

– С об зи ром на ве ли ке про ме не у прав
ној ре гу ла ти ви ко је су се у про те клом 
пе ри о ду де ша ва ле на тр жи шту га са, као 
и на гло бал ну не из ве сност ка да је у пи та
њу тр жи ште га са све чла ни це су сре ћу се 
са ра зним про бле ми ко ји се мно го лак ше 
ре ша ва ју кроз де ло ва ње и рад Удру же
ња, за у зи ма њем за јед нич ких ста во ва и 
за јед нич ким од лу чи ва њем. Удру же ње 
ра ди на оства ри ва њу са рад ње са над ле
жним ин сти ту ци ја ма ка ко би се сва кој 
чла ни ци олак ша ло по сло ва ње и у то ме је 
ве о ма успе шно, ре кла је Да ни ца Не дић.

Усво је ни су и пла но ви за 2022. го ди ну, 
а кон струк тив на ди ску си ја до при не ла је у 
отва ра њу но вих ва жних те ма ко је ће уна
пре ди ти рад Удру же ња.

Сед ни ца Удру же ња за ди стри бу ци ју га са

ДОМ ЗДРА ВЉА СТАРА ПАЗОВА

Обе ле жен
Свет ски дан срца

Пово дом Свет ског дана срца који је 
уста но вљен 2000. годи не, Црве ни Крст 
Ста ра Пазо ва у сарад њи са Домом 
здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“ 
орга ни зо вао је у четвр так, 29. сеп тем
бра акци ју бес плат не кон тро ле шеће ра 
у крви, при ти ска али и кон сул та ци ју гра
ђа на са док то ром овог Дома здра вља. 
Ове годи не Свет ски дан срца обе ле жа
ва се под сло га ном: „Свим срцем за сва 
срца“, а има за циљ да истак не важност 
гло бал ног покре та у пре вен ци ји боле
сти срца и крв них судо ва. Поред поме
ну тих актив но сти, гра ђа ни су послед
њег четврт ка у месе цу има ли при ли ку и 
да дају крв на редов но орга ни зо ва ној 
акци ји. Већи на кар ди о ва ску лар них 
боле сти узро ко ва на је фак то ри ма ризи
ка који се могу кон тро ли са ти, лечи ти 
или моди фи ко ва ти и упра во због тога је 
важно еду ко ва ти ста нов ни штво о пре
по зна ва њу фак то ра ризи ка који дово де 
до боле сти. Сви сугра ђа ни доби ли су 
аде кват не саве те и нео п ход не пре по ру
ке, у зави сно сти од самих резул та та. 
Орга ни за то ри акци је кажу да су задо
вољ ни одзи вом гра ђа на на ову, али и 
дру ге које реа ли зу ју, посеб но исти чу ћи 
чиње ни цу коли ко су гра ђа ни општи не 
Ста ра Пазо ва хума ни и коли ко бри ну о 
свом здра вљу.

СУР ДУК

Спо ме ник бор ци ма 
и жртва ма фаши зма

 Уз минут ћута ња али и инто ни ра ње 
хим не, спо ме ник Сур дуч ким бор ци ма и 
жртва ма фаши зма у пери о ду од 1941. 
до 1945. годи не данас су све ча но откри
ли пред став ни ци општи не Ста ра Пазо
ва, у при су ству више десе ти на гра ђа на. 
Сво јим при су ством овај важан дан за 
Сур ду ча не уве ли ча ли су при пад ни ци 
Вој ске репу бли ке Срби је, као и пред
став ни ци СУБ НОРа Срби је и Вој во ди
не и месних удру же ња из Сре ма.  Поди
за ње и откри ва ње овог спо ме ни ка 
помо гле су Месне Зајед ни це, пред став
ни ци СУБ НОРа Поду на вље, као и 
општи на Ста ра Пазо ва.

З. К.
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ГИРЕ ВОЈ СПОРТ: ПРВЕН СТВО БАЛ КА НА И КУП СРБИ ЈЕ 

Пећин ча ни ма осам меда ља

Под покро ви тељ ством Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“, Спорт ско 
удру же ње „Гире вој спорт“ из Пећи на
ца орга ни зо ва ло је у субо ту 1. окто бра, 
у спорт ској хали у Доњем Товар ни ку 
Првен ство Бал ка на и Куп Срби је.

Све ча ном отва ра њу так ми че ња при
су ство вао је и Сини ша Ђокић, пред сед
ник општи не Пећин ци.

– Дра го нам је што има мо могућ ност 
да орга ни зу је мо так ми че ња у спор ту, 
који је још увек у пово ју. Спорт ски живот 
у нашој сре ди ни је све садр жај ни ји, 
а при ли ку да се иска жу има ју сви, без 
обзи ра на пол и годи не. Веру је мо да ће 
се уче сни ци Купа Срби је и шам пи о на та 
Бал ка на вра ти ти сво јим кућа ма пре пу ни 
пози тив них ути са ка, а ми ћемо се потру
ди ти да све ово поста не лепа тра ди ци
ја и да сва ко наред но так ми че ње буде 
успе шни је од прет ход ног, изја вио је 
пред сед ник Ђокић.

На Бал ка ни ја ди, одно сно Купу Срби
је (у зави сно сти од тежи не гир ја) уче
ство ва ло је 56 так ми ча ра из Сло вач ке, 
Чешке, Мађар ске, Бугар ске, Босне и 
Хер це го ви не, Црне горе и Срби је.

На Купу Срби је дома ћи так ми ча ри су 
осво ји ли чети ри меда ље. Зла то су осво

ји ли Мари ја Про да но вић, Милан Јови
чић и Милан Ђурић, а сре бро Миро слав 
Кнап чек.

На Бал ка ни ја ди су се од дома ћих так
ми ча ра сре бром оки ти ли Љуби ца Ште
тић, Милин ко Митро вић и Бојан Стан ко
вић, а брон зом Дар ко Танац ко вић.

Милин ко Митро вић, пред сед ник 
Спорт ског удру же ња „Гире вој спорт“ 
Пећин ци, био је пун пози тив них ути са ка 
са овог међу на род ног так ми че ња.

– Овај спорт је изу зет но пого дан за 
све узра сте и поло ве, и као такав про
на ла зи свој пут. Поче ли смо врло скром
но пре 45 годи на и са малим бро јем 
чла но ва. Међу тим, сва ке годи не диже
мо лестви цу што у резул та ти ма, што у 
шире њу духа гире вој спор та. Уоста лом, 
уче шће спорт ских при ја те ља из седам 
држа ва је нај бо љи пока за тељ. Нарав но 
, наша сарад ња се раз ви ја и кроз наше 
узврат не посе те. Посеб но смо поно сни 
на сарад њу са гире вој феде ра ци ја ма из 
Мађар ске и Бугар ске. Да би ово так ми
че ње успе ло у сва ком погле ду, огром ну 
помоћ доби ли смо, као и прет ход них 
годи на, од Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, Тру ди мо се да буде мо што 
бољи дома ћи ни, како би на досто јан 

начин репре зен то ва ли нашу сре ди ну и 
спорт у цели ни, рекао је Митро вић

Гире вој спорт, очи глед но, има све јачи 
корен у пећи нач кој општи ни.

– Успе ва мо да одо ле ва мо вре ме ну, 
каже Љуби ца Ште тић, тех нич ки секре
тар и актив ни так ми чар Спорт ског удру
же ња и дода је:

– Све је више мла дих чла но ва, тако 
да ће неко оста ти иза нас. У овом спор
ту не важе ста ро сне гра ни це и раз ли ке 
у поло ви ма. Ово је посеб но изра же но 
код спорт ских при ја те ља у Мађар ској. 
Тру ди мо се да што више попу ла ри ше мо 
овај спорт, који је изу зет но кори стан и 
да тело и за пси ху. Када смо пре неко
ли ко годи на ушли у ову при чу, било нас 
је неко ли ко фана ти ка, који смо све ово 
ради ли из љуба ви. Воле ли смо дру же
ња, а ишли смо чак и на међу на род
на так ми че ња. Наша при ча се поче ла 
шири ти и раз ви ја ти. Људи воле да нас 
гле да ју. Мно ги про ба ју да вежба ју, а нај
у пор ни ји опста ју.

Куп Срби је и Првен ство Бал ка на, по 
општим оце на ма уче сни ка, орга ни зо ва
ни су на нај бо љи начин, а на кра ју је све 
„зачи ње но“ зајед нич ким руч ком.

Д. С.

Уче сни ци Бал ка ни ја де у гире вој спор ту

КК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИ ЈА

Побе да на стар ту првен ства 
KK „Желе зни чар“ Инђи ја – КК „Под ри ње“ Мачван ска Митро ви ца 88: 82

(19:18, 25:21, 25:22, 19:21)
KK „Желе зни чар“: Опа чић 2, Косјер 

2, Петро вић 18, Бодро жић, Пет ко вић, 
Ћирић, Пешут, Нешић 25, Нико лић 7, 
Паве лић 7, Калањ 9, Мили во је вић 18.

КК „Под ри ње“: Н. Андрић, Тодо ро вић 
12, Миро са вље вић, Чер гић, Н. Ран ко вић 
15, Цун дра 12, Мар ко вић 8, Ђор ђић 2, 
Пла ва њац, М. Андрић 2, Н. Ран ко вић 3, 
Ива но вић 28.

Кошар ка шки клуб „Желе зни чар“ из 

Инђи је на самом стар ту сезо не уго стио 
је „Под ри ње“ из Мачван ске Митро ви це. 
Срем ски дер би оди гран је у неде љу, 2. 
окто бра, у Спорт ском цен тру Инђи ја, а са 
три би на га је испра ти ло око 150 гле да
ла ца. 

Дома ћи су нову так ми чар ску сезо
ну запо че ли са ста рим амби ци ја ма али 
у гото во непре по зна тљи вом саста ву. 
Током целе утак ми це виђе на је бор бе на 

игра обе еки пе. Гости су могли и до побе
де али их шут није слу жио у послед њим 
мину та ма меча те су бодо ви, на стар ту 
так ми че ња у ПМРЛ Север, на кра ју оста
ли у Инђи ји.

Са 25 пое на нај бо љи у дома ћем 
тиму био је Нешић, док је код гости ју из 
Мачван ске Митро ви це нај е фи ка сни ји 
био Ива но вић са 28 пое на.

М. Ђ.
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ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ВИШЕ БО ЈУ

Атле ти чар ка ма „Сре ма“
чети ри меда ље

На Атлет ском ста ди о ну у Срем ској 
Митро ви ци је током викен да одр жа но 
Првен ство Срби је у више бо ју. Атле ти ча
ри АК „Срем“ осво ји ли су две меда ље. 
Мила на Симић је нови шам пи он Срби је у 
дисци пли ни сед мо бој за мла ђе јуни ор ке. 
Она је 100 мета ра пре по не пре тр ча ла за 
14,99 секун ди (1. место) и ско чи ла у вис 
1,52 метра (2. место). Куглу од три кило
гра ма је баци ла 11,05 мета ра (1. место) 
и на кра ју првог дана у трци на 200 мета
ра побе ди ла је са 26.65 секун ди. Дру гог 
так ми чар ског дана ско чи ла је у даљ 5,45 
мета ра (2. место), баци ла копље је од 
500 гра ма 38,55 мета ра и на кра ју трча ла 
800 мета ра за 2:39:42. Укуп но је осво ји ла 
4731 бод.

Ива Бежа но вић је напра ви ла мали 
под виг осво јив ши брон за ну меда љу у 
дисци пли ни шесто бој за ста ри је пио нир
ке с обзи ром да је годи ну дана мла ђа од 
оста лих кон ку рент ки ња. Нај пре је била 
десе та на 80 мета ра са пре по на ма и 
осред њим резул та том од 14,19 секун ди. 
Потом сле ди њена нај ја ча дисци пли на 
скок у вис у којој побе ђу је са 1,58 мета
ра, а први дан так ми че ња завр ша ва са 
четвр тим местом у баца њу кугле од три 
кило гра ма и резул та том од

8,40 мета ра. Дру ги дан так ми че ња 
почи ње са ско ком у даљ и осмим местом

резул та том 4,67 мета ра, затим побе
ђу је у баца њу копља са 33,57 мета ра и 
у трци

на 600 мета ра резул тат од 1:51:10 
доно си јој шесто место и укуп но 3999 
бодо ва да оста не на тре ћој пози ци ји у 
шесто бо ју.

Врло добра, пета је у истој дисци пли
ни и кате го ри ји била Тео до ра Чонић која 
је завр ши ла на петој пози ци ји са укуп но 
3703 бода. Она је 80 мета ра са пре по на
ма истр ча ла за 12,79 секун ди, ско чи ла у 
вис 1,37 мета ра, куглу од три кило гра ма 

је баци ла 7,96 мета ра. У даљ је ско чи ла 
4,91 метар а копље од 400 гра ма доба ци
ла је до 24.16 мета ра и 600 мета ра истр
ча ла за 1:54:21.

Сја јан пето пла си ра ни  јер и он је мла
ђи годи ну дана, био је и Мар ко Лукач у 
дисци пли ни сед мо бој за ста ри је пио ни
ре. 100 м истр чао је за

12,31секун ди, у даљ је ско чио 4,77 
мета ра, куглу од чети ри кило гра ма доба
цио је до 10,22 метра, у вис је ско чио 1,55 
метар, 100 мета ра са пре по на ма трчао 
је 16,07. Копље од 600 гра ма бацио је 
33,69 мета ра и на кра ју 1000 мета ра пре
шао је за 3:08:21. Про јек то ва ни пла сман 
за Мар ка је био изме ђу осмог и десе тог 
места али он је изне на дио бор бе но шћу 
и тру дом, на њему сла би јим дисци пли

на ма.
Две меда ље и два пета места је биланс 

ово го ди шњих више бо ја за АК
„Срем“ а по све му суде ћи то сле де ће 

годи не може бити и боље, кажу у клу бу.
Лепе вести за АК „Срем“ сти гле су про

шлог викен да са Зре ња нин ског полу ма
ра то на. У жен ској кон ку рен ци ји на 21,1 
кило ме тар атле ти чар ке „Сре ма“ осво ји ле 
су две меда ље. Алек сан дра Коста ди но
вић је била сре бр на резул та том 1:28:55 
док је Јова на Шуба тли ја била тре ће
пла си ра на са 1:32:12. По јаком ветру и 
топлом вре ме ну, неде љу дана након 
Рум ског полу ма ра то на Алек сан дра и 
Јова на задо вољ не су постиг ну тим. Побе
ди ла је Нора Тркља из „Црве не зве зде“ 
са 1:24:29.

Више бој ке „Сре ма“ Мила на Симић и Ива Бежа но вић

JIU JIT SU ММА КЛУ БА „БЕЗ БЕД НОСТ” СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Чети ри меда ље нај мла ђим чла но ви ма 
На Купу Срби је 

у Jiu jit su бор ба ма 
одр жа ном у Новом 
Бече ју 1 . окто бра, 
на којем је насту пи
ло око 180 так ми ча ра 
насту пи ла су и чети
ри нај мла ђа так ми
ча ра из  Jiu jit su ММА 
клу ба „Без бед ност“ 
Срем ска Митро ви
ца који су осво ји ли 
чети ри меда ље и то: 
Срђан Бојић и Урош 
Шиму њик  зла то, 
Бра ни слав Бојић и 
Урош Џам бас  сре
бро.

Нај мла ђи чла но ви са тре не ром Бра ни сла вом Сто ја ко ви ћем
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ДОЊИ ТОВАР НИК: ВИКЕНД ПОД КОШЕ ВИ МА

Нова деца, нови тален ти и нове наде
У Спорт ској хали у Доњем Товар ни

ку 25. сеп тем бра је завр шен дво днев ни 
кошар ка шки камп „Викенд под коше ви
ма“, који по 13. пут орга ни зу је Кошар ка
шки клуб „Срем Баскет“ из Пећи на ца, под 
покро ви тељ ством Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“. Током два дана кам па, на 
два тере на так ми чи ла су се деца пио нир
ског узра ста и мла ђи мини ба скет узраст.

Сво јев ср на кошар ка шка мани фе ста ци
ја, једи на таква у нашој општи ни, сва ке 
годи не оку пи мла де тален те, а како нам 
је рекао секре тар Раз во ја спор то ва Милан 
Ђокић ово је при ли ка да се деца оку пе, 
дру же, али и нау че доста јед ни од дру гих. 
Спорт ски савез, како је рекао, зајед но са 
локал ном само у пра вом, посе бан акце
нат ста вља на рад са мла ди ма, а ова
кав кошар ка шки камп сва ка ко заслу жу је 
посеб ну пажњу, деце и роди те ља, као и 
свих љуби те ља кошар ке.

Орга ни за тор кам па и тре нер пећи
нач ког „Срем Баске та“ Жив ко Миси ра ча 
сва ка ко је нај за слу жни ји за мно го број не 
успе хе поје ди на ца, који сада, како нам је 
рекао, игра ју лиге по Евро пи, неки игра ју 
наша дома ћа првен ства, док неки деча ци 
и девој чи це игра ју лиге у Аме ри ци и Шпа
ни ји.

– Желео бих да се захва лим људи
ма из нашег Спорт ског саве за и Општи
не Пећин ци што су ми дозво ли ли да у 
тешким усло ви ма коро не пре две годи не 
функ ци о ни ше мо. Лига нам је тада кре
ну ла, има ли смо про бле ма са боле сном 
децом али успе ли смо да завр ши мо сезо
ну, па чак и да орга ни зу је мо камп. Зна
чи ло је и деци и мени да нисмо пра ви ли 
пау зу. Нарав но, захва љу ју ћи тој подр шци 
ево нас 13. пут на пар ке ту Спорт ске хале, 
са неком новом децом и новим тален ти
ма. Тру ди мо се да истра је мо до кра ја, јер 
у дана шње вре ме је заи ста тешко децу 
изве сти из куће, одво ји ти их од теле фо на 
и рачу на ра, рекао је Миси ра ча.

А као посе бан вид подр шке за децу, 
дру гог дана кам па са децом се дру жио 
и Игор Тадић, бив ши репре зен та ти вац 
Босне и Хер це го ви не, а сада ска ут Кли
вленд Кава лир са. Игор Тадић био је на 
првом „Викен ду под коше ви ма“, а дошао 
је и после 13 годи на поно во да подр
жи мла де кошар ка ше, јер, како је рекао, 
почео је да тре ни ра са седам годи на, 

упра во као и они.
– Пре све га сам дошао на позив Жив

ка Миси ра че, мог дру га, бив шег саи гра
ча и коле ге на факул те ту. Био сам пре 13 
годи на, нисмо били у хали, него напо љу 
на тере ни ма, и сећам се када су клин
ци „Срем Баске та“ почи ња ли. Мно го ми 
је дра го да видим сву ову децу на оку пу, 
тре не ре и роди те ље, јер тешко је ани ми
ра ти децу за кошар ку. Ипак, нај ва жни је је 
да деца да буду у спор ту, посеб но у овом 
узра сту, да пре све га стек ну рад не нави
ке, одго вор ност, оба ве зу и да поред шко
ле има ју актив но сти, да нису на ули ци. Ми 
смо земља кошар ке и увек ћемо то бити. 
Небит но је да ли ће ова деца да се баве 
про фе си о нал но кошар ком, нај бит ни је је 
да они изра сту у пра ве људе. Кошар ка 
у овом узра сту кре не као игра, али зато 
после уђе у крв и деца је заво ле, и даље 
сами крче свој пут, казао нам је Тадић.

Током 13. „Викен да под коше ви ма“ 
првог дана так ми чи ла су се деца пио нир

ског узра ста КК „Срем Баскет“, КК „Дунав“ 
из Ста рих Бано ва ца, КК „Јадран“ из Голу
би на ца и КК „Срем“ из Срем ске Митро ви
це, док су се у неде љу так ми чи ла деца 
мини ба скет узра ста КК „Срем Баскет“, КК 
„Џокер“ из Бео гра да, КК „Желе зни чар“ из 
Инђи је и КК „Џез Баскет“ из Руме.

Првог так ми чар ског дана побе дио је 
„Дунав“ из Ста рих Бано ва ца, испред 
„Срем Баске та“ из Пећи на ца, „Сре ма“ из 
Срем ске Митро ви це и „Јадра на“ из Голу
би на ца. У шути ра њу „три ца“ побе дио је 
Огњен Гера то вић из „Јадра на“, док је 
дру ги био његов клуп ски коле га Милош 
Радић, а тре ћи Милош Обра до вић из 
„Срем Баскре та“.

Дру гог так ми чар ског дана нај у спе шни
ји су били дома ћи ни мини ба скет узра ста 
„Срем Баскет“ из Пећи на ца, док је у шути
ра њу „двој ки“ нај у спе шни ја била Тео до
ра Миси ра ча из „Срем Баске та“, испред 
Деја на Кап чи је из „Џез Баске та“ и Мате је 
Тади ћа из „Џоке ра“. Д. С.

„Викен д под коше ви ма“ у Доњем Товар ни ку

ШАХ

Митро вча ни ушли у Срем ску лигу
Мушка еки па Шахов ског клу ба „Сир ми ум“ из Срем ска Митро

ви це осво ји ла је 1. место у Зон ској лиги и пла си ра ла са у Срем
ску лигу  тре ћи ранг у Срби ји.

У девет оди гра них кола оства ре но је осам побе да и један 
нере шен резул тат. Еки па ће се у наред ном пери о ду спре ма ти да 
и у вишем ран гу игра запа же ну уло гу. Основ ни састав у коме је 
еки па насту па ла чине: Зве здан Радо вић, Дра ган Лазић, Милан 
Жутић, Кре ши мир Колог нат, Сте ван Ћет ко вић, Душан Жива нић, 
Ненад Динић, Алек сан дар Нико лић, Недељ ко Вујић и Злат ко 
Кадар.

ШК „Сир ми ум“ је једи ни пре о ста ли шахов ски клуб из Срем ске 
Митро ви це и ради на озби љан и орга ни зо ван начин. Про стор за 
шко лу шаха и так ми чар ске актив но сти обез бе ђен је захва љу ју ћи 
МЗ „Сутје ска“.

Шахи сти „Сир ми у ма“ прва ци Зон ске лиге
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ЏУДО: ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА 
МЛА ЂЕ ДЕЧА КЕ И ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ

Лана Нова ко вић 
брон за на
са држав ног

Нај мла ђи так ми ча ри Џудо клу ба „Сир
ми јум“, након вој во ђан ског првен ства, 
ода кле су се ква ли фи ко ва ли за држав
но првен ство, насту пи ли су у Бео гра ду 
на првен ству Срби је .  Так ми ча ри клу
ба Тео до ра Вука со вић Лана Нова ко вић 
Маша Жива но вић и Мла ден Мац ка нић 
након осва ја ња меда ља са покра јин ског 
првен ства увр сти ли су се међу шесна ест 
нај ква ли тет ни јих так ми ча ра Срби је. У 
кон ку рен ци ји 65 клу бо ва из целе Срби
је са 232 так ми ча ра само у јед ној узра
сној гру пи, ствар но се мора посе до ва ти 
ква ли тет даби се осво ји ла меда ља. Свих 
четво ро су се добро бори ли, међу тим 
на ова квом нивоу иску ство није било на 
њихо вој стра ни.  Нај ви ше иску ства  има 
Лана Нова ко вић која већ има држав ну 
меда љу од про шле годи не,  од ње се и 
оче ки ва ло да се поп не на побед нич ко 
посто ље. Лана Нова ко вић је осво ји ла 
брон за ну  меда љу у кате го ри ји до 48 кг. 
и потвр ди ла свој ква ли тет. Има нешто 
што Лану издва ја, што је сво је вр сни 
кури о зи тет. Лана је има ла чети ри меча 
на првен ству , а сви зајед но нису тра ја
ли ни минут вре ме на. То гово ри коли ки 
је она жесток борац, пра ви фај тер, агре
сив на, међу тим пошто је још мла да тре
ба да нау чи да посто ји и одбра на у мечу 
не само напад. У четврт фи нал ном мечу 
је има ла про тив ни цу слич ну њој која ју  
је  пред у хи три ла и на опште изне на ђе ње  
Лану  баци ла  у првим секун да ма меча. У 
првих седам који се боду ју на ранг листи 
Џудо саве за Срби је  нашла се и Тео до ра 
Вука со вић у кате го ри ји до 40 кг она је са 
две побе де и два пора за, осво ји ла сед мо 
место али се одлич но бори ла, и пока за
ла да има одре ђе ни ква ли тет. Ако буде 
вред но тре ни ра ла ,и напре до ва ла посеб
но у тех нич ком сми слу, што важи за све 
оста ле так ми ча ре , биће од њих нешто.

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Рнић, Десан
чић, Јањић (Ђоко вић 90′), Срби ја нац 
(Ракић 85′), Бојо вић, Мија и ло вић, Сте ва
но вић (М. Сто ја но вић 68′), Ђурић, С. Сто
ја но вић (Вуко вић 85′), Кукољ, Радо са вље
вић. Тре нер: Горан Дра го љић.

ФК „Једин ство“ Уб: Јова но вић, Бог
да но вић, Андрић, Радо ји чић, Доде ро вић 
(Севић 71′), Бошко вић, Денић, Ибра хим 
(Живо ји но вић 63′), Сте ван че вић (Аврић 
46′), Ада мо вић (Марин ко вић 76′), Kwa ka. 
Тре нер: Милош Обра до вић.

Побе дом Фуд бал ског клу ба „Инђи ја Тојо 
Тајерс“ завр ше на је утак ми ца 12. кола 
Прве лиге Срби је оди гра на у неде љу, 02. 
окто бра на Град ском ста ди о ну „Тојо тајерс 
аре на“ у Инђи ји. „Зеле но  бели“ уго сти ли 
су „Једин ство“ из Уба а тај сусрет завр шен 
је резул та том 2:1. 

Гости су при пре ти ли на самом почет ку 
меча. Изве ден је кор нер, усле дио је цен
тар шут Ада мо ви ћа а нај ви ши у шесна е
стер цу дома ћих био је Андрић, чији уда
рац гла вом бра ни гол ман „Инђи је“ Рнић. 
Сла ви ша Сто ја но вић, напа дач „зеле но 
 белих“ није иско ри стио шан су у 8. мину
ту када је шути рао из сло бод ног удар ца 
али лоп та завр ша ва поред гола гости ју. 
Гре шку испра вља у 24. мину ту. Цен тар
шут Куко ља, лоп та сти же до Сла ви ше 

Сто ја но ви ћа који гла вом пости же пого дак, 
1:0. Само два мину та касни је исти играч 
пове ћа ва пред ност на 2:0. Сто ја но вић је 
шути рао са неких 15так мета ра и та лоп та 
завр ша ва иза леђа гол ма на „Једин ства“. 
Још јед на шан са за „зеле но  беле“ виђе
на је на самом кра ју првог полу вре ме на. 
Лоп та дола зи до Ђури ћа који је са неких 
седам мета ра пре ба цу је пре ко гола. 

Гости из Уба до првог гола и сма ње ња 
пред но сти „Инђи је“ дошли су убр зо након 
што је глав ни суди ја Јако вље вић озна чио 
поче так дру гог полу вре ме на.

Дома ћи су изве ли кор нер, игра чи 
„Једин ства“ се одбра ни ли и усле ди ла је 
кон тра која је резул ти ра ла голом Kwa ke 
за 2:1.

До већег вођ ства фуд ба ле ри „Инђи је 
Тојо Тајерс“ могли су доћи у 53. мину ту 
меча. Радо са вље вић је шути рао са неких 
шесна ест мета ра, али мало изнад преч ке. 
У 77. мину ту још јед на добра при ли ка за 
„зеле но  беле“, али је Радо са вље вић био 
непре ци зан. Ђурић је имао шан су да се 
упи ше у листу стре ла ца у 84. мину ту али 
је шути рао пре ко гола. 

Након 12. кола, Фуд бал ски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ зау зи ма тре ћу пози ци ју на 
табе ли Прве лиге Срби је са осво је них 20 
бодо ва. М. Ђ.

12. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Три бода „зеле нобели ма“

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја – ФК „Једин ство“ Уб 2: 1 (2: 0)

11. КОЛО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

Поде ла бодо ва у Кру шев цу

Побе да „Инђи је“ у 12. колу ПЛС

ФК „Тра јал“ Кру ше вац – ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ 1:1 (1:1)
Фуд ба ле ри „Инђи је Тојо Тајерс“ у сре

ду, 28. сеп тем бра госто ва ли су у Кру шев
цу где их је на ста ди о ну „Мла до сти“ доче
ка ла еки па „Тра јал“а. У овој утак ми ци 11. 
кола Прве лиге Срби је дошло је до поде
ле бодо ва јер је на сема фо ру након 90 
оди гра них мину та било 1:1. 

Игра ло се бор бе но и дина мич но, али 
на тре нут ке и нер во зно, што је само 
потвр ди ло да су оба тима желе ли до 
побе де. На кра ју су се мора ли задо во љи
ти поло вич ним „пле ном“. Кру ше вља ни су 
амби ци о зно отво ри ли меч и ини ци ја ти

ву кру ни са ли вођ ством, које им је у 18. 
мину ту донео Сте фан Голу бо вић. Међу
тим, у завр шни ци полу вре ме на „Тра јал“ 
оста је без Радо са ва Алек си ћа који је, 
после пре кр ша ја над Десан чи ћем, зара
дио директ ни црве ни кар тон, одно сно 
искљу че ње, да би у 44. мину ту Бојан 
Мија ји ло вић пости гао ауто гол и захва
љу ју ћи њему гости су дошли до изјед на
че ња. У дру гом полу вре ме ну мре же су 
миро ва ле, па је резул тат 1:1 остао кона
чан исход утак ми це. 

М. Ђ.
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Рад – ИМТ 2:3; Ме та лац – 
Тра јал 1:0; Ин ђи ја Тоyо Ти рес – 
Је дин ство 2:1; Ло зни ца – Же ле
зни чар 0:0; Рад нич ки НБ – Гра
фи чар (су би ли од и гра ли у по не
де љак); ОФК Вр шац – Сло бо да 
(су би ли од и гра ли у по не де љак); 
Рад нич ки СМ – Но ви Сад 1921 
(су би ли од и гра ли у по не де љак); 
Ма чва – Зла ти бор (су би ли од и
гра ли у по не де љак).

Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 – 
Пр ви Мај 0:1; Ку ла: Хај дук 1912 
– Рад нич ки 1912 0:0; Но ви 
Ба нов ци: Омла ди нац – Је дин
ство 0:1; Но ви Сад: Ка бел – 
Наф та гас 3:0; Бе ле гиш: По ду
на вац – Рад нич ки 1:0; Шај каш: 
Бо рац – Тек сти лац 1:1; Адор
јан: Ти са – Ди на мо 1945 2:3; 
Ста ни шић: Ста ни шић 1920 – 
ОФК Бач ка 2:1.

01. Рад нич ки 8 6 1 1 16:6 19
02. Је дин ство 8 6 0 2 15:10 18
03. Бо рац 8 4 2 2 16:9 14
04. Тек сти лац 8 4 2 2 12:8 14
05. Ка бел 8 4 1 3 9:6 13
06. ОФК Бе чеј 8 4 0 4 14:10 12
07. Омла ди нац 8 3 3 2 7:6 12
08. По ду на вац 8 3 3 2 5:4 12
09. Пр ви Мај 8 3 2 3 8:8 11
10. Хај дук 8 3 2 3 6:6 11
11. Наф та гас 8 3 2 3 9:13 11
12. Ти са 8 2 1 5 16:19 7
13. ОФК Бач ка 8 2 1 5 7:10 7
14. Ди на мо 8 2 1 5 10:17 7
15. Ста ни шић 8 2 1 5 5:14 7
16. Рад нич ки 8 1 2 5 5:14 5

Мла дост ГАТ – Цр ве на Зве
зда 0:4; Пар ти зан – Вој во ди на 
4:1; Спар так ЖК – Рад нич ки 
1923 1:2; Чу ка рич ки – Рад нич ки 
Ниш (су би ли од и гра ли у по не
де љак); Но ви Па зар – Мла дост 
3:1; На пре дак – Ко лу ба ра 4:0; 
ТСЦ – Рад ник 2:1; Ја вор Ма тис 
– Во ждо вац 0:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 8 7 1 0 14:1 22
02. Сло га (Е) 8 6 0 2 15:10 18
03. Ин декс 8 5 1 2 16:11 16
04. Сло бо да 8 4 2 2 12:9 14
05. Же ле знич. 7 4 1 2 16:7 13
06. ГФК Сло вен 8 4 1 3 14:11 13
07. Ве тер ник 8 3 2 3 9:11 11
08. До њи Срем 8 3 2 3 7:10 11
09. Сло га (Т) 7 3 1 3 7:6 10
10. Ду нав 8 2 4 2 4:5 10
11. Мла дост 8 3 1 4 10:14 10
12. Је дин ство 8 2 3 3 12:7 9
13. Радн. (НП) 8 2 3 3 8:8 9
14. Сла ви ја 8 2 0 6 13:15 6
15. Шај каш 8 1 0 7 4:27 3
16. Радн. (Ш) 8 0 2 6 5:14 2

01. ИМТ 12 9 2 1 20:8 29
02. РФК Гра ф. 10 7 2 1 26:11 23
03. Ин ђи ја 12 5 5 2 21:13 20
04. Же ле знич. 11 5 3 3 15:12 18
05. Ме та лац 12 5 3 4 14:11 18
06. ОФК Вр шац 10 5 2 3 12:10 17
07. ГФК Сло б. 11 3 5 3 14:14 14
08. Је дин ство 12 3 5 4 12:12 14
09. Рад 12 2 6 4 13:15 12
10. Траyал 12 3 3 6 13:17 12
11. Ма чва 10 3 3 4 10:14 12
12. Но ви Сад 11 3 3 5 11:17 12
13. Ло зни ца 12 3 2 7 10:21 11
14. Радн. (СМ) 10 2 4 4 4:7 10
15. Радн. (НБ) 11 3 1 7 5:14 10
16. Зла ти бор 10 2 3 5 12:16 9

01. Ц. Зве зда 11 9 2 0 34:5 29
02. ТСЦ 13 7 5 1 23:7 26
03. Чу ка рич ки 11 8 1 2 23:10 25
04. Пар ти зан 11 7 3 1 27:7 24
05. Но ви Па зар 13 8 0 5 20:13 24
06. Во ждо вац 13 7 2 4 13:14 23
07. Вој во ди на 12 6 4 2 19:11 22
08. Ко лу ба ра 13 5 3 5 14:25 18
09. Рад нич ки 13 4 3 6 10:13 15
10. На пре дак 12 4 2 6 13:13 14
11. Рад нич ки 12 3 3 6 16:24 12
12. Ј. Ма тис 13 3 3 7 14:26 12
13. Спар так 12 2 4 6 10:15 10
14. Мла дост 13 2 3 8 19:32 9
15. Млад. ГАТ 13 2 2 9 6:24 8
16. Рад ник 13 0 4 9 9:31 4

Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – 
На пре дак 4:1; Ер де вик: Ер де
вик 2017 – БСК 1:2; Ру ма: 
Је дин ство – Змај 5:0; Ада шев
ци: Гра ни чар – ОФК Би кић 2:0; 
Ла ћа рак: ЛСК – Фру шка Го ра 
4:0; Са лаш Но ћај ски: Бо рац 
(Р) – Бо рац (ВР) 0:0; Ку ку јев ци: 
Оби лић 1993 – Срем 2:0.

01. БСК 7 6 1 0 25:8 19
02. Гра нич. 7 6 0 1 24:5 18
03. Зе ка Буљ. 7 5 1 1 23:7 16
04. ЛСК 7 5 1 1 19:6 16
05. Је дин ство 7 5 0 2 19:7 15
06. ОФК Би кић 7 5 0 2 12:5 15
07. Оби лић 7 3 2 2 11:8 11
08. Сре мац 7 3 0 4 12:9 9
09. Ер де вик 7 2 1 4 11:11 7
10. На пре дак 7 0 4 3 5:15 4
11. Змај 7 1 1 5 4:22 4
12. Ф. Го ра 7 1 0 6 3:21 3
13. Бор. (Р) 7 0 2 5 7:27 2
14. Бор. (ВР) 7 0 1 6 9:33 1

01. Тр го вач ки 6 5 0 1 18:12 15
02. Сло га (Ч) 6 4 1 1 16:8 13
03. Сло бо да 6 4 0 2 16:9 12
04. Срем 5 3 0 2 19:19 9
05. Сло га (З) 5 2 1 2 16:16 7
06. Сре мац 5 2 1 2 8:9 7
07. ОФК Бо сут 5 2 0 3 15:13 6
08. Ми трос 5 1 3 1 13:13 6
09. ОФК Спар та 6 2 0 4 12:16 6
10. Пла ни нац 5 1 0 4 7:15 3
11. На пре дак 6 1 0 5 5:15 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Љу ко во 
3:0; Жар ко вац: На пре дак – 
Мла дост 3:2; Ни кин ци: По лет 
(Н) – Фру шко го рац 3:2; Обреж: 
Гра ни чар – Хај дук 1932 3:1; 
Кру ше дол: Кру ше дол – Ру дар 
1:0; Ја зак: Цар Урош – Ка ме ни 
2:1; До брин ци: Сре мац – По лет 
(НК) 1:6.

01. По лет (НК) 7 6 1 0 37:4 19
02. Кру ше дол 7 5 1 1 14:4 16
03. Ка ме ни 7 5 0 2 14:9 15
04. По лет (Н) 7 4 1 2 17:8 13
05. Хај дук 7 4 1 2 14:5 13
06. ЧСК 7 4 0 3 12:9 12
07. На пре дак 7 3 1 3 17:15 10
08. Мла дост 7 3 0 4 16:13 9
09. Цар Урош 7 3 0 4 18:21 9
10. Фру шко гор. 7 2 2 3 9:12 8
11. Љу ко во 7 2 1 4 18:21 7
12. Гра ни чар 7 2 1 4 14:18 7
13. Ру дар 7 1 1 5 6:14 4
14. Сре мац 7 0 0 7 2:55 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бе шка: Хај дук (Б) – Хај дук (В) 
1:1; Деч: Сре мац (Д) – Под ри ње 
0:1; Огар: Шу мар – Бу дућ ност 
0:0; Го лу бин ци: Ја дран – Сре
мац (В) 3:0; Мар тин ци: Бо рац 
1925 – Срем 0:8; Ириг: Рад нич
ки – Гра ни чар 2:0; Во гањ: Сло
га – Пар ти зан 2:1; Ман ђе лос: 
Фру шко го рац – На пре дак Ме ри
ди ан 3:1.

01. Шу мар 8 5 2 1 23:10 17
02. Срем 8 5 0 3 23:11 15
03. Хај дук (Б) 8 4 3 1 11:7 15
04. Ја дран 8 4 2 2 15:9 14
05. Срем. (Д) 8 4 2 2 12:9 14
06. Бу дућ ност 8 4 2 2 12:9 14
07. Пар ти зан 8 4 1 3 23:11 13
08. На пре дак 8 4 1 3 14:11 13
09. Фру шко гор. 8 3 2 3 18:14 11
10. Сло га 8 3 2 3 14:18 11
11. Рад нич ки 8 3 1 4 12:8 10
12. Гра ни чар 8 3 1 4 12:16 10
13. Срем. (В) 8 2 2 4 9:13 8
14. Под ри ње 8 2 1 5 7:11 7
15. Хај дук (В) 8 2 1 5 7:14 7
16. Бо рац 8 0 1 7 2:43 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ве тер ник: Ве тер ник – Шај
каш 1908 4:0; Те ме рин: Сло га 
(Т) – Же ле зни чар (пре кид); 
Но ва Па зо ва: Рад нич ки (НП) – 
Мла дост 1:2; Ру ма: ГФК Сло вен 
– Ду нав 1:1; До њи То вар ник: 
Сло бо да – Је дин ство 1:1; Но ви 
Сад: Сла ви ја – Сло га (Е) 1:2; 
Пе ћин ци: До њи Срем 2015 – 
Рад нич ки (Ш) 1:0; Ди вош: Хај
дук – Ин декс 3:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ја ме на: Гра ни чар – Син ђе
лић 0:2; Илин ци: Бо рац – ОФК 
Бин гу ла 3:0; Љу ба: Је дин ство 
– Брат ство 6:4; Шид: Јед но та – 
Омла ди нац 5:3; Сре мац је био 
сло бо дан.

До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тров ци – Бо рац (С) 1:3; Кра
љев ци: Је дин ство (К) – Фру
шко го рац 1:6; Гра бов ци: Гра ни
чар – Хрт ков ци 0:4; Је дин ство 
(П) је би ло сло бод но.

1. Син ђе лић 4 4 0 0 15:5 12
2. Јед но та 4 4 0 0 14:4 12
3. Бо рац 5 3 1 1 11:5 10
4. Гра нич. 5 2 1 2 14:7 7
5. Омла ди нац 5 1 3 1 11:12 6
6. ОФК Бинг. 4 1 0 3 6:9 3
7. Је дин ство 4 1 0 3 10:14 3
8. Сре мац 3 0 1 2 2:6 1
9. Брат ство 4 0 0 4 5:26 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Не ра дин: Вој во ди на – Бо рац 
1:0; Ша трин ци: 27.Ок то бар – 
Сло га (К) 3:1; Ма ра дик: Сло га 
(М) – Пла ни нац 1:3; Ду нав је 
био сло бо дан.

1. Пла ни нац 5 4 0 1 11:4 12
2. Ду нав 4 3 1 0 5:0 10
3. 27.Ок то бар 4 3 0 1 13:2 9
4. Вој во ди на 5 2 0 3 5:13 6
5. Сло га (М) 4 1 1 2 4:7 4
6. Сло га (К) 4 1 0 3 4:8 3
7. Бо рац 4 0 0 4 2:10 0

1. До њи Пе тр. 5 4 0 1 19:6 12
2. Хрт ков ци 5 4 0 1 18:7 12
3. Бо рац (С) 4 2 1 1 10:7 7
4. Фру шко гор. 4 1 1 2 9:12 4
5. Је дин.(П) 3 1 0 2 5:5 3
6. Је дин. (К) 4 1 0 3 5:20 3
7. Гра ни чар 3 0 0 3 2:11 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Су бо ти ште: Ви тез – Мла дост 
1935 3:0; Бре стач: ОФК Бре
стач – Ло вац 4:0; Сло вен је био 
сло бо дан.

1. ОФК Бре стач 3 3 0 0 10:0 9
2. Ло вац 4 3 0 1 9:6 9
3. Ви тез 3 1 0 2 4:5 3
4. Сло вен 3 0 1 2 3:9 1
5. Мла дост 3 0 1 2 2:8 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ле жи мир: Пла ни нац – Срем 
1:3; Шу љам: На пре дак 2021 – 
Сре мац 1:0; Ша шин ци: Сло бо
да – Сло га (З) 4:1; Гр гу рев ци: 
ОФК Спар та – ОФК Бо сут 3:2; 
Срем ска Ми тро ви ца: Тр го вач
ки – Сло га (Ч) 3:2; Ми трос је 
био сло бо дан.
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УТАК МИ ЦА ШЕСНА Е СТИ НЕ ФИНА ЛА ФУД БАЛ СКОГ КУПА СРБИ ЈЕ 

Сен за ци ја „Рад нич ког“ која
је зата ла са ла фуд бал ску Срби ју

ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца – ФК „Пар ти зан“ Бео град 1:1 (0:1) (пена ли 2:0)

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Про
тић, Игња то вић, Петро вић, Пуис (од 73. 
Марин ко вић), Милин ко вић, (од 84. Бача
нин ), Ђор ђе вић (од 46. Кова че вић ), Илић 
(од 46. Ристо вић ), Спа со је вић, Грбо вић 
(од 76. Гајић ). Тре нер: Дејан Нико лић. 

ФК „Пар ти зан“: Лукач, Мар ко вић, 
Андра де, Тра о ре, Гомеш, Шехо вић (од 87. 
Фили по вић ), Жив ко вић, Дија ба те, Тер зић 
(од 69. Луто вац ), Белић, Уро ше вић. Тре
нер: Гор дан Петрић.

Стрел ци: Патрик Андра де 18. мин, 
Јован Марин ко вић 92. мин.

Жути катр то ни: Про тић, Грбо вић, Гајић 
(Рад нич ки); Тра о ре, Белић (Пар ти зан)

Глав ни суди ја: Павле Илић, помоћ ни ци: 
Жив ко вић, Гове да ро вић.

Фуд ба ле ри „Рад нич ког“ из Срем ске 
Митро ви це напра ви ли су спорт ску сен за

ци ју ели ми ни шу ћи „Пар ти зан“ из даљег 
так ми че ња за тро феј Купа Срби је. Сре да, 
28. сеп тем бар 2022. годи не оста ће запи
са на у спорт ској исто ри ји гра да на Сави 
због под ви га који је дани ма тала сао срп
ску фуд бал ску јав ност. Тешко да се ико 
надао ова квом рас пле ту дога ђа ја иако су 
поје ди ни игра чи и нави ја чи „Рад нич ког“ 
машта ли и потај но при жељ ки ва ли про лаз 
над фаво ри зо ва ним про тив ни ком. Реч 
је о јед ном од нај у спе шни јих резул та та 
митро вач ког клу ба у сво јој сто го ди шњој 
исто ри ји.

„Пар ти зан“ је, лишен услу ге неко ли
ко стан дард них поје ди на ца почео меч 
са офан зив ним амби ци ја ма па је прва 
изглед на при ли ка пред голом Михај ла 
Дра ги ће ви ћа виђе на већ у 3. мину ту када 
је после цен тар шу та непре ци зан био 

Рикар до Гомеш. Међу тим дома ћи игра чи 
узвра ти ли су до 12. мину та у два навра та 
пре ко Нико ле Милин ко ви ћа. Из одлич но 
изра ђе ног напа да пре ко Фусе ниа Дија
ба теа на левој стра ни Патрик Андра де 
при мио је поврат ну лоп ту и ефект ним 
уда р цем са 16 мета ра савла дао дома
ћег гол ма на. Мини мал но вод ство уне ло је 
дозу сигур но сти у игри црно  белих који су 
до кра ја полу вре ме на има ли две изглед
не при ли ке, нај пре шан су Андра деа у 38. 
мину ту а потом и ста ти ву Рикар да у 44. 
мину ту. После шан се Све то за ра Мар ко ви
ћа гла вом у 53. мину ту усле дио је нешто 
мир ни ји пери од у настав ку игре али су 
игра чи „Рад нич ког“ пока зи ва ли жељу да у 
над и гра ва њу и бор би за сва ку лоп ту дођу 
до при ли ке за пого дак. После пре ки да у 
70. мину ту четвор ка Митров ча на Лазар 
Ивић поку шао је уда р цем гла вом али је 
лоп та завр ши ла изнад гола. У момен ти ма 
кад су игра чи „Пар ти за на“ оче ки ва ли да 
ће утак ми цу у Митро ви ци рутин ски при
ве сти кра ју дома ћин је у послед њих неко
ли ко мину та бивао све опа сни ји. Шок за 
госте сти гао је у нај не згод ни јем тре нут ку 
за њих, у дру гом мину ту судиј ске надок
на де, кад је на аси стен ци ју Нико ле Ристо
ви ћа са леве стра не Јован Марин ко вић 
упу тио пре ци зан шут у небра ње ни део 
мре же гол ма на Мила на Лука ча. Резул тат 
је био изјед на чен а по пра ви ли ма куп так
ми че ња одмах се при сту пи ло изво ђе њу 
једа на е сте ра ца. Про бу ђе ни и оду ше вље
ни нави ја чи дома ћих гла сно су кли ца ли 
боја ма воље ног клу ба, на нога ма оче ку ју

Тре ну ци нео пи си ве радо сти игра ча и нави ја ча „Рад нич ког“

Нисам имао страх
Ђор ђе Петро вић стре лац дру гог гола 

из пена ла оди грао је веро ват но нај зна
чај ни ју утак ми цу доса да шње кари је ре. 
Био је један од мома ка „Рад нич ког“ који 
су се одва жно јави ли да шути ра ју пенал 
и самим тим пре у зео је вели ку одго вор
ност. Ђор ђе твр ди да је интим но био 
уве рен у успех о чему је гово рио и пре 
почет ка утак ми це.

– Чим је суди ја сви рао крај утак ми це 
и кад се зна ло да се одла зи у пена ле, 
прво што ми је про шло кроз гла ву је 
било да морам да шути рам тај пенал, 

јер та при ли ка се јед ном ука зу је. Нисам 
имао неки одре ђе ни страх осим те неке 
пози тив не тре ме због које фуд бал и има 
чар. Узео сам лоп ту и јавио сам се да 
изве дем пенал. Олак ша ва ју ћа окол
ност ми је била што је Михај ло прет
ход но одбра нио Рика р дов шут. Са мало 
мањим при ти ском при шао сам лоп ти и 
чекао Лука ча до кра ја. Шут нуо сам мало 
оштри ју лоп ту у угао и он није могао да 
је стиг не. У том момен ту нисам знао шта 
да радим од сре ће и почео сам да се 
раду јем, рекао је Петро вић.
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ћи оно што су мно ги сма тра ли немо гу ћим. 
У неве ро ват ној пенал сери ји рено ми ра ни 
гости про ма ши ли су сва чети ри шута да 
би Нема ња Спа со је вић и Ђор ђе Петро
вић сво јим голо ви ма одве ли еки пу „Рад
нич ког“ у осми ну фина ла Купа Срби је. 

На фуд ба ле ри ма и струч ном шта бу 
митро вач ког прво ли га ша сто ји зада так да 
се озбиљ но при пре ме за наред ног, без 
сум ње ква ли тет ног про тив ни ка у овом 
так ми че њу. У „Рад нич ком“ се нада ју да 
ће про шло не дељ ни три јумф дати ветар 
у леђа бољим резул та ти ма еки пе Првој 
лиги Срби је, о којој је про те кле сезо не 
оства рен успех пла сма ном у плеј  оф. 

По завр шет ку утак ми це шеф стру ке 
„Пар ти за на“ Гор дан Петрић био је вид но 
неза до во љан резул та том и изда њем сво
јих иза бра ни ка али је спорт ски и корект но 

чести тао дома ћи ну на про ла ску у даљи 
ток так ми че ња.

– Можда нисмо иско ри сти ли шан се које 
смо има ли да завр ши мо утак ми цу, међу
тим и они су има ли две шан се из којих су 
могли да нас угро зе и кад се све сабе ре, 
после пена ла можда и нисмо заслу жи ли 
да иде мо даље. Да ли је данас терен био 
сла би ји па ми нисмо могли да пру жи мо 
бољу игру  то су при че „за малу децу“. 
Терен је и нама и њима исти. На мени 
је и мом струч ном шта бу да ана ли зи ра
мо утак ми цу и осве жи мо игра че за важну 
утак ми цу про тив „Вој во ди не“ у првен ству, 
рекао је тре нер Петрић, нада ју ћи се да ће 
њего ва еки па из овог пора за изву ћи аде
кват ну пору ку и пока за ти пра ву реак ци ју у 
наред ним мече ви ма.

Стра тег срем ско ми тро вач ког прво ли га

ша Дејан Нико лић сле де ћим речи ма освр
нуо се на несва ки да шњи под виг прво ти
ма ца са Хесне.

– Да је оста ло 1:0 за „Пар ти зан“ ја не 
бих био неза до во љан. Нама је био циљ 
да држи мо утак ми цу у некој неиз ве сно
сти и мислим да је „Пар ти зан“ имао две 
 три ситу а ци је да реши овај меч. Сигур
но, да су дали дру ги гол то би већ била 
дру га при ча, ова ко резул тат од 1:0 нас је 
држао у некој жељи да бар поку ша мо да 
их угро зи мо. На нашу сре ћу то се деси ло, 
након 90. мину та. Пена ли су лутри ја. Ми 
смо овог пута има ли више сре ће од „Пар
ти за на“ тако да нам овај исто риј ски успех 
сигур но при ја, рекао је тре нер Нико лић 
поже лев ши про тив ни ку сре ћу у настав ку 
првен ства и насту пу у Евро пи.

Дејан Мостар лић

Теле фон спорт ског дирек то ра „Рад
нич ког“ Дра га на Деспо то ви ћа од мно
го број них пози ва и честит ки „уси јао“ се 
непо сред но после утак ми це. 

– Фуд бал је такав спорт. Кад утак ми
цу посма тра мо по сег мен ти ма, види мо 
да смо ми смо има ли прву озбиљ ну сто
про цент ну шан су и после тога још један 
добар шут. Они су дали воде ћи гол и 
после њега су били бољи у свим сег
мен ти ма игре, са јед ном преч ком и ста
ти вом. Међу тим у дру гом полу вре ме ну 
била је егал утак ми ца. „Пар ти зан“ није 
имао ништа посеб но, а ми смо пред 
крај утак ми це забе ле жи ли „зицер“ Иви
ћа гла вом и ту добру полу кон тру коју је 
наш Јован добро испра тио и дали смо 
гол за 1:1. Кад би се све сабра ло, ово 
није нере а лан резул тат. Сигур но да је 
такав резул тат „ветар у леђа“ за ове 
мом ке од којих мно ги нису игра ли овај 
ранг так ми че ња. Игра ли су са јед ним 
од нај ве ћих клу бо ва у Срби ји и пока за
ли су да могу да игра ју, да има ју срце и 
да то могу да изне су, рекао је дирек тор 
Деспо то вић не желе ћи да пре ју ди ци
ра ко би могао бити поже љан про тив
ник „Рад нич ког“ у осми ни фина ла Купа 
Срби је. 

Поред „Црве не зве зде“ сви потен ци
јал ни про тив ни ци Митров ча на зна ће се 
након 19. окто бра и оди гра ва ња пре о
ста лих куп утак ми ца.

Ветар у леђа

Био сам скон цен три сан
Један од јуна ка побе де 

игра ча у црве ним дре со ви ма 
сва ка ко је и гол ман Миха и ло 
Дра ги ће вић, који заслу ге за 
про лаз дели са свим саи гра
чи ма. „Про чи тао“ је шуте ве 
одлич них интер на ци о на ла
ца „Пар ти за на“ Рикар да и 
Андра деа.

– Сре ћан сам и дра го мије 
што се ово деси ло. Са сво
јим циме ром Ђор ђем Петро
ви ћем слу тио сам да би ова
ко нешто могло да се деси, 
само смо мало „ома ши ли“ је 
л“ је он тре ба ло да одбра
ни пенал, а ја да дам гол у 
току саме утак ми це. Био сам 

довољ но скон цен три сан и 
нисам имао тре му и био опте
ре ћен пре изво ђе ња пена ла. 
У току самих пена ла знао сам 
да могу мно го да доби јем а да 
немам шта да изгу бим. Сигур
но да смо на папи ру били аут
сај де ри али кад играш про тив 
такве еки пе, нека ко веру јеш 
да можеш да напра виш чудо 
и добар резул тат, каже гол
ман Дра ги ће вић који је задо
во љан бодре њем публи ке 
у завр шни ци меча и пози ва 
нави ја че да у већем бро ју 
подр же њего ву еки пу у насту
па ју ћим првен стве ним и куп 
утак ми ца ма.

Пиус Обу ја у јед ној од акци ја (Фото: Филип Савић)

Са кон фе рен ци је за нови на ре тре не ра 
Гор да на Петри ћа и Деја на Нико ли ћа
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ПЛИ ВАЧ КИ И ВАТЕР ПО ЛО КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нај бо ља так ми чар ска
годи на у исто ри ји клу ба

Са послед њег пли вач ког митин га у Кикин ди одр жа ног у субо ту 1. окто бра у кон ку
рен ци ји так ми ча ра из пет зема ља пли ва чи „Сре ма“ доне ли су осам меда ља. Бошко 
Ђекић и Стра хи ња Дрма но вић били су „злат ни“ на 50 мета ра леђ но, одно сно кра ул. 
Поред њих, вред на одлич ја у банат ском гра ду осво ји ли су Мате ја Видо вић и Дуња 
Новот ни

Са више од 100 актив них 
чла но ва Пли вач ки и ватер
по ло клуб „Срем“ један је 
од нај ма сов ни јих спорт ских 
колек ти ва у Срем ској Митро
ви ци. Када је осни ван  пре 
28. годи на, овај клуб био је 
једи ни на про сто ру Сре ма. 
Кроз струч ни рад са „Сре мо
вим“ тре не ри ма вешти ну пра
вил ног пли ва ња до сада је 
сте кло више од 13.500 деце и 
непли ва ча. Ова годи на посеб
но је зна чај на за исто ри ју клу
ба с обзи ром да из поме ну те 
митро вач ке шко ле први пут 
дола зе прва ци Срби је и Вој
во ди не у раз ли чи тим дисци
пли на ма, а на међу на род ним 
так ми че њи ма осво је но је пре
ко 70 меда ља. Са послед њег 
пли вач ког митин га у Кикин ди 
одр жа ног у субо ту 1. окто бра 
у кон ку рен ци ји так ми ча ра из 
пет зема ља пли ва чи „Сре
ма“ доне ли су осам меда ља. 
Бошко Ђекић и Стра хи ња 
Дрма но вић били су „злат ни“ 
на 50 мета ра леђ но, одно
сно кра ул. Поред њих, вред
на одлич ја у банат ском гра ду 
осво ји ли су Мате ја Видо вић и 
Дуња Новот ни. 

Ина че, Мили ца Љуби са
вље вић је акту ел на шам
пи он ка Срби је у пли вач ком 
мара то ну а њена мла ђа 
сестра Мир на Љуби са вље
вић у нај мла ђој кон ку рен ци ји 
тре ћа је мара тон ка у Срби ји. 
Мате ја Видо вић је на држав
ном нивоу четвр ти у мара то
ну а ина че је изу зе тан мла ди 
пли вач на крат ким ста за ма. 
Нај ви ше меда ља на међу на
род ним так ми че њи ма  пре ко 
50 одлич ја, осво јио је Стра
хи ња Дрма но вић који редов
но доно си меда ље из сва
ке дисци пли не коју пли ва а 
успе шан је у свим пли вач ким 
сти ло ви ма. Шам пи он Вој во
ди не на 200 мета ра леђ но је 
Нема ња Радо вић. У клу бу су 
посеб но поно сни на чиње
ни цу да из њихо вих редо ва 
дола зи Алек сан дар Кова че
вић, два на е сто стру ки уза
стоп ни побед ник Спе ци јал не 
држав не олим пи ја де који је 
сво је вре ме но добиo и Пла ке
ту Гра да Срем ске Митро ви
це. Ове годи не Алек сан дар је 
поно вио успех. Поме ни мо да 
је про шле годи не из „Сре ма“ 
у Ватер по ло клуб „Вој во ди на“ 

пре шла тален то ва на Ната
ли ја  Нана Ћор да из Руме 
која је поста ла и члан мла де 
репре зен та ци је Срби је.

Што се тиче ватер по ло спо
р та, он се у Срем ској Митро
ви ци раз ви ја пара лел но са 

пли вач ким дисци пли на ма. 
Тре нут но посто ји два де се так 
чла но ва „Сре ма“ који игра ју 
ватер по ло. У скла ду са могућ
но сти ма митр о вач ког базе на 
и про сто ра за тре нинг клуб се 
тре нут но так ми чи у Вој во ђан

Матеја Видовић

Чла но ви ПВК „Срем“ са тре не ром Дра га ном Чуди ћем

Нема ња Радо вић
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ској ватер по ло лиги без неких 
запа же ни јих резул та та али 
са наме ром струч ног шта ба 
да што већи број мла дих у 
Митро ви ци и Сре му заво ли 
овај спорт и оку ша се у ватер
по лу.

У Пли вач ком и ватер по
ло клу бу „Срем“ анга жо ва
но је чак девет тре не ра. То 
су Дра ган Чудић, Вла ди мир 
Пет ко вић, који су ујед но и 
ватер по ло тре не ри, одно сно 
Нико ла Маљ ко вић, Бори слав 
Гру ји чић, Игор Шпа но вић, 
Јоца Коп чић, Мар ко Ште фа
но вић, Дамир Дураћ и Сава 
Гру ји чић. Рекре а тив це и так
ми чар ску гру пу „Сре ма“ чине 
чла но ви узра ста од 4 до 19 
годи на. Савр ше на орга ни за
ци ја и начин функ ци о ни са ња 
клу ба који одго ва ра ју раду 
нај у спе шни јих при вред них 

субје ка та недав но су пре по
зна ти и награ ђе ни од стра не 
јед не међу на род не инсти ту
ци је. 

На челу клу ба од првог 
дана нала зи се Дра ган Чудић, 
бив ши офи цир југо сло вен ске 
арми је, сво је вре ме но нај бо
љи спор ти ста у вре ме свог 
вој ног шко ло ва ња и рад не 
кари је ре, осва јач пре ко 500 
меда ља и носи лац армиј ских 
пли вач ких рекор да који још 
нису обо ре ни. Сту дент ски 
шам пи он СФРЈ, све ар миј
ски пли вач ки шам пи он ЈНА, 
нај бо љи спор ти ста Вој них 
ака де ми ја 1976. годи не и гол
ман ВК „Вој во ди на“ – само су 
нека од пли вач ких достиг ну
ћа осни ва ча и првог тре не
ра „Сре ма“. Ујед но је лицен
ци ра ни тре нер пли ва ња и 
ватер по ла, одно сно спорт

ски мена џер. Дра ган важи за 
енту зи ја сту који је у гото во 
немо гу ћим усло ви ма 13. јуна 
1994. годи не постао пио нир 
модер ног пли вач ког спо р та у 
Сре му, оформ љу ју ћи пли вач
ки и ватер по ло клуб у гра ду 
који није имао базен. Годи
на ма су митро вач ки пли ва чи 
путо ва ли на базе не у дру
гим гра до ви ма и сре ди на ма. 
Конач но, изград њом град ског 
базе на у Митро ви ци ство ре
ни су усло ви за так ми чар ско 
пли ва ње.

– Ову годи ну дефи ни тив
но сма тра мо так ми чар ски 
нај бо љом у исто ри ји клу ба 
јер Митро ви ца до сада није 
има ла шам пи о не Вој во ди не 
и Срби је у пли ва њу. Задо во
љан сам одзи вом и начи ном 
на који чла но ви клу ба одго ва
ра ју сво јим оба ве за ма. Има

мо одлич ну сарад њу са мла
дим пли ва чи ма и њихо вим 
роди те љи ма. За тре нин ге на 
рас по ла га њу има мо укуп но 
чети ри тер ми на недељ но а са 
нај пер спек тив ни јим так ми ча
ри ма ради мо и додат но кроз 
посеб не тре нин ге које смо као 
клуб обез бе ди ли и финан си
ра ли. Пли ва ње је ина че врло 
зах те ван спо рт који тра жи 
вели ко анга жо ва ње а ми смо 
у сво јим редо ви ма пре по зна
ли десе так изу зет них пли ва ча 
који заслу жу ју посеб не, сва
ко днев не тре нин ге уз над
зор тре не ра. Ми смо их као 
клуб сти му ли са ли и посеб но 
моти ви са ли. Наши нај бо љи 
так ми ча ри и пли ва чи не пла
ћа ју чла на ри ну и доби ја ју 
ком плет ну бес плат ну опре му. 
У скла ду са пра вил ни ком клу
ба, који је можда једин ствен 
у нашем окру же њу, та деца 
одла зе бес плат но на лето ва
ња и зимо ва ња. До сада је 
пре ко 65оро деце бора ви ло 
на лет њим и зим ским при
пре ма ма у орга ни за ци ји клу
ба. То је зна ча јан тро шак за 
клуб али и вели ко ула га ње у 
будућ ност, каже тре нер Дра
ган Чудић и под вла чи да клуб 
редов но изми ру је све оба ве
зе. Подр шка локал не само
у пра ве тре нут но се огле да 
у обез бе ђи ва њу бес плат них 
тер ми на за редов не тре нин
ге. Пре ма Чуди ће вим речи ма, 
два срем ско ми тро вач ка пли
вач ка клу ба још увек су једи
ни у „Сре му“ и то је раз лог 
што ка нај ве ћем срем ском 
гра ду гра ви ти ра ју деца и так
ми ча ри из окол них места и 
општи на.  Д. Мостар лић

Буду ћи шам пи о ни
Пет на е сто го ди шњаг Нема ња Радо вић бави 

се пли вач ким спо р том пуних пет годи на. Уче
ник је спорт ског сме ра Митро вач ке гим на зи је 
а сво ју пер спек ти ву види у новим пли вач ким 
рекор ди ма. 

– Кад се отво рио град ски базен желео сам 
да про бам нешто ново и да видим како ће ми 
ићи. Остао сам у овом спор ту где бих желео 
да оства рим врхун ске резул та те и успем у 
пли ва њу. Пли ва ње јесте зах тев но, али је 
мени и зани мљи во упра во због тих рекор
да које оба рам. Тре ни рам два пута днев но и 
успео сам томе да при ла го дим сво је оба ве зе, 
каже нај бо љи пли вач Срби је у дисци пли ни 
200 мета ра леђ но. 

Мили ца Љуби са вље вић поче ла је са пли ва
њем у сво јој шестој годи ни. Уче ни ца је Основ
не шко ле „Душан Јер ко вић“ у Руми. Мили ца 
каже да јој поне кад буде тешко, али да успе ва 
са ускла ђи ва њем тре нин га, школ ских оба ве за 
и путо ва ња. Оства ре ни резул та ти сва ка ко је 
под сти чу и моти ви шу за даљи рад. Нај бо ља 
је мара тон ка Срби је на 5000 мета ра а жеља 
јој је да сле де ће годи не запли ва на ста зи од 
10.000 мета ра. Каже да јој је један од узо ра 
мла да мара тон ска пли ва чи ца Река Вар га. Будућ ност ПВК „Срем“: Мили ца Љуби са вље вић и Стра хи ња Дрма но вић

Детаљ са ватер по ло тре нин га 



34 5. OKTOBAR 2022.  M NOVINE СПОРТ

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Луда храброст
До че ка смо и то да се до ко па мо ели те 

у фуд бал ској Ли ги на ци ја. Под виг 
ко ји сам по се би не но си не ку на ро

чи ту те жи ну, ако се узме у об зир ко све 
шпар та кроз тај елит ни ранг. Ни са мо так
ми че ње ни је бог зна ка ко „елит но“, али 
мо ра се при зна ти да из го ди не у го ди ну 
до би ја на зна ча ју.

Пре све га, при ли ка да се над ме ћеш са 
не ким од нај ја чих ре пре зен та ци ја у Евро
пи до но си мно го број не бе не фи те. Сти че 
се ис ку ство и мен та ли тет пре ко по тре бан 
за ис ку ше ња ко ја ка сни је вре ба ју на 
Европ ском и Свет ском пр вен ству. Ни је 
ма ла ствар има ти при ли ку да од ме риш 
сна гу са нај ја чи ма, па ма кар би ла то и 
та мо не ка Ли га на ци ја. Ту тре ба до да ти и 
гла си ну да се уве ли ко пре го ва ра са 
ју жно а ме рич ким се лек ци ја ма око уче шћа 
на овом так ми че њу. Е то би већ би ло 
не што. А на рав но, ту је и фи нан сиј ски 
део ко ји ни је за не мар љив.

Елем, Ср би ја је осва ја њем пр вог ме ста 
у сво јој гру пи из бо ри ла при ви ле ги ју да се 
так ми чи са нај бо љи ма, а у исто вре ме и 
дру ги ше шир у ква ли фи ка ци ја ма за сле
де ће Европ ско пр вен ство.

Ово дру го је мо жда и бит ни је, с об зи
ром на то да ће мо има ти из глед не шан се 
да се ко нач но пла си ра мо на то фа мо зно 
Европ ско ко је нам стал но из ми че. Сле де
ћи кон ти нен тал ни тур нир се одр жа ва у 
Не мач кој, па ето при ли ке да Ср би, ка ко 
одав де, та ко и у ди ја спо ри, на пу не ста ди
о не и на пра ве до бар шти мунг сво јој 
ре пре зен та ци ји.

На ша ре пре зен та ци ја је осво ји ла гру пу 
у Ли ги на ци ја по бе да ма у по след ња два 
ме ча про тив скан ди нав ских про тив ни ка. 
По сле Шве ђа на, ко ји су па ли у Бе о гра ду, 
нај е ба ли су и Нор ве жа ни, и то пред сво
јом пу бли ком.

Да се раз у ме мо, рет ко кад се лек ци је са 
се ве ра кон ти нен та пред ста вља ју не ки 
би тан фак тор у европ ском и свет ском 
фуд ба лу. Углав ном су то еки пе са ста
вље не од не ких про сеч них игра ча ко ју 

му ку му че са том окру глом ствар чи цом 
ко ја се ко тр ља по те ре ну. Уме ју да тр че, 
да уда ре и да на бо ду гла вом. И да, увек 
има ју у сво јим ре до ви ма не ког ван се риј
ског та лен та ко ји ву че на ле ђи ма оста так 
еки пе.

Ср би ја је би ла бо ља од сво јих ри ва ла 
у ова два по след ња ме ча и то су при зна
ли и њи хо ви се лек то ри. Оно што ра ду је, 
је сте на па дач ка игра, од ко је наш се лек
тор не од у ста је од са мог по чет ка свог 
ман да та на клу пи на ше ре пре зен та ци је. 
Ка ко да не во ли те тим ко ји у осно ви има 

ул тра о фан зив ну фи ло зо фи ју и из ла зи на 
те рен спре ман да се над и гра ва са сва
ком еки пом?

Тре ба ко нач но да по ста не мо све сни да 
има мо еки пу за ве ли ка де ла. Да ли има
мо па ме ти, то ће се ви де ти вр ло бр зо. 
Ка да је у ти му ка пи тен слав ног Ајак са, 
је дан од нај бо љих на па да ча Пре ми јер 
ли ге, је дан од нај бо љих на па да ча и је дан 
од нај бо љих ве зних игра ча ита ли јан ске 
ли ге, упот пу ње ни број ним та лен ти ма ко ји 
има ју ва жне уло ге у сво јим еки па ма 

ши ром Евро пе, то је он да ре пре зен та ци ја 
ко је сви тре ба да се пла ше.

Ипак, за бри ња ва би зар на чи ње ни ца да 
Пик си има то ли ко лу де хра бро сти па да 
игра са са мо три кла сич на де фан зив ца. 
У фор ма ци ји 352 боч ни игра чи би тре
ба ли би ти уни вер зал ци ко ји оба вља ју и 
офан зив не и де фан зив не за дат ке под јед
на ко. Пик си је на те по зи ци је ста вио кла
сич на кри ла. У на па ду, то је рап со ди ја. У 
од бра ни би мо гло би ти ве ли ких про бле
ма про тив ја чих се лек ци ја. 

У Ен гле ској су, на при мер, еки пе ма хом 
пре шле на фор ма ци ју ко ју фор си ра и 
наш се лек тор. Са мо, код њих су боч ни 
игра чи углав ном бе ко ви ко ји су вре ме ном 
на до гра ди ли сво ју игру и на у чи ли да 
до при но се и у на па ду. Да ли је Пик си 
лу дак или ге ни ја лац, вре ме ће по ка за ти.

Уви дом у ме че ве ко је су то ком ове 
ре пре зен та тив не па у зе од и гра ли 
на ши ри ва ли у гру пи на на ред ном 

Свет ском, сти че се ути сак да ће нам би ти 
па кле но те шко. По себ но са Бра зи лом и 
Швај цар ском. На Ка ме рун ма ло ко обра
ћа па жњу. Је би га, ако њих не по бе диш, 
те шко да мо жеш не че му да се на даш.

Бра зил ци ра де оно што нај бо ље зна ју, 
а то је да игра ју фуд бал. Је зи во де лу је и 
са мо ле ти ми чан по глед на игра че ко је 
има ју на рас по ла га њу. А на рав но, ту је и 
Не и мар, узда ни ца ове ге не ра ци је и играч 
у ко јег ће све очи би ти упр те. По себ но 
због то га што је је дан од про мо те ра тур
ни ра, а за то је до био ма сну ло ву.

Ни Швај цар ци ни су ни шта ма ње опа
сни. До би ли су не дав но Шпа ни ју у го сти
ма и то је до во љан раз лог да се схва те 
крај ње озбиљ но. Јед на од нај од врат ни јих 
ре пре зен та ци ја, ко ја у сво јим ре до ви ма 
има и два по ква ре на по ли тич ка про во ка
то ра, би ће мо жда и нај ве ћи ис пит за 
на ше мом ке у Ка та ру. Али до бро, мо жда 
је још ра но па ла му ди ти о Свет ском 
пр вен ству ко је нам је, исти на, све бли же. 
Оно што је бит но је да ло же ње и зва нич
но мо же да поч не.   

Пик си има то ли ко лу де 
хра бро сти па да игра са 

са мо три кла сич на де фан
зив ца. У фор ма ци ји 352 
боч ни игра чи би тре ба ли 

би ти уни вер зал ци ко ји оба
вља ју и офан зив не и 

де фан зив не за дат ке под
јед на ко. Пик си је на те 

по зи ци је ста вио кла сич на 
кри ла. У на па ду, то је рап

со ди ја. У од бра ни би мо гло 
би ти ве ли ких про бле ма 
про тив ја чих се лек ци ја

КУП ФУД БАЛ СКОГ САВЕ ЗА ОПШТИ НЕ РУМА

Побед ник ФК „Једин ство“
Побед ник Купа Фуд бал ског саве за 

општи не је еки па рум ског ФК „Једин ства“ 
која је у фина лу побе ди ла еки пу „Поле та“ 
из Ники на ца резул та том 3:0.

Финал на утак ми ца је оди гра на на тере
ну ГФК „Сло вен“ у Бор ко вач кој доли ни, 
а утак ми цу је пра ти ла и пред сед ни ца 
Општи не Алек сан дра Ћирић, која је, по 
завр шет ку утак ми це, побед нич кој еки пи 
уру чи ла нов ча ну награ ду од 100.000 дина
ра, док је дру го пла си ра на еки па из Ники
на ца доби ла нов ча ну награ ду од 50.000 
дина ра.

Она је том при ли ком иста кла да локал
на само у пра ва даје вели ку подр шку спор
ти сти ма који тре ба да дају и при мер мла

ђим гене ра ци ја ма о важно сти бавље ња 
спор том.

 – Доста ула же мо у спорт ску инфра
струк ту ру и финан си ра ње рада клу бо ва и 
за то смо ове годи не издво ји ли за четвр
ти ну већа сред ства него про шле годи не. 
Кон крет но смо за суфи нан си ра ње клу
бо ва издво ји ли 22 мили о на дина ра, а у 
спорт ску инфра струк ту ру смо уло жи ли од 
почет ка годи не 34 мили о на дина ра. Са 
ула га њи ма ћемо наста ви ти до кра ја годи
не, а за наред ну пла ни ра мо да пове ћа
мо износ сред ста ва који ћемо уло жи ти у 
спорт, рекла је пред сед ни ца Ћирић.

Сини ша Сре мац, пред сед ник Општин
ског фуд бал ског саве за је рекао да ће се, 

уз помоћ локал не само у пра ве, реа ли зо ва
ти један од нај ва жни јих зада та ка, а то је 
ула га ње у мла ђе кате го ри је. 

– Покре ну ће мо два пилот про јек та бес
плат них шко ла фуд ба ла у Путин ци ма и 
Пла ти че ву. Спорт ска инфра струк ту ра се 
дра стич но побољ ша ла, јер рум ска општи
на има слу ха за потре бе клу бо ва и на осно
ву тих зах те ва се раде одре ђе не инве сти
ци је, каже Сини ша Сре мац који је наја вио 
и ско ра шњу поде лу опре ме и рекви зи та 
свим клу бо ви ма у рум ској општи ни који су 
доби је ни од Фуд бал ског саве за Срби је.

Побед ник ФК „Једин ство“ је обез бе дио 
пла сман на Куп под руч ног фуд бал ског 
саве за Срем. С. Џ.
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Оп шти на Ириг Оп штин ска упра ва, Слу жба за имо вин скоправ не по сло ве и ур ба ни зам, на осно ву чла на 50. став 2. 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи (‘’Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је’’, број 72/09, 81/09  ис прав ка, 64/10  Од лу ка 
УС, 24/11, 121/12, 42/13  Од лу ка УС, 50/13  Од лу ка УС, 98/13  Од лу ка УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
 др. За кон 9/ 2020 и 52/2021), и чла на 55. став 5.  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 (“Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32 /2019), 

огла ша ва

ПО НО ВЉЕ НИ ЈАВ НИ УВИД 
У НА ЦРТ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЦЕН ТРА НА СЕ ЉА ВРД НИК

По но вље ни Јав ни увид у део на цр та Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је цен тра на се ља Врд ник одр жа ће се од 
5.10.2022.го ди не до 19.10.2022 го ди не, у тра ја њу од 15 
да на.
Део На цр та Пла на де таљ не ре гу ла ци је цен тра на се ља 
Врд ник, са ком пле том гра фич ких при ло га, би ће из ло жен 
у згра ди Оп шти не Ириг, Вој во де Пут ни ка 1, Ириг  у цен
трал ном хо лу згра де и у кан це ла ри ји Слу жбе за имо вин
ско прав не по сло ве и ур ба ни зам, сва ког рад ног да на од 
814 ча со ва. 
На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је цен тра на се ља Врд ник, 
би ће до сту пан на увид за ин те ре со ва ној јав но сти и у ди ги
тал ном об ли ку на зва нич ној ин тер нет адре си  Оп шти не 
Ириг www.irig.rs.
При мед бе на део на цр та Пла на де таљ не ре гу ла ци је цен
тра на се ља Врд ник, фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста
ви ти, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, пу тем пи сар ни це 

Оп штин ске упра ве Ириг или пре по ру че ном по шиљ ком, 
Слу жби за имо вин скоправ не по сло ве и ур ба ни зам 
Оп штин ске упра ве Ириг, Вој во де Пут ни ка бр. 1, Ириг, у 
то ку тра ја ња по но вље ног јав ног уви да, до 19.10.2022.
го ди не.
Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве Оп шти не Ириг, би ће 
одр жа на по за вр шет ку јав ног уви да у по не де љак , 
24.10.2022. го ди не са по чет ком у 13 ча со ва у згра ди 
Оп шти не Ириг (све ча на са ла) у Ири гу, ули ца Вој во де Пут ни
ка бр. 1.
У скла ду са од ред ба ма чла на 50. За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи, о из вр ше ном по но вље ном јав ном уви ду над ле
жни ор ган, од но сно Ко ми си ја, ће са чи ни ти Из ве штај о 
оба вље ном јав ном уви ду и до ста ви ти га Но си о цу из ра де 
Пла на – Оп шти ни Ириг.

НА ЧЕЛ НИК 
ср Оли вер Ог ње но вић

KУГЛАШКИ КЛУБ „СРЕМ“

Наста ви ли
побед нич ки низ

Kуглаш ки клуб „Срем“ из Срем ске 
Митро ви це као дома ћа еки па у 3. колу 
Прве Вој во ђан ске лиге оди грао је про
шле неде ље утак ми цу про тив еки пе 
„Сло бо де“ из Ста ре Мора ви це. Митро
вач ки кугла ши још јед ном убе дљи вом 
побе дом од 7:1 са 3412 обо ре них чуње ва 
задр жа ли су висо ку пози ци ју на табе ли. 
Како шам пи о нат одми че Митров ча ни све 
сигур ни је игра ју и пока зу ју амби ци ју да 
осво је наве де ну лигу. Утак ми цу су обе
ле жи ла три игра ча „Сре ма“ као нај бо љи 
у оди гра ном колу код свих дома ћи на. 
Марио Ружец ки је био нај бо љи са 591 
обо ре ним чуњем. Први је играч про шлог 
кола и нај бо љи поје ди нац утак ми це. 
Кова чић Пре драг са 589 чуње ва пости гао 
је дру ги резул тат кола а Анђел ко Кли ча
рић са 587 чуње ва је тре ћи. 

Мар ко Егић, поја ча ње „Сре ма“

2. И 3. КОЛО ВОЈ ВО ЂАН СКЕ А СТО НО ТЕ НИ СКЕ ЛИГЕ
Поло ви чан успех Сре ма ца

Про шлог викен да оди гра но је 2. и 
3. коло Вој во ђан ске А сто но те ни ске 
лиге. Еки па СТК „Сремспи на“ пора
же на је у неде љу 2. окто бра као дома
ћин у Срем ској Митро ви ци од гости ју 
из Срп ског Миле ти ћа  еки пе „Миле
тић“ резул та том 0:4. Гости су у овом 
мечу оправ да ли уло гу фаво ри та. Еки
па из Срп ског Миле ти ћа у истом колу, 
дан рани је била је као дома ћин боља  

од „Под ри ња“ из Мачван ске Митро ви
це  резул та том 4:1. Мачва ни су у тре
ћем колу, у дру гом мечу овог дво ко ла 
доче ка ли еки пу СТК „Новог Сада“ и 
убе дљи во три јум фо ва ли резул та том 
4:1. Митров ча ни су у  2. колу били сло
бод ни.  Дру га еки па „Срем – спи на“ која 
насту па у Срем ској лиги у ком шиј ском 
дер би ју била је боља од еки па „Под ри
ња 2“ резул та том 4:2. 

ОЛИМ ПИЈ СКО ДИЗА ЊЕ ТЕГО ВА 

Првен ство Срби је за вете ра не
У орга ни за ци ји Саве за Срби је за диза

ње тего ва (ССДТ) а у тех нич кој орга ни за
ци ји Клу ба диза ча тего ва Спар так  из 
Субо ти це и уз све срд ну помоћ и подр шку 
Мини стар ства омла ди не и спор та у Вла
ди Репу бли ке Срби је, Олим пиј ског коми
те та Срби је, Анти до пинг аген ци је Репу
бли ке Срби је и Спорт ског саве за гра да 
Субо ти це, 29. сеп тем бра у Субо ти ци је 
одр жа но Првен ство Репу бли ке Срби је у 
олим пиј ском диза њу тего ва за мушкар це 
вете ра не а по пра ви ли ма Међу на род не 
феде ра ци је за диза ње тего ва (IWF) и 
Међу на род не вете ран ске феде ра ци је за 
диза ње тего ва. На овом спорт ском так
ми че њу уче шће је узео и ста ро па зо вач ки 

Клуб диза ча тего ва „Једин ство“ и пости
гао вео ма запа жен резул тат.  У кате го ри
ји до 67 кг теле сне тежи не, а у ста ро сној 
гру па ци ји М3 од 45. до 49. годи не живо та 
Сини ша Тана ско вић осво јио је три злат
не меда ље у так ми чар ским дисци пли на
ма трзај, изба чај и олим пиј ски биа тлон. 
Тако ђе, поста вио је и нове рекор де Репу
бли ке Срби је у трза ју, изба ча ју и олим
пиј ски биа тло ну, и про гла шен је за нај у
спе шни јег вете ра на у так ми чар ском 
рела ти ву мину лог Првен ства држа ве, а 
ујед но Сини ши је ово деве та уза стоп на 
титу ла вете ран ског шам пи о на Репу бли ке 
Срби је у олим пиј ском диза њу тего ва.

З. К.
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ОВАН: Уз до бру про
це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. 
Ка да сте до бро рас по ло же ни 
има те ути сак да су вам до ступ не 
нај бо ље мо гућ но сти и та да обич
но би ра те не ку до ми нант ну уло гу 
пред сво јим парт не ром. 

БИК: По сто је ва жни 
ци ље ви ко је мо же те 
да оства ри те у 
ра зним фа за ма или 

на не ки за о би ла зан на чин. Ста ло 
вам је да осми сли те до бру 
по слов ну стра те ги ју на осно ву 
ко је ће те успе шно ре а ли зо ва ти 
ско ро све сто сте за ми сли ли. 
На ста ви те да се по на ша те 
до вољ но про ми шље но у про це
ни пра вих вред но сти. Оче ку је 
вас по зи ти ван обрт у љу бав ном 
жи во ту. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Раз ми
сли те о про ме ни 
од ре ђе них кри те ри ју
ма и усло ва у до го во

ру са са рад ни ци ма ка ко би сте 
по бољ ша ли сво ју по слов ну по зи
ци ју. Сло бод но мо же те да ин си
сти ра те на сво јим иде ја ма јер 
има те вр ло по у зда не по ка за те
ље о успе ху. У свом 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 парт не ра.

РАК: До бре иде је ко је 
има те зах те ва ју и 
ши ру по др шку од оне 
ко ју тре нут но ужи ва те 

у кру гу са рад ни ка. Све што же ли
те мо же те и да оства ри те, али уз 
аси стен ци ју и не чи ју по др шку. 
Бу ду ћи да ви сјај но функ ци о ни
ше те у парт нер ству по тру ди те се 
да око се бе оку пи те осо бе од 
по ве ре ња и угле да. До вољ но сте 
ве шти да при во ли те во ље ну осо
бу на не ке сво је за ми сли.

ЛАВ: 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 успе ха. 
По треб но је да се уса гла ша ва те 
са сво јим са рад ни ци ма око 
ва жних пи та ња 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. По тру ди те се да об ра
ду је те бли ске осо бе.

ДЕ ВИ ЦА: 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 тиm про ве
ри те са рад ни ке за ко је вас ве зу ју 
зајeднички ин те ре си. 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 ГА: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
ја сно да је те до зна

ња, да не же ли те да вам се не ко 
су прот ста вља по би ло ко јој осно
ви. Па жљи во про це ни те си ту а
ци је ко је зах те ва ју не ки вид ри зи
ка или ве ће ула га ње нов ца. Нео
п ход на вам је по ро дич на хар мо
ни ја и не чи је при су ство ка ко 
би сте оства ри ли бо љу пси хо ло
шку рав но те жу.

ШКОР ПИ ЈА: 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 пр о 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. 

СТРЕ ЛАЦ: За хва љу
ју ћи до брим иде ја ма 
и стра те ги ји ко ју спро
во ди те де лу је те ве о

ма озбиљ но на сво је са рад ни ке. 
на ла зи те се у сјај ној при ли ци да 
оства ри те ду го роч не по слов не 
ин те ре се. Уме те да се на мет не те 
у пра вом тре нут ку. Ва жно је да 
под сти че те дво смер не кон так те. 
До га ђа ји ко ји вас пра те у љу бав
ном жи во ту де лу ју охра бру ју ће. 

ЈА РАЦ: Ула же те 
ве ли ки на пор да 
оства ри те по зи тив не 
ре зул та те у свом про

фе си о нал ном из ра жа ва њу, али 
по сто је из не над не си ту а ци је ко је 
ре ме те ва ше пла но ве и по слов ну 
кон цеп ци ју. По треб но је да се 
рас те ре ти те од до дат них оба ве
за, 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. Скло ни сте че стим 
про ме на ма емо тив ног рас по ло
же ња. 

ВО ДО ЛИ ЈА: У за ви
сно сти од лич ног 
ин те ре со ва ња и 
мо ти ва ци је ко ју има
те, осми сли те не ка 

но ва или ре ше ња ко ја ће вам 
до но си ти ре зул та те. По треб ни су 
вам ди пло мат ски ма ни ри као 
успе шна фор му ла ко ја до но си 
ко ри сне и ду го роч не ре зул та те. У 
љу бав ном жи во ту ужи ва те у 
ра зно вр сним си ту а ци ја ма.

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. 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. На ла зи те се у фа зи емо
тив ног уз ле та, та ко да од но си са 
парт не ром до жи вља ва те као 
оства ре ње сво јих слат ких сно
ва. 

VREMEPLOV
5. ок то бар

2000. По сле не у спе лих по ку ша
ја по ли ци је да су зав цем рас те
ра на сто ти не хи ља да де мон
стра на та у цен тру Бе о гра да, 
ко ји су про те сто ва ли због по ни
шта ва ња пред сед нич ких из бо
ра, гра ђа ни ушли у Са ве зну 
скуп шти ну, а не што ка сни је и у 
згра ду Ра диоте ле ви зи је Ср би
је. Под при ти ском, Сло бо дан 
Ми ло ше вић, де сто го ди шњи 
не при ко сно вен ли дер Ср би је, 
сле де ћег да на при знао из бор ни 
по раз од кан ди да та Де мо крат
ске опо зи ци је Ср би је Во ји сла ва 
Ко шту ни це.

6. ок то бар
1903. Ро ђен ир ски фи зи чар 
Ер нест То мас Син тон Вол тон, 
је дан од пи о ни ра ну кле ар не 
фи зи ке, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1951. С 
Џо ном Да гла сом Ко кроф том, с 
ко јим је по де лио Но бе ло ву 
на гра ду, 1929. раз вио пр ви 
атом ски ак це ле ра тор.

7. ок то бар
1885. Ро ђен дан ски атом ски 
фи зи чар Нилс Хен рик Да вид 
Бор, до бит ник Но бе ло ве на гра
де за фи зи ку 1922. за ис тра жи
ва ња струк ту ре ато ма, је дан од 
осни ва ча атом ске фи зи ке.
1959. Со вјет ски ва си он ски брод 
Лу на 3 пр ви фо то гра фи сао там
ну стра ну Ме се ца.

8. ок то бар
1856. Ве ли ка Бри та ни ја је по че
ла „дру ги опи јум ски рат“ про тив 
Ки не, у ко јем јој се при дру жи ла 
и Фран цу ска.
1912. Цр на Го ра је об ја ви ла рат 
Тур ској и истог да на на па ла тур
ске по ло жа је код Ска дра, чи ме 
је по чео Пр ви бал кан ски рат.
1970. Но бе ло ву на гра ду за књи
жев ност до био је ру ски пи сац 
Алек сан дар Иса је вич Сол же њи
цин.

9. ок то бар
1967. У Бо ли ви ји је уби јен 
ар ген тин ски ре во лу ци о нар 
Ер не сто “Че” Ге ва ра, сим бол 
ре во лу ци је у Ју жној Аме ри ци. 
1993. У су ко би ма Му сли ма на и 
Хр ва та у Мо ста ру (Бо сна и 
Хе це го ви на) сру шен је Ста ри 
мост, сим бол гра да, са гра ђен у 
16. ве ку за вре ме тур ске вла да
ви не. 

10. ок то бар
1813. Ро ђен ита ли јан ски ком по
зи тор Ђу зе пе Вер ди.
1913. За вр ше на из град ња 
Па нам ског ка на ла, ду гог 81,6 
ки ло ме та ра, ко јим су спо је ни 
Атлант ски и Ти хи оке ан.
1985. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац, ре жи сер и про ду цент 
Ор сон Велс. 

11. ок то бар
1579. У Ца ри гра ду је дан дер
виш убио тур ског др жав ни ка и 
вој ско во ђу, по ре клом из Бо сне, 
Мех медпа шу Со ко ло ви ћа. 
1963. Умр ла фран цу ска пе ва чи
ца Едит Пјаф. 

HOROSKOP

Сре да, 5. ок то бар
(22. сеп тем бар)  

Све ти све ште но му че ник Фо ка: 
Све ти про рок Јо на

Че твр так, 6. ок то бар
(23. сеп тем бар)

За че ће Све тог Јо ва на Пре те че 
и Кр сти те ља  

Пе так, 7. ок то бар
(24. сеп тем бар)  

Св.пр во муч. Те кла; Преп.
Си мон; Св. краљ Вла ди слав и 
Преп. Да вид Срп ски

Су бо та, 8. ок то бар
(25. сеп тем бар)  

Пре по доб не Ефро си ни ја; Преп. 
Сер ги је Ра до ње шки – За ду шни
це

Не де ља, 9. ок то бар
(26. сеп тем бар)  

Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Јо ван Бо го слов

По не де љак, 10. ок то бар
(27. сеп тем бар)  

Све ти му че ник Ка ли страт и 
оста ли

Уто рак, 11. ок то бар
(28. сеп тем бар)  

Пре по доб ни Ха ри тон Ис по вед
ник

Crkveni
kalendar

Пла зма коц ке
Са стој ци: 300 г мле ве не пла

зме, 400 г ше ће ра у пра ху, 200 г 
ма сла ца, 300 г ки ки ри ки пу те ра. 
Гла зу ра: 150 г ки ки ри ки пу те ра, 
200 г млеч не чо ко ла де, 50 г сец
ка ног ки ки ри ки ја.

При пре ма: У чи ни ју си па ти 
мле ве ну пла зму и ше ћер у пра ху, 
па про ме ша ти. До да ти ки ки ри ки 
пу тер и ру ком сје ди ни ти. До да ти 
на кра ју ото пљен ма слац и ме ша
ти. Сме су пре ба ци ти у плех об ло
жен пек па пи ром. Утап ка ти и 
по рав на ти сме су и ста ви ти да се 
охла ди. Гла зу ра: У ото пље ну чо ко
ла ду до дад ти ки ки ри ки пу тер и 
сје ди ни ти, на кра ју пре ли ти охла
ђе ни ко лач и по су ти сец ка ним 
ки ки ри ки јем. По но во охла ди ти.

• Пар фем се ста вља на 
чи сту ко жу, љу бав на 
чи сто сре це.
• Ле па реч је као ле по 
ста бло, ко рен му је ду бо
ко.
• Жи ви у са да шњи ци, 
учи из про шло сти и пла
ни рај бу дућ ност.


