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Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
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ИнђИја

Одржани17.„Данимеда“
Традиционална манифе

стација посвећена пчелари
ма и пчелињим производима,
17. „Данимеда“одржана је7.
и 8. октобра у центру Инђије.
На шеталишту у Улици Вој
воде Степе окупио се велики
број инђијских пчелара, чла
нова Удружења „Рој“ које је
организатор поменуте мани
фестације. Првог дана деца
изПредшколскеустанове„Бо
шкоБуха“ималасуприликуда
пробају пчелиње производе,
медењакеипоразговарају  са
пчеларима.
Посетиоцисутокомдвада

наманифестацијеималипри
лику да купе мед и пчелиње
производепонештоповољни
јимценама.
Чланови Удружења пчела

ра „Рој“ приказали су на дво
дневној изложби свепроизво
декојеимајуупонуди,између
осталог,препаратенабазиме
да, производи за побољшање
здравственогстањаидруго.
Покровитељ манифестаци

је „Данимеда“ су Туристичка
организација општине Инђија
иОпштинаИнђија.

М.ђ.
ДанимедауИнђији
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Изме ђу две ју
супр от ста вље них нада

Међу нама веро ват но нема тога 
који се није запи тао да ли 
исправ но про ми шља и осе ћа о 

укра јин ској кри зи, да ли је нор мал но 
бити Србин а нави ја ти про тив Руси је и 
да ли је нор мал но бити Србин у „циви
ли зо ва ном делу све та” а нави ја ти за 
Руси ју, за побе ду агре си је над пра
вом? Руско  запад њач ки рат у Укра ји
ни или руска инва зи ја на Укра ји ну или 
руска спе ци јал на вој на интер вен ци ја 
– како год ову кри зу назва ли пре ма 
сво ме раз у ме ва њу и осе ћа ји ма – није 
само мука држав ног вођ ства Срби је: 
про блем се спу стио на душу, а бога ми 
и на леђа, сва ког гра ђа ни на.

Бити Србин зна чи зна ти ко нас је 
оку пи рао у Првом свет ском рату и уна
за дио нас стра да њем поло ви не 
мушког ста нов ни штва, ко нас је оку пи
рао у Дру гом свет ском рату, ко нас је 
бом бар до вао 1999. и затро вао нас 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Зна чи 
зна ти да су то ура ди ли исти они који су 
у два вели ка здру же на вој на похо да 
поку ша ли да уни ште Руси ју. Зато ова 
врста Срба мисли да није нор мал но да 
се део Срба дети ња сто раду је наја ва
ма Запа да да је бли зу пот пу на про паст 
Руси је, није нор мал но да апла у ди ра 
мини ра њу Север ног тока и Крим ског 
моста и уз то има ти у живом сећа њу 
ново сад ске мосто ве како леже у Дуна
ву.

Ако је у почет ку руске Спе ци јал не 
вој не опе ра ци је у Укра ји ни и било про
сто ра да се побу ни мо про тив нару ша
ва ња суве ре ни те та неза ви сне Укра ји
не, ако нисмо могли да ува жи мо руске 
стра хо ве од ства ра ња Анти ру си је од 
држа ве коју је Руси ја ство ри ла, и руску 
бри гу за живот но угро же не суна род ни
ке у Укра ји ни нео фа ши стич ке иде о ло
ги је, сада је већи ни Срба пот пу но 
јасно да су руски стра хо ви били оправ
да ни. 

Као што дана шња Хрват ска, након 
про го на кон сти ту тив ног дела свог 
наро да срп ске при пад но сти, нескри ве

но ства ра свој иден ти тет Анти ср би је и 
потвр ђу је оправ да ност тамо шње срп
ске побу не 1991. годи не, тако и укра
јин ска власт са запе ну ша ним анти ру
си змом потвр ђу је оправ да ност побу не 
наро да на тери то ри ја ма насе ље ним 
Руси ма.

Бити Србин, међу тим, зна чи  и има
ти оправ да ње за бом бар до ва ње Срби
је 1999. годи не и за зах те ве Запа да да 
се при зна Косо во. Леги тим но је бити 
Србин и бити на стра ни Запа да, а про
тив Руси је. О, то је чак и знак отме но

сти, знак при пад но сти све ту уре ђе ном 
по међу на род ном пра ву, иако је оно 
већ дока за но бом бар до ва њем Срби је 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом и оду зи ма
њем дела њене тери то ри је. 

Већи на од осам де сет посто Срба 
који има ју раз у ме ва ње пре ма руској 
пози ци ји нема ника кво пра во да мањи
ну која не дели њихо ва уве ре ња жиго
ше дис фа ми ра ју ћим при де ви ма. 

Исто ри ја је забе ле жи ла да су Срби 
веро ват но у дана шњој сра зме ри били 
поде ље ни изме ђу запад њач ке коа ли

ци је, да избег не мо њено име но ва ње 
по тра гич но слав ном немач ком капла
ру, и Совјет ског саве за пред поче так 
Дру гог свет ског рата. И тада је свет 
био суко бљен изме ђу „сло бод ног 
Запа да” и кому ни стич ког Исто ка. Сада 
су Запад и Исток поно во са оруж јем 
ста ли један наспрам дру гог, и опет је 
Запад узео див но име коа ли ци је сло
бо де, а Исто ку доде лио име мрач не 
дик та ту ре и кул та лич но сти. Већи на 
Срба мисли да су име на непри клад но 
поде ље на и да је сло бо да на вол ше
бан нашин про ме ни ла стра ну, али има 
и оних Срба који не мисле тако.

Да ли су Срби разум ни ако раз у ме ју 
Руси ју и нада ју се да ће при ти сак на 
Срби ју бити мањи ако Руси ја побе ди? 
Раз у ме се да јесу иако им оче ки ва ња 
не мора ју да буду осно ва на. 

Да ли су разум ни Срби који осу ђу ју 
Руси ју и раду ју се обе ћа њи ма 
њеног нестан ка као супер  држа

ве? Раз у ме се да јесу, али ни њихо ва 
оче ки ва ња нису ништа боље осно ва
на.

Шта ви ше, све је на сво ме месту, чак 
и са слич но иза бра ним име ни ма.

Да, зву чи зло коб но и изгле да сумор
но. Већи на је забри ну та и спрем на да 
пла ти по неиз ве сно висо кој цени ако 
се пока же да је у заблу ди. Мањи на је 
забри ну та што ће Срби ја због помра
че не све сти већи не пла ти ти ску по 
њену заблу ду.

Уте шно је, међу тим, што Срби ја 
ипак има део наро да који ће Запад ња
ке доче ка ти са цве ћем и што ће се 
зало жи ти да кри ви ца већи не, због 
олак ша ва ју ће окол но сти помра че ња 
ума, буде мања него што би била да 
није разум не мањи не. Разум на мањи
на ће се сва ка ко зало жи ти код Запад
ња ка да неки од нас буду по... мило ва
ни, као што би се и мило срд на већи на 
зало жи ла за њих. 

У цели ни узев, што би рекао Пашић 
рат не 1915, спа са нам нема, про па сти 
неће мо. 
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Запад и Исток поно во 
су са оруж јем ста ли један 
наспрам дру гог, и опет је 
Запад узео див но име 
коа ли ци је сло бо де, а 
Исто ку доде лио име 
мрач не дик та ту ре и кул та 
лич но сти. Већи на Срба 
мисли да су име на непри
клад но поде ље на и да је 
сло бо да на вол ше бан 
нашин про ме ни ла стра
ну, али има и оних Срба 
који не мисле тако

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СМА ЊЕ НА НЕЗА ПО СЛЕ НОСТ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ НА 3,5 ОДСТО

Отво рен нов погон
ком па ни је „Белт“

Овај град се неве ро ват но про ме нио прет ход них годи на. Све док сам коли ко Бра ни
слав Неди мо вић ула же енер ги је и напо ра не би ли кана ли сао инве сти ци је и донео 
неку нову вред ност у овај град, рекао је мини стар Томи слав Моми ро вић

У при су ству два мини стра у 
Вла ди Срби је, Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа и Томи сла ва 
Моми ро ви ћа, све ча но је отво
рен нови погон ком па ни је 
„Белт“ у Срем ској Митро ви ци. 
Пре се ца њем врп це је зва нич
но огра нак ком па ни је из Кра
ље ва пуштен у рад, а пре се
кли су је вла сник Томи слав 
Бело и ца и Бран ко Зече вић, 
вла сник ком па ни је „Метал
фер“, са којом „Белт“ бли ско 
сара ђу је. „Белт“ се бави про
из вод њом и трго ви ном про из
во да од бетон ског гво жђа, а 
реч је о поро дич ној фир ми.

– Нагла сио бих да вели ку 
захвал ност дугу је мо Гра ду 
Срем ска Митро ви ца. Иза шли 
су нам у сусрет када год смо 
поку ца ли на њихо ва вра та. 
Мислим да ће коле ге са који
ма раз го ва рам и сара ђу јем, 
мно го више раз ми шља ти о 
инве сти ци ја ма у Срем ској 
Митро ви ци, него што су то до 
сада има ли у виду. Надам се 
да ће погон за коју годи ну 
бити про ши рен на земљи ште 
поред, где ће се про из во ди ти 
спе ци јал не врсте мре жа. Од 
држа ве нисмо тра жи ли сред
ства, чак ни за рад ни ке током 
епи де ми је коро на –ви ру са. 

Апли ци ра ће мо уко ли ко буде
мо реши ли да гра ди мо нову 
фабри ку у Кра ље ву, изја вио је 
Томи слав Бело и ца.

Отва ра њем овог пого на 
запо сле но је три де се так рад
ни ка.

– Кад год се у Срем ској 
Митро ви ци отва ра нека 

фабри ка, углав ном се гово ри 
о изу зет ном гео стра те шком 
поло жа ју нашег гра да. Прет
ход них годи на тај потен ци јал 
није био дово љан и све до ци 
смо да је неза по сле ност била 
пре ко 30 одсто. Срем ска 
Митро ви ца је била место кроз 
које се про ла зи, а данас, 

захва љу ју ћи теме љи ма које је 
поста вио госпо дин Бра ни слав 
Неди мо вић, захва љу ју ћи 
одго вор ној и ефи ка сној локал
ној само у пра ви, ми може мо 
да се похва ли мо са пре ко 16 
нових инве сти ци ја. Пре ма нај
но ви јим пода ци ма Наци о нал
не слу жбе за запо шља ва ње, 
сто па неза по сле но сти је 3,5 
одсто. Митро ви ца је град у 
који се дола зи да се живи, 
ради и при вре ђу је, рекао је 
пред сед ник Скуп шти не гра да 
Срем ска Митро ви ца, Вла ди
мир Павло вић.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
мини стар гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 
Томи слав Моми ро вић нагла
сио је да се Срем ска Митро
ви ца у послед њим годи на ма 
про ме ни ла и уна пре ди ла у 
при вред ном сми слу, те наја
вио нове инве сти ци је.

– Ми данас гра ди мо фан та
стич не ауто пу те ве, брзе пру
ге, аеро дро ме, али ако не 
изгра ди мо при ват не, дома ће 
ком па ни је, које могу да носе 
ово гра ђе вин ско тржи ште, 
које могу да издр же, без обзи
ра на кри зу која је пред нама и 
на кри зе које су деце ни ја ма 
биле иза нас, неће мо ура ди ти 
пот пун посао. Ком па ни ја 
„Белт“ је јед на од тих ком па
ни ја и мени је вели ко задо
вољ ство и част да са мојим 
ста ри јим коле гом и пот пред
сед ни ком Вла де Бра ни сла вом 
Неди мо ви ћем, имам при ли ку 
да отво рим јед ну ова кву 
фабри ку у Срем ској Митро ви
ци. Овај град се неве ро ват но 
про ме нио прет ход них годи на. 
Све док сам коли ко Бра ни слав 
Неди мо вић ула же енер ги је и 
напо ра не би ли кана ли сао 
инве сти ци је и донео неку нову 
вред ност у овај град. Сле де ће 
неде ље ћемо рас пи са ти тен
дер за про ши ре ње луке, а 
вред ност посла биће 42 мили
о на евра. То ради мо с нашим 
парт не ри ма из Европ ске инве
сти ци о не бан ке и Свет ске 
бан ке. То ће бити подр шка 
инду стри ји која се поно во 
рађа у овом делу земље, изја
вио је Моми ро вић.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Бран ко Зече вић и Томи слав Бело и ца пре се ца ју врп цу

Томи слав Бело и ца, Томи слав Моми ро вић, Бра ни слав Неди мо вић, 
Бран ко Зече вић и Вла ди мир Павло вић



512. OKTOBAR 2022.  M NOVINE

СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН ПОГОН НЕМАЧ КЕ КОМ ПА НИ ЈЕ МТУ У НОВОЈ ПАЗО ВИ

АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ:
Добар сиг нал за Срби ју

У Новој Пазо ви у петак, 7. 
окто бра зва нич но је отво рен 
огра нак немач ке ком па ни је 
за ремонт авио  мото ра МТУ. 
Све ча ном отва ра њу при су
ство вао је цео држав ни врх, 
од пред сед ни ка Алек сан дра 
Вучи ћа до мини стар ке при
вре де, али и пред став ни ка 
менаџ мен та МТУ  а, затим 
амба са дор ка Немач ке у 
Срби ји, пред сед ник општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но

вић и број ни срп ски и немач ки 
меди ји. 

Пла ту већу и до три пута од 
про сеч не и усло ве рада као у 
свим огран ци ма МТУ гру па
ци је, наја ви ли су зва нич ни
ци пре три годи не, при ли ком 
пола га ња каме на темељ ца 
за нову фабри ку. МТУ отва ра 
вра та поврат ку наше земље 
у мре жу европ ске и свет ске 
авио  инду стри је. У првој 
фази, до кра ја сле де ће годи

не, биће запо сле но више од 
500 људи, а укуп но је пла ни
ра но до 2.000 рад них места 
за струч ња ке из те висо ко тех
но ло шке инду стри је.

Пред сед ник Алек сан дар 
Вучић је на све ча но сти пово
дом отва ра ња рекао да је ово 
важан сиг нал за Срби ју као и 
да је поно сан на инве сти ци је 
и изгра ђе не при ступ не сао
бра ћај ни це у општи ни Ста ра 
Пазо ва.

Под се тио је и да је Срби ја 
уло жи ла 14,6 мили о на евра 
и да ће јој се све то дво стру
ко вра ти ти. Дирек тор МТУ  а 
Рај нер Бекер рекао је да је 
ово вели ки тре ну так и да је у 
пита њу нај мо дер ни је постро
је ње за поправ ку авио  мото
ра у чита вој Евро пи.

При сут ни ма се обра ти ла и 
немач ка амба са дор ка Анке 
Kонрад. Захва ли ла је немач
кој вла ди на подр шци и иста
кла да су инве сти ци је важан 
део немач ко  срп ске сарад
ње.

Члан Извр шног одбо ра 
Михел Швајб захва лио је на 
добро до шли ци коју су доби
ли када су доне ли одлу ку да 
дођу у Срби ју и Нову Пазо ву.

Ком па ни ја МТУ оства ри ла 
је изу зет не одно се са локал
ном зајед ни цом што ће се 
пока за ти и кроз сарад њу са 
Тех нич ком шко лом у Ста рој 
Пазо ви кроз про це се дуал ног 
обра зо ва ња, где ће ђаци ове 
шко ле одмах доби ти посао у 
овој вели кој ком па ни ји. Ком
па ни ја ула же знат на сред ства 
и у каби не те и ради о ни це за 
прак тич ну наста ву ове шко ле.

Д. Г.

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

Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић при су ство вао отва ра њу новог пого на ком па ни је МТУ у Новој Пазо ви
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МИР ЈА НА ВАШУТ НА ЧЕЛУ МИТРО ВАЧ КОГ „УРБА НИ ЗМА“

Ја сам дирек тор 24 сата
Дирек тор мора да води 
рачу на о запо сле ни ма у 

сва ком сми слу, а жене 
руко во ди о ци мно го боље 
сао се ћа ју него мушкар ци. 
Ту пома же и то што сам ја 

дирек тор „из фир ме“, а 
„до јуче“ сам била коле ги
ни ца. Самим тим, боље се 
раз у ме мо, са циљем да се 

посао што ква ли тет ни је 
завр ши, каже Мир ја на 

Вашут
На пери од од чети ри годи не, након 

спро ве де ног кон кур са, на чело пред у
зе ћа за посло ве урба ни зма „Урба ни
зам“, поно во је име но ва на Мир ја на 
Вашут. Вашут шест годи на руко во ди 
овим пред у зе ћем, а каже да јој је 
мотив да изно ва кон ку ри ше за ту пози
ци ју, дина ми чан посао из сво је стру ке, 
за коју се бори читав рад ни век.

– Мени је пре све га вели ка част што 
сам поно во име но ва на на чело пред у
зе ћа за посло ве урба ни зма. Вео ма је 
леп посао руко во ди ти у пред у зе ћу где 
је око осам де сет одсто запо сле них 
људи са висо ком струч ном спре мом, 
који су потен ци јал овог гра да. То су 
људи који има ју више го ди шње иску
ство и лицен це за свој посао. Код нас 
је увек рад на атмос фе ра, а ради мо од 
стра те шких пла но ва до урба ни стич ких 
про је ка та који тре ти ра ју јед ну кон крет
ну пар це лу. Разно ли кост посло ва који
ма се овде бави мо је упра во оно што 
мене заин три ги ра да изно ва кон ку ри
шем за посао дирек то ра. Ово пред у зе
ће није дирек тан буџет ски кори сник, у 
скла ду за Зако ном о јав ним пред у зе
ћи ма, а поред оста лог, мој је зада так и 
да при ба вим довољ но посло ва, осим 
оног посла који се ради за осни ва ча, 
одно сно локал ну само у пра ву. Читав 
свој стаж сам на стал ном месту „Урба
ни зма“, а дошла сам као „мала Мира“ 
у Завод за урба ни зам, који је већ тада 
имао два де сет годи на иску ства и педе
се так запо сле них, каже Мир ја на 
Вашут. 

Дирек то ри ца „Урба ни зма“ сма тра да 
је за један град вео ма важно да има 
такво пред у зе ће. Јер, није исто када 
пла но ве за изглед гра да пра ве људи 
који живе у њему и када их раде људи 
из дру гих гра до ва, који доби ју на тен
де ру посао. 

– Они не осе ћа ју живот нашег гра да, 
који ми чува мо. Има мо стал ну бор бу 
урба ни ста да ускла ди мо све са потре
ба ма које вла да ју у вре ме ну про ме на 
про сто ра гра да. Урба ни стич ка стру ка 

трпи вели ки при ти сак инве сти то ра, а у 
тим окол но сти ма је тешко ради ти. У 
мно гим једи ни ца ма локал них само у
пра ва су посу ста ле бор бе струч ња ка 
који се баве про стор ним пла ни ра њем, 
а ми се још држи мо, изја ви ла је Вашут.

Када сте жена на челу пред у зе ћа, 
сусре ће те се са суда ра њем при ват ног 
и послов ног живо та, али уз добру орга
ни за ци ју, обја шња ва наша саго вор ни
ца, све је могу ће пости ћи. Ипак, посто
је лич на одри ца ња.

– Дирек тор мора да води рачу на о 
запо сле ни ма у сва ком сми слу, а жене 
руко во ди о ци мно го боље сао се ћа ју 
него мушкар ци. Ту пома же и то што 
сам ја дирек тор „из фир ме“, а „до јуче“ 
сам била коле ги ни ца. Самим тим, 
боље се раз у ме мо, са циљем да се 
посао што ква ли тет ни је завр ши. Ја сам 
24 сата дирек тор, зато што не може се 
оти ћи кући и не мисли ти на овај посао. 
Сти ца јем окол но сти мој при ва тан 
живот је такав да не трпи то што сам 
дирек тор, деца су ми одра сла, а супруг 
ме подр жа ва као и при ја те љи. Оду век 
сам мисли ла да када ја поста нем неки 
дирек тор, мно го ћу да путу јем, да 
оства рим сво је пла но ве, међу тим, пот
пу но је супрот но. Педе сет одсто оно га 
што пла ни ра те, не само током годи не, 

већ и на днев ном нивоу, не може да се 
ура ди, јер мора те да се посве ти те 
послу. Сло бод ног вре ме на, гото во да 
нема, обја шња ва Мир ја на Вашут.

Један од нај ве ћих про бле ма са који
ма се у „Урба ни зму“ суо ча ва ју јесте 
недо ста так струч ног кадра, одно сно 
мла дих коле га. Пре ма речи ма дирек
то ри це, она се тру ди да моти ви ше 
мла де, али будућ ност се не чини све
тлом.

– Када пре зен ту је мо свој град и 
пред ста вља мо на сало ни ма или сај
мо ви ма, увек води мо и мла де коле ге. 
Тамо се раз ме њу ју иску ства и одр жа
ва мо пре зен та ци је у које су и они 
укљу че ни. Бори мо се за сво ју стру ку. 
Оно што при ме ћу јем ових годи на јесте 
да има мо кон стан тан недо ста так мла
дих, који би тре ба ло да „сед ну“ на ово 
место. Ако каже мо да сам ја по вока
ци ји дипло ми ра ни про стор ни пла нер и 
да за 40 годи на у Митро ви ци нико није 
завр шио смер про стор ног пла ни ра ња, 
онда је јасно да тај тре ну так није пре
по знат, када ће про стор ни пла нер оти
ћи са тог рад ног места, а тре ба ло би 
неко да га заме ни, закљу чи ла је дирек
то ри ца Вашут. 

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

Мир ја на Вашут
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Све ча ни при јем
сту де на та

Пово дом почет ка школ ске 2022/2023. 
годи не, у Висо кој шко ли стру ков них сту ди ја 
за вас пи та че и послов не инфор ма ти ча ре 
„Сир ми јум“, орга ни зо ва на је све ча ност за 
нову гене ра ци ју сту де на та. Тим пово дом 
сту ден ти ма се обра тио и поже лео добро до
шли цу дирек тор шко ле, др Дејан Сави че
вић, а потом пред сед ник сту дент ског пар
ла мен та и руко во ди о ци Већа сту диј ских 
про гра ма. У свом обра ћа њу, дирек тор је 
нагла сио да је на све сту диј ске про гра ме у 
прву годи ну сту ди ја упи са но 329 сту де на та 
и иста као да је то држав на, акре ди то ва на 
шко ла, која обра зу је сту ден те на седам сту
диј ских про гра ма и два нивоа сту ди ја, 
основ ним и мастер стру ков ним сту ди ја ма. 
Посеб но је нагла сио да је уста но ва добар 
избор за надо град њу ком пе тен ци ја и уса вр
ша ва ња мла дих људи у окви ру сту диј ских 
про гра ма за вас пи та че, послов не инфор
ма ти ча ре и стру ков не меди цин ске сестре. 

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 

Све тече
без проблема

Након прве сед ми це спро во ђе ња попи са 
ста нов ни штва, дома ћин ста ва и ста но ва 
2022, прве инфор ма ци је потвр ђу ју да све 
про ти че у нај бо љем реду. Попи си ва чи извр
ша ва ју посао пред ви ђе ном дина ми ком, а 
прет ход но су про шли обу ку за овај посао.

– Попис за сада тече вео ма добро. 
Инструк то ра има 20, а попи си ва ча 142 на 
тери то ри ји Митро ви це и њених села. Попи
си ва чи су има ли пето днев не обу ке, про шли 
су и обу ку у раду са апли ка ци јом коју кори
сте за рад. Пре самог почет ка са њима смо 
оби шли терен, упо зна ли их са њихо вим 
попи сним кру го ви ма. Тако да су они од 
првог окто бра сви на вре ме иза шли на 
терен, како је и пла ни ра но. Како буде одми
цао попис мислим да ће бити све бољи, 
ухо да ни ји, бржи... Надам се да ћемо то 
завр ши ти она ко како тре ба, нај бо ље могу
ће, каже један од инструк то ра у Митро ви ци, 
Дар ко Тур.

Сва ки инструк тор има по шест или седам 
попи си ва ча о који ма води рачу на, даје им 
помоћ, али и подр шку. 

– Сва ко днев но смо у кон так ту и са нашим 
град ским коор ди на то ри ма, који ма смо 
захвал ни јер су нам доступ ни током 24 
часа, а врло често их кон так ти ра мо. Ја сам 
заду жен за попи си ва че у Шашин ци ма и Јар
ку нема непри јат них ситу а ци ја, људи су 
врло при јат ни и попи си ва чи могу несме та но 
да завр ше свој посао, каже Тур који је и сам 
био попи си вач на прет ход ном попи су.

Ова врста попи са је по садр жа ју и оби му 
нај ма сов ни је и нај ком плек сни је ста ти стич ко 
истра жи ва ње које се спро во ди у ско ро свим 
земља ма све та, на сва ких десет годи на. 
Попи сом се доби ја ју пот пу ни и ква ли тет ни 
пода ци о ста нов ни штву, ста ро сној и пол ној 
струк ту ри, обра зов ној и брач ној струк ту ри, 
еко ном ској актив но сти и стам бе ном фон ду. 
Сред ства за акту ел ни попис обез бе ди ла је 
Репу бли ка Срби ја и Европ ска уни ја.

А. Д.

ЛОВАЧ КО ДРУ ШТВО „СРЕМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле же но
100 годи на посто ја ња

Испи са но је прво погла вље, а надам се да ћемо има ти 
под млат ка који ће наста ви ти нашу тра ди ци ју, рекао је 
Милан Пал ко вље вић пред сед ник ловач ког дру штва

Сто го ди шњи цу посто ја ња Ловач ко 
дру штво „Срем“ обе ле жи ло је све ча но у 
поне де љак, тре ћег окто бра у про сто ри ја
ма ловач ког дома. Том при ли ком су уру
че не и захвал ни це мини стру пољо при
вре де, водо при вре де и шумар ства Бра
ни сла ву Неди мо ви ћу и гра до на чел ни ци 
Све тла ни Мило ва но вић, за допри нос у 
раз во ју ловач ког дру штва. Како кажу 
чла но ви, ово је само прва сто го ди шњи ца 
и нада ју се про ду жет ку тра ди ци је. 

– Имам част што сам пред сед ник дру
штва које обе ле жа ва вели ки јуби леј. Ја 
бих сто го ди шњи цу опи сао као јед ну 
ловач ку књи гу, коју су испи са ли митро

вач ки лов ци. Испи са но је само прво 
погла вље, а надам се да ћемо има ти 
под млат ка који ће наста ви ти нашу тра
ди ци ју. Тре нут но има мо четр де сет и јед
ног чла на, од тога три поча сна. Рас по ла
же мо са око 2.700 хек та ра лов не повр
ши не. При мар на дивљач у лови шту су 
зец, фазан и дивља пат ка, а од висо ке 
дивља чи су то срна и дивља сви ња, изја
вио је Милан Пал ко вље вић, пред сед ник 
Ловач ког дру штва „Срем“.

Лов не чине само људи и опре ма, већ 
и њихо ви вер ни пра ти о ци – пси. Они су 
вео ма важни при лову, у про на ла ску 
дивља чи.

– Тра ди ци ја одго ја паса код 
нас дати ра од дав ни на и има ли 
смо запа же не резул та те и ван 
Срби је. Част нам је што нам је 
ловач ко дру штво омо гу ћи ло да 
оства ру је мо те резул та те. Лов 
без пса је неиз во дљив, а ми се 
тру ди мо да ства ра мо здра ве, 
исправ не једин ке. У нашем дру
штву нај за сту пље ни ји су немач
ки крат ко дла ки пти ча ри, немач ки 
оштро дла ки пти ча ри, нарав но и 
епа њел бре то ни и енгле ски сете
ри и поин те ри, казао је Мило рад 
Гру ји чић члан ловач ког дру штва, 
али и пред сед ник Кинол шког 
удру же ња „Сир ми јум“.

Обе ле жа ва њу годи шњи це, 
при су ство вао је пред сед ник 
Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца Вла ди мир Павло вић 
и начел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру и спорт Васиљ Шев, као 
и број ни гости и чла но ви.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Милан Пал ко вље вић Мило рад Гру ји чић

Захвал ни ца мини стру Неди мо ви ћу
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бес плат ни пре вен тив ни пре гле ди
Кара ван „Буди хра бра“ био је и у 

Срем ској Митро ви ци петог и шестог 
окто бра. Наи ме, том при ли ком су оба
вље ни бес плат ни, пре вен тив ни пре гле
ди жена, у циљу раног откри ва ња рака 
дој ке. Окто бар је међу на род ни месец 

бор бе про тив рака, те је у скло пу обе ле
жа ва ња, ова актив ност и одр жа на. 

– Кар ци ном је честа поја ва у нашој 
земљи. У добу до четр де се те годи не 
жене нај че шће раде пре вен тив не ултра
звуч не пре гле де, а након тога ради се 

скри нинг мамо граф ски пре глед, на две 
годи не. Међу тим, саве ту јем жена ма да 
раде и само пре глед. Жена би то тре ба
ло да ради сва ког месе ца и уко ли ко 
осе ти неку про ме ну, тре ба ло би да се 
јави лека ру, изја ви ла је др Мир ја на Мар
ко вић Лазић спе ци ја ли ста ради о ло ги је. 

При ли ком пре гле да утвр ђе не су нај
че шће цисте и бениг не про ме не. Кара
ва ну је пру жио вели ку подр шку и Град 
Срем ска Митро ви ца, како би се поди гла 
свест о зна ча ју пре вен ти ве кар ци но ма. 

– Жена ако је здра ва онда може да 
пру жи свој мак си мум као мај ка, супру га, 
али и у сво ме послу. Као жена гра до на
чел ник апе лу јем на све сугра ђан ке да 
се редов но ода зи ва ју пре гле ди ма, а све 
то могу да оба ве у нашем Дис пан зе ру 
за жене, изја ви ла је гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић.

У току трајања акције прегледано је 
више од 60 жена.

А. Д.
Кара ван „Буди хра бра“

МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА У ВЕЛИКИМ РАДИНЦИМА

Лекција о традицији
Мани фе ста ци ја Михољ

ски сусре ти села је одр жа
на ове годи не у Вели ким 
Радин ци ма. Про шле годи не 
је дома ћин било Беше но во. У 
субо ту, осмог окто бра је ова 
мани фе ста ци ја одр жа на у 
орга ни за ци ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца, Месне зајед ни це 
Вели ки Радин ци, а све то под 
покро ви тељ ством Мини стар
ства за бри гу о селу.

– Посеб ну захвал ност 
дугу је мо Мини стар ству за 
бри гу о селу под чијим се 
покро ви тељ ством орга ни зу је 
ова мани фе ста ци ја. Вели ку 
захвал ност дугу је мо и самом 
Гра ду Срем ска Митро ви ца, 
који сто ји иза орга ни за ци је 
дога ђа ја, као и свих уста но
ва ма које су уче ство ва ле, 
али наро чи то самим мешта
ни ма, без чијег тру да и рада 
ово не би изгле да ло тако 
лепо. Зна чај мани фе ста ци
о ног тури зма је вели ки за 
село, али оно што бих иста
кла као закљу чак је да смо за 
сва ког при пре ми ли по нешто. 
За нај мла ђе има мо спорт ске 
актив но сти. Ми данас пише
мо исто ри ју и учи мо наш у 
децу шта је наша тра ди ци ја, 
култу ра и башти на. Када их 
нау чи мо да воле сво је, онда 
могу да пошту ју туђе, рекла 
је в. д. дирек то ра Аген ци је 
за рурал ни раз вој, Души ца 
Павло вић.

На два де се так штан до
ва били су изло же ни руч ни 

радо ви и срем ски спе ци ја ли
те ти. У орга ни за ци ји су вели
ки допри нос има ле митро
вач ке уста но ве кул ту ре, као 
и Тури стич ка орга ни за ци ја и 
Спорт ски савез.

– Вели ки је зна чај ове 
мани фе ста ци је, јер већ дужи 
вре мен ски пери од моде ран 
начин живо та наме ће нам 
дру га чи је пона ша ње, па је 
све запо ста вље но. Вели ки 
Радин ци су нека да има ли 
мно го већи број мани фе ста
ци ја. Захва лио бих се удру
же њи ма лова ца и жена, као 
и Саве ти Цици Кова че вић, 
која је помо гла да се орга
ни зу је дога ђај. Као пра те ћи 
про гра ми су орга ни зо ва

ни и котли ћи ја да, шица ра, 
сви ра ју там бу ра ши, а ту су 
нам и глум ци, који су уве ли
ча ли овај дога ђај, рекао је 

Милош Кекић, пред ста вља
ју ћи Савет Месне зајед ни це 
Вели ки Радин ци. А. Д.

Фото: Б. Т.

Милош КекићДуши ца Павло вић
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Обе ле же но 25 годи на посто ја ња
Данас башти ни мо 150 нових врста фло

ре и фау не, које посто је и на дру гим 
мести ма, али нису про на ђе не. Све то су 
пра ти ли науч ни ску по ви, које смо орга ни
зо ва ли, тако да ће то оста ти за сва вре ме
на, изја вио је Сло бо дан Симић, управ ник 
резер ва та

У петак, сед мог окто бра, 
Спе ци јал ни резер ват при ро де 
„Заса ви ца“ обе ле жио је 25 
годи на посто ја ња. Тим пово
дом пред ста вље на је фото
мо но гра фи ја резер ва та и 
упри ли че но je све ча но отва
ра ње спо мен куће у знак 
сећа ња на про фе со ра др Јор
да на Алек си ћа. 

Поред број них гости ју, обе
ле жа ва њу су при су ство ва ли и 
гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић и мини стар 
пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић.

– Про шло је 25 годи на од 
откри ва ња ове чуде сне реке, 
од иде је да ово поста не спе
ци јал ни резер ват и од подр

шке локал не само у пра ве, 
Заво да за зашти ту при ро де 
који је потвр дио оно што сам 
ја мислио, а то је да ово 
завре ђу је пажњу. Ради ли смо 
са вели ким задо вољ ством да 
бисмо напра ви ли што шта 
први у нашој земљи. Овде се 
нала зи први визи тор ски цен
тар. Напра ви ли смо прву кон
цеп ци ју да се све деша ва на 
истом, а онда шири на три 
аве ни је. Прва је зашти та и 
упра вља ње, дру га је тури зам, 
а тре ћа гене тич ки ресур си и 
ста ре расе. То је доне ло мно
го нових актив но сти. Оно на 
шта сам посеб но поно сан 
јесте зашти та и упра вља ње. 
Спро ве ли смо нај бо ље истра
жи ва ње у одно су на све оста

ле резер ва те при ро де. Данас 
башти ни мо 150 нових врста 
фло ре и фау не, које посто је и 
на дру гим мести ма, али нису 
про на ђе не. Све то су пра ти ли 
науч ни ску по ви, које смо орга
ни зо ва ли, тако да ће то оста
ти за сва вре ме на. Раз вој је 
текао бур но, поно сни смо на 
ову лепо ту, а нарав но и на 
оних 700.000 људи који су 
дошли овде, изја вио је Сло

бо дан Симић, управ ник 
резер ва та. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
Симић се захва лио на сарад
њи локал ној само у пра ви и 
вишим ниво и ма вла сти, који 
су пру жа ли подр шку раз во ју 
резер ва та у послед њих 25 
годи на. 

– Срем ска Митро ви ца је 
пре по зна ла потен ци јал резер
ва та, који смо увр сти ли у 
наше тури стич ке дести на ци је, 
где дово ди мо сво је госте и 
сарад ни ке. Човек дана шњи це 
је пре оп те ре ћен са мно го 
инфор ма ци ја, а од при ро де 
оче ку је да му пру жи дозу 
лежер но сти и ком фо ра, а то 
овде посто ји. О томе све до чи 
број посе ти ла ца Заса ви це. 
Све што може мо да учи ни мо, 
као Град Срем ска Митро ви ца, 
да би се овај резер ват и даље 
раз ви јао, ми смо на рас по ла
га њу, рекла је гра до на чел ни
ца Све тла на Мило ва но вић.

При сут ни су има ли при ли ку 
да се про во за ју бро дом по 
Заса ви ци, као и да ужи ва ју у 
вожњи по пашња ку. 

Алек сан дра Дра жић
25 годи на СРП Заса ви ца

Сло бо дан Симић Све тла на Мило ва но вић

Филип Вујо ше вић, драм ски писац из Бео
гра да је, за доса да шњи оства ре ни опус, 
ово го ди шњи добит ник награ де за драм ско 
ства ра ла штво „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“  јед но гла сна је одлу ка струч ног 
жири ја. 

Награ ду доде љу ју Фонд „Бори слав Михај
ло вић Михиз“ и Срп ска чита о ни ца у Ири гу, а 
ове годи не по 18. пут.

У жири ју су били Маја Пеле вић, дра ма
тур шки ња и драм ска спи са те љи ца, Дими
три је Kоканов, дра ма тург и драм ски писац и 
Све ти слав Јова нов, теа тро лог и пред сед ник 
жири ја.

– Филип Вујо ше вић је у сво јим мно го број
ним дра ма ма можда више од било ког 

нашег ауто ра обра ђи вао пита ње тран зи ци
је, несна ла жљи во сти мла дих у новим 
систе ми ма вред но сти који им се наме ћу, 
ути цај нових тех но ло ги ја као и попу лар не 
кул ту ре и мул ти на ци о нал них ком па ни ја које 
су у источ но е вроп ским земља ма дове ле до 
сасвим дру га чи јег нивоа екс пло а та ци је 
људи. Њего ви јуна ци су деца изгу бље на у 
све ту видео игри ца у „Хал флај фу“, запо сле
ни у Мек до налд су у кома ду „Ронал де, разу
ми ме“, неу спе шни глум ци из деч јег позо ри
шта у „Живот сто ји, живот иде даље“ и 
неза по сле ни про па ли песник који поку ша ва 
да се сна ђе у све ту мар ке тин га у „Шума ди
ји“, сто ји у обра зло же њу жири ја.

Зајед нич ки име ни тељ свих ових кома да 

је упра во атмос фе ра кра ја јед ног поли тич
ког и дру штве ног порет ка (соци ја ли зам) који 
кроз јед ну дивљу тран зи ци ју поку ша ва да 
пре ђе у нови, обе ћа ни свет где ће нам сви
ма бити боље – нео ли бе рал ни капи та ли
зам. 

Вујо ше ви ће ви јуна ци су у том кон тек сту 
они који се нису сна шли, али све вре ме то 
поку ша ва ју  „вечи ти лузе ри“ у том све ту 
који се нала зи негде изме ђу, ни на небу ни 
на земљи. 

Као и прет ход них годи на награ да ће 
Фили пу Вујо ше ви ћу бити уру че на у Срп ској 
чита о ни ци у Ири гу 17. окто бра, дакле на 
дан рође ња Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи
за. С. Џ.

ФОНД  „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“
Награда Филипу Вујошевићу
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ВРД НИК 

Обележен дан 
почетка туризма

Зва нич но, као датум који се везу је за 
поче так раз во ја тури зма у Врд ни ку, сло ви 
5. окто бар. Под се ти мо, на тај датум дав не 
1929. годи не је про др ла вода у врд нич ки 
руд ник. То је била тер мал на вода по којој 
је Бања Врд ник сада позна та у целој Срби
ји. Та вода је омо гу ћи ла изград њу број них 
хоте ла и раз вој тури зма, а по бро ју ноће
ња Врд ник је сада у самом врху.

Тим пово дом Дру штво Врд ни ча на 
„Видов дан“ је при ре ди ло све ча ност на 
којој су уру че на при зна ња позна тим Врд
ни ча ни ма. 

Видов дан ска пове ља је оти шла у руке 
позна том  ватер по ли сти Душа ну Ман ди ћу, 
чија поро ди ца поти че из Врд ни ка. Лон ги
но во копље је уру че но проф. др Дра га ну 
Нико ли ћу, позна том васку лар ном хирур гу.
 С. Џ.

Награђени

МИНИ СТАР МОМИ РО ВИЋ ОБИ ШАО РАДО ВЕ
НА ФРУ ШКО ГОР СКОМ КОРИ ДОРУ

Интензивирани радови 
на тунелу

Мини стар гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 
и инфра струк ту ре Томи слав Моми ро вић 
оби шао је радо ве на изград њи моста 
пре ко Дуна ва у окви ру Фру шко гор ског 
кори до ра и оби ла зни це око Новог Сада. 

Моми ро вић је оце нио да је Фру шко гор
ски кори дор један од кључ них раз вој них 
про је ка та за Срби ју.

Он је додао да, и усло ви ма енер гет ске 
кри зе и ситу а ци је у Евро пи, наша земља 
наста вља запо че те инве сти ци је, те да се 
тре нут но гра ди десет ауто  путе ва, од 
којих је један и Фру шко гор ски кори дор, у 
чијем скло пу се, нала зи и изград ња 
буду ћег нај ве ћег туне ла у Срби ји.

Алек сан дар Антић, дирек тор „Кори до
ра Срби је“ је ука зао да су радо ви на овој 
сао бра ћај ни ци интен зи ви ра ни, при чему 
се тре нут но ради на два кључ на објек та 
– на мосту пре ко Дуна ва у дужи ни од 
пре ко 1.650 мета ра, као и на туне лу Ири
шки венац, чија ће дужи на изно си ти пре
ко 3,5 кило ме та ра.

Фру шко гор ски кори дор, чија је дужи на 
48 кило ме та ра, ће пове зи ва ти Нови Сад, 
Ириг и Руму и наста ви ће се Ауто  путем 
Рума   Ша бац.

Под се ти мо, тра са кори до ра је поде

ље на на чети ри део ни це: прва је Жеже
љев мост –пе тља за Е75–Пара го во, дру
га је Пара го во– поче так оби ла зни це 
Руме, тре ћа је део ни ца петља Каћ –
пе тља за Е75 и четвр та поче так оби ла
зни це Руме –пе тља за Е70.

Обилазак радова

ЂОКИЋ: Општина наставља
са мером подршке породицама

Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни
ша Ђо кић уру чио је 7. ок то бра по ро ди ци 
Је ла ча из Су бо ти шта јед но крат ну нов ча
ну на кна ду за но во ро ђен че у из но су од 
40.000 ди на ра. Овом по де лом на кна де 
за но во ро ђен чад би ће об у хва ће но 44 
по ро ди це са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не, ко је су при ја ви ле бе бу у пе ри
о ду од 17. ма ја до 31. ав гу ста ове го ди
не, а ко ји ма ће по 40.000 би ти до ста
вље но на кућ не адре се.

Пред сед ник Ђо кић је том при ли ком 
ис та као да пе ћи нач ка ло кал на са мо у
пра ва, сим бо лич но то ком не де ље по све
ће не де ци, на ста вља са ме ром по др шке 
по ро ди ца ма.

– Пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
овом тра ди ци о нал ном ме ром же ли да 
по спе ши на та ли тет и да мла де брач не 
па ро ве по др жи у од лу ци да за сну ју или 
про ши ре по ро ди цу. Тру ди мо се, не са мо 
кроз овај вид по мо ћи, да на шим нај мла
ђим ста нов ни ци ма по же ли мо до бро до
шли цу, а њи хо вим ро ди те љи ма олак ша
мо од га ја ње де те та, на гла сио је пред
сед ник Ђо кић, и до дао да је нов ча на 
на кна да нај зна чај ни ја ме ра по др шке 
по ро ди ци ко ју спро во ди ло кал на са мо у
пра ва, али не и је ди на. Оп шти на фи нан
си ра и бес пла тан вр тић за јед но од де це 
у по ро ди ца ма са бли зан ци ма, а ка ко је 
ре као, за тре ће и че твр то де те у по ро ди

ци бо ра вак у вр ти ћу је та ко ђе бес пла
тан. 

Ма ла Та си ја је пр во де те Јо ва не и 
Зо ра на Је ла че, ко ја је са два ме се ца већ 
за о ку пи ла сву па жњу ро ди те ља. Ка ко 
нам је ре као та та Зо ран ова кав вид 
по др шке мла дим ро ди те љи ма је из у зет
но зна ча јан, по го то во нов ча на по моћ 

ко ја је у пр вим да ни ма бе би ног ро ђе ња 
ви ше не го до бро до шла.

– По ред то га, из у зет но је зна чај на и 
мо рал на по др шка ко ју има мо као мла ди 
брач ни пар, јер ка да зна те да Оп шти на и 
пред сед ник сто је иза вас, све је лак ше, 
из ја вио је Је ла ча.

С. Ђ.

Си ни ша Ђо кић у по се ти по ро ди ци Је ла ча
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Пред став ни ци јапан ске орга ни за ци је 
за спољ ну трго ви ну „Џетр ко“ у сре ду, 5. 
окто бра раз го ва ра ли су са пред сед ни ком 
Срби је Алек сан дром Вучи ћем и пре ми
јер ком Аном Брна бић о доса да шњим и 
новим инве сти ци ја ма те земље, као и о 
сарад њи Срби је и Јапа на. 

Вучић је том при ли ком, изме ђу оста лог, 
рекао да је сарад ња са Јапа ном изу зет но 
зна чај на за Срби ју, да расту инве сти ци је 
и тр го вин ска раз ме на и изра зио уве ре ње 
да две земље ула зе у пери од још интен
зив ни јег раз во ја еко ном ске сарад ње.

Након састан ка у Вла ди Срби је, деле
га ци ја је бора ви ла и у општи ни Инђи ја. 
Пред сед ник општи не Вла ди мир Гак уго
стио је при вред ни ке из Јапа на иста кав ши 

да је то, до сада, нај ве ћа при вред на 
деле га ци ја која је до сада посе ти ла ту 
локал ну само у пра ву.

– Уго сти ли смо пред став ни ке 16 свет
ских фир ми који су пре раз го во ра са 
нама одр жа ли саста нак са пред сед ни ком 
Срби је Алек сан дром Вучи ћем и пре ми
јер ком Аном Брна бић. Ова посе та вео ма 
је зна чај на за нашу земљу али и за Инђи
ју, рекао је Гак и додао:

– Оче ку је мо нове инве сти ци је и уве рен 
сам да ћемо убр зо има ти и прве резул та
те са овог састан ка.

Ина че, Срби ја и Јапан ове годи не ће 
обе ле жи ти важан јуби леј, 140 годи на од 
успо ста вља ња дипло мат ских одно са.

М. Ђ.

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ЈАПАН СКИХ ПРИ ВРЕД НИ КА БОРА ВИ ЛА
У ИНЂИ ЈИ

Очекују се нове 
инвестиције

Владимир Гак на састан ку са јапан ским при вред ни ци ма 

ПАРА О ЛИМ ПИЈ ЦИ КУВА ЛИ ПАПРИ КАШ ОД ДИВЉА ЧИ У КРЧЕ ДИ НУ

Ловачка прича са душом
У неде љу, 9. окто бра одр жа на је тра

ди ци о нал на мани фе ста ци ја „Ловач ка 
при ча“ у Крче ди ну. Сва ке годи не, изме ђу 
оста лог, орга ни зу је се так ми че ње у кува
њу папри ка ша од дивља чи. Ове годи не, 
уче сни ци поме ну тог так ми че ња били су 
пара о лим пиј ци Срби је из раз ли чи тих 
спор то ва.

Госте је испред Општи не Инђи ја доче
као дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
Милан Бого је вић који је иста као да су 
ова кви дога ђа ји изу зет но зна чај ни за ту 
локал ну само у пра ву.

– Мани фе ста ци је попут „Ловач ке при
че“ зна чај не су за раз вој мани фе ста ци о
ног тури зма у нашој општи ни. Осим што 
одр жа ва ју, раз ви ја ју опле ме њу ју села, 
зна чај је уто ли ко већи јер у њима, кап 
што је то данас, уче ству ју осо бе са инва
ли ди те том које су се изди гле изнад свих 
про бле ма са који ма су суо че не и успе
шно пред ста вља ју Срби ју у све ту, иста
као је Бого је вић и додао:

– Са нама су овде шам пи о ни Евро пе у 
сто ном тени су, брон за ни сто но те ни се ри 
са послед њих пара о лим пиј ских ига ра и 

дру ги успе шни спор ти сти. Вели ка је част 
уго сти ти ове људе у Крче ди ну. 

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја иста као је и да ће Крче
дин од сле де ће годи не бити у фоку су 
тури стич ке пону де Инђи је и Вој во ди не. 

– Пла ни ра мо да завр ши мо изград њу 
при ста на у Крче ди ну и Крче дин ској ади 
до јуна. Наба вља мо ката ма ран и оче ку је
мо пози ти ван исход са бало ни ма за лете

ње. Тада ћемо поста ви ти на Крче дин ској 
ади око осам тезги за мале про из во ђа
че хра не, пића и руко тво ри на, рекао је 
дирек тор ТОО Инђи ја.

Поред так ми че ња у кува њу папри
ка ша, мани фе ста ци ју „Ловач ка при ча“ 
упот пу нио је наступ КУДа „Иво Лола 
Рибар“ из Крче ди на, изло жбе на постав ка 
Удру же ња жена „Крче дин ке“ и изло жба 
сли ка „Гале ри је Јак шић“. М. Ђ.

Пара о лим пиј ци у Крче ди ну (Фото: www.indji ja tra vel.rs)

НОВА ПАЗОВА

Дру же ње
са бај ке ри ма

Деч ја неде ља је осим број них кре а тив
них ради о ни ца, посе те Библи о те ци, 
одла ска у био скоп ново па зо вач ким 
основ ци ма доне ла и зани мљи во еду ка
тив но дру же ње са чла но ви ма МK „Фаза
ни“ и Сао бра ћај ном поли ци јом. Ново па
зо вач ки бај ке ри су и овом при ли ком 
акце нат ста ви ли на без бед ност свих уче
сни ка у сао бра ћа ју, пре све га деце која 
су нај ра њи ви ја кате го ри ја. Нај ве ће инте
ре со ва ње ђака Основ не шко ле Раст ко 
Нема њић Све ти Сава иза зва ли су мото
ци кли пар ки ра ни у школ ском дво ри шту, 
на који ма су се дове зли ново па зо вач ки 
бај ке ри. У при јат ној атмос фе ри а на 
деци при ме рен начин, дру га ри ма су 
пред ста вље на основ на пра ви ла пона ша
ња свих уче сни ка у сао бра ћа ју, и тео рет
ски и прак тич но, од стра не сао бра ћај ног 
поли цај ца и пре да ва ча тео риј ске обу ке. 
За сле де ће полу го ди ште пла ни ран је 
наста вак сао бра ћај не еду ка ци је а овом 
при ли ком нај ве ћа основ на шко ла у Сре
му од бај ке ра је на поклон доби ла два 
држа ча за без бед но пар ки ра ње бици ка
ла.
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ШИРОМ СРЕМА ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

Деца су приоритет
и будућност

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
посвећенa нај мла ђи ма „Деч ја неде ља“, под 
сло га ном „Шта деци тре ба да расту до 
неба“, поче ла је 3. и тра ја ла до 9. окто бра. 
Циљ ове „Дечи је неде ље“ је скре та ње 
пажње јав но сти на децу и мла де, на њихо
ве потре бе и пра ва у поро ди ци, дру штву и 
локал ној зајед ни ци, на пра ва да одра ста ју 
у што бољим усло ви ма, на јед на ке шан се 
за раз вој и оства ре ње сво јих потен ци ја ла.

Сремска Митровица
Пово дом обе ле жа ва ња Деч је неде ље 

гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це, Све
тла на Мило ва но вић, оби шла је вртић 
„Масла чак“ и уру чи ла при год не покло не 
мали ша ни ма. Том при ли ком је она наја ви
ла рекон струк ци ју „Маслач ка“ и изград њу 
нових врти ћа.

– Локал на само у пра ва ради на томе да 
побољ ша усло ве за бора вак деце у пред
школ ским уста но ва ма и у основ ним и сред
њим шко ла ма на тери то ри ји гра да. Под се
ти ћу да је изгра ђен вртић у Лаћар ку, а 
вртић у насе љу Ста ри мост тре ба ло би да 
се рекон стру и ше. Про је кат је ура ђен и у 
наред ном пери о ду оче ку је мо да ћемо поче
ти са радо ви ма. Као што је већ прет ход но 
било наја вље но гра ди ће мо вртић у насе љу 
Мала Босна, али нам је тако ђе у фоку су и 
вртић у Мачван ској Митро ви ци који зах те
ва, не рекон струк ци ју, него пот пу ну изград
њу, тако да нам је у наред ном пери о ду план 
да се напра ви про јект на доку мен та ци ја од 
које све кре ће, тако да наста вља мо даље, 
изја ви ла је гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић.

У „Маслач ку“ је сме ште но 18 вас пит них 
гру па, са око 450 мали ша на. 

– Рекон струк ци ја врти ћа „Масла чак“ за 
нас је од вели ког зна ча ја јер ће деца, пре 
све га бора ви ти у аде кват ним усло ви ма, као 
и сви запо сле ни. Реши ће се неки од про
бле ма које има мо у овом врти ћу, каже 

Биља на Цви је тић, дирек то ри ца Пред школ
ске уста но ве „Пче ли ца“.

Души ца Павло вић, дирек то ри ца Аген ци је 
за рурал ни раз вој, Гра да Срем ска Митро
ви ца, посе ти ла је Основ ну шко лу „Бран ко 
Ради че вић“ у Срем ској Рачи и покло ни ла 
уче ни ци ма ком пле те лек ти ра и књи га.

–  Ово је нај леп ши део мог посла, када 
оби ла зим децу и када им дајем покло не. 
Одго вор ност свих нас је, а моја на самом 
почет ку као мај ке, да ства ра мо усло ве за 
нашу децу који су под сти цај ни, да се они 
раз ви ја ју, расту и да изра сту у здра ве и 
добре људе, рекла је Души ца Павло вић.

На овај начин је наста вље на про шло го
ди шња тра ди ци ја поде ле покло на митро
вач ким шко ла ма у сели ма. 

– Убе ђен сам да ће нам зна чи ти ова 
помоћ, као и про шло го ди шњи поклон нашој 
шко ли, на чему се још јед ном захва љу јем, 
то су чети ри гео граф ске кар те које зна че 
свим нашим уче ни ци ма и запо сле ни ма у 
наста ви. У шко ли у Кузми ну има 275 уче ни
ка, овде у исту ре ном оде ље њу у Срем ској 
Рачи има мо 20 уче ни ка и има мо десет 
пред шко ла ца, иста као је Алек сан дар Воји
са вље вић, дирек тор Основ не шко ле „Бран
ко Ради че вић“. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Деч ја неде ља у „Маслач ку“

РУМА: Дан отво ре них вра та
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Рума
Тра ди ци о нал но, током Дечје неде ље 

рум ске шко ле и врти ћи при пре ма ју богат 
про грам који обу хва та све обла сти дечи јег 
ства ра ла штва, као и број не спорт ске актив
но сти. У њу се укљу чу је и локал на само у
пра ва Даном отво ре них вра та. Тако је било 
и 6.окто бра када су прва ке, пред став ни ке 
свих рум ских основ них шко ла, у Град ској 
кући уго сти ле пред сед ни ца рум ске општи не 
Алек сан дра Ћирић и заме ни ца Биља на 
Попо вић Јова но вић. За мали ша не, нај дра
же госте при пре мље ни су при год ни покло
ни, слат ки ши и соко ви. 

– Ове годи не мани фе ста ци ја има вео ма 
леп сло ган „Шта дете ту тре ба да расте до 
неба“. Ја сма трам да дете ту тре ба само 
мало пажње и љуба ви да би заи ста изра сло 
до неба, а наша дужност је да им обез бе ди
мо све нео п ход не усло ве за без бри жно и 
здра во детињ ство и одра ста ње. Тако ђе, 
мора мо им обез бе ди ти што боље усло ве 
шко ло ва ња, усло ве рада за њихо ве учи те
ље, касни је настав ни ке, да шко ле буду 
функ ци о нал не и уре ђе не, да им обез бе ди
мо уџбе ни ке, ква ли те тан про грам наста ве 
како би они сте кли што више зна ња, које ће 
им касни је бити нео п ход но у одра ста њу и у 
живо ту, иста кла је Алек сан дра Ћирић.

Инђија
У Основ ној шко ли „Петар Кочић“ у Инђи ји 

орга ни зо ва не су посе те Град ској библи о те
ци, дру же ње са песни ци ма, посе та рум ског 
Герон то ло шком цен тру али и Дан кућ них 
љуби ма ца, који је иза звао нај ве ће инте ре со
ва ње и оду ше вље ње код уче ни ка ове шко ле.

Како је иста кла Све тла на Пешут, дирек то
ри ца ОШ „Петар Кочић“, Дан кућ них љуби ма
ца је оба ве зан део Дечи је неде ље већ дужи 
низ годи на.

– Деца се посеб но раду ју дру же њу са раз
ли чи тим кућ ним љубим ци ма. То је при ли ка и 
да обе ле жи мо Свет ски дан зашти те живо ти
ња, 4. окто бар али и да она деца, која нема
ју љубим це, виде на лицу места коли ко је 
лепо и добро дру же ње са живо ти ња ма, 
рекла је Пешут.

Тако ђе, у окви ру обе ле жа ва ња Деч је неде
ље у Инђи ји у четвр так, 6. окто бра, орга ни зо
ва на је и тра ди ци о нал на посе та деце из 
Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“ пред
сед ни ку општи не Вла ди ми ру Гаку. Први 
човек поме ну те локал не само у пра ве уго стио 
је мали ша не и том при ли ком одго ва рао на 

раз ли чи та пита ња и зах те ве. После дру же
ња у каби не ту пред сед ни ка, деци су поде
ље ни сим бо лич ни покло ни.

Гак је иста као да је Деч ја неде ља нај леп
ша у годи ни али да сва ки тре ба посве ти ти 
деци и иско ри сти ти га за омо гу ћа ва ње нај бо
љих усло ва за њихов бора вак, обра зо ва ње и 
посао.

– Када деца већ са шест годи на зна ју шта 
хоће, то нам ули ва наду за будућ ност. Мали
ша ни који су нас данас посе ти ли, на неки 
начин већ позна ју про це ду ру, како се дола зи 
до реше ња одре ђе них зах те ва које су данас 
има ли за нас који води мо општи ну Инђи ја, 
рекао је Гак и додао:

– Сви њихо ви зах те ви су на месту. Сла
жем се са њима да тре ба додат но уре ди ти 
моби ли ја ре који су пред ви ђе ни и за децу 
пред школ ског узра ста и сигур но ћемо испу
ни ти већи део оно га што су нам данас пре до
чи ли. 

Пред сед ник општи не Инђи ја додао је да 
локал на само у пра ва чини све како би деци 
ство ри ли усло ве за нор ма лан живот, сва ке 
годи не ула жу се зна чај на сред ства у шко ле и 
врти ће, награ ђу ју нај бо љи ђаци и сту ден ти. 

– Наш посао се сво ди да сва ког дана све 
више ради мо како би нашој деци сва ког дана 
било све боље, рекао је Гак.

Пећинци
Пово дом обе ле жа ва ња Деч је неде ље 

пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић при мио је 5. окто бра пред став ни ке 
уче нич ких пар ла ме на та све три основ не 
шко ле са тери то ри је пећи нач ке општи не и 
пећи нач ке сред ње тех нич ке шко ле.

Уче ни ци су има ли при ли ку да у непо сред
ном раз го во ру пред сед ни ку изне су пред ло ге 
и суге сти је за уна пре ђе ње усло ва у шко ла ма 
које поха ђа ју, а како је иста као пред сед ник 
Ђокић, локал на само у пра ва се тру ди да 
обез бе ди уче ни ци ма у свих 15 насе ља под
јед на ке усло ве за сти ца ње зна ња.

– Дра го ми је да сам у при ли ци да уче ству
јем у ова ко кон струк тив ном раз го во ру са 
мла ди ма пред који ма је будућ ност. Њихо ви 
про бле ми су тре нут но нај ве ћи, и њима и 
нама, јер Општи на Пећин ци стра те шки ула
же у школ ство, здрав сто и спорт. Послед ње 
две годи не као и тре нут на свет ска кри за 
успо ри ли су реа ли за ци ју мно гих про је ка та. 
Успе ли смо про шле годи не да обез бе ди мо 
да деца у Купи но ву нову школ ску годи ну 
започ ну у новој, рекон стру и са ној и догра ђе
ној шко ли, јед ној од нај мо дер ни јих у Срби ји. 
Сле де ће што је ургент но је рекон струк ци ја 
основ не и ста рог дела сред ње шко ле у 
Пећин ци ма, а у при пре ми је про јект но  тех
нич ка доку мен та ци ја за ком плет ну рекон
струк ци ју основ них шко ла у Попин ци ма и 
Обре жу. Потреб но је мало стр пље ња и раз у
ме ва ња од стра не, како уче ни ка, тако и 
настав ног осо бља, али и роди те ља, пору чио 
је пред сед ник Ђокић.

Мари ја Авра мо вић Ради во је вић настав ни
ца енгле ског јези ка у купин ској ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ рекла нам је да, иако је 
њихо ва шко ла сре ђе на и нај бо ља у општи
ни, ипак се по неким пита њи ма сна ла зе и 
зајед нич ки поку ша ва ју да реше ситу а ци ју.

– Дуго годи на сам коор ди на тор уче нич ког 
пар ла мен та и мислим да је дана шњи раз го
вор баш био добар, зато што је био жив раз
го вор. Јуче смо има ли општин ску сед ни цу 
уче нич ких пар ла ме на та, током које су се 
деца јасно сло жи ла око тога да је увек 
потреб но прво поћи од себе, про ме ни ти неке 
сво је лоше нави ке, јер ће и дру ги да се угле
да ју на вас. Мора мо сви зајед но да ради мо 
на тим про ме на ма, јер игра мо за исти тим, 
каза ла је Авра мо вић Ради во је вић.

Током раз го во ра уче ни ци су изно си ли сво
ја пита ња и пред ло ге, а пред став ни ци пећи
нач ке сред ње Тех нич ке шко ле освр ну ли су 
се и на сво ју шко лу, на коју су вео ма поно
сни. Дра га на Диклић из Купи но ва, уче ни ца 
дру ге годи не смер Тех ни чар меха тро ни ке, 
сма тра да је пећи нач ка шко ла непра вед но 
зане ма ре на код поје ди них роди те ља и ђака.

– У нашој шко ли посто је ђаци који се инте
ре су ју за сво је сме ро ве, који завр ша ва ју са 
одлич ним успе хом, и који хва ле ову шко лу 
зато што она јесте за хва лу. Наша шко ла је 
јед на од пет нај бо ље опре мље них тех нич ких 
шко ла у Срби ји, а наши ђаци и про фе со ри су 
се више пута оки ти ли злат ним меда ља ма на 
број ним так ми че њи ма, рекла нам је Дра га на 

ИНЂИЈА: Вла ди мир Гак се дру жио са мали ша ни ма у окви ру Деч је неде ље

ПЕЋИНЦИ: Раз го вор са пред сед ни ком Општи не Сини шом Ђоки ћем
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и дода ла да су мно ге гене ра ци је пећи нач ке 
сред ње шко ле изне дри ле број не струч ња ке, 
а њој самој је циљ, како је рекла, да поста не 
док тор меха тро ни ке и да пре да је у пећи нач
кој тех нич кој шко ли.

Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ из Пећи на ца орга ни зо ва ла је 4. 
окто бра посе ту пред шко ла ца општин ском 
Услу жном цен тру. Нај мла ђи Пећин ча ни, 
зајед но са сво јим вас пи та чи ма про ше та ли су 
до згра де Општи не, где се нала зи Услу жни 
цен тар, а доче ка ли су их Зоран Вој кић, заме
ник пред сед ни ка Општи не, Зори ца Лукач, 
начел ни ца Оде ље ња за дру штве не делат но
сти, као и запо сле ни у Услу жном цен тру.

Заме ник Вој кић је том при ли ком деци 
поже лео добро до шли цу у њихо ву, како је 
рекао, дру гу кућу.

– Иако сте још мали, уско ро пола зи те у 
први раз ред и пола ко ула зи те у деч ји школ
ски свет, да би затим ушли у свет одра слих. 
Запо сле ни у Услу жном цен тру и сви ми овде 
смо ту да вам помог не мо, а нама је дра го да 
сте данас, баш у окви ру Деч је неде ље, 
дошли да се упо зна мо и дру жи мо, рекао је 
Вој кић.

Током посе те Услу жном цен тру, пећи нач ки 
пред школ ци су изре ци то ва ли песми це и уру
чи ли начел ни ци Зори ци Лукач сим бо ли чан 
поклон који су сами напра ви ли, да би се 
затим послу жи ли при пре мље ним соки ћи ма и 
слат ки ши ма.

У скло пу обе ле жа ва ња Деч је не де ље, 
пе ћи нач ко ше та ли ште би ло је 7. ок то бра 
ис пу ње но ма лим ша ре ним штан до ви ма 
по ла зни ка Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Об ра до вић Ка ме ни“. Де ца су, за јед но са сво
јим вас пи та чи ма, на штан до ви ма из ло жи ла 
сво је ма што ви те кре а ци је ко је су при ву кле 
број не по се ти о це, као и пред став ни ке пе ћи
нач ке ло кал не са мо у пра ве на че лу са пред
сед ни ком Оп шти не Си ни шом Ђо ки ћем. 

„По се та ва ша ру је сва ка ко јед на од леп
ших оба ве за ко је да нас имам, јер је не мо гу
ће одо ле ти ма шти, кре а тив но сти и осме си ма 
на ших нај мла ђих ста нов ни ка“ – ре као је 
пред сед ник Ђо кић.

Ва шар по ла зни ка пе ћи нач ког вр ти ћа у 
не де љи по све ће ној де ци по стао је тра ди ци
о на лан, а по ре чи ма ди рек тор ке ове вас пит
нообра зов не уста но ве Ани те Вол чев ски, 
де ца ра до ства ра ју ша ре не и ма што ви те 
су ве ни ре, али још ви ше ужи ва ју то ком са мог 
ва ша ра. 

„Наш ва шар је про дај ног ка рак те ра, а од 
при ку пље них сред ста ва у до го во ру са вас пи
та чи ма ку пи мо ди дак тич ка сред ства или 
играч ке ко је су по треб не њи хо вој гру пи. Из у

зет но је за до вољ ство ви де ти да нас пу но 
ше та ли ште де це и по се ти ла ца ко ји су све
срд но по др жа ли деч ји труд, рад и ма шту 
ку пу ју ћи њи хо ве ау тен тич не ру ко тво ри не, 
али и дру же ћи се са сви ма на ма“ – ка за ла је 
Вол чев ски, и до да ла да су им се у ор га ни зо
ва њу ва ша ра при дру жи ла и де ца из Днев ног 
бо рав ка за де цу и мла де у Су бо ти шту ко ја су 
ма ни фе ста ци ју до дат но обо га ти ла сво јим 
ра до ви ма.

Она до да је да су нај мла ђи из ја сле не гру
пе та ко ђе би ли вред ни, али су сво је ма ле 
штан до ве из ло жи ли у хо лу уста но ве.

Беочин
Насту пом музич ке шко ле „Music star“ из 

Бео чи на и Руског позо ри шта „Дар“ из Новог 
Сада затво ре на је Дечи ја неде ља у Бео чи ну 
коју је под покро ви тељ ством Општи не Бео
чин орга ни зо вао Цен тар за кул ту ру, спорт и 
тури зам. 

У про те клим дани ма око 1000 мали ша на 
има ло је при ли ку да уче ству је и да се упо зна 
са пре ко 30 бес плат них про гра ма који су обу
хва ти ли кул тур не, забав не, спорт ске, еко ло
шке и еду ка тив не садр жа је. 

Нови на у обе ле жа ва њу ово го ди шње Дечи
је неде ље у Бео чи ну је одр жа ва ње Дечи је 
сед ни це Скуп шти не општи не где су мла ђи 
сугра ђа ни има ли при ли ку да по први пут гла

са ју за пред ло ге који се тичу дру штве них 
актив но сти и про гра ма наме ње них мла ди ма 
у општи ни.

У скла ду са афир ма ци јом дечи јих пра ва и 
вред но сти пред сед ни ца општи не Бео чин 
Биља на Јан ко вић сим бо лич но је уру чи ла 
кљу че ве гра да деци коју ове годи не пред ста
вља уче ни ца VIII3 оде ље ња Основ не шко ле 
„Јован Грчић Милен ко“ Мили ца Душа нић.

– Са жељом да вред но сти дечи јих пра ва 
негу је мо и ува жа ва мо током чита ве годи не, 
са посеб ним задо вољ ством у Дечи јој неде
љи пре да је мо град деци Бео чи на! Ула га ње у 
вас је наша одго вор ност и залог за бољу 
будућ ност и тиме ћемо се води ти у наред ном 
пери о ду док буде мо доно си ли одлу ке како 
би Бео чин био добро место за одра ста ње, 
иста кла је пред сед ни ца Јан ко вић.

Поред Бео чи на про мо ци ја и пред ста вља
ње садр жа ја Дечи је неде ље орга ни зо ва на је 
у гото во свим месним зајед ни ца ма окол них 
села па су тако деца има ла при ли ку да уче
ству ју у спорт ским актив но сти ма и так ми че
њи ма, кре а тив ним ради о ни ца ма умет нич ког, 
еду ка тив ног и еко ло шког карак те ра, орга ни
зо ва ни су лите рар ни и ликов ни кон кур си, 
мод не реви је и маскен бал као и кра ћи изле
ти где су се мали ша ни са сво јим вас пи та чи
ма и учи те љи ма нерет ко одлу чи ва ли на 
посе те позо ри шту, кон цер ти ма, филм ским 
про јек ци ја ма али и Пошти Срби је у Бео чи ну.

– У овим дани ма наш град је уз рекорд ну 
посе ће ност про гра ма сла вио вред но сти дру
гар ства, лепо те, дечи јих радо сти, кул ту ре и 
обра зо ва ња а мно штво бес плат них садр жа ја 
које смо при пре ми ли про на шли су пра во 
место у ути сци ма деце, наше нај вер ни је 
публи ке, рекла је дирек тор ка Цен тра за кул
ту ру, спорт и тури зам општи не Бео чин Ива на 
Летош Бран ков.  

Ириг
У ири шкој општи ни је број ним актив но сти

ма у шко ла ма и врти ћи ма обе ле же на Дечи ја 
неде ља. Тра ди ци о нал но, мали ша ни из ДУ 
„Дечи ја радост“ су посе ти ли са сво јим вас пи
та чи ма згра ду Општин ске упра ве у Ири гу. 
Нај мла ђе госте је доче као Мио драг Бебић, 
заме ник пред сед ни ка Општи не и уру чио им 
за њих при пре мље не покло не. Мали ша ни су 
има ли при ли ку да се упо зна ју са радом 
Општин ске упра ве па су тако оби шли и услу
жне цен тре који се нала зе у скло пу згра де.

Е. М. Н.

БЕОЧИН: Око 1000 малишана учествовало у програму Дечје недеље

ИРИГ: Малишани у посети згради Општинске управе
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ПОПИН ЦИ И ПРХО ВО

Почи ње изград ња кана ли за ци је
Пот пи си ва њем овог уго во ра сте кли су се усло ви да кре не мо у изград њу 24 кило ме

тра кана ли за ци о не мре же у два насе ља општи не Пећин ци. Инве сти ци ја је вред на 740 
мили о на дина ра, и реши ће про блем недо ста ју ће кана ли за ци о не мре же гра ђа ни ма 
који живе у Попин ци ма и Прхо ву, рекла је мини стар ка Ире на Вујо вић

У при су ству мини стар ке зашти те живот
не сре ди не Ире не Вујо вић, у Бео гра ду је 6. 
окто бра пот пи сан уго вор о изво ђе њу радо
ва на изград њи кана ли за ци о не мре же у 
општи ни Пећин ци у насе љи ма Попин ци и 
Прхо во. Уго вор са изво ђа чи ма радо ва пот
пи сао је дирек тор вла ди не Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма Мар ко Бла
го је вић. Пот пи си ва њу је при су ство вао и 
пред сед ник општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић.

Вујо вић је наве ла да је сред ства за реа
ли за ци ју овој про јек та обез бе ди ла Вла да 
Срби је, пре ко Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не, из кре дит не лини је Раз

вој не бан ке Саве та Евро пе. Из ових сред
ста ва, биће реа ли зо ван низ зеле них капи
тал них про је ка та.

– Пот пи си ва њем овог уго во ра сте кли су 
се усло ви да кре не мо у изград њу 24 кило
ме тра кана ли за ци о не мре же у два насе ља 
општи не Пећин ци. Инве сти ци ја је вред на 
740 мили о на дина ра, и реши ће про блем 
недо ста ју ће кана ли за ци о не мре же гра ђа
ни ма који живе у Попин ци ма и Прхо ву. 
Кроз про јек те Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не уло жи ће мо у наред ном 
пери о ду 200 мили о на евра у изград њу 
недо ста ју ће кому нал не инфра струк ту ре и 
постро је ња за пре чи шћа ва ње отпад них 

вода широм Срби је. То су изу зет но зна чај
ни про јек ти који ма поди же мо стан дар де 
зашти те живот не сре ди не, а самим тим и 
ква ли тет живо та гра ђа на, рекла је Вујо вић.

Пред сед ник Ђокић је иста као да је 
изград ња кана ли за ци о них мре жа у насе
љи ма важна за општи ну Пећин ци и њене 
гра ђа не, јер се на тај начин шти ти живот на 
сре ди на, што је посеб но зна чај но када се 
узме у обзир да је општи на Пећин ци инду
стриј ски раз ви је но под руч је. Он је изра зио 
наду да ће у наред ном пери о ду бити пот
пи са ни и уго во ри за изград њу кана ли за ци
о них мре жа у Бре ста чу, Ога ру и Дечу.

С. Ђ.

Пот пи са ни уго во ри за изград њу кана ли за ци је у Попин ци ма и Прхо ву

ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ

При ку пље но
32 једи ни це крви

Црве ни крст Пећин ци орга ни зо вао је 3. окто бра у 
сарад њи са Заво дом за тран сфу зи ју крви Вој во ди не 
ван ред ну акци ју добро вољ ног дава ња крви у ком па ни
ји „Пери опла те“ у Шима нов ци ма.

Како нам је рекла Гор да на Коње вић секре тар пећи
нач ког ЦК, одзив добро вољ них дава ла ца у ком па ни ји 
„Пери опла те“, на челу са дирек то ром Миле том Боја
ни ћем, био је одли чан, као и сва ки пут до сада.

Уз пошто ва ње свих епи де ми о ло шких мера, током 
ван ред не акци је при ку пље но је укуп но 32 једи ни це 
крви, а крв је пону ди ло 34 добо ро вољ них дава ла ца.

С. Ђ.
Акци ја добро вољ ног дава ња крви у ком па ни ји „Пери опла те“
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ССШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУМА

Ради о ни ца и так ми че ње 
у вожњи трак то ра

У ССШ „Сте ван Петро вић Бри ле“ у 
Руми одр жа на је ради о ни ца и так ми че
ње на тему без бе дан трак тор и оста ле 
пољо при вред не маши не у сао бра ћа ју.

Так ми че ње је реа ли зо ва но 5. окто бра 
у орга ни за ци ји ове шко ле и Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство, док је пре да ва ње 
одр жа но у сарад њи са Аген ци јом за без
бед ност сао бра ћа ја која је при пре ми ла и 
про мо мате ри јал везан за без бед ност у 
сао ба ра ћа ју за трак то ре и пољо при вред
не маши не.

Дра ган Вуце ља је један од про фе со
ра пољо при вред не меха ни за ци је у ССШ 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ Рума који каже 
да шко ли добро дође ово так ми че ње 
како би се поди гао ква ли тет наста ве, 
посеб но прак тич не, али је зна чај но и за 
про мо ци ју шко ле. 

– Зато смо на ово так ми че ње позва
ли и основ це да виде шта се деша ва у 
нашој шко ли и како смо опре мље ни. 
Спон зор нам је фир ма Агро тех из Тре
шњев ца која се бави про да јом трак то ра 
и пољо при вред не меха ни за ци је и од њих 
смо доби ли нај но ви ји трак тор на којем су 
се уче ни ци при пре ма ли за так ми че ње. 

Бит но је да нам се уче ни ци обу ча ва ју 
на нај са вре ме ни јим маши на ма, а они су 
нам обез бе ди ли и награ де за уче сни ке, 
каже про фе сор Вуце ља.

Пре овог так ми че ња биле су при пре ме 
са знат но више ђака, потом ели ми на ци о
ни тесто ви, тако да се на кра ју над ме та
ло 13 уче ни ка у позна ва њу сао бра ћај них 
про пи са и спрет но сти у вожњи трак то ра. 

– Важно нам је било да у ове при пре
ме укљу чи мо и наше уче ни це, а јед на се 
данас и так ми чи, бит но је да раз би је мо 
тај сте ре о тип да је вожња тарк то ра само 
за мушкар це, исти че Дра ган Вуце ља. 

– Шко ла дома ћин је дожи ве ла пот пу
ни пре о крет уво ђе њем новог сме ра про
шле годи не, а то је сто ма то ло шка сестра 
 тех ни чар, где је упи си вост и даље 100 
посто. Ка овој шко ли гра ви ти ра ју и уче
ни ци из дру гих општи на, што гово ри о 
ква ли те ту школ ске уста но ве. Шко ла има 
добре про јек те са који ма апли ци а ра за 
покра јин ска , репу блич ка и сред ства из 
ЕУ, што про из и ла зи из стал ног рада, како 
дирек то ра тако и свог настав ног осо бља, 
иста кла је Боба на Мале тић, шефи ца 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти која 
је ука за ла и на то коли ко рум ска општи
на ула же сред ста ва у основ но и сред њо
школ ско обра зо ва ње.

Алек сан дра Три фу но вић из Пећи на ца 
је уче ни ца дру ге годи не сме ра пољо при
вред ни тех ни чар и једи на је уче ни ца ово
го ди шњег так ми че ња у вожњи трак то ра. 

 – Трак тор возим одма ле на, јер се код 
моје куће тиме бави мо. Ина че на так ми
че њу сам први пут, иако већ врло добро 
знам да возим трак тор. Мало се раз ли
ку је вожња трак то ра на њиви и овде 
на поли го ну, овде мора те бити доста 
пажљи ви ји, а на њиви може мно го више 
да се мане ври ше, рекла је Алек сан дра.

ССШ „Сте ван Петро вић Бри ле“ има 
сада 270 уче ни ка у 13 оде ље ња, док је 
тај број у про те клој школ ској годи ни био 
мањи  било је 220 уче ни ка у 11 оде ље
ња.

С. Џаку ла

Уче сни ци так ми че ња

Алек сан дра Три фу но вић

ЗЕЛЕ НА ПИЈА ЦА У РУМИ

Рекон стру и сан 
кров тржни це

Завр ше ни су радо ви на рекон струк
ци ји кро ва на тржни ци на рум ској 
зеле ној пија ци, а за ове радо ве је 
локал на само у пра ва из буџе та обез
бе ди ла три мили о на дина ра.

Радо ве су изво ди ли рад ни ци ЈП 
„Кому нал ца“, а поред кро ва заме ње ни 
су и олу ци. 

– Kров на објек ту је пот пу но дотра
јао и услед лоших вре мен ских усло ва 
про ки шња вао. Реа го ва ли смо и издво
ји ли сред ства за заме ну и поста вља
ње новог кров ног покри ва ча, како 
бисмо про блем што пре реши ли и 
како би Град ска тржни ца наста ви ла 
са радом у аде кват ним усло ви ма, 
рекла је пред сед ни ца Општи не Алек
сан дра Ћирић.

Она је наја ви ла и нове радо ве на 
овом објек ту. Пла ни ра но је да на про
ле ће поч ну радо ви на заме ни сто ла
ри је, поста вља ње новог пода и расве
те, као и кли ма ти за ци ја објек та. 

– Жели мо да наши сугра ђа ни коју 
су сва ко днев но запо сле ни у Град ској 
тржни ци, као и потро ша чи који се 
овде снаб де ва ју буду задо вољ ни 
усло ви ма у који ма се про да ју мле ко, 
сир, месо и дру ги пре храм бе ни про из
во ди, иста кла је пред сед ни ца Ћирић. 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Про мо ци је песа ма 
Зори це Бабур ски

„Капи Модри не“ и „Колим ско небо“ 
су насло ви збир ки песа ма чија је 
аутор ка рум ска песни ки ња Зори ца 
Бабур ски, а које су 5. окто бра про мо
ви са не у вели ком холу Кул тур ног цен
тра „Бра на Црн че вић“.

Поред саме песни ки ње, у про мо ци
ји су уче ство ва ли Ана Митић Сто шић, 
песни ки ња и књи жев на кри ти чар ка из 
Вра ња, као и глум ци Град ског позо ри
шта Рума и позо ри шта „Јан ко Весе ли
но вић“ из Бога ти ћа који су чита ли 
сти хо ве из ове две збир ке.

Рецен зи ју за збир ку „Колим ско 
небо“ под насло вом „ЈаШала мов“ 
писа ла је мр Мили ца Милен ко вић, 
књи жев на кри ти чар ка и песни ки ња, а 
за збир ку „Капи модри не“ рецен зи ју 
„Душа у оса ми Зори це Бабур ски“ Ана 
Митић Сто шић.

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

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“: НАБА ВЉЕ НА МЕХА НИ ЗА ЦИ ЈА У ВРЕД НО СТИ 113 МИЛИ О НА ДИНА РА

Да град буде чистији
Само у овој годи ни је, до 

сада, локал на само у пра ва 
уло жи ла пре ко 113 мили о на 
дина ра у набав ку нове меха
ни за ци је за ЈП „Кому на лац“ 
како би оно што успе шни је 
реа ли зо ва ло сво је делат но
сти пре ма зајед ни ци.

Реч је о ками о ни ма, ауто
поди за чи ма, кон теј не ри ма, 
пре во зу ани мал ног отпа да и 
спе ци јал ном вози лу за живо
ти ње. Потом су наба вље на 
сред ства за купо ви ну трак то
ра, при ко ли це, цистер на за 
зали ва ње и пра ње ули ца  да 
поме немо само ону круп ни ју 
меха ни за ци ју. 

– Оно што смо обе ћа ли на 
почет ку годи не да ћемо чува
ти сво ју живот ну сре ди ну  то 
упра во сада пока зу је мо прак
тич ним при ме ром, да смо 
већим делом то и испу ни ли. 
Да би наше кому нал но пред у
зе ће што ефи ка сни је ради ло 
мора ли смо да уло жи мо вели
ка сред ства. За кра так вре
мен ски пери од смо купи ли 
читав погон меха ни за ци је, 
иста кла је пред сед ни ца 
Општи не Алек сан дра Ћирић 
која је 7. окто бра и посе ти ла 
„Кому на лац“ да би на јед ном 
месту виде ла сву наба вље ну 
меха ни за ци ју током ове годи
не.

Сушти на је зашти та живот
не сре ди не и да ЈП „Кому на
лац“ ради што ефи ка сни је, 
како би град био чисти ји и 
зеле ни ји, а гра ђа ни има ли 
добре усло ве за живот.

Пред сед ни ца Ћирић је ука
за ла и да ће ова меха ни за ци
ја допри не ти да се испра ве 
они про пу сти на које су и гра
ђа ни, с пра вом, ука зи ва ли: да 
повр ши не нису поко ше не, 

лишће поку пље но, да се ства
ра ју дивље депо ни је... 

– Сада оче ку је мо да нема 
више места ника квим при ту
жба ма. На нама је да и даље 
ради мо и да рад ни ци „Кому
нал ца“ ефи ка сно раде на 
овим маши на ма, како би град 
и чита ва општи на били што 
чисти ји и што зеле ни ји, рекла 
је пред сед ни ца Ћирић. 

До окто бра је купље но и 57 
кон теј не ра који су рас по ре ђе
ни по свим месним зајед ни ца
ма, по два кон теј не ра у 
мањим сео ским сре ди на ма, а 
чети ри у већим. 

Ство ре ни су и усло ви да 
ново и згра ђе на пре то вар на 
ста ни ца ради у пуном капа ци
те ту, а наред не годи не је план 
да се купи дро би ли ца. 

То би зна чи ло да сав каба
сти мате ри јал, на при мер шут 
од руше ња кућа, неће гра ђа
ни баца ти на дивље депо ни је 

већ ће се сит ни ти и кори сти ти 
за наси па ње атар ских путе ва.

–Тако ђе, на пре то вар ној 
ста ни ци биће раз вр ста ван 
отпад, тако да пра ви мо јед ну 
лепу при чу о еко ло ги ји и 
жели мо да послу жи мо и оста
лим локал ним само у пра ва ма 
као при мер како се води рачу
на о сво јој живот ној сре ди ни, 
као пред у сло ву за један здрав 
живот, сма тра Алек сан дра 
Ћирић.

Дра ган Панић, дирек тор ЈП 
„Кому на лац“ каже да је реч о 
до сада нај ве ћим издво је ним 
сред стви ма за опре ма ње овог 
јав ног пред у зе ћа. 

– Ова меха ни за ци ја је била 
нео п ход на да би све оно што 
ради мо у току годи не ради ли 
ква ли тет но и брзо. Ми смо у 
току ове годи не наба ви ли 
један аутосме ћар капа ци те
теа 24 куб на метра, један 
аутоподи зач који носи кон теј

не ре и до 10 куби ка које смо 
наба ви ли у прет ход ном пери
о ду. Купи ли смо 22 кон теј не ра 
од пет и 17 кон теј не ра од 
седам куби ка и са њима одво
зи мо сво сме ће које се ску
пља по сели ма и у гра ду. Ту 
су још и аутоцистер на коју до 
сада нисмо има ли и којом 
ћемо пра ти ули це. Пла ни ра
мо у току ове зиме сад њу 
вели ког бро ја сад ни ца тако да 
ћемо аутоцистер ну иско ри
сти ти и за зали ва ње. Ту је и 
уто ва ри вач капа ци те та 3,5 
куби ка који ће нам послу жи ти 
када наба ви мо аброл ками он 
са при ко ли цом којим ћемо сво 
сме ће одво зи ти на пре то вар
ни пла то, а потом на Реги о
нал ну депо ни ју, каже дирек
тор Панић. 

Купљен је и трак тор са 
тару пом, при ко ли цом и уси си
ва чем за саку пља ње опа лог 
лишћа.  С. Џаку ла

Дом здра вља Рума је добио 3.600 вак
ци на про тив гри па, а вак ци на ци ја је поче
ла 3. окто бра. Од ове коли чи не 200 вак ци
на је про сле ђе но Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ за вак ци ни са ње њихо вих кори сни
ка и запо сле них. 

Пре о ста ле вак ци не су дистри бу и ра не у 
свих 16 сео ских амбу лан ти, као и у глав
ном објек ту Дома здра вља у гра ду. Како 
сазна је мо у овој здрав стве ној уста но ви, 
инте ре со ва ње гра ђа на је вели ко, а само 
од почет ка вак ци на ци је па до 7.окто бра у 
првој сме ни дато је већ 997 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.

У Дому здра вља у Ири гу су доби ли 650 
вак ци на а до 7. окто бра је , како сазна је мо 
од дирек то ра др Небој ше Аци на, сто ти нак 
гра ђа на и вак ци ни са но. Жите љи ири шке 
општи не се могу вак ци ни са ти у Дому 
здра вља у Ири гу и амбу лан ти у Врд ни ку.

Под се ти мо, 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.

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

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

Вели ко инте ре со ва ње у Руми

Нова меха ни за ци ја за ефи ка сни ји рад
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ПЕЋИ НАЧ КА ШЕЋЕ РА НА

Поче ла кам па ња

Пот па љи ва њем креч не пећи у пого ну 
Фабри ке шеће ра „Суно ко“ у Пећин ци ма, 
5. окто бра, сим бо лич но је поче ла ово го
ди шња кам па ња пре ра де шећер не репе. 
Пећ је, у при су ству руко вод ства и рад
ни ка шеће ра не, пот па лио пред сед ник 
општи не Пећин ци Сини ша Ђокић, који 
је том при ли ком иста као да је шеће ра
на један од зна чај ни јих пре ра ђи вач ких 
капа ци те та на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не и да се нада да ће се шећер
на репа као пољо при вред на кул ту ра у 
наред ним годи на ма у већој мери вра
ти ти на наша поља и да ће се, како је 
рекао, поно во вра ти ти на место јед не 
од нај про фи та бил ни јих кул ту ра за наше 
пољо при вред ни ке.

Пећи нач ка шеће ра на пре ра ђу је репу 
са тери то ри је целог Сре ма, а ове годи
не се оче ку је да ће бити пре ра ђе но око 
300.000 тона шећер не репе, рекао нам је 
Бра ни слав Бог да но вић, тех нич ки дирек
тор про из вод ног цен тра Пећин ци.

– Ово је 43. кам па ња у нашем про из
вод ном цен тру и карак те ри стич но је да 
је кре ну ла при лич но касно у одно су на 
прет ход не годи не, али суша коју смо 
има ли у лет њем пери о ду је про ду жи ла 
веге та ци ју репе, тако да смо чека ли да 
репа буде тех но ло шки зре ла. Ни сада 
се не може мо похва ли ти вели ком диге
сти јом, али не може мо више да чека
мо. Оче ку је мо да ове годи не пре ра ди мо 
око 300.000 тона шећер не репе, што је 
нешто мање него про шле годи не, али с 
обзи ром на то каква је ове годи не ситу
а ци ја са пољо при вред ним кул ту ра ма ми 
смо задо вољ ни, изја вио је Бог да но вић и 
додао да ће бити про из ве де не довољ не 
коли чи не шеће ра и за дома ће тржи ште 
и за извоз.

Сиро вин ски дирек тор, Мио драг Павло
вић, изнео је пода так да је про шле годи
не про сек пада ви на у Сре му током јула 

био 100 лита ра па ква драт ном метру, 
док је ове годи не било једва 10 лита ра у 
истом пери о ду. Ипак, у одно су на оста ле 
пољо при вред не кул ту ре, шећер на репа 
је пре тр пе ла нај ма њу ште ту.

– Не зову је џабе кра љи цом поља. Кад 
год киша пад не, од тре нут ка када је ста
ви мо у земљу, па док је не изва ди мо, њој 
одго ва ра, рекао је Павло вић.

Он је додао да ће оче ки ва них 300.000 
тона биће пре ра ђе но за око два месе ца 
кам па ње, а шеће ра на је већ обја ви ла 
усло ве за сетву шећер не репе наред не 
годи не.

– Усло ви су врло сти му ла тив ни и про
из во ђа чи већ пози тив но реа гу ју на њих, 
тако да ми оче ку је мо да ће у наред
ним годи на ма повр ши не под шећер
ном репом бити знат но пове ћа не. Цена 
по тони за наред ну годи ну је 52 евра, а 
одмах по пот пи си ва њу уго во ра про из
во ђа чу испла ћу је мо 500 евра аван сног 
и бес ка мат ног финан си ра ња по хек та
ру уго во ре не повр ши не. По запи сни ку у 
мају месе цу још 500 евра, када види мо 
које су повр ши не оста ле под шећер ном 
репом, а сви репро ма те ри ја ли – семе на, 
пести ци ди, ђубри ва, могу се код нас пре
у зе ти на заду же ње под врло повољ ним 
усло ви ма. Пре ма нашим про из во ђа чи ма 
смо отво ре ни и за све врсте помо ћи око 
купо ви не меха ни за ци је или земљи шта 
и могу нам се сло бод но обра ти ти. То 
су врло атрак тив ни усло ви. Узе ли смо у 
обзир и пораст цене жита ри ца и уља ри
ца и иза шли смо са усло ви ма који ника
да нису били ова ко повољ ни за шећер ну 
репу, иста као је Павло вић.

У пећи нач кој општи ни је ове годи не 
репом засе ја но 150 хек та ра, а у шеће
ра ни оче ку ју да ће повр ши не у наред ној 
годи ни бити у нај ма њу руку удво стру че
не.

С. Ђ.

Сини ша Ђокић пот па лио креч ну пећ

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ 
ВЕЋА РУМА

Пове ћан
општин ски буџет

Тре ћи реба ланс општин ског буџе та 
усво јен је на сед ни ци Општин ског већа 
која је одр жа на 10. окто бра, а о чему ће 
конач ну реч дати одбор ни ци СО Рума. 
Под се ти мо, дру ги реба ланс је усво јен у 
јулу и тада је општин ски буџет пове ћан 
на 3,67 мили јар ди дина ра, док се тре
ћим реба лан сом при хо ди и при ма ња 
пове ћа ва ју на 3,8 мили јар ди дина ра.

– Ово је послед њи реба ланс у 
овој годи ни и пове ћа на су сред ства 
у општин ском буџе ту. Оно што бих 
издво ји ла и што ће бити усво је но реба
лан сом на скуп штин ској сед ни ци 13. 
окто бра је сва ка ко помоћ соци јал но 
угро же ном ста нов ни штву у виду енер
гет ских вау че ра. И ми, као локал на 
само у пра ва, смо суо че ни са гло бал ним 
про бле мом енер гет ске кри зе и мора мо 
помо ћи нашим нај у гро же ни јим сугра
ђа ни ма. Одлу чи ли смо да помог не мо 
са 30 мили о на дина ра, тако да ће по 
15.000 дина ра доби ја ти соци јал но угро
же не кате го ри је дома ћин ства, а овом 
мером ће бити обу хва ће но 2.000 дома
ћин ста ва, каже пре сед ни ца Општи не 
Алек сан дра Ћирић.

Ове енер гет ске вау че ре ће гра ђа ни 
моћи да кори сте у ЈП „Стам бе но“ и ЈП 
„Гас Рума“ за пла ћа ње рачу на за утро
ше ну ене р ги ју, али и за набав ку огре ва 
код при вред них субје ка та који про да ју 
чвр сто гори во  угаљ и дрво.

Неве за но за ову меру, рум ска општи
на сва ке годи не соци јал но угро же ним 
кате го ри ја ма дома ћин ства обез бе ђу
је одре ђе ну коли чи ну огре ва а то се 
наста вља и ове годи не, рас пи са на је 
јав на набав ка и у наред них месец дана 
ће сви кори сни ци соци јал не помо ћи 
доби ти потреб не коли чи не огре ва. 

Осим тога, обез бе ђе но је и 13,6 
мили о на Црве ном крсту Рума, тако ђе 
за набав ку огре ва нај у гро же ни јим рум
ским поро ди ца ма. 

– Овим реба лан сом ми пома же мо 
и нашим јав ним пред у зе ћи ма, виде ли 
сте шта смо све обез бе ди ли „Кому нал
цу“, а сада пома же мо и ЈП „Водо вод“ 
за купо ви ну мини баге ра и ками о на са 
плат фор мом за шта смо обез бе ди ли 
26,4 мили о на дина ра. У ово пред у зе
ће није ула га но више од три дет годи на, 
пого то во у набав ку меха ни за ци је. То је 
тек поче так ула га ња које ће се наста
ви ти и наред не годи не. Бит на став ка 
реба лан са је и даље ула га ње у кул
ту ру, конач но ће се рекон стру и са ти и 
кон зер ви ра ти Спо ме ник реву ли ци ји на 
Град ском тргу и за то смо издво ји ли 
18,7 мили о на дина ра без ПДВ и оче ку
је мо да ће радо ви поче ти кра јем окто
бра, иста кла је пред сед ни ца Ћирић. 

Она је дода ла и да ово пове ћа ње 
буџе та тре ћим реба лан сом ука зу је на 
добру послов ну кли му у рум ској општи
ни. До кра ја годи не ће издво је ним сред
стви ма бити завр ше на и јед на фаса да 
на кући у Глав ној 137, као и даље уре
ђе ње Кул тур ног цен тра. С. Џ.
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ТОКОМ ГЉИ ВА РЕ ЊА НА ФРУ ШКОЈ ГОРИ ПРО НА ЂЕ НО 
ПРЕ КО 20 СМРТ НО ОТРОВ НИХ ВРСТА

Екс пан зи ја
отров них гљи ва

Након хап ше ња седам де сет дво го ди
шње жене у Шап цу, која је како се сум ња 
про да ва ла гљи ве, од којих је више лица 
доби ло симп то ме тро ва ња, јав ност је 
узне ми ре на, наро чи то они који су у прет
ход ним дани ма паза ра ли на том под руч ју 
и у око ли ни. 

У Мико ло шко  – гљи вар ском саве зу 
Срби је сазна ли смо да је акту ел на екс
пан зи ја отров них гљи ва у шума ма, јер су 
им пого до ва ле вре мен ске при ли ке.

– Само лица која има ју сер ти фи кат 
Мико ло шко  – гљи вар ског саве за Срби је, 
који су поло жи ли тесто ве за зва ње гљи
ва ра су ком пе тент ни, обу че ни и сигур ни 
про дав ци. Та област је вео ма неу ре ђе на, 
што смо ми из Саве за уочи ли. Зато нуди
мо бес плат ну помоћ свим инспек ци ја ма у 
овом пери о ду екс пан зи је отров них гљи
ва, да нас кон так ти ра ју. Могу то да учи не 
путем нашег зва нич ног сај та. Наша 104 
гљи ва ра могу да помог ну да се извр ши 
кон тро ла свих гљи ва које се про да ју на 

пија ца ма. Ово што се дого ди ло у Шап цу 
је јед но вели ко упо зо ре ње, људи нису 
били обу че ни за то, рекла је за М нови не 
Јеле на Мило ше вић секре тар Мико ло шко 
– гљи вар ског саве за Срби је.

Пре ма речи ма наше саго вор ни це, ова 
годи на је неу о би ча је на, што је дове ло до 
тога да се пове ћа и број гљи ва. Два уза
стоп на лета су била вео ма сушна, а сада 
је акту ел на сме на кише и топлог вре ме
на. 

– Ова кви вре мен ски усло ви су у енорм
ним коли чи на ма изма ми ли отров не двој
ни це. Посто је и јести ве и отров не гљи ве, 
али су сада пре ваг ну ле отров не. Вре ме 
је гљи ве сун ча ни це, а ја сам пре неко ли
ко сед ми ца упо зо ри ла да су се отров не 
поја ви ле. Отров на сун ча ни ца не иза зи ва 
смрт ни исход, али иза зи ва здрав стве не 
про бле ме. Ситу а ци ја је таква да може
те да про на ђе те на јед ну сун ча ни цу, још 
десет отров них, каже Јеле на Мило ше
вић. А. Дра жић

При ли ком недав но одр жа не мани фе
ста ци је „Гљи ве као хра на и лек“, на 
Фру шкој гори је током гљи ва ре ња про
на ђе но више од 20 отров них врста.

– Мани фе ста ци ја „Гљи ве као хра на и 
лек“ одр жа на је пети пут. Пре ко 200 
људи је виде ло пре ко 20 смрт но отров
них гљи ва. Након гљи ва ре ња смо одр
жа ли и еду ка ци ју на лицу места, јер није 
исто када људи ма пока же те фото гра

фи ју и као када гле да ју гљи ву у сво јим 
рука ма. Мно ги су били зачу ђе ни да нека 
тако лепа гљи ва може бити отров на, 
обја сни ла је Јеле на Мило ше вић, која је 
исто вре ме но и пред сед ни ца Удру же ња 
гљи ва ра „Лиси чар ка“. 

Ова ква оку пља ња има ју за циљ еду
ка ци ју ста нов ни штва и скре та ње пажње 
на опа сно сти које вре ба ју, када се без 
довољ но зна ња при сту па гљи ва ре њу.

На Фру шкој гори нађе но
пре ко 20 врста отров них гљи ва

Јеле на Мило ше вић са отров ним гљи ва ма Фру шке горе

ДОМ ЗДРА ВЉА СТАРА ПАЗОВА

Вак ци на ци ја про тив
сезон ског гри па

Вак ци на ци ја про тив сезон ског гри па 
поче ла је и у општи ни Ста ра Пазо ва. 
Дому здра вља „Др Јован Јова но вић – 
Змај“ дистри бу и ра на је довољ на коли чи
на четво ро ва лент не вак ци не а вак ци ну 
је могу ће при ми ти у амбу лан та ма у свим 
насе љи ма општи не Ста ра Пазо ва. 

– Сви они који ма се пре по ру чу је вак
ци на ци ја, тре ба да се јаве свом иза бра
ном док то ру како би након оба вље ног 
пре гле да оба ви ли вак ци на ци ју, јер вак
ци ну не сме ју да при ме осо бе које у тре
нут ку вак ци на ци је има ју пови ше ну тем
пе ра ту ру или неко акут но обо ље ње, 
нагла сио је др Петар Јова но вић, пи  ар 
Дома здра вља. Здрав стве ни рад ни ци 
пре по ру чу ју да се осо бе које су у ризи ку, 
хро нич ни боле сни ци, обо ле ли од малиг
них боле сти, осо бе са дија бе те сом, ста
ри ји од 65 годи на, труд ни це, вак ци ни шу 
што пре јер је зашти та нео п ход на. У 
сезо ни 2022/2023 зашти та од виру са гри
па је од вели ког зна ча ја, с обзи ром на 
ком пли ка ци је које се могу јави ти ако се 
удру же но јаве вирус гри па и кови да. Ове 
годи не, вак ци на ци ја про тив гри па спро
во ди се четво ро ва лент ном вак ци ном 
која има шири спек тар и бољи учи нак, 
јер укљу чу је два соја виру са гри па типа 
“А” и два соја виру са гри па типа “Б” за 
које се оче ку је да доми ни ра ју током ове 
сезо не.

По потре би ста ро па зо вач ки Дом здра
вља ће обез бе ди ти и додат не коли чи не 
вак ци не. Д. Г.

KУД „МЛА ДОСТ“ 

Побе да на фести ва лу 
у Бугар ској

На међу на род ном фести ва лу „Мале
ше во пева и игра 2022.“ у месту Микре во 
у Бугар ској, који је так ми чар ског карак те
ра, први ансамбл KУД „Мла дост“ из Нове 
Пазо ве је осво јио прво место у кате го ри
ји одра слих. У три фести вал ска дана од 
8. до 10. окто бра пред ста ви ло се 107 
ансам ба ла из Пољ ске, Тур ске, Укра ји не, 
Црне Горе, Срби је, Маке до ни је и Бугар
ске, а ново па зо вач ки ама те ри су били 
једи ни пред став ни ци Срби је. Изве ли су 
шест коре о гра фи ја, који ма су при ка за ли 
део фол клор ног богат ства и кул тур ног 
насле ђа Срби је. Ово је четвр то уче шће 
KУД „Мла дост“ на поме ну том фести ва
лу, где су и 2006. осво ји ли прво место, 
док су им 2007. и 2008. при па ли дру го, 
одно сно тре ће место.  З. К.
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У ЈАСКУ ОДР ЖА НА 14. МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЈЕСЕН ИДЕ, ДУЊО МОЈА, КУКУ РУ ЗИ ВЕЋ 
СУ ЗРЕ ЛИ“

Шаре ни ло штан до ва, деч ја 
гра ја и опу ште на атмос фе ра

Удру же ње жена „Јазак“ уз 
помоћ Општи не Ириг и Месне 
зајед ни це Јазак орга ни зо ва ло 
је 14. по реду мани фе ста ци ју 
„Јесен иде, дуњо моја, куку ру
зи већ су зре ли“ која је одр жа
на у субо ту 8. окто бра у цен
тру села. 

Шаре ни ло штан до ва, деч ја 
гра ја, опу ште на атмос фе ра и 
нарав но, жуте дуње, заштит
ни су знак ове, већ тра ди ци о
нал не мани фе ста ци је. У 
Јаску, исти на, нема план та жа 
дуње, али пре неко ли ко годи
на мешта ни ма је поде ље но 
више сто ти на сад ни ца овог 
воћа, тако да сва ка кућа има 
бар јед но ста бло дуње.

Пред сед ни ца Удру же ња 
жена „Јазак“, Рад ми ла Мила
но вић је рекла да је ово кул
тур но – при вред на мани фе
ста ци ја која мно го зна чи 
Јаску.

– У про гра му уче ству ју деца 
из Деч је уста но ве „Дечи ја 
радост“ и јазач ког под руч ног 
оде ље ња Основ не шко ле 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки
ња“, као и чла но ви Кул тур но 
– умет нич ког дру штва „Змај“ 
из Ири га. Поред тога, мешта ни 
Јаска могу да изло же и про да
ју сво је про из во де, а у госте су 
нам дошли и акти ви жена из 
дру гих места, каже Рад ми ла 
Мила но вић.

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ириг Мио драг Бебић 
је рекао да ири шка локал на 
само у пра ва подр жа ва ова кве 
и слич не мани фе ста ци је и да 
су се потру ди ли да сва ко село 
има сво ју мани фе ста ци ју.

– У ова квим при ли ка ма 
људи могу да про да ју дома ће, 
тра ди ци о нал не про из во де, 
про мо ви шу сво је село, али и 
целу општи ну. Самим тим 
пове ћа ва се и број посе ти ла
ца и тури ста. Нај бо љи при
мер за то је Мала Реме та, која 
је од јед ног гото во оду мр лог 
села поста ла атрак тив но 
место за живот. Мала Реме та 
је жив ну ла, рађа ју се деца, 
цене некрет ни на су ско чи ле, 
а све то захва љу ју ћи ова квим 
мани фе ста ци ја ма, рекао је 
Бебић.

Лепо је било је Јаску тог 
осмог окто бар ског дана. 
Посе ти о ци су могли да купе 
кола че, воће, зим ни цу, вина и 
народ не руко тво ри не, које су 
изло жи ле чла ни це удру же ња 
жена, али и уче ни ци јазач ке 
основ не шко ле.  У кул тур но 
умет нич ки про грам уче ство
ва ли су мали ша ни из врти ћа 
и основ не шко ле, песни ци, 
али било је ту и добр ог папри
ка ша, лепи њи ца, а пре све га 
добр ог рас по ло же ња. 

С. Ћ.

Мио драг Бебић Рад ми ла Мила но вић
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60. САБОР БИБЛИ О ТЕ КА РА СРЕ МА

Посвета библиотекару – писцу

Сабор библи о те ка ра Сре
ма одр жан је 6. и 7. окто бра 
 првог дана у врд нич кој Каси
ни, а дру гог тра ди ци о нал но у 
Срп ској чита о ни ци у Ири гу.

Сход но зна чај ном јуби ле ју, 
ово је био 60. Сабор библи о
те ка ра Сре ма, орга ни за то ри 
су одлу чи ли да тра је два 
дана, што се у њего вој дугој 
исто ри ји, деси ло по тре ћи 
пут.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка 
Срп ске чита о ни це у Ири гу је 
под се ти ла да је први Сабор 
дав не 1962. годи не био дво
днев ни, као и онај из 1997. 
годи не, када је и наста ла 
иде ја да се један део Сабо ра 
посве ти и госту, библи о те ка
руписцу, дакле лицу које је 
писац али је везан и за 
библи о теч ку делат ност. 

– Одлу чи ли смо да први 
дан буде у врд нич кој Каси ни, 
јер ми овде има мо свој огра
нак који носи име Мили це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње, а 
дру ги је жеља да иде мо мало 
и на децен тра ли за ци ју, али и 
да наши гости из целе Срби је 
виде ову лепу згра ду Каси не, 
каже Вера Нов ко вић.

Она је дода ла да је вео ма 
тешко одр жа ва ти кон ти ну и
тет мани фе ста ци је, али су 
ове годи не има ли пуну подр
шку Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња које је финан
си ра ло одр жа ва ње Сабо ра. 

– Била сам при јат но изне
на ђе на јер смо сва сред ства 
која смо тра жи ли и доби ли, 
што зна чи да смо добро 
обра зло жи ли наш про је кат, 
каже дирек тор ка Нов ко вић.

У окви ру Сабо ра библи о те
ка ра Сре ма при пре мље не су 
две изло жбе: јед на је посве
ће на библи о те ка ри ма писци
ма и на 20 паноа су аутор ке 
изло жбе, а то су Весна 
Петро вић и Мили ја на Дми
тро вић Тор ма из Срем ске 
Митро ви це, пред ста ви ле 
доса да шње писце и библи о
те ка ре који су уче ство ва ли 
на Сабо ру. 

Дру га изло жба је посве ће
на јуби ле ју Срп ске чита о ни
це (180 годи на посто ја ња) и 
60 годи на Сабо ра и она је 
поста вље на у Ири гу, а обе 

изло жбе пра те и одго ва ра ју
ћи ката ло зи. 

– Има мо ситу а ци ју да ове 
годи не неће мо доде ли ти 
Доси те је ву награ ду и нека ко 
сам ја сми сли ла обра зло же
ње да кажем да смо за тих 60 
годи на сви ми заслу жи ли 
Доси те ја, посеб но што смо у 
ове две послед ње годи не 
коро не нала зи ли начи не да 
ипак наши кори сни ци буду 
задо вољ ни и да стиг не мо до 
њих, иста кла је Вера Нов ко
вић.

Јед на од аутор ки изло жбе 
у Врд ни ку, Весна Петро вић 
каже да су про грам библи о
те катписац осми сли 1997. 
годи не Симо Пот ко њак, Рат
ко Чола ко вић и она. Она је 

ука за ла да је ова годи на, 
годи на зна чај них јуби ле
ја:180 годи на Срп ске чита о
ни це у Ири гу, 60 годи на 
Сабо ра, 50 годи на орга ни зо
ва ња рада Подру жни це 
библи о те ка ра Сре ма, 40 
годи на од усва ја њу иде је за 
библи о граф ске сусре те у 
Инђи ји у спо мен на др Геор
ги ја Михај ло ви ћа, 25 годи на 
Годи шња ка библи о те ка ра 
Сре ма и исто толи ко годи на 
про гра ма библи о те кар  
писац. 

– Први пут се она одр жа ла 
у рум ском Кул тур ном цен тру 
1997. годи не и до сада је 
пред ста вље но 20 библи о те
ка раписа ца. Пово дом ове 
годи шњи це реши ле смо 

Мили ја на и ја да напра ви мо 
јед ну изло жбу њима у част, 
каже Весна Петро вић.

– Зна чај но је обе ле жа ва ти 
годи шњи це и мислим да је 
важно да се мла ди библи о те
ка ри укљу че у што већем 
бро ју, да би ова мани фе ста
ци ја наста ви ла да живи. Дра
го ми је да данас међу уче
сни ци ма Сабо ра има доста 
мла дих људи, иста кла је дру
га аутор ка изло жбе Мили ја на 
Дми тро вић Тор ма. 

Симо Пот ко њак каже да 
сва ка изло жба има неки 
печат вре ме на, а ова изло
жба гово ри о про шлим вре
ме ни ма, али без сазна ња 
како је било некад не би 
могли да има мо пред ста ву 
шта је данас лепо. 

У име локал не само у пра ве 
уче сни ке Сабо ра библи о те
ка ра Сре ма је поздра вио 
Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Ириг. 

– Ово је зна ча јан и велик 
јуби леј, поно сни смо да се 
јед на ова ква мани фе ста ци ја 
одр жава на нашој тери то ри
ји. Захва љу јем и Вери Нов ко
вић што све ово дуго и ква ли
тет но тра је, ука зао је Бебић.

Орга ни за то ри ове дуго веч
не мани фе ста ци је су Срп ска 
чита о ни ца у Ири гу, Подру
жни ца библи о те ка ра Сре ма 
и Орга ни за ци о ни одбор 
Сабо ра библи о те ка ра Сре
ма.

С. Џаку ла

У окви ру Сабо ра библи о те ка ра Сре ма при пре мље не су две изло жбе: јед на је посве
ће на библи о те ка ри ма писци ма а дру га јуби ле ју Срп ске чита о ни це (180 годи на посто
ја ња) и 60 годи на Сабо ра 

Симо Поткоњак, Весна Петровић, Рат ко Чолаковић 
и Мили ја на Дмитровић Торма

Сабор библи о те ка ра Сре ма

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ВЛА ДИ МИР ЛОЈА НИ ЦА – ДРУ ГА НАГРА ДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ 
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Зво нар добро се лич ке цркве 
сања да пове де коло

Од про шле субо те, кад се на онај 
свет пре се ли Томи слав Пучи ја ше
вић, тач но у девет се огла ша ва 

зво но са цркве Све тог Или је у Добро се
ли ци. Сад му ваља, до четре сни це, сва
ко јутро зво ни ти за душу покој ни ка. Једи
но оно у пустом, ста рач ком селу има 
сна ге да рас те ра сабла сни мук са југо за
пад них пади на Зла ти бо ра. 

И тако ће, не пре о кре не ли се каквим 
чудом суд би на села, па се мла ди вра те 
из гра до ва, и весе ља над бро је сахра не, 
бити док здра вље слу жи Сре те на Кова
че ви ћа. Крште ни ца му жута 76 лета, а 
један је од мла ђих овде!

Шта би сне гу, мра зу, ветру, тек у сре ду, 
као рет ко када ове зиме, поште де ше 
Добро се ли цу. Одо зго са пре во ја Боро ва 
Гла ва, ода кле се као у дну лон ца ука зу је 
село ушу шка но у доли ну међу брди ма, 
довео ме је пут пре кри вен сне гом. Тра го
ва да су њиме ско ро про шла кола, да су 
гази ли људи, гове да – ниг де. 

Са обе стра не салу ти ра ле су куће од 
дрве та и ћер пи ча, ста рин ске, пла нин ске, 
из кола жа избле де лих зла ти бор ских раз
глед ни ца. Само, пра зне, хлад не, забра
вље не. Из оџа ка рет ко које вијо рио се 
дим као знак да у њима неко живи. Над 
сме то ви ма изнад пута костре ши ло се 
голо трње гло га и шипур ка, изни клог са 
напу ште них има ња. Никог да косом уда
ри по коро ву. Снег пре крио башче које 

јесе нас, без стра ха од људи, изро ва ше 
крда дивљих сви ња. 

Бог му душу про сти, оде и Томи слав. 
Несрет ник, сина је сахра нио. Његов 
Мићо млад је умро летос, тих дана још 
тро је из нашег села. Одла зе људи један 
по један, иза њих оста ју уга ше на огњи
шта и запар ло же на земља. Раке им у 
сео ском гро бљу, нема ко дру ги, копа ју 
зла ти бор ски кому нал ци  доче као ме је у 
цен тру Добро се ли це Сре тен Кова че вић, 
зво нар у сео ској црквибрв на ри. 

Са собом, одо здо од куће, доне се 
мирис сена које је мало пре поло жио 
овца ма. 

Беше вре ме да зазво ни у сла ву покој
ног ком ши је. Зате же коно пац под зво ни
ком... Кад мушко умре бре чак три пута, у 
три цуга, уда ри у бакар ну легу ру. Звук се 
попут сач ме раз ле тао селом до окол них 
брда и оту да, као рико шет, вра ћао пред 
цркву. Сре тен, зво нар, ода је почаст 
мртви ма. Сре тен, сељак, као добо шар 
даје на зна ње да у Добро се ли ци има 
живих. 

При чао ми о бого мо љи, ста рој 200 
годи на, цркве ним књи га ма уни ште ним у 
Вели ком рату, чуве ним илин дан ским 
ваша ри ма, ико но ста су, олта ру, висо ком 
бору ста ром нај ма ње три века који се 
рас кри лио над пор том. 

Добро се ли ца се, док је јед ном није 
посе тио краљ Алек сан дар Први Кара

Сретен Ковачевић

У Добро се ли цу су теле
фон ске жице дове де не тек 
1996. Сећа се Кова че вић 

кал др ме и на њој бла та до 
коле на којим је могла 

само коњ ска запре га. Ни 
сам не зна коли ко пута 

вече је доче као под 
жишком вошта ни це. А 

село је кљу ча ло од људи. 
Данас асфалт води до 

сва ке куће, стру ја је ушла 
у сва ку шта лу, сви носе 

мобил не теле фо не. Све га 
има, само народ фали  
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ђор ђе вић, зва ла Зло се ли ца. Зади вљен 
лепо том и госто при мљи во шћу, кад се 
нај ео дома ће пите, наре дио је да село 
про ме ни име, да уме сто зла буде добра. 

Пре ко пута цркве је пра зна, руи ни ра на 
згра да. Некад је, док је још има ло деце 
да вија ју добро се лич ких сока ци ма, у њој 
била шко ла. Ни кра љев ски декрет је не 
би ожи вео. 

– Пре 60 годи на у мом раз ре ду било је 
42, у целој шко ли 350 ђака. Данас? У 
овом делу села сада је тро је деце, сва од 
мог синов ца Ђор ђа и сна је Миле не, и 
једи но су њих пето ро мла ђи од мене. 
Напу ште них кућа, куку јада, коли ко 
хоћеш. Само нас је 11 оста ло. Гле коли ка 
је Добро се ли ца, јед но од већих зла ти
бор ских села, а не веру јем да са свим 
засе о ци ма има 100 људи – при чао ми 
Кова че вић док смо се прти ном од цркве 
спу шта ли ка њего вој кући. 

Сам је на има њу које је купио неда ле
ко од оче ви не. Супру га, син, ћер ка и дво
је уну ка су му Ужи цу где је и он живео 
пре него што се пен зи о ни сао и вра тио 
зави ча ју. Са кре ден ца је дохва тио кален
дар на коме је црве ним зао кру жен 5. 
март. Тад пада 40днев ни помен ком ши ји 
Томи сла ву, до тог дана ће сва ког јутра 
зво ни ти ако у међу вре ме ну...

У Добро се ли цу су теле фон ске жице 
дове де не тек 1996. Сећа се Кова че вић 
кал др ме и на њој бла та до коле на којим 
је могла само коњ ска запре га. Ни сам не 
зна коли ко пута вече је доче као под 
жишком вошта ни це. А село је кљу ча ло 
од људи. Данас асфалт води до сва ке 
куће, стру ја је ушла у сва ку шта лу, сви 
носе мобил не теле фо не. Све га има, 
само народ фали.  

Пре неко јутро, кад му је жеђ пре ки ну
ла сан пре него што је сва ну ло над Зла
ти бо ром, уснио је како води коло и кити 
музи кан те. После, кад је вре лом водом 
одмр за вао зале ђе ну сла ви ну, при знао је 
себи да је жељан весе ља. 

– За годи ну дана у селу је било 40 
сахра на, у исто вре ме по јед на свад ба, 
рође ње и пуно ле ство. Зад њи пут кад се 
сва то ви зау ста ви ше пред црквом, тру ба 
ме зате че пред шта лом. Ста вих руке на 
леђа, пуно срце ме нате ра ло, и почех 
цуп ка ти. Прво у месту, па леводесно 
дво ри штем, још да има дох кога да се 

ухва ти мо за руке. Пођох и да под ври ску
јем, али оду ста дох, да не каже неко да 
сам полу део – вели зво нар. 

При знао ми је – одав но у Добро се ли ци 
није срео непо зна тог чове ка. Мило му 
беше – у кућу му је кро чио неко, ваљ да 
отуд није дао да ми чаши ца буде пра зна 
и сва ки час у „сме де ре вац“ ћушкао по 
цепа ни цу. 

Јутром се диг не рано. Нало жи ватру, 
очи сти снег, нами ри овце, спре ми ручак. 
Дру гу је са дво ји цом ком ши ја и рођа ка. 
Код јед ног пију кафу ују тро, код дру гог у 
под не, ето с првим мра ком њих дво ји це 
код Сре те на на пар ти ју табли ћа. Нај го ри 
су доко ни зим ски дани кад се од сне га и 
сту де ни не може ниг де, а рано се смрк
не. Прет ход не две зиме биле су под но
шљи ве, при се ћа се Кова че вић, али ова 
грд на, спу шта ла се тем пе ра ту ра и до 
минус 20. 

– Наслед ни ци ових кућа обич но дола
зе о заду шни ца ма и Тро ји ца ма да пре ци
ма запа ле све ћу. Неки ни тада. Мало
број ни се сете запу сте лих има ња кад на 
род дођу шљи ва, јабу ка и орах. Кад тре

ба про кр чи ти стрн, поко си ти копри ву, 
попра ви ти тру лу тара бу, ниг де нико га, не 
зани ма их. А насле ди ли су мно го више 
него што су мени роди те љи оста ви ли  
при чом ме је пра тио Сре тен из куће 
назад пре ма цркви. 

И рука ма пока зи вао све те пра зне куће 
о који ма нам кази вао, гово рио о хек та ри
ма бес ко ри сних има ња која леже око 
њих. 

– Ове куће, лива де, башче, утри не... 
Не може бити да оста ну ничи је! Гле ти 
ове лепо те, мора ју бити нечи је. Опет ће, 
пази шта ти кажем, ову да ходи ти људи  
– више за себе је при чао сељак из 
Добро се ли це. 

Зво ни ће Сре тен и у дани ма после 5. 
мар та, а до тад у два тер ми на! Таман 
што путељ ком изби смо пред цркву, кад 
на њеној огра ди тазе умр ли ца. Умро 
Душан Мар ја но вић. Живео је у Ужи цу, у 
Добро се ли ци ће бити сахра њен. 

Ко ће Сре те ну, читао сам му мисли, 
зво ни ти за покој душе?  

(Блиц, 13. фебру ар 2022. годи не)
Фото: Вла ди мир Лоја ни ца

Сретен звони два пута дневно

Беше вре ме да зазво ни у 
сла ву покој ног ком ши је. 
Зате же коно пац под зво
ни ком... Кад мушко умре 

бре чак три пута, у три 
цуга, уда ри у бакар ну 

легу ру. Звук се попут сач
ме раз ле тао селом до 

окол них брда и оту да, као 
рико шет, вра ћао пред 
цркву. Сре тен, зво нар, 
ода је почаст мртви ма. 

Сре тен, сељак, као добо
шар даје на зна ње да у 

Добро се ли ци има живих
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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? (16)

„Који по дозво лу не дође 
неће сме ти духан сади ти“

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

Обја вом Град ског погла вар ства 
број 192 од 18. маја 1884. 
годи не пози ва ју се сви који 

желе да доби ју бес плат но пеци во да 
се до кра ја месе ца јуна при ја ве у 
Маги страт јер се после овог рока 
неће при ма ти при ја ве. 

„Ко год жели без плат но пеци во 
рани је пред у зе ти, има се до кон ца 
месе ца јуна ове годи не код Маги
стра та нефа ље но јави ти – јер 
после неће ду бити при мље ни, које 
се до обћег зна ња про гла шу је “

Под бро јем 203 од 11. маја 1884. 
годи не у Про гла сној књи зи заве де на 
је Потра га за кра дљив цем на има њу 
Мар тин ча ни на Нико ле Ристи ћа коме 
су у ноћи изме ђу 16. и 17. апри ла 
укра де ни ждре бац и коби ла. Њихов 
изглед детаљ но се опи су је.

„У ноћи на 17. апри ла ове годи не 
укра ђе но је на ште ту Нико ле 
Ристи ћа из Мар ти на ца и то 1 
ждре бац 2 годи не матор, мрк, без 
зна ка и 1 коби ла риђа, лево уво 
пара но, 8 годи на мато ра, у леву 

пред њу ногу шеба ва, што се све
стра ног зна ња и потра ге ради про
гла шу је.“

Оглас Срп ске пра во слав не општи
не у Ста рој Пазо ви број 205 од 11. 
маја 1884. годи не одно си се на јав ну 
лици та ци ју ради изград ње цркве ног 
паро хиј ског дома чија је вред ност 
про це ње на на 4885 форин ти и 28 
нов чи ћа.

 „Обћи на срп скопра во слав не 
цркве у Ста рој Пазо ви даје на зна ње 
да ће у неде љу 6/18. маја после под
не у 2 сата јеф тин ба се одр жа ва ти 
гле де зида ти се има ју ће куће (паро
хи јал ни дом). Иста је кућа по тро
шков ни ку про це ње на на 4885 форин
ти и 28 нов. На које лици ти ра ти 
има ју 5 % .... поло жи ти, које се у 
ово град ском под руч ју зна ња ради 
про гла шу је.. “

У Обја ви број 209 од 11. маја 1884. 
годи не наво ди се да је желе знич ка 
ста ни ца при ја ви ла Погла вар ству 
слу ча је ве пре ла ска пру ге са сто ком, 
ван пред ви ђе них путе ва (пре ла за) и 

на путе ви ма (очи глед но  пре ла зи ма) 
кад су они затво ре ни. У мно гим обја
ва ма желе зни ца се жали да ста нов
ни штво изво ди сто ку на пашу поред 
саме пру ге, што је било стро го забра
ње но.

„Жеље знич ка поста ја овдје при ја
ви ла је овом погла вар ству да се 
мло ги усу ђу ју пре ко жеље знич ке 
пру ге изин напра вље ног пута а и на 
путу кад је затво рен са мар вом про
ла зи ти. Овај посту пак се нај стро
жи је забра њу је тиме да ће пре ступ
ник стро го кажњен бити.“

Оглас број 216 од 18.маја 1884. 
годи не све до чи да је сад ња дува на 
као и дру гих пољо при вред них кул ту
ра била пла ни ра на и посеб но одо
бра ва на због чега су се за неке кул
ту ре, као што је дуван, изда ва ле 
посеб не дозво ле.

„Ко је год од овда шњи жите ља 
дуван писао нека у неде љу 18. овог 
мје се ца по дозвол ни цу за сађе ње 
духа на дође ина че неће сме ти духан 
сади ти.“

Обја ва о дозво ли за сад њу дува на

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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ШТА НАМ ЗНА ЧИ ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА  КРАТ КА ПРИ ЧА О ОДРА СТА ЊУ

Шта дете ту тре ба
да расте до неба?
Сло ган деч је неде ље запи сан у насло ву ме тера да се вра тим два де сет пет годи на 

уна зад и про ми слим шта је то било потреб но да се расте до неба. Биле су деве де се
те, биле су санк ци је, било је и бом бар до ва ње, али деца су била деца. Било је и горих 
вре ме на, а све лоше се деша ва ло око нас. Нисмо зна ли ко како живи, зна ли смо да 
ста не мо пред капи ју и дози ва мо јед ни дру ге док не иза ђе мама и каже да тај и тај 
може или не може напо ље да се игра. Или може да се игра, али код њега или ње у 
дво ри шту, или неће да се игра, па маму поша ље као Перу писа ра да сла же да не сме 
да се игра

Окто бар као да је синуо, опет се при
ро да мало раз бу ди ла и пред дуги 
зим ски сан и ми смо сви са почет

ком десе тог месе ца, када лишће опа да, 
мало жив ну ли. Нека ко је овај листо пад ни 
месец и обе леж је деце. Као да је црве ним 
у кален да ру упи са но, прва цела сед ми ца 
окто бра, од поне дељ ка до неде ље, јесте 
Деч ја неде ља. Не дај те се буни ти, деч ја и 
дечи ја су дублет, а пра во пис пре по ру чу је 
прву кон струк ци ју. Сло ган деч је неде ље 
запи сан у насло ву ме тера да се вра тим 
два де сет пет годи на уна зад и про ми слим 
шта је то било потреб но да се расте до 
неба. Биле су деве де се те, биле су санк ци
је, било је и бом бар до ва ње, али деца су 
била деца. Било је и горих вре ме на, а све 
лоше се деша ва ло око нас. Нисмо зна ли 
ко како живи, зна ли смо да ста не мо пред 
капи ју и дози ва мо јед ни дру ге док не иза
ђе мама и каже да тај и тај може или не 
може напо ље да се игра. Или може да се 
игра, али код њега или ње у дво ри шту, 
или неће да се игра, па маму поша ље као 
Перу писа ра да сла же да не сме да се 
игра. Није нас било мно го у ули ци, све га 
четво ро до шесто ро, али смо зна ли да се 
зава ди мо као да нас је шезде се то ро. Ту 
опет иска чу маме, а ако неко згре ши, било 
је ту и пру та. Да, пре два де сет пет годи на 
се још кори стио прут. Па шта, од тога се 
расло. Лети се расло испод вишње на кра
ју дво ри шта, где је клу па, напра вље на да 
се одмо ри од копа ња, слу жи ла као кухи
ња наше поро ди це у којој су поде ље не 
уло ге и рас по ред седе ња. Основ на ствар 
испод вишње била је љуља шка веза на 
штрањ ка ма за гра ну. Љуља шка је била ту 
док штрањ ке нису попу сти ле, па си туром 
добро тре снуо у земљу. Јако си се заљу
љао, а фала богу, био си темељ ни је дете. 
Сре ћа у несре ћи тво ју пада ју ћу еле ган ци ју 
нико није видео. Воза ње бици клом док си 
мали је било искљу чи во само до куће са 
широ ком ћупри јом где можеш да окре неш 
или око те и те згра де. И мораш увек да се 
јавиш када неког видиш. Онда нау чиш да 
се то одно си само на прво виђа ње, јер 
баба Ружа поч не да гала ми зато што си јој 
доса дио са небро је ним јавља њем док она 
око па ва цве ће у башти ци. Није ти јасно 
што баба Ружа гала ми, када си све га про
шао три де сет кру го ва бици клом. Пред ве
че се не возаш бици клом, све могу ће 

ком ши ни це седе на оним клу па ма уку ца
ним уз дрво, да пре кло пе коју, па сме таш. 
А и комар ци се ује да ју, оне се бра не оли
ста лим гра на ма што су заки ну ле негде. Ти 
немаш такву гра ну, ула зи у кућу. Седам је 
сати (Сла га ли ца је и онда еми то ва на и 
барем је она сад ста ри ја од тебе). У седам 
и пет на ест Лане Гуто вић је Пусто лов, 
Нико ла Симић при ча бај ке или иде Лаку 
ноћ, децо са оном див ном одјав ном шпи
цом „И у соби на белом јасту ку, и у шуми 
покрај ста рог пања, сви под образ ил` 
шапу ил` руку, дошло вре ме да се лепо 
спа ва“. Ствар но, почи ње Днев ник, Сло ба 
није за децу, а и бојиш се мало шпи це. 
Црта ни филм не посто ји до субо те и неде
ље у три. Чекаш субо ту и неде љу, ето 
про бле ма, на првом Мики Маус, на Тре
ћем кану лу Блин ки Бил. У исто вре ме, 
рас по лу ће на си лич ност, где ћеш пре, 
мало и опла чеш. Дође зима, а тада још 
увек падао снег. Живиш пре ко пута наси
па, сан ка те се. Код оног дру гог је нај бо ље 
ута ба на ста за, пар годи на касни је, почи ње 
да се про да је кли ско. Намо лиш да ти купе, 
не сви ђа ти се, тра жиш да ти пра ве нај
лон ски џак са сла мом. Годи не про ла зе, 
идеш већ и у шко лу. Идеш у вртић, идеш у 
шко лу. У вртић те воде, бици клом или 
пешке, аутом рет ко. У кола се точи гори во 
само када се баш неку да мора, литра и по 
нај ви ше. Ако имаш пет годи на, сма тра се 
да си спо со бан да идеш у про дав ни цу. Кад 
пођеш у први раз ред, није ти јасно зашто 
су сви тако узбу ђе ни око тебе. У шко лу те 
воде пар све га пар дана. Годи на је две хи
ља ди та, дру ги дан шко ле већ је штрајк. 
Уста ли се и то нека ко, идеш сам са дру
штвом из ули це, можда вас неки роди тељ 
и пра ти. То нећеш сазна ти ни два де сет 
пет годи на после. Годи не про ла зе, без бри
жност оста је негде иза тебе. Већ се тада 
све мења, прво нам ком пју те ри поста ју 
играч ке, онда почи ње мо да носи мо теле
фо не у шко лу и мете ор ском брзи ном 
почи ње мо да живи мо овај хаос. Међу тим, 
дете је и даље само дете. Њему је нарав 
да то буде, да тра жи и упо зна је свет који 
је зате кло. Ипак, сада два де сет до два де
сет пет годи на после ако ме поста ви те 
пита ње из насло ва. Одго вор тра жи те 
сами, ако га имам ја, има те га и ви у себи. 
Сет но је мало, али је лепо.

Читан ка

Пред ве че се не возаш 
бици клом, све могу ће ком
ши ни це седе на оним клу
па ма уку ца ним уз дрво, да 
пре кло пе коју, па сме таш. 

А и комар ци се ује да ју, 
оне се бра не оли ста лим 
гра на ма што су заки ну ле 

негде. Ти немаш такву гра
ну, ула зи у кућу

Ако имаш пет годи на, сма
тра се да си спо со бан да 
идеш у про дав ни цу. Кад 

пођеш у први раз ред, није 
ти јасно зашто су сви тако 
узбу ђе ни око тебе. У шко
лу те воде пар све га пар 
дана. Годи на је две хи ља
ди та, дру ги дан шко ле већ 

је штрајк. Уста ли се и то 
нека ко, идеш сам са дру
штвом из ули це, можда 

вас неки роди тељ и пра ти. 
То нећеш сазна ти ни два

де сет пет годи на после
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От ми ца де це
јој сло ми ла ср це

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (23) КА ТА РИ НА КО СА ЧА, СУ ПРУ ГА
БО САН СКОГ КРА ЉА СТЕЈ ПА НА ТО МА ША

Стје пан То маш, прет по
след њи краљ бо сан ски, 
на кон што је окон чао 

брак са Во ја чом, узео је за 
же ну Ка та ри ну, кћер ку Стје па
на Вук чи ћа Ко са че и Је ле не 
Бал шић. Стје пан и Ка та ри на 
су има ли си на Си ги смун да 
(1456) и кћер ку Ка та ри ну 
(1460). 

Го ди ну да на на кон ро ђе ња 
кћер ке Ка та ри не, кра љи ца се 
су о ча ва са му же вље вом смр
ћу. Ка ко је Ка та ри нин син био 
не јак, кру ну ће на сле ди ти 
То ма шев син из пр вог бра ка, 
Стје пан. Без об зи ра на Стје
па но ву смрт, Ка та ри на оста је 
у Бо сни на дво ру и ужи ва 
по ве ре ње свог па стор ка. 
Стје пан и Ка та ри на су би ли у 
ве о ма до брим од но си ма. 
Пре ма Ји ре че ко вим ре чи ма 
„Сте фан је по сре до ва њем 
сво је ма ће хе Ка та ри не, скло
пио мир и при ја тељ ство с 
ње ним оцем, хер це гом Сте
фа ном, ко га је при кра ље ву 
кру ни са њу за сту пао син Влат
ко с не ко ли ко пле ми ћа“. 

Про ле ће и ми рис про цве та
лих ли па, увек је Ка та ри ни 
до но си ло спо кој и под се ћа ло 
је на 1446, ка да су се она и 
То маш за ве то ва ли на веч ну 
љу бав. Но, про ле ће 1463. 
бе ше пот пу но дру га чи је. 
До не ло је бу ку, бес, ту гу и 
не ми ре. Ка та ри на нај пре 
оста је без сво је до мо ви не, а 
по том, и без сво је де це. Ка да 
је у ма ју, 1463. Бо сна па ла у 
тур ске ру ке, оба Ка та ри ни на 
де те та, син Си ги смунд и кћи 
Ка та ри на, би ва ју за ро бље на 
и од ве де на сул та ну у Ца ри
град. 

Шта је дру го мо гла, но да 
еми гри ра, по пут оста лих бе гу
на ца. Као што ка же Ји ре чек, 
„У дал ма тин ским при мор ским 
гра до ви ма би ло је пу но бе гу
на ца из Бо сне. Мно ги оти до
ше у Ита ли ју, у Млет ке, Мон
фе рат или у Рим, те не угле
да ше ни кад ви ше сво је отаџ
би не“.

На кон по се те два пле ми ћа, 
у ју ну исте го ди не и кра љи ца 
мај ка, Ка та ри на сти же у 

Ду бров ник, као за ко ни ти 
пред став ник бо сан ског кра
љев ства. Ме ђу тим, у Ду бров
ни ку се за др жа ва све га три 
ме се ца, а до 1463. се не зна 
где Ка та ри на пре би ва. У ју лу 
1465. „ни су Ду бров ча ни 
до зво ли ли Ка та ри ни и бра ту 
јој Вла ди сла ву да се за др жа
ва ју на Сто ну или Пе ље шцу, 
стра ху ју ћи да их он де мо гу 
по тра жи ти Тур ци“.

Ка та ри на ће на по слет ку 
сти ћи у Рим, у ко ме про на ла
зи сво је уто чи ште. До че ка на 

је са свим по ча сти ма и све ча
но сти ма, ка кве и до ли ку ју 
же ни по пут Ка та ри не. 

Ве ли Пур ко вић: „У су срет јој 
је из и шло не ко ли ко кар ди на
ла, епи ско па, опа та и ве ћи 
број гра ђа на. По па пи ном 
на ре ђе њу, у су сре те кра љи ци 
из и шле су и не ке от ме не 
да ме. У Ри му је жи ве ла од 
по мо ћи пап ске ку ри је. До шла 
је у Рим 1466. и ста но ва ла у 
ку ћи ђа ко на Мен та бо не, бли
зу св. Мар ка. Од 1469. ста но
ва ла је у за пад ном рим ском 
пред гра ђу Ле о ни ни, а 
1470/71. у пап ском дво ру“.

Ка та ри на је про на шла уто
чи ште за сво је те ло, али не и 
за ду шу. А, и ка ко би... Ње но 
ср це, би ло је пот пу но рас тр
за но и об у зе то ту гом. Сва ким 
да ном је све ви ше па ти ла за 
укра де ном де цом. Са ма 
по ми сао да ће се Си ги смунд 
и Ка та ри на при кло ни ти по лу
ме се цу, Ка та ри ну је ужа са ва
ла. Зна ла је си ро та же на да 
ће их та ко за сва вре ме на 
из гу би ти. Мо ли ла је на све 

Го ди ну да на на кон ро ђе ња кћер ке 
Ка та ри не, кра љи ца се су о ча ва са 
му же вље вом смр ћу. Ка ко је Ка та ри
нин син био не јак, кру ну ће на сле
ди ти То ма шев син из пр вог бра ка, 
Стје пан. Без об зи ра на Стје па но ву 
смрт, Ка та ри на оста је у Бо сни на 
дво ру и ужи ва по ве ре ње свог 
па стор ка

Ка да је у ма ју, 1463. Бо сна па ла у тур ске ру ке, оба 
Ка та ри ни на де те та, син Си ги смунд и кћи Ка та ри на, 
би ва ју за ро бље на и од ве де на сул та ну у Ца ри град. 
Са ма по ми сао да ће се Си ги смунд и Ка та ри на при кло
ни ти по лу ме се цу, Ка та ри ну је ужа са ва ла. Зна ла је си ро
та же на да ће их та ко за сва вре ме на из гу би ти. Мо ли ла 
је на све стра не за по сре до ва ње, обра ћа ла се сва ком 
ко би мо гао да јој по мог не. Све је би ло без у спе шно

Ка та ри на Ко са ча
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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.

стра не за по сре до ва ње, 
обра ћа ла се сва ком ко би 
мо гао да јој по мог не. Све је 
би ло без у спе шно. 

Тра чак на де, би ло је са зна
ње да би од Ту ра ка мо гла да 
от ку пи сво ју де цу, али за 
па прен но вац. Ме ђу тим, си ро
та же на, не ка да шња вла дар
ка, ни је има ла до вољ но нов
ча них сред ста ва за от куп. 
По ста вља се пи та ње, от куд 
то да ни је има ла но ва ца? Где 
је у це лој тој при чи њен отац? 
Е, па, див ни, ми ли отац, хер
цег Стје пан Ко са ча, на сво ју 
кћер ку је за бо ра вио. Ру ва рац 
о то ме бе се ди на сле де ћи 
на чин: „Хер цег Стје пан Ко са
ча, пра ве ћи свој те ста мент, 
се тио се нај пре сво је ду ши це 
и учи нио је за ду жби ну на сла
ву и на слу жбу бож ју, од ре
див ши на то, од сво га бла га, 
де сет ти су ћа злат них ду ка та, 
за тим по ми ње си на Влат ка, и 
си на кне за Стје па на, и сво ју 
го спо ђу Ци ци ли ју и шта сва
ком од њих на по сле оста вља, 
а сва оста ла ко мо ра да се 
раз ди је ли под јед на ко из ме ђу 
три си на ње го ва, Вла ди сла
ва, Влат ка и Стје па на, а кће
ри сво је, удо ве и убо ге кра
љи це бо сан ске Ка та ри не  
ко ја је та да жи ве ла у Ри му, 
ужи ва ју ћи ми лост рим ске све
те сто ли це, хер цег Стје пан, 
ни је се сје тио и он њу и не 
по ми ње у свом те ста мен ту, 
као да је ни је ни би ло на сви
је ту и у жи во ту“.

Та ко је не срећ на суд би на 
на те ра ла си ро ту Ка та ри ну да 
мо ли за по моћ на сва ком 
ко ра ку. Пре ко сво јих по сла ни
ка Ни ко ле Чу бра но ви ћа и 
Авра ма Ра ди ћа мо ли ла је за 
нов ча ну по моћ ми лан ског 

хер це га Га ле а ца Сфор цу. 
Пе тар Ди фор те и Ка та ри нин 
ро ђак Аврам до не ли су још 
јед но ње но пи смо хер це гу 
Сфор цу. Мо ли ла је и пи са ла 
Ка та ри на мар кгро фу Ман то
ве, Лу дви гу Гон ца ги. „Сфор ца 
је био спре ман да де ли мич но 
сно си тро шко ве за от куп 
де це“. На кон цу, Ка та ри на 
ни ка да ни је оти шла у Тур ску... 
Чак ни њен по лу брат, по тур
че ни Ах медпа ша, муж сул та
но ве кће ри ни је био од по мо
ћи. Да ли ни је же лео, или пак 
ни је мо гао, оста је отво ре но 
пи та ње. До сво је де це Ка та
ри на ни је ус пе ла да до ђе. 
За у век су оста ли у ру ка ма 
моћ ног сул та на.

Ипак, ве сти да су ње на 
де ца до бро при хва ће на, 
до не кле је уми ри ло не срећ ну 
мај ку. Де ча ка су ле по па зи ли 
на тур ском дво ру и сам сул
тан Мех мед II био је пре ма 
ње му ле по рас по ло жен. Ка ко 
ка же Пур ко вић, „сул тан је 
играо са Си ги смун дом та бле 
и из ве сну Си ги смун до ву сло
бо ду увек је схва тао с ве се ле 
и ша љи ве стра не“. На жа лост 
мај ке Ка та ри не, њен син је 
по стао сан џак бег Ка ра си у 
Ма лој Ази ји, а кћер су уда ли 
за не ког тур ског ве ли ка ша.

По след ње по ми ња ње прет
по след ње бо сан ске кра љи це 
у ве зи је са јед ном све ча но
шћу. На и ме, Ка та ри на је при
су ство ва ла скла па њу бра ка 
из ме ђу Зо је, се стре срп ске 
де спо ти це Је ле не Бран ко вић 
и Ива на III Ва си ље ви ћа, 
ру ског ве ли ког кне за.

Ка та ри на је пре ми ну ла у 
Ри му. 25. ок то бра 1478, а 
са хра ње на је у цр кви Ara Co e
li, на Ка пи то лу. Пет да на пре 
сво је смр ти, раз ми шља ла је 
Ка та ри на о сво јој де ци и 
на да ла се њи хо вом за гр ља ју. 
Та да је са чи ни ла свој те ста
мент. „Го ди не 1478, сје ти ла се 
си на бра та свог Вла ди сла ва, 
те је на ре ди ла, да се са бља 
сре бром око ва на, на ми је ње
на си ну свог Жиг мун ду, ко га 
су Тур ци, го ди не 1463. од ве ли 
у Ца ри град и та мо по тур чи ли 
 ако се не вра ти у хри шћан
ску вје ру, пре да бра ти ћу 
ње ном, кне зу Бал ши“. Оку пи
ра ну Бо сну је за ве шта ла 
па пи, под усло вом, „да ово 
за ве шта ње не вре ди ако би 
њен син Си ги смунд са исла
ма пре шао по но во у хри шћан
ску ве ру“.

У сле де ћем бро ју:
Ан ге ли на, су пру га

Сте фа на Бран ко ви ћа

Краљ Стје пан То маш

Оде ље ње за при вре ду, Оп штин ске упра ве оп шти
не Ста ра Па зо ва, сход но од ред ба ма чла на 10. За ко
на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе
ни гла сник РС”,  број 135/2004 и 36/09) об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Оба ве ште ње о под не том зах те ву за

од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та
за из град њу скла ди шнопо слов ног објек та

на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та, „Мил шпед“ Д.О.О. из Но вог Бе о гра да, 
ул.Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа бр.121, под нео је да на 
02.02.2022.го ди не, пу тем пу но моћ ни ка „Ur ban pro ject“Д.О.О. 
из Ста ре Па зо ве, ул.Ша фа ри ко ва бр.10, ло кал 15, чи ји је 
за кон ски за ступ ник Дар ко Иса и ло вић из Ста ре Па зо ве, зах
тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја про јек та за 
из град њу скла ди шнопо слов ног објек та на жи вот ну сре ди
ну, чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра у окви ру рад не зо не Кр ње
ше ва ца, на кат.парц.бр.1239/1, 1241, 1242 и 1244 к.о.Кр ње
шев ци.

Увид у до ку мен та ци ју из зах те ва но си о ца про јек та, мо гућ 
је сва ког рад ног да на у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве 
оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска  бр. 11, на пр вом 
спра ту, кан це ла ри ја бр. 7.

Ва ше ми шље ње, у пи са ној фор ми мо же те до ста ви ти  на 
адре су над ле жног ор га на, Оде ље ња за при вре ду Оп штин
ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, ул. Све то сав ска бр. 11. 

Над ле жни ор ган од лу чи ва ће о под не том зах те ву узи ма ју
ћи у об зир ми шље ња до ста вље на до 21.10.2022.го ди не.

Оде ље ње за при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, 
за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве 
Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 
10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Сл. 
Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Но си лац про јек та je „ART PO INT“ д.о.о. Но ви Ба нов
ци, Све то сав ска 79.

Пред мет ни про је кат је По стро је ње за трет ман, 
(скла ди ште ње и по нов но ис ко ри шће ње нео па сног 
от па да)

Про је кат се ре а ли зу је у По пин ци ма на кат. парц. 
1429/82 К.О. По пин ци, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та 
мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма Оде ље ња за 
при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, за шти ту жи вот не 
сре ди не и ин спек циј ске по сло ве Оп штин ске упра ве 
оп шти не Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5, кан це ла ри ја 
број П/14 у пе ри о ду од 1015 ча со ва.

Сви за ин те ре со ва ниправ на и фи зич ка ли ца мо гу 
до ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на адре су 
Оде ље ње за при вре ду, ло кал ни еко ном ски раз вој, 
за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске по сло ве 
Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, у Пе ћин ци ма 
Сло бо да на Ба ји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и ми шље ња за
ин те ре со ва не јав но сти ко ја су при спе ла за кључ но са 
25.10.2022. го ди не Оде ље ње ће од лу чи ти о по тре би 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за про је кат По
стро је ње за трет ман, (скла ди ште ње и по нов но ис ко
ри шће ње нео па сног от па да).
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„МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА“ У ПУТИН ЦИМА

Сви ми поти че мо са села
„Михољ ски сусре ти села“ 

одр жа ни су 8. окто бра у Путин
ци ма, а мани фе ста ци ја је 
орга ни зо ва на ове годи не по 
дру ги пут  прва je била лане у 
Хрт ков ци ма. Про гра мом је 
обу хва ће но свих 16 села рум
ске општи не.

По лепом јесе њем дану 
„Михољ ске сусре те села“ је 
отво ри ла пред сед ни ца Општи
не Алек сан дра Ћирић, која је 
пре тога оби шла штан до ве 
удру же ња жена и акти ва које 
су на про да ју пону ди ле сво је 
број не про из во де.

Ову мани фе ста ци ју је про
шле годи не покре ну ло Мини
стар ство за бри гу о селу које 
је и финан си ра, а Рума се 
нашла међу 68 општи на које 
уче ству је у овом про јек ту. 

– Одлу чи ли смо се да ове 
годи не дома ћи ни буду Путин
ча ни. Путин ци су јед но од нај
ве ћих села наше општи не, 
нала зе се на рас кр сни ци свих 
путе ва који воде ка даљим 
сусед ним општи на ма. У 

Путин ци ма посто ји разно ли
кост, мул ти кул ту рал ност која 
је карак те ри стич на за нашу 
општи ну. И даље у Путин ци ма 
живе раз ли чи те наци о нал но
сти: Срби, Хрва ти, Мађа ри, 
има чак и Сло ве на ца и Нема
ца, иста кла је Алек сан дра 
Ћирић.

Циљ ове мани фе ста ци је је 
да ожи ви дру штве ни живот на 

селу, а рум ска општи на је за 
орга ни зо ва ње мани фе ста ци је 
доби ла пола мили о на дина ра 
од Мини стар ства за бри гу о 
селу. 

– Жели мо да пока же мо како 
је на селу здра во и лепо живе
ти. Да зау ста ви мо мигра ци је 
са села у град, да пока же мо 
да запра во сви ми поти че мо 
са села, да негу је мо тај тра ди

ци о на лан начин живо та, поро
дич не и здра ве вред но сти које 
су основ све га, иста кла је 
пред сед ни ца Ћирић.

Бран ко Ман дић, пред сед ник 
Саве та МЗ Путин ци каже да 
му је дра го што је част да буде 
дома ћин ових сусре та при па
ла Путин ци ма. 

– Задо вољ ни смо како смо 
орга ни зо ва ли мани фе ста ци ју, 
заи ста се мно го људи јави ло 
да помог не и уче ству је. Насту
пи ло је шест кул тур ноумет
нич ких дру шта ва, 16 удру же
ња жена... За села су јако 
бит не ова кве мани фе ста ци је 
да би људи оста ја ли у сели ма 
и ја се надам да ће бити тако, 
каже Ман дић који је додао да 
се Месна зајед ни ца тру ди да 
орга ни зу је и дру ге мани фе ста
ци је у селу.

„Михољ ски сусре ти села“ 
орга ни зо ва ни су у цен тру 
Пути на ца, како се то и у про
шло сти ради ло, када су се 
мешта ни оку пља ли и дру жи
ли.

Покро ви тељ је била локал
на само у пра ва. С. Џаку ла

Пред сед ни ца Ћирић оби ла зи штан до ве

Михољ ски сусре ти села у Путин ци ма

Бран ко Ман дић

Мини Обра до вић, уче ни ци 
четвр тог раз ре да ОШ „Вера 
Мишче вић“ из Беле ги ша при
пао је Гран при за нај со ли сту 
20. фести ва ла деч је песме 
Мини  тини фест у Ста рој 
Пазо ви, док је дует Мари ја 
Грбић и Милан Бзов ски из ОШ 
„Х. Ј. Чме лик“ из Ста ре Пазо ве 
осво јио прво место у тини 
кате го ри ји. На 20. јуби лар ном 
фести ва лу у субо ту, 8. окто бра 
било је 20 так ми чар ских нуме
ра.

Струч ни жири на челу са 
Јова ном Ада мо вим, умет нич
ким дирек то ром Фести ва ла 

имао је тешку уло гу при одлу
чи ва њу, тако да су поред дру го 
и тре ће пла си ра них у обе кате
го ри је, уру че на и спе ци јал на 
при зна ња за интер пре та ци ју, 
тако ђе су спе ци јал на при зна
ња доби ли настав ни ци музич
ког који су при пре ма ли уче
сни ке, али Општи на Ста ра 
Пазо ва, Цен тар за кул ту ру и 
Сања Дра гаш као дуго го ди
шњи сарад ник у орга ни за ци ју 
фести ва ла. 

Kако је Ада мов нагла сио, 
циљ да је што више деце уче
ству је на фести ва лу, који 
пред ста вља пра ви деч ји пра

зник а у Ста рој Пазо ви је 
подиг нут на зави дан ниво а у 
прет ход не две деце ни је насту
пи ло је око 6000 деце основ
но школ ског узра ста.

И ове годи не је позо ри шна 
сала била пре пу на гле да ла ца, 
који су дошли да подр же уче
сни ке.

Мани фе ста ци ју је отво рио 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед

ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
која је и гене рал ни покро ви
тељ а орга ни за тор је Цен тар 
за кул ту ру Ста ра Пазо ва.

У реви јал ном делу је насту
пио Нико ла Вуј но вић из Вој ке, 
про шло го ди шњи носи лац гран 
при награ де а гост изне на ђе
ња био је глу мац Бода Нин ко
вић, док је про грам водио 
Бане Росић  Лете ћа гита ра.

МИНИ  ТИНИ ФЕСТ
Гран при Мини Обра до вић
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Сло бо да – Рад нич ки НБ 0:0; 
Но ви Сад 1921 – Ма чва 0:0; 
Тра јал – Рад нич ки СМ 0:0; Гра
фи чар – Ин ђи ја То јо Ти рес 1:1; 
ИМТ – ОФК Вр шац 4:2; Је дин
ство – Ме та лац 3:1; Зла ти бор – 
Ло зни ца 2:3; Же ле зни чар – Рад 
4:1.

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

01. Радн. 1912 9 7 1 1 18:7 22
02. Је дин ство 9 6 0 3 15:11 18
03. ОФК Бе чеј 9 5 0 4 16:10 15
04. Тек сти лац 9 4 3 2 13:9 15
05. По ду на вац 9 4 3 2 6:4 15
06. Бо рац 9 4 2 3 17:11 14
07. Ка бел 9 4 2 3 10:7 14
08. Пр ви Мај 9 4 2 3 10:9 14
09. Наф та гас 9 4 2 3 12:15 14
10. Омла ди нац 9 3 4 2 7:6 13
11. Хај дук 9 3 2 4 7:8 11
12. Ди на мо 9 3 1 5 14:18 10
13. ОФК Бач ка 9 2 2 5 7:10 8
14. Ти са 9 2 1 6 18:22 7
15. Ста ни шић 9 2 1 6 6:18 7
16. Рад нич ки 9 1 2 6 5:16 5

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

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 9 7 2 0 14:1 23
02. Сло га (Е) 9 7 0 2 17:11 21
03. Ин декс 9 6 1 2 18:11 19
04. Же ле знич. 9 5 2 2 18:7 17
05. ГФК Сло вен 9 5 1 3 17:13 16
06. Сло бо да 9 4 3 2 13:10 15
07. Ве тер ник 9 4 2 3 10:11 14
8. Сло га (Т) 9 4 1 4 10:9 13
09. Је дин ство 9 3 3 3 16:7 12
10. Ду нав 9 2 5 2 5:6 11
11. До њи Срем 9 3 2 4 8:12 11
12. Мла дост 9 3 1 5 12:17 10
13. Радн. (НП) 9 2 3 4 8:10 9
14. Сла ви ја 9 2 0 7 13:19 6
15. Шај каш 9 1 0 8 5:30 3
16. Радн. (Ш) 9 0 2 7 5:15 2

01. ИМТ 13 10 2 1 24:10 32
02. РФК Гра ф. 12 7 3 2 28:14 24
03. Ин ђи ја 13 5 6 2 22:14 21
04. Же ле знич. 12 6 3 3 19:13 21
05. Ме та лац 13 5 3 5 15:14 18
06. ОФК Вр шац 12 5 3 4 14:14 18
07. Је дин ство 13 4 5 4 15:13 17
08. ГФК Сло б. 13 3 7 3 14:14 16
09. Радн. (СМ) 12 3 5 4 5:7 14
10. Ма чва 12 3 5 4 10:14 14
11. Радн. (НБ) 13 4 2 7 7:15 14
12. Ло зни ца 13 4 2 7 13:23 14
13. Траyал 13 3 4 6 13:17 13
14. Но ви Сад 13 3 4 6 11:18 13
15. Рад 13 2 6 5 14:19 12
16. Зла ти бор 12 2 4 6 14:19 10

01. Ц. Зве зда 12 10 2 0 37:5 32
02. ТСЦ 14 8 5 1 25:8 29
03. Чу ка рич ки 13 9 2 2 28:12 29
04. Пар ти зан 12 8 3 1 31:7 27
05. Но ви Па зар 14 8 1 5 21:14 25
06. Во ждо вац 14 7 2 5 13:18 23
07. Вој во ди на 13 6 4 3 20:13 22
08. Ко лу ба ра 14 5 4 5 14:25 19
09. Рад нич ки 13 4 3 6 10:13 15
10. На пре дак 13 4 2 7 14:16 14
11. Рад нич ки 13 3 4 6 18:26 13
12. Мла дост 14 3 3 8 22:33 12
13. Ј. Ма тис 14 3 3 8 14:29 12
14. Спар так 13 2 4 7 10:18 10
15. Мла д. ГАТ 14 2 3 9 6:24 9
16. Рад ник 14 0 5 9 10:32 5

Ру ма: Фру шка Го ра – Бо рац 
(Р) 3:1; Ва ши ца: На пре дак – 
Сре мац 1:1; Ве ли ки Ра дин ци: 
Бо рац (ВР) – Оби лић 1993 0:2; 
Би кић До: ОФК Би кић – ЛСК 
0:0; Но ћај: Змај – Гра ни чар 0:3; 
Бе ше но во: БСК – Је дин ство 
1:3; Рав ње: Зе ка Бу љу ба ша – 
Ер де вик 2017 4:2.

01. Гра ни чар 8 7 0 1 27:5 21
02. Зе ка Буљ. 8 6 1 1 27:9 19
03. БСК 8 6 1 1 26:11 19
04. Је дин ство 8 6 0 2 22:8 18
05. ЛСК 8 5 2 1 19:6 17
06. ОФК Би кић 8 5 1 2 12:5 16
07. Оби лић 8 4 2 2 13:8 14
08. Сре мац 8 3 1 4 13:10 10
09. Ер де вик 8 2 1 5 13:15 7
10. Ф. Го ра 8 2 0 6 5:21 6
11. На пре дак 8 0 5 3 6:16 5
12. Змај 8 1 1 6 4:25 4
13. Бо рац (Р) 8 0 2 6 7:29 2
14. Бор.(ВР) 8 0 1 7 9:35 1

01. Сло бо да 7 5 0 2 20:9 15
02. Тр го вач ки 7 5 0 2 19:14 15
03. Сло га (Ч) 7 4 1 2 16:9 13
04. Срем 6 4 0 2 25:24 12
05. Сло га (З) 6 3 1 2 18:17 10
06. Сре мац 6 2 2 2 11:12 8
07. ОФК Спар та 7 2 1 4 15:19 7
08. Ми трос 6 1 3 2 18:19 6
09. ОФК Бо сут 6 2 0 4 15:17 6
10. Пла ни нац 6 2 0 4 8:15 6
11. На пре дак 6 1 0 5 5:15 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Љу ко во: Љу ко во – По лет 
(НК) 4:3; Аша ња: Ка ме ни – 
Сре мац (нео ди гра но); Врд ник: 
Ру дар – Цар Урош 3:0; Ши ма
нов ци: Хај дук 1932 – Кру ше дол 
1:3; Кр че дин: Фру шко го рац – 
Гра ни чар 4:0; Бу ђа нов ци: Мла
дост – По лет (Н) 1:0; Чор та нов
ци: ЧСК – На пре дак 2:1.

01. По лет (НК) 8 6 1 1 40:8 19
02. Кру ше дол 8 6 1 1 17:5 19
03. Ка ме ни 8 6 0 2 17:9 18
04. ЧСК 8 5 0 3 14:10 15
05. По лет (Н) 8 4 1 3 17:9 13
06. Хај дук 8 4 1 3 15:8 13
07. Мла дост 8 4 0 4 17:13 12
08. Фру шко гор. 8 3 2 3 13:12 11
09. На пре дак 8 3 1 4 18:17 10
10. Љу ко во 8 3 1 4 22:24 10
11. Цар Урош 8 3 0 5 18:24 9
12. Ру дар 8 2 1 5 9:14 7
13. Гра нич. 8 2 1 5 14:22 7
14. Сре мац 8 0 0 8 2:58 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ви то јев ци: Пар ти зан – Фру
шко го рац 3:1; Ви шњи ће во: 
Хај дук (В) – Рад нич ки 2:1; 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње – Шу мар 1:2; По пин ци: 
На пре дак Ме ри ди ан – Сре мац 
(Д) 2:0; Ку змин: Гра ни чар – 
Сло га 1:1; Срем ски Ми ха љев
ци: Срем – Хај дук (Б) 1:1; Вој
ка: Сре мац (В) – Бо рац 1925 
3:1; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Ја дран 7:0.

01. Шу мар 9 6 2 1 25:11 20
02. Бу дућ ност 9 5 2 2 19:9 17
03. Пар ти зан 9 5 1 3 26:12 16
04. Срем 9 5 1 3 24:12 16
05. На пре дак 9 5 1 3 16:11 16
06. Хај дук (Б) 9 4 4 1 12:8 16
07. Срем. (Д) 9 4 2 3 12:11 14
08. Ја дран 9 4 2 3 15:16 14
09. Сло га 9 3 3 3 15:19 12
10. Фру шко гор. 9 3 2 4 19:17 11
11. Срем. (В) 9 3 2 4 12:14 11
12. Гра нич. 9 3 2 4 13:17 11
13. Рад нич ки 9 3 1 5 13:10 10
14. Хај дук (В) 9 3 1 5 9:15 10
15. Под ри ње 9 2 1 6 8:13 7
16. Бо рац 9 0 1 8 3:46 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бач ки Ја рак: Мла дост – ГФК 
Сло вен 2:3; Ко виљ: Шај каш 
1908 – Сло га (Т) 1:3; Шид: Рад
нич ки (Ш) – Ве тер ник 0:1; Ер де
вик: Сло га (Е) – До њи Срем 
2015 2:1; Но ви Сад: Ин декс – 
Рад нич ки (НП) 2:0; Ру мен ка: 
Је дин ство – Сла ви ја 4:0; Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав – Сло бо да 1:1; 
Ин ђи ја: Же ле зни чар – Хај дук 
0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сот: Брат ство – Јед но та 1:2; 
Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – Је дин
ство 0:1; Ги ба рац: Син ђе лић – 
Бо рац 1:2; Бер ка со во: Сре мац 
– Гра ни чар 4:1; Омла ди нац је 
био сло бо дан.

Ма ли Ра дин ци: Фру шко го
рац – Гра ни чар 7:2; Сте ја нов
ци: Бо рац (С) – Је дин ство (К) 
5:0; Пла ти че во: Је дин ство (П) 
– До њи Пе тров ци 1:1; Хрт ков ци 
су би ли сло бод ни.

1. Јед но та 5 5 0 0 16:5 15
2. Бо рац 6 4 1 1 13:6 13
3. Син ђе лић 5 4 0 1 16:7 12
4. Гра ни чар 6 2 1 3 15:11 7
5. Омла ди нац 5 1 3 1 11:12 6
6. Је дин ство 5 2 0 3 11:14 6
7. Сре мац 4 1 1 2 6:7 4
8. ОФК Бин гу ла 5 1 0 4 6:10 3
9. Брат ство 5 0 0 5 6:28 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Кр ње шев ци: Сло га (К) – 
Сло га (М) 4:0; Јар ков ци: Бо рац 
– 27.Ок то бар 2:2; Но ви Слан
ка мен: Ду нав – Вој во ди на 4:1; 
Пла ни нац је био сло бо дан.

1. Ду нав 5 4 1 0 9:1 13
2. Пла ни нац 5 4 0 1 11:4 12
3. 27.Ок то бар 5 3 1 1 15:4 10
4. Сло га (К) 5 2 0 3 8:8 6
5. Вој во ди на 6 2 0 4 6:17 6
6. Сло га (М) 5 1 1 3 4:11 4
7. Бо рац 5 0 1 4 4:12 1

1. До њи Пе тр. 6 4 1 1 20:7 13
2. Хрт ков ци 5 4 0 1 18:7 12
3. Бо рац (С) 5 3 1 1 15:7 10
4. Фру шко гор. 5 2 1 2 16:14 7
5. Је дин. (П) 4 1 1 2 6:6 4
6. Је дин.(К) 5 1 0 4 5:25 3
7. Гра нич. 4 0 0 4 4:18 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Пр хо во: Мла дост 1935 – 
ОФК Бре стач 0:4; Си бач: Сло
вен – Ви тез 0:2; Ло вац је био 
сло бо дан.

1. ОФК Брест. 4 4 0 0 14:0 12
2. Ло вац 4 3 0 1 9:6 9
3. Ви тез 4 2 0 2 6:5 6
4. Сло вен 4 0 1 3 3:11 1
5. Мла дост 4 0 1 3 2:12 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

За са ви ца: Сло га (З) – Тр го
вач ки 2:1; Бо сут: ОФК Бо сут – 
Сло бо да 0:4; Ја рак: Сре мац – 
ОФК Спар та 3:3; Срем ска 
Ми тро ви ца: Срем – Ми трос 
6:5; Чал ма: Сло га (Ч) – Пла ни
нац 0:1; На пре дак 2021 је био 
сло бо дан.
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ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Нере ше но у Бео гра ду
ФК „Гра фи чар“ Бео град  ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“

 Инђи ја 1:1 (1:1)
ФК „Гра фи чар“: Бубањ (Илић), Кне

же вић, Јова но вић, Лазић (Нико ла ше
вић),Ћурић, Шљи вић, Иба њез, Калу ђе
ро вић (Миту љи кић), Стој чев (Каса ли ца), 
Маној ло вић, Фал. Тре нер: Мар ко Неђић.

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Рнић, Десан
чић, Јањић (Ђурић), Ђурич ко вић (Недељ
ко вић), Рађен (К), Срби ја нац (Вуко вић) 
,Сте ва но вић, Сла ви ша Сто ја но вић , Мар
ко Сто ја но вић (Ђоко вић), Мија и ло вић, 
Бојо вић. Тре нер: Горан Дра го љић.

У окви ру утак ми це 13. кола Прве лиге 
Срби је која је оди гра на у субо ту, 8. окто
бра фуд ба ле ри бео град ског „Гра фи ча ра“ 
уго сти ли су ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ на 
помоћ ном тере ну иза јужне три би не ста
ди о на „Рај ко Митић“. Тај сусрет завр шен 

је резул та том 1:1 и међу соб ном поде лом 
бодо ва.

Пове ли су дома ћи голом Стој че ва већ 
у 2. мину ту меча, док је до изјед на че ња 
дошло на самом кра ју првог дела сусре та. 
Гол за инђиј ску еки пу пости гао је Милан 
Срби ја нац у 45. мину ту и на кра ју, поста
вио и кона чан резул тат на овом мечу, 1:1.

Фуд бал ски клуб „Инђи ја Тојо Тајерс“ 
након 13 оди гра них кола зау зи ма тре ћу 
пози ци ју на табе ли Прве лиге Срби је са 
осво је них 21 бодо ва, док је „Гра фи чар“ 
дру ги, са три бода више.

У наред ном, 14. колу, ФК „Инђи ја Тојо 
Тајерс“ на свом тере ну доче ку је ГФК „Сло
бо ду“ из Ужи ца, а та утак ми ца игра се у 
субо ту, 15. окто бра. М. Ђ.

ВОЈ ВО ЂАН СКА ФУД БАЛ СКА ЛИГА ЈУГ

Поде ла бодо ва у Инђи ји
ФК „Желе зни чар“ Инђи ја ФК „Хај дук“ Дивош 0:0 (0:0)
ФК „Желе зни чар“: Пет ко вић, Грко вић, 

Боснић, Бран ко вић, Весе ли но вић, Ради
шић, Осман, Мило је вић, Трбо вић, Кау рин, 
Шаху рић. Тре нер: Вла ди мир Лива ја.

ФК „Хај дук“: Трку ља, Ско пљак, Хали ло
вић, Јевић, Нико лић, Крмар, Нађ, Игњић, 
Галић, Ерак, Павло вић. Тре нер: Бојан Вуко
вић.

Утак ми ца 9. кола Вој во ђан ске фуд бал ске 
лиге југ (ВФЛ југ) оди гра на на ста ди о ну „Тојо 
Тајерс аре на“ у Инђи ји у неде љу, 9. окто бра 
у којем су се саста ли дома ћи „Желе зни чар“ 
и тре нут ни лидер на табе ли, „Хај дук“ из 
Диво ша завр ше на је непо пу лар ним резул
та том 0:0. 

Виђе но је неко ли ко при ли ка током 90. 
мину та сусре та али нијед на није реа ли зо
ва на у виду гола. Више су напа да ли дома ћи 

фуд ба ле ри. Кау рин је у 39. мину ту могао да 
буде стре лац првог гола за „Желе зни чар“ 
али његов уда рац гла вом у десни гор њи 
угао гола „Хај дук“а избио је гол ман Трку
ља. Гости су се у нај ве ћем делу утак ми це 
бра ни ли, а дома ћи напа да ли без кон крет не 
реа ли за ци је. 

Дру га, сто по стот на шан са дома ћих виђе
на је у 90. мину ту меча. Након изво ђе ња 
сло бод ног уда р ца са пет мета ра од гола 
гости ју шути рао је Весе ли но вић али та лоп
та одла зи изнад преч ке. Утак ми ца је након 
три мину та судиј ске надок на де завр ше на 
резул та том 0:0 и поде лом бодо ва.

Фуд ба ле ри инђиј ског „Желе зни ча ра“ у 
окви ру 10. кола ВФЛ југ у субо ту, 15. окто
бра госту ју ФК „Рад нич ком“ из Нове Пазо ве.
 М. Ђ.

ПЛИ ВА ЊЕ
Успе шан викенд 
пли ва ча „Сре ма“

У субо ту 8. окто бра одр жа но је међу на
род но так ми че ње у пли ва њу „(Ре) СТАРТ 
2022“. у орга ни за ци ји Пли вач ког клу ба 
„Спид“ и Пли вач ког клу ба „Спорт Тиме“ 
(Босна и Хер це го ви на, Сара је во).

Уче ство ва ло је пет зема ља, 28 клу бо
ва и њих је пред ста вља ло 518 так ми ча ра 
у разним пли вач ким дисци пли на ма. Пли
вач ки ватер по ло клуб „Срем“ из Срем ске 
Митро ви це имао је седам пред став ни ка 
на овом пре сти жном так ми че њу. Осво ји
ли су укуп но осам меда ља. Дрма но вић 
Стра хи ња (50 м кра ул сре бр на меда
ља, 50 м дел фин сре бр на меда ља и100 
м мешо ви то брон за на меда ља), Ђекић 
Бошко (50 м кра ул сре бр на меда ља, 50 
м прсно сре бр на меда ља и 100 м мешо
ви то сре бр на меда ља), Видо вић Мате ја 
(100 м леђ но брон за на меда ља и 200м 
мешо ви то брон за на меда ља. Мили ца 
Љуби са вље вић оства ри ла је запа же ни 
резул тат тако што је чак у три дисци
пли не попра ви ла сво је лич но вре ме и 
обо ри ла три клуп ска рекор да. Нај мла ђи 
пли ва чи који су нас пре ста вља ли на так
ми че њу су: Дими три је Дрма но вић, Мари
ја и мир на Љуби са вље вић. Деве ту меда
љу у истом дану за ПВК „Срем“ осво јио 
је Нема ња Радо вић Нема ња на међу на
род ном пли вач ком митин гу „Змај 2022“ у 
Новом Саду. Нема ња је осво јио брон за
ну меда љу на 50 м леђ ним сти лом.

Д. М
.

КУГЛА ШКИ КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА 
ЈУНИOРЕ
Мар ко Егић
побед ник 

Члан кугла шког клу ба „Срем“ из Срем
ске Митро ви це Мар ко Егић постао је у 
неде љу 9. окто бра поје ди нач ни јуни ор
ски побед ник Купа Вој во ди не, пости гав
ши одли чан резул тат са 600 обо ре них 
чуње ва. Так ми че ње је одр жа но у Бањи 
Јуна ко вић поред Апа ти на. Наред не 
неде ље осам на е сто го ди шњи Мар ко који 
је летос поја чао митро вач ки клуб у Кова
чи ци ће се бори ти за наслов јуни ор ског 
прва ка Срби је. 

 Д. М.

МИТИНГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Седам меда ља
атле ти ча ри ма „Сре ма“ 

У Срем ској Митро ви ци одр жан је про те
клог викен да одр жан Јесе њи митинг при ја
тељ ства за мла ђе кате го ри ја. Орга ни за тор 
је био АК „Срем“, а насту пи ло је 664 так ми
ча ра из 25 клу бо ва из Срби је и два клу ба 
из Репу бли ке Срп ске. У изу зет но јакој кон
ку рен ци ји атле ти ча ри АК „Срем“ осво ји ли 
су укуп но 7 меда ља.

Нај у спе шни ја је била Сара Перић која је 
у трци на 200 м за девој чи це 2016. годи шта 
са вре ме ном 38,47 осво ји ла злат ну меда
љу, док је на 60 м била дру го пла си ра на са 
11,10 с.

Сре бр ну меда љу је осво ји ла и Вања 
Кечић у ско ку у даљ са новим лич ним 
рекор дом који сад изно си 4,32 м док је на 
60 м била одлич на четвр та.

Код мома ка, Мар ко Ива но вић је био дру
ги у ско ку у вис и тре ћи у трци на 60 м са 
пре по на ма, док је Дани ло Бојић узео две 

меда ље, у дисци пли на ма баца ње кугле и 
скок у вис.

Тре ба наве сти да су тако ђе врло добар 
наступ, пла си ра ју ћи се на пози ци је од 4. до 
8. места у вео ма јакој кон ку рен ци ји има ли 
Алек са Кома ри ца, Вука шин Михај ло вић, 
Бори слав Бежа но вић, Дамјан Бојић, Вука
шин Пајић, Алек са Кома ри ца, Огњен Сла
до је вић, Вука шин Михај ло вић код деча ка и 
Јули ја Фили по вић, Иси до ра Мак си мо вић, 
Теа Ста но је вић, Мила Божо вић, Анђе ла 
Мишић, Маша Павло вић, Јана Павло вић, 
Андри ја на Али ло вић, Мили ца Аџић, Ања 
Мар чок И Мари ја Мак си мо вић код девој
чи ца.

Митинг При ја тељ ства у орга ни за ци ји АК 
„Срем“ оста је и даље јед но од нај ма сов ни
јих и нај ква ли тет ни јих так ми че ња у Срби ји. 
Мно го број ни гости су задо вољ ни оти шли 
из Срем ске Митро ви це. Д. М.
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MOZ ZART BET ПРВА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРБИ ЈЕ

„Рад нич ком“ бод у Кру шев цу
ФК „Тра јал“ Кру ше вац  ФК „Рад нич ки“ Срем ска Митро ви ца 0:0

ФК „Тра јал“: Савић, Мате је вић, 
Голу бо вић, Сто ја но вић (од 46. мин. 
Јовић), Крстић, Мија и ло вић (од 74. 
мин. Ради во је вић), Алек сић, Д. Пуно
ше вац, Сре до је вић, Нико лић (од 46. 
мин. Мили са вље вић), Павлић (од 85. 
мин. Пуно ше вац). Тре нер: Миљој ко 
Гошић. 

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће вић, Про
тић, Ивић, Гајић, Ристо вић, Игња то вић, 
Петро вић, Милин ко вић (од 63. мин. 
Кова че вић), Ђор ђе вић (од 86. мин. В. 
Илић) С. Илић (од 63. мин. Обу ја), Спа
со је вић. Тре нер : Дејан Нико лић.

Глав ни суди ја Сте фан Ђокић, помоћ
ни ци Тошић, Мило ше вић

Жути кар то ни: Мија и ло вић, Пуно ше
вац („Тра јал“), Петро вић, Ивић, Про тић, 
Обу ја, Дра ги ће вић („Рад нич ки“)

У утак ми ци 13. кола Moz zart Bet Прве 
лиге Срби је у субо ту 8. окто бра кру ше

вач ки „Тра јал“ доче као је срем ско ми
тро вач ки „Рад нич ки“. Обе ма еки па ма 
били су потреб ни бодо ви како би се 
при ма кли и учвр сти ли у сре ди шњем 
делу табе ле. Са осво је ним бодом после 
нере ше ног резул та та 0:0 задо вољ ни ји 
су гости који су након овог првен стве
ног кола деве то пла си ра ни тим на табе
ли. Митров ча ни су на ста ди о ну „Мла
дост“ први запре ти ли пре ко Сте фа на 
Или ћа који је био непре ци зан у шуту са 
десне стра не шесна е стер ца дома ћи
на да би након кор не ра са леве стра не 
уса мље ни Нико ла Ристо вић при хва тио 
лоп ту и упу тио непре ци зан волеј са 
неких 18 мета ра. Усле ди ло је неко ли ко 
при ли ка „Тра ја ла“, углав ном по десној 
стра ни. Изглед ну шан су пред голом 
„Рад нич ког“ после три де се так мину та 
имао је напа дач Душан Пуно ше вац, 
да би пред крај полу вре ме на Ристо вић 

имао нај бо љу шан су за „црве не“ када 
је са стра не пла си рао лоп ту иза леђа 
гол ма на дома ћих али је Сте фа ну Или
ћу фалио корак да је сме сти у мре жу. 
„Гума ри“ су у настав ку меча били доми
нант ни ји тим. Пред голом Миха и ла 
Дра ги ће ви ћа гла вом је био непре ци зан 
играч са бро јем 26, Радо слав Алек сић. 
Кру ше вља ни се нису сна шли у неко
ли ко гужви пред голом „Рад нич ког“. 
Нај и зглед ни ју при ли ку имао је Филип 
Сре до је вић али је гол ман Митров ча на 
пока зао да има свој дан. Утак ми ца је 
и поред вели ке бор бе но сти завр ше
на без голо ва. Утак ми цу наред ног, 14. 
кола „Рад нич ки“ у субо ту 15. окто бра 
на „Аго па пук аре ни“ као дома ћин про
тив „Једин ства“ из Уба. У међу вре ме ну 
ће у Чаје ти ни госто ва ти „Зла ти бо ру“ у 
зао ста лом првен стве ном мечу. 

 Д. Мостар лић

СУПЕР Б ЖЕНСКА РУКОМЕТНА ЛИГА

Митровчанке 
убедљиве пред 
„Звезду“

ЖРК „Темерин“ Темерин  ЖРК „Срем“ 
Сремска Митровица 27:37 (12:20)

ЖРК „Темерин“: Зец, 
Вецић, Кнежевић, Вуковић, 
Миковић, Петровић, Васић, 
Дринић, Васиљевић, Зонаи, 
Ловрић, Ћетић, Микушак, 
Томановић, Ђилас, Цвелф. 
Тренер: Јован Рисовић.

ЖРК „Срем“: Радуловић, 
Васиљевић, Мијаиловић, 
Митрић, Драговић, Блажић, 
Петровић, Ђулинац, 
Миљковић, Скенџић, Дракула, 
Шерфези, Булатовић, 
Црнобрња. Тренер: Душан 
Дрча.

Рукометашице „Срема“ су 
у суботу 8. октобра гостовале 
у трећем колу женске 
рукометне Супер Б лиге у 
Темерину и у мечу против 
истоимене екипе оствариле 
су убедљиву победу од десет 
голова разлике. Митровчанке 
су од почетка утакмице 
имале благу иницијативу 
да би крајем полувремена 
њихова предност постала 
осетнија. До краја утакмице 
квалитетнија екипа „Срема“ 
одржала је и повећала гол 
разлику. Најефикасније у 
редовима Сремица биле 

су Наташа Радуловић  
најбоља играчица меча са 
12 голова, Вања Ђулинац 
и Николина Булатовић са 
по шест погодака и Андреа 
Мијаиловић и Јована Блажић 
са по пет голова. 

Помоћни тренер Саша 
Којовић задовољан је 
издањем „Срема“. Он каже 
да је утакмица била тежа него 
што говори резултат. Домаће 
рукометашице, по његовим 
речима добро су се држале 
првих петнаестак минута али 
је пресудило искуство и жеља 
митровачке екипе да дође до 
бодова пред важан сусрет 
у наредном колу против још 
непоражене „Црвене звезде“. 
Којовић је истакао да екипа 
„Темерина“ има квалитет, те 
да је чине младе играчице 
које се ове године први пут 
надмећу у овом такмичарском 
рангу. Утакмица против 
реномираног противника 
игра се у недељу у 17 часова 
у хали „Пинки“, а из ЖРК 
„Срем“ позивају навијаче да 
их подрже у великом броју .

Д. М.

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЖЕН СКА
КОШАР КА ШКА ЛИГА

„Сре м“ бољи 
од„Кара ђор ђе ва“

ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  ЖКК 
„Кара ђор ђе во“ Банат ско Кара ђор ђе во 

81:44 (18:14, 14:14, 31:11, 18:5).

У утак ми ци 2. кола Прве 
реги о нал не жен ске кошар ка
шке лиге оди гра ној у срем ско
ми тро вач кој хали „Пин ки“ про
шлог викен да, ЖКК „Срем“ је 
забе ле жио прву ово се зон ску 
побе ду и убе дљи во савла дао 
еки пу ЖКК „Кара ђор ђе во“.

Гошће су успе ва ле да током 
првог полу вре ме на одр
же резул тат ски при кљу чак. 
„Срем“ у дру гом полу вре ме
ну „дода је гас“, агре сив ном и 
брзом игром пове ћа ва сво је 
вођ ство и рутин ски п у сво ју 
корист при во ди кра ју утак ми
цу. 

За еки пу „Сре ма“ игра ле 
су: капи тен Мари ја Костић (19 

пое на), Нико ли на Бала нац 
(18 пое на) , Мили ва Ђор ђић 
(18 пое на), Мир ја на Мило
ва но вић (15 пое на), Зора на 
Дедо вић (пет пое на), Мила 
Нико лић (два пое на), Мили ца 
Јери нић (два пое на) и Мили
ца Три ван (два пое на).

Еки пу „Сре ма“ до побе де је 
водио тре нер Нема ња Ста
мен ко вић.

Нај е фи ка сни ја игра чи
ца у гостујућој еки пи била 
је Сашка Кова че вић са 21 
постиг ну тим пое ном.

У сле де ћем колу „Срем“ у 
ново сад ском „Спен су“ госту је 
еки пи „Про ле те ра“.

Д. М.
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Коњич ки клуб „Срем“ фор ми ран је 2015. годи не а годи ну дана касни је и шко ла јаха
ња. За функ ци о ни са ње клу ба и шко ле нај за слу жни ји су управ ник и гру па енту зи ја ста 
срем ско ми тро вач ког Казне но  поправ ног заво да, без чијег струч ног и тре нер ског 
кадра, ресур са и ерге ле не би било могу ће обна вља ње ове лепе град ске тра ди ци је. 
Уз сти ца ње јахач ке вешти не чла но ви клу ба изгра ђу ју посве ће ност и љубав пре ма 
коњи ма

Шко ла јаха ња била је попу лар на 
зани ма ци ја мла дих Митров ча на, 
наро чи то од кра ја осам де се тих 

годи на а над ле жни у Казне но  поправ
ном заво ду Срем ска Митро ви ца побри
ну ли су се да ова рекре а тив на град ска 
тра ди ци ја поно во зажи ви. Нај пре је 2015. 
годи не оформ љен дана шњи Коњич ки 
клуб „Срем“ а годи ну дана касни је, на 
ини ци ја ти ву управ ни ка Алек сан дра 
Алим пи ћа који је оку пио гру пу енту зи ја
ста, ство ре ни су усло ви за обна вља ње 
шко ле јаха ња. Функ ци о ни са ње коњич ког 
клу ба и шко ле неза ми сли во је без струч
ног и тре нер ског кадра, одно сно ресур са 
и ерге ле Казне но  поправ ног заво да 
коме је пове ре но и ста ра ње над град
ским хипо дро мом. Овај спорт ски обје кат 
рани јих годи на био је дале ко од сво је 
прво бит не наме не. Његов трав на ти 
тепих данас је пер фект но „оши шан“. 
Сре ђе ни су при ступ и три би не а у ширем 
кру гу „заво да“ обно вље на је коњ ска шта
ла. Подиг ну те су аде кват не хале а у срцу 
хипо дром ског ком плек са нала зи се, по 
мно ги ма нај леп ша митро вач ка кафе 
башта на отво ре ном. Опре де ље ње и 
наме ра људи из КПЗа под се ти ли су 
Митров ча не на ста ра добра вре ме на 
коњич ког спор та у њихо вом гра ду. Пуне 
три би не хипо дро ма на било којој коњич
кој мани фе ста ци ји поста ле су редов на 
поја ва. Било је про те клих годи на мно го 

фија ке ри ја да, галоп ских трка, хума ни
тар них акци ја и про мо ци ја јахач ког уме
ћа у режи ји коњич ког клу ба. Први човек 
митро вач ког „Сре ма“ је дирек тор завод
ске еко но ми је и ерге ле „Про ле ће“ Вла ди
мир Вуко тић. У шко ли јаха ња данас је 
шезде се так кли на ца који раде под над зо
ром лицен ци ра них тре не ра Радо сла ва 
Лазан ског и Мар ка Сив ца. Јаха ње је 
спорт који поред посве ће но сти и љуба ви 
тра жи и нео п ход ну дозу хра бро сти и 
аван ту ри зма, због чега инте ре сант но 
зву чи пода так да митро вач ку шко лу јаха
ња поха ђа неу по ре ди во већи број девој
чи ца у одно су на деча ке. По крај ње при
ла го ђе ним цена ма за ову  у прин ци пу 
ску пу спорт ску дисци пли ну, чла но ви клу
ба тре ни ра ју сва ког викен да.

У раз го во ру са Мари ја ном Трнић, 
мена џер ком Коњич ког клу ба заду же ном 
за одно се са јав но шћу и орга ни за ци ју 
дога ђа ја на хипо дро му која је запо сле на 
у митро вач ком КПЗ – дола зи мо до мање 
позна тих дета ља о раду клу ба и коњич
ком јаха њу као вешти ни. Маја је и сама и 
јед на од првих уче ни ца те „ста ре шко ле“ 
с кра ја осам де се тих годи на. Јахач ка обу
ка, пре непу них седам годи на поче ла је 
на све га два посеб но дре си ра на коња а 
тре нут но је на рас по ла га њу око 13 тре
на жних грла. Међу њима је и неко ли ко 
пони ја са задат ком да клин ци ма у шко ли 
пру же додат не тре нут ке ужи ва ња. Ерге

ла „Про ле ће“ која није пре ки да ла тра ди
ци ју узго ја коња рас по ла же са педе се так 
ква ли тет них грла а њихо ва уло га је 
важна и у про це си ма ресо ци ја ли за ци је 
осу ђе них лица. У клу бу су  каже Мари ја
на, поно сни и на сјај ну гене ра ци ју од 
шест дево ја ка коју су изве ли у про те клих 
седам годи на. „На гла ви каци га а дизги не 
у рука ма“  за њих је то не само хоби, већ 
љубав за цео живот. 

У град ски коњич ки клуб, из без бед но
сних раз ло га при ма ју се деча ци и девој
чи це узра ста од 9 годи на. Гор ња гра ни ца 
за јахач ку обу ку гото во да не посто ји. 
Сви заљу бље ни ци у коње овде су добро
до шли. Тре нинг сезо на акту ел на је током 
већег дела годи не, изу зев дана око Нове 
Годи не и Божи ћа. Тада митро вач ки коња
ни ци, улеп ша ва ју ћи божић не пра зни ке 
тра ди ци о нал но јашу ули ца ма гра да. 
Посеб ност јахач ког иза зо ва можда је у 
чиње ни ци да овде успех не зави си од 
уме шно сти бара та ња спорт ским рекви
зи ти ма, већ је бит на интер ак ци ја са 
коњем као живим бићем. Без ње сва ка ко 
нема лепо те и ужи ва ња у јаха њу. 

– Сећам се сво јих првих јахач ких дана 
и то ме асо ци ра на неке лепе тре нут ке 
из детињ ства, на дру же ње са коњи ма и 
при ја тељ ства која се у овом спор ту ства
ра ју за цео живот. Нешто слич но дожи
вља ва ла сам гле да ју ћи сво ју ћер ку Ену 
која је јед на од нај у спе шни јих дево ја ка 

Љубав пре ма коњи ма и јаха њу 
која оста је за цео живот

КОЊИЧ КИ КЛУБ „СРЕМ“ И МИТРО ВАЧ КИ КАЗНЕ НОПОПРАВ НИ ЗАВОД
ВЕЋ СЕД МУ ГОДИ НУ УСПЕ ШНО ОДР ЖА ВА ЈУ ОБНО ВЉЕ НУ ШКО ЛУ ЈАХА ЊА
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нашег клу ба. Толи ко је заво ле ла јахач ки 
спорт да је у њему као тре нер волон тер 
оста ла до дана шњих дана. Као роди тељ, 
про пра ти ла сам ско ро сва ки њен тре
нинг, „пре жи вља ва ју ћи“ сва Ени на јахач
ка иску ства. Поне кад сам и стре пе ла 
посма тра ју ћи њену хра брост на коњу, јер 
морам рећи да је ово спорт који поред 
лепо те носи и изве сне ризи ке. Увек 
волим да нагла сим ту посеб ност и лепо
ту јаха ња а она се дости же добрим упо
зна ва њем и пове ре њем изме ђу јаха ча и 
коња. Поред прак тич ног јахач ког зна ња 
овде има доста пси хо ло ги је и емо ци ја. 
Обо стра но при ла го ђа ва ње не може се 
пости ћи за крат ко вре ме. Јаха ње је 

више стру ко кори сна вешти на. Сва ки 
јахач се на тре нин гу при лич но „потро
ши“. После све га пола сата јаха ња углав
ном испод каци ге „лије“ зној. Њихо ва 
тела у јахач ком поло жа ју на коњу зау зи
ма ју сли чан поло жај ста ву ски ја ша. Тај 
поло жај и покре ти тела мора ју се при ла
го ди ти при род ним покре ти ма коња. 
Већи на људи и не зна коли ко је спрет но
сти, сна ге и кон цен тра ци је потреб но у 
овом спор ту, каже Мари ја на Трнић при
зна ју ћи да је и сама дуго вре ме на опре
зно при ла зи ла свом оми ље ном грлу из 
митро вач ке ерге ле, све док се попу лар ни 

Одр жа не су дру ге по реду 
галоп ске трке на Хипо дро му 
у Срем ској Митро ви ци. У 
неде љу, деве тог окто бра, 
поред тога што су пра ти ли 
пет трка, гра ђа ни су има ли 
при ли ку да уче ству ју и у 
хума ни тар ној акци ји, у којој 
су се при ку пља ла сред ства 
за лече ње Митров чан ке 
Ната ше Недић, која болу је од 
кан це ра. 

Прва трка носи ла је назив 
„Хотел Срем“, а први је до 
циља сти гао Тулип О’ха ре, 
кога је јахао Кри сти јан Гне си, 
из шта ле Саше Мар ко ви ћа. 
Побе ду у дру гој трци „КК 
Срем“ је однео Меџик Лут, 
шта ле „Гил га меш“, ког је 

јахао Тика Вуј ко вић. Трку Гра
да Срем ска Митро ви ца 
добио је Олим ба, у седлу са 
Мило шем Мило је ви ћем, а у 
вла сни штву Ката ри не и Јова
не Мило ше вић. Неиз ве сно је 
било током чита ве трке и 
вео ма дина мич но. Кроз циљ 
четвр те трке „Вина ри ја Ерде
вик“ про шао је први Ел Дарој, 
шта ле „Анти лоп“. Ел Даро ја 
јахао је Дар ко Љубо ми ро вић. 
На послет ку одр жа на је нај
ва жни ја трка на 1.700 мета ра 
у којој је три јум фо ва ло грло 
Лима, вла сни це Сла ви це Вуј
ко вић. Кри сти јан Муста фић је 
био у седлу, а тре нер је био 
Тика Вуј ко вић, који је јахао за 
побе ду у дру гој трци. А. Д.

ДРУ ГИ ГАЛОП СКИ ДАН НА МИТРО ВАЧ КОМ ХИПО ДРО МУ

Трке у зна ку Вуј ко ви ћа

Галоп ске трке на Хипо дро му

Алек сан дра Сивац

Ена Фазли но вић
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„Капе дом ска“ ерге ла више
ве ков не тра ди ци је има ла је 
дав них годи на ква ли тет не 
тркач ке коње  пуно крв не 
„Енгле зе“. Данас гра ци о зни 
липи ца не ри задо во ља ва ју 
потре бе терен ског јаха ња а 
погод ни су за дре сур но јаха
ње. Јед но вре ме, током тих 
осам де се тих годи на чла но ви 
шко ле јаха ња на митро вач
ком хипо дро му има ли су сре
ће да их води тада шњи бал
кан ски првак у коњ ским трка
ма са пре по на ма, Сре тен 
Про је вић – Про ја. То је било 
вре ме кад су так ми ча ри из 
нај ве ћег срем ског гра да уче
ство ва ли на трка ма широм 
земље. Мар ко Сивац је „мла
да сна га“ и један од дана
шњих тре не ра „Сре ма“. Са 
коле гом Лазан ским Мар ко 
инси сти ра да пола зни ци шко
ле јаха ња про ве ду ква ли тет
но, што је могу ће дуже вре ме 
са коњи ма, уче ћи шта је ова 
живо ти ња и које су њене 
потре бе. Љубав митро вач ке 
деце пре ма овим живо ти ња
ма нај бо ље се огле да у 
чиње ни ци да „једва“ одла зе 
са тре нин га. Углав ном тра же 
да са сво јим љубим ци ма 
оста ну „макар још пет мину
та“. Нерет ко, на тре нин гу се 
поја ве и два сата рани је. 

Мар ко каже да је при о ри тет у 
раду са децом бри га о њихо
вој без бед но сти, јер клин ци 
често не зна ју за страх а 
опрез је увек нео п хо дан, 
наро чи то у раду са коњи ма 
који су физич ки габа рит не и 
тешке живо ти ње али и осе
тљи ва жива бића која су у 
тре нут ку скло на изне над ном 
бегу, стра ху или чиње њу 
наглих покре та. Због тога нај

мла ђи пола зни ци јашу нај пре 
у хали и кон тро ли са ним усло
ви ма а тек кад поста ну иску
сни ји пре ла зе на терен ско 
јаха ње које је, наро чи то сада 
 у јесе њим и зим ским месе
ци ма врло зах тев но  коњи се 
у затво ре ном про сто ру мање 
ума ра ју и сна жни ји су, па се 
од јаха ча зах те ва већа 
вешти на у њихо вом „обу зда
ва њу“. 

– Нај ва жни ја ствар о којој 
јахач мора да води рачу на 
кад је на коњу јесте успо ста
вља ње рав но те же тела. У 
нај ве ћој мери осло нац је на 
нога ма. Ово је поред пли ва
ња једи ни спорт у коме анга
жу је те све миши ће. Неки 
људи погре шно мисле  „па 
шта је ту тешко кад седиш...“. 
Волео бих да поку ша ју макар 
пет на е стак мину та да издр же 
у поло жа ју јаха ча и уве ре се 
како сва ки мишић озбиљ но 
„ради“, каже тре нер Сивац. 

Са нама је поде лио иску
ство поје ди них првих сусре та 
са коњи ма. Оно је у мно го 
чему слич но Маји ном, јер се 
деша ва ло да исти коњ буде 
пот пу но послу шан дру гим 
јаха чи ма на које је нави као а 
на коман ду непо зна те осо бе 
уоп ште не реа гу је. Поен та је, 
каже баш у тој памет ној коњ
ској при ро ди и неве ро ват ној 
спо соб но сти ових живо ти ња 
да „ске ни ра ју“  осе те и про
це не потен ци јал ног јаха ча, 
поне кад поку ша ва ју ћи, баш 
као и људи, а наро чи то деца 
 да намет ну оно што им је 
воља. Коњи, по Мар ко вим 
речи ма, не тра же само тех
нич ки добре и при ја тељ ски 
настро је не јаха че већ и осо
бе од ауто ри те та.

ТРЕ НЕР МАР КО СИВАЦ:
Коњ тра жи осо бе од ауто ри те та

„Миган“ није одо бро во љио и при хва тио новог 
јаха ча.

Коњич ки спорт у почет ној фази свог раз во ја 
био је при ви ле ги ја плем ства и сред њо ве ков них 
вите зо ва. Дре сур ни тре нин зи коња и пер фект не 
јахач ке фигу ре гра ни че се са умет но шћу а при зо
ри гра ци о зних јаха ча и јаха чи ца одав но су пре по
зна тљи ви фото моти ви. Гово ре ћи о жељи и опре
де ље њу да ова при ча у Митро ви ци не дожи ви 
нови пре кид, Мари ја на Трнић инси сти ра на јед ној 
осо бе но сти „Сре ма“ у доно су на дру ге клу бо ве. 
Та посеб ност „при ву кла“ је клуп ско члан ство из 
дру гих сре ди на, укљу чу ју ћи и сам Бео град.

– Осми сли ли смо такву фор му тре нин га и 
одно са пре ма коњи ма да јаха чи ма омо гу ћи мо 
ства ра ње и него ва ње те обо стра не пове за но сти 
са коњи ма о којој смо прет ход но гово ри ли. У мно
гим клу бо ви ма јед но став но одра ди те пла ни ра ни 
јед но ча сов ни тре нинг и иде те кући. Наши чла но
ви увек су у при ли ци да са коњи ма раде добар 
део дана, од јутар њих часо ва  да им при ђу, 
нахра не их, исти ма ре, очи сте шта лу и осе дла ју 
их. Јахач ка грла поста ју њихо ви љубим ци. Добар 
и иску сан јахач чим при ђе коњу може да пре по
зна њего во уну тра шње ста ње. Коњи су жива 
бића и попут људи могу да има ју „лош дан“, да из 
неког раз ло га буду растро је ни, упла ше ни или да 
има ју неку нела го ду и бол. Чим ста не на узен ги ју 
и поп не се на коња, по покре ти ма њего вих уши ју, 
јахач ће зна ти шта од коња може оче ки ва ти. То 
му да даје при ли ку да се на пра ви начин при пре
ми и поста ви пре ма овој живо ти њи каже Мари ја
на дода ју ћи да су коњи не само моћ не и пле ме
ни те већ и памет не живо ти ње.  Д. Мостар лић

Мари ја на Трнић са сво јим љубим цем, липи ца не ром 
„Ами гом“ од миља назва ног „Миган“

Мар ко Сивац, један од митро вач ких тре не ра јаха ња



3512. OKTOBAR 2022.  M NOVINE

Про те клог викен да оди гра не су утак
ми це осми не фина ла Купа Срби је за 
одбој ка ши це. Све три еки пе из Сре ма, 
„Једин ство“ (Ста ра Пазо ва), „Срем“ и 
„Инђи ја“ игра ле су на дома ћим тере ни
ма и оства ри ле убе дљи ве побе де. Тиме 
су се пла си ра ле међу осам еки па које 
ће уче ство ва ти у завр шни ци так ми че ња. 
Оста ли фаво ри те су тако ђе оства ри ли 
побе де.  

Била је ово и при ли ка да срем ске еки
пе пред ста ве саста ве за ово го ди шњу 
сезо ну. Очи то је да да ће се пазо вач ко 
„Једин ство“ бори ти за сам врх а „Срем“ 
и „Инђи ја“ нај ве ро ват ни је неће има ти 
већих про бле ма у бор би за опста нак. 

„Једин ство“ на мечу у  Ста рој Пазо
ви није пру жи ло ни нај ма њу наду еки пи 
„Кле ка“. Пазов чан ке су сла ви ле са 3:0 
(25:14, 25:13, 25:6). Нај бо ља у еки пи 
дома ћих је била Митров чан ка  Бран ка 
Тица са 24 пое на – 18 од 24 из напа да, 
три из бло ка, три из сер ви са. Иста кле су 
се и Тама ра Миље вић и Миња Осма јић 
са по десет пое на. 

„Једин ство“ је игра ло у саста ву: Осма
јић, Медвед, Лаки ће вић, Коц ка ре вић, 
Пуни шић, Миље вић, Недељ ко вић, Дани
ло вић, Тица, Миље вић, Родић, Дра го вић, 
тре нер Цако вић Јово

Митро вач ки „Срем“ је тако ђе био убе
дљив у утак ми ци про тив бео град ског 
„Рад нич ког“ лако побе див ши 3:0 (25:17, 
25:15, 26:24). Удар на сна га је била мла да 
Ана Михај ло вић са 16 пое на, Миња Дра
шко вић је оства ри ла 13, а Дуња Гра бић 
11 пое на. 

„Срем“ је насту пио у саста ву: Михај ло
вић Ана, Михај ло вић Мина, Гра бић Дуња, 
Гаће ша Ања, Сарић Ана, Тадић Ива
на, Дап че вић Љуби ца, Јова но вић Тија
на, Сте ва но вић Дра га на, Егић Иси до
ра, Стан ко вић Дуња, Дра шко вић Миња, 
Антић Јова на, Жива но вић Мили ца, тре
нер Каприц Нико ла, помоћ ни Тре нер 
Чуто вић Ката ри на

На утак ми ци у Инђи ји дома ће су лако 
савла да ле „НС Волеј тим“ са 3:0 (25:12, 
25:16, 25:14). Нај ви ше пое на оства ри
ла је при мач Тео до ра Иса и ло вић која 
је у  два сета осво ји ла 11 пое на, тех ни
чар Еми ли ја Жакић, глав но поја ча ње 
ОК „Инђи је“ је оства ри ла осам пое на од 
којих чак шест сер ви сом.

Састав „Инђи је“ чини ле су: Зубац, 
Шорак, Иса и ло вић, Кали нић, Кита но вић, 
Љуби чић, Андрић Дани је ла, Закић, Јери
нић, Андрић Јана, Кне же вић, Ком пи ро
вић, Обре но вић , тре нер Јер ко вић Нико
ла Д. Мостарлић (ГЖОК „Срем“)

ЏУДО: МЕЂУ НА РОД НИ ТУР НИР 
„ЈУНИ ОР ОПЕН 2022“ 
СТЕ ПА НО ВИ ЋЕ ВО
„Сир ми у му“
седам одлич ја

Међу на род ни тур нир ,,Jуниор опен 
2022“, оку пио је у Сте па но ви ће ву так
ми ча ре из чети ри држа ве. Так ми че ње 
је било пред ви ђе но за пио ни ре, каде
те и јуни о ре. Митро вач ки џуди сти има
ли су пред став ни ке у свим узра сним 
кате го ри ја ма. Након оба вље них лет
њих при пре ма кре ну ла су так ми че ња, 
и сви су били жељ ни бор би. Пио ни ри 
су кре ну ли са осва ја њем меда ља, што 
су касни је наста ви ли каде ти и јуни о ри. 
Код пио ни ра нај ви ше је пока за ла Лана 
Нова ко вић у кате го ри ји до 48 кг осва
ја њем злат не меда ље. Нешто сла би ји 
резул тат оства рио је Мла ден Мац ка нић 
у кате го ри ји до 60 кг осва ја њем дру гог 
места. Две брон за не меда ље осво ји ле 
су Тео до ра Вука со вић у кате го ри ји до 
40 кг и Маша Жива но вић у кате го ри ји 
до 52 кг. Каде ти су се одлич но бори ли 
након два фина ла Ката ри на Томић у 
кате го ри ји до 48 кг се мора ла задо во
љи ти сре бр ном меда љом, док је Давид 
Пер ко вић у кате го ри ји + 81 кг био непри
ко сно вен, осво јио је прво место и злат
ну меда љу. Јуни ор Огњен Тро гр лић већ 
иску сни борац пока зао је да је вео ма 
рас по ло жен за бор бе, осво јио је прво 
место и злат ну меда љу. Огњен је прва 
годи на јуни о ра, где га чека ју дале ко 
озбиљ ни ји мече ви у наред ном пери о ду. 
Поред так ми ча ра Џудо клуб „Сир ми ум“ 
је имао и свог пред став ни ка у судиј ској 
орга ни за ци ји. Нико ла Зељ ко вић, наш 
наци о нал ни суди ја, успе шно је делио 
прав ду на овом тур ни ру.

„ТРО ФЕ Ј БЕО ГРА ДА“
Кара ти сти ма
„Сре ма“ 11 меда ља

Кара ти сти Kара те клу ба „Срем“ из 
Срем ске Митро ви це про шлог викен да 
уче ство ва ли су на пре сти жном так ми
че њу међу на род ног карак те ра „Тро феј 
Бео гра да  Бео град ски побед ник“. На 
так ми че њу је насту пи ло укуп но 12 кара
ти ста „Сре ма“ који су осво ји ли 11 меда
ља и то 6 злат них одлич ја, 3 сре бра и 
2 брон зе. На так ми че њу је учествовало 
пре ко 1200 так ми ча ра из Грч ке, Бугар
ске, Швај цар ске, Север не Маке до ни је, 
Босне и Хер це го ви не и Срби је. Кара
ти сти тре не ра Иве Вин ко вић има ли су 
сјај не насту пе у ката ма и бор ба ма. 

Зла то су осво ји ле жен ске наде ката 
тим у саста ву Перо вић, Мурић, Гру ја
нић, затим у ката ма поје ди нач но Ире
на Гру ја нић, Дуња Бере жни, Мили ца 
Миље вић, Огњен Мило ше вић и у бор
ба ма Анђе ла Перо вић.

Сре бро су осво ји ли Мио на Мурић, 
Јана Кркљеш, Алек сан дар Рајо вић. 
Брон за ну меда љу освој или су Јова на 
Бенак и Анђе ла Перо вић у ката ма.

Д. М.

ОСМИ НA ФИНА ЛА КУПА СРБИ ЈЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Срем ске еки пе
доми нант не

Митров чан ке у новом саста ву убе дљи ве на почет ку сезо не

ПРВЕНСТВO ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПИО НИР КЕ

Пио нир ке „Сре ма“ боље 
од кошар ка ши ца из Топо ле

У 1. колу кошар ка шког Првен ства Вој
во ди не за пио нир ке ЖКК „Срем“ је про
шлог викен да убе дљи во на госто ва њу 
у Бач кој Топо ли побе дио дома ћу еки пу 
ЖКК „Топол чан ка“ резул та том 24:75. 

За „Срем“ су игра ле: Ири на Андри ја
ше вић, Анге ла Лади нек, Тео до ра Мило

ше вић, Ања Бој ко вић, Нико ли на Попо
вић, Мила Цвет ко вић, Дуња Бран ко вић, 
Лана Вуче тић, Мила Родић, Нико ли на 
Попо вић, Луна Бале но вић, Хана Бале
но вић и Лена Раи че вић. На клу пи је био 
тре нер Нико ла Мило ше вић.  

 Д. М.
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UGAO

Тре нут ни бље сак 
или нешто више

Шта ми то гле да мо? Какав је то 
фуд бал када Рад нич ки опи зди 
Пар ти за на, а овај звек не Кел

на у гости ма после пар дана? Или 
Зве зда уби је Ферен цва рош 4:1 про
шле неде ље, а до јуче се мучи ла са 
Мачвом из Шап ца?

Исти на је да је дана шњи фуд бал за 
нијан су атрак тив ни ји у одно су на 
прет ход не годи не. Кон сти ту и са ње још 
јед ног европ ског так ми че ња – Лиге 
кон фе рен ци је је изгле да било пун 
пого дак. Сада сви има ју при ли ку да 
пока жу шта зна ју у Евро пи, а они јачи 
тимо ви кал ку ли шу и одма ра ју игра че, 
па тако дају шан су сла би ји ма да им 
узму скалп.

Није дру га чи ја ситу а ци ја ни у оста
ла два так ми че ња. У Зве зди ној гру пи 
је баш мађар ски тим у прва два кола 
забе ле жио побе де над Траб зо ном и 
Мона ком. Ко би се томе надао? А шта 
тек рећи о бел гиј ском Бри жу који 
деве та сво је про тив ни ке у Лиги шам
пи о на и који је добио прва три меча?

Нарав но, јасно је сви ма да ће све 
то на кра ју доћи на сво је, и да ће 
вели ки клу бо ви ипак доћи до саме 
завр шни це, уз по које изне на ђе ње. 
Зато ови мали тре ба да ужи ва ју док 
тра је и не раз ми шља ју пре да ле ко. 
Сезо на је дуга, а ко зна шта нам носи 
пау за током Свет ског првен ства и 
како ће ути ца ти на наста вак так ми че
ња широм Евро пе и све та. Доћи ће до 
замо ра мате ри ја ла касни је или пре. 
Тре не ри ће бити пред озбиљ ним 

задат ком да тем пи ра ју фор му сво јих 
еки па пред одлу чу ју ће мече ве на кра
ју сезо не.

Пар ти зан и Зве зда су конач но 
дошли до првих побе да у Евро пи. И 
док се од црве но – белих можда и 
оче ки вао три јумф над Мађа ри ма, 
њихо ве ком ши је су напра ви ле истин
ски под виг побе дом над Кел ном у 
Немач кој. Пар ти зан је дело вао добро 
током чита вог меча. Фоку си ра ни и 
моти ви са ни, нису дозво ли ли Нем ци
ма да ува ља ју барем тај један гол који 
би можда начео Бео гра ђа не и ко зна 
како би се завр шио меч. Лоп та није 
хте ла у гол, а ни игра чи Кел на се баш 
нешто нису про сла ви ли у напа ду. 

Сја јан резул тат за наш тим који 
сада има пет бодо ва и сасвим изглед
не шан се за про ла зак даље. Кан да је 
бру ка про тив Рад нич ког забо ра вље
на. Сада их чека реванш са шва ба ма 
у Бео гра ду, а нај те жи зада так биће 
сачу ва ти хлад не гла ве. Како на тере
ну, тако и на три би на ма. А бога ми и 
на ули ца ма Бео гра да. Само да не 
попи ју неку казну. Јер, вазда срп ски 
тимо ви бива ју кажња ва ни, док госту
ју ћи нави ја чи опу ште но пале бакље и 
пра ве сра ња на нашим ста ди о ни ма. 
Али ко нам је крив, што их пушта мо 
да то раде.

Црве на зве зда је оди гра ла можда и 
нај бо љи меч у Евро пи у овој сезо ни. 
Раз ва ли ли су без и деј не Мађа ре и 
запа ли ли искру која би могла да пре
о кре не сезо ну у Лиги Евро пе.

За див но чудо, забли стао је чуве ни 
Гобе ља. Толи ко оспо ра ван, муче ник 
је конач но доче као сво јих пет мину та. 
Само да га добро про да ју после ове 
сјај не пар ти је. Што пре.

Из рубри ке „Гафо ви Јав ног сер ви
са“ тре ба издво ји ти гени јал ца у режи
ји који је успео да гле да о це лиши 
при ви ле ги је да виде дру ги Зве здин 
гол у живом пре но су. Госпо дин је у 
вре ме пости за ња гола пустио репри зу 
Кан ги ног пена ла. Сја јан под виг.

Еви дент но је да је Зве зда у 
послед ње вре ме изгу би ла подр
шку нави ја ча, која ће им бити 

пре ко потреб на у наред ним мече ви
ма. Полу пра зан ста ди он довољ но 
гово ри о инте ре со ва њу публи ке. Чини 
се да је несрет ним испа да њем из 
Лиге шам пи о на и одла ском Деја на 
Стан ко ви ћа атмос фе ра нагло спла
сла. Можда би евен ту ал на побе да у 
Мађар ској успе ла да вра ти пољу ља
ну веру нави ја ча.  

Биће пакле но тешко у настав ку јер 
већ у четвр так тре ба иза ћи поно во на 
мег дан Ферен цва ро шу, ово га пута у 
Будим пе шти. Оства ре ли побе ду и у 
том дуе лу, отва ра ју вра та нока ут 
фазе. Али не тре ба се пре ра но радо
ва ти. Ко зна, можда је овај бље сак у 
Бео гра ду био само при вре мен. Виде
ће мо врло брзо. У овом момен ту, 
нашим тимо ви ма тре ба поже ле ти сву 
сре ћу у настав ку так ми че ња. Тре ба 
ће им. Посеб но акту ел ном срп ском 
шам пи о ну.

Реи збо ром Дра га на Симо ви ћа за 
пред сед ни ка Фуд бал ског саве за Вој
во ди не и новог руко вод ства зва нич но 
је завр ше на избор на про це ду ра на 
тери то ри ји Фуд бал ског саве за Вој во
ди не. У Спорт ском цен тру Фуд бал
ског саве за Срби је у Ста рој Пазо ви, 
где је одр жа на Избор на скуп шти на за 
ман дат ни пери од од 2022. до 2026. 
годи не, деле га ти, њих 53 јед но гла сно 
су поно во подр шку дали Симо ви ћу, 
коме је ово четвр ти ман дат.

Симо вић је у крат ким црта ма пред
ста вио про грам који ће као први човек 
Фуд бал ског саве за Вој во ди не спро во
ди ти у наред ном ман дат ном пери о ду 

а то је изград ња реги о нал них спорт
ских цен та ра налик овом у Ста рој 
Пазо ви и успо ста вља ње пуне регу
лар но сти у свим ран го ви ма так ми че
ња.

При сут не деле га те и госте на сед
ни ци је поздра вио и Јован Шур ба то
вић, гене рал ни секре тар Фуд бал ског 
саве за Срби је и нагла сио одлич ну 
сарад њу са Фуд бал ским саве зом Вој
во ди не. У Срби ји су запо че те тешке 
али добре рефор ме у фуд ба лу, сма
тра Шур ба то вић, који је овом при ли
ком иста као и зна ча јан успех наци о
нал ног тима на међу на род ној сце ни.

Д. Г.

ИЗБОР НА СKУПШТИНА ФСВ 

Симо вић пред сед ник четвр ти пут
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ЖРК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ ИНЂИ ЈА

Пораз на дома ћем тере ну
ЖРК „Желе зни чар“ Инђи ја – ЖРК „Наи са“ Ниш  23: 25 (14: 14)

ЖРК „Желе зни чар“: Жак, Чаврић 4, 
Табак 9, Тодо ро вић, Зорић 2, Кова чић 1, 
Пау нић 2, Ота ше вић 1, Жаку ла, Жив ков 
(К), Чин ку, Игња то вић 1, Ања Јова но вић 
2, Јова на Јова но вић 1, Васиљ ко вић, 
Тешић. Тре нер: Вла да Шими чић.

ЖРК „Наи са“: Недељ ко вић, Сто ја но
вић, Пет ко вић 3, Мило ше вић, Ђуро вић 2, 
Симо но вић 4, Коса но вић, Мла де но вић, 
Пет ко вић, Ива но вић, Сто ја но вић, Ста
мен ко вић 4, Нико лић (К) 9, Мило ва но вић 
2, Михај ло вић 1. Тре нер: Ђор ђе Тодо ро
вић.

Акту ел не шам пи он ке пора же не су на 
свом тере ну у окви ру утак ми це 04. кола 
Аркус лиге Срби је која је оди гра на пред 
око 150 гле да ла ца у Спорт ском цен тру 
Инђи ја. Нишка „Наи са“ била је боља у 
овом сусре ту у који су руко ме та ши це 

„Желе зни ча ра“ ушле у знат но осла бље
ном саста ву. Гошће су током нај ве ћег 
дела утак ми це има ле вођ ство са голом 
или два пред но сти. На кра ју првог полу
вре ме на било је нере ше но 14: 14, и то је 
дава ло наду да ће „Жеља“ моћи до побе
де. У 34. мину ту ЖРК „Желе зни чар“ имао 
је гол пред но сти (16: 15) и неко ли ко при
ли ка да се резул тат ски „одле пи“. Међу
тим, гошће убр зо пра ве сери ју од чети ри 
постиг ну та гола без ијед ног при мље ног. 
То се на кра ју испо ста ви ло и као одлу чу
ју ће јер су дома ће игра чи це потро ши ле 
мно го сна ге како би сти гле бар до реми
ја. Међу тим, бодо ви су оти шли у Ниш, 
јер је Нина Мило ва но вић из еки пе „Наи
се“ пости гла свој дру ги, а 25. гол за еки пу 
на самом кра ју меча и тако поста ви ла 
кона чан резул тат, 23: 25. М. Ђ.

Пораз од „Наи се“ на дома ћем тере ну

РК „РУМА“ 

Орга ни зо ван тур нир у руко ме ту

Тур нир у мини руко ме ту одр жан је 6. 
окто бра у Спорт ској хали, а на њему су 
уче ство ва ли уче ни ци од првог до четвр
тог раз ре да рум ских основ них шко ла. На 
овом тур ни ру су резул та ти били у дру
гом пла ну, уз жељу орга ни за то ра да се 
међу малим уче сни ци ма јача дух зајед
ни штва и под сти ца ње тален то ва не деце 
да се баве спор том. 

– Циљ нам је да се деца упо зна ју са 
спор том, кон крет но руко ме том, да се 
дру же и ужи ва ју у игри. Има заи ста 
тален то ва не, фено ме нал не деце, која 
не тре ни ра ју само руко мет, баве се и 
дру гим спор то ви ма. Ми то апсо лут но 
подр жа ва мо, деца тре ба да се баве у 
мла ђем узра сту са што више спор то ва, 
па чак и да тре ни ра ју неке спор то ве 

пара лел но, да про ба ју да про на ђу оно 
што их нај ви ше испу ња ва, каже Дра ган 
Видо вић, тре нер РК „Рума“ који је, уз 
подр шку општи не, орга ни зо вао овај 
мини тур нир.

Ово је био 11. тур нир у мини руко ме ту, 
а под сво до ви ма Спорт ске хале уче ство
ва ло је око 500 мали ша на из рум ских 
основ них шко ла. С. Џ.

Тур нир у мини руко ме ту

Руко ме та ши це инђиј ског „Желе зни
ча ра“ оства ри ле су вели ки успех на 
стар ту ква ли фи ка ци о не рун де два за 
Лигу Евро пе јер су у хрват ском гра ду 
Пло че, у дво ра ни „Дом шпор то ва Пло
че“ савла да ле дома ћу еки пу „Дал ма
тин ке“ 32:25 (19:14). 

Руко ме та ши це „Желе зни ча ра“ од 
почет ка утак ми це има ле су резул тат ску 
пред ност а први гол на стар ту утак ми це 
пости гла је Дуња Табак. Гошће су 
посте пе но пове ћа ва ле пред ност да би 
се на одмор оти шло при резул та ту 19: 
14. 

Дру го полу вре ме било је иден тич но 
првом. Инђин чан ке су стал но има ле 
висо ку резул тат ску пред ност да би она 
на кра ју сусре та била тач но седам 
голо ва раз ли ке у корист акту ел них 
шам пи он ки Срби је.

Дуња Табак, игра чи ца ЖРК „Желе
зни чар“ била је нај бо ља на овом сусре
ту на којем је пости гла 13 голо ва, уз 
број не аси стен ци је.

Реванш утак ми ца игра се у неде љу, 
16. окто бра у Спорт ском цен тру у Инђи
ји. Утак ми ца почи ње у 19 часо ва.

Победа
у Европи
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ОВАН: Јасно вам је 
да око ли на од вас 
оче ку је да се непре ки
но иск ти че те са посеб

ним резул та ти ма и да увек оста
вља те неки вели чан стве ни ути
сак. Тре нут но посто је ком пли ко ва
не окол но сти са који ма ћете мора
ти да се суо ча ва те у ходу. Посеб
но вам при ја поро дич на хар мо ни ја 
и нечи је при су ство, јер на такав 
начин може те да оства ри те бољу 
пси хо ло шку рав но те жу.

БИК: Обра ти те пажњу 
на нове про фе си о нал
не могућ но сти, како 
бисте про ши ри ли 

сазна ње и побољ ша ли сво ју укуп
ну пози ци ју. Ако пре пу сти те да 
ства ри саме иду сво јим током, 
неко дру ги изне на да може да вас 
пред у хи три. Свет око себе посма
тра те дру га чи јим очи ма, осе ћа те 
се задо вољ но и срећ но уз воље ну 
осо бу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
но је да се рас те ре ти
те од додат них оба ве
за, али нема те довољ

но енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. Желе
ли бисте да успо ста ви те бољу 
кон тро лу над новим дога ђа ји ма у 
љубав ном живо ту, међу тим ништа 
зна чај но не може те да учи ни те 
без прет ход ног дого во ра са сво
јим парт не ром.

РАК: Раз ми сли те о 
про ме ни одре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва у 
дого во ру са сара ни ци

ма како бисте побољ ша ли сво ју 
послов ну пози ци ју. Сло бод но 
може те да инси сти ра те на сво јим 
иде ја ма, јер има те врло поу зда не 
пока за те ље о успе ху. У свом емо
тив ном зано су спрем ни сте да 
учи ни те нешто посеб но како 
бисте импре си о ни ра ли свог парт
не ра.

ЛАВ: При жељ ку је те 
да се оства ре неке 
важне про ме не у 
вашем окру же њу. 

Важно је да буде те довољ но про
ми шље ни при ли ком послов них 
сусре та. Делу је те задо вољ но у 
љубав ном живо ту и сјај но се 
ускла ђу је те у одно су са парт не
ром. Вре ме је да ужи ва те, јер 
поред вас се нала зи осо ба која 
искре но бри не о вашим емо тив
ним жеља ма и потре ба ма.

ДЕВИ ЦА: На врло 
ефи ка сан начин уме
те да спро ве де те раз
ли чи та пра ви ла успе

шног посло ва ња, која оста вља ју 
озби љан и пози ти ван ути сак на 
вашу око ли ну. Потру ди те се да 
поти сне те сво ју про фе си о нал ну 
сује ту. Про ла зи те кроз раз ли чи те 
фазе емо тив ног рас по ло же ња. У 
момен ти ма осе ћа те вели ки емо
тив ни занос или инспи ра ци ју, али 
вам се чини да вам недо ста ју 
добре при ли ке да у пот пу но сти 
изра зи те сво је наме ре.

ВАГА: Потреб но је да 
осми сли те добар план 
и да оста не те дослед
ни у сва кој фази спро

во ђе ња, посеб но када се нала зи
те пред сарад ни ци ма када вас 
оспо ра ва ју. Након дужег послов
ног убе ђи ва ња ситу а ци ја ће се 
про ме ни ти у вашу корист. Пре пла
вље ни сте раз ли чи тим мисли ма и 
емо ци ја ма, тако да пажљи во 
одме ра ва те добру при ли ку у којој 
може те да изра зи те све сво је 
рано вр сне жеље. 

ШКОР ПИ ЈА: На помо
лу су нове послов не 
оба ве зе које зах те ва ју 
да се додат но анга жу

је те или нове диле ме које ћете 
мора ти да реша ва те врло екс пе
ди тив но у нај кра ћем року. Има те 
ути сак да парт нер нешто вешто 
при кри ва, што додат но ути че на 
вашу неси гур ност или поја ча ва 
вашу нер во зу. Поне кад уме те 
непо треб но да уми шља те ства ри 
које дру ги не виде и да пру ве ли
ча ва те сво је иде је.

СТРЕ ЛАЦ: Добре 
иде је које има те зах
те ва ју и ширу подр шку 
од оне коју тре нут но 

ужи ва те у кру гу сарад ни ка. Буду
ћи да ви сјај но функ ци о ни ше те у 
парт нер ству, потру ди те се да око 
себе оку пи те осо бе од пове ре ња 
или угле да. Довољ но сте вешти 
или сна ла жљи ви да при во ли те 
воље ну осо бу на неке сво је зами
сли. Нема раз ло га да вас напу
шта добро рас по ло же ње, нала зи
те се на корак до зајед нич ке сре
ће.

ЈАРАЦ: Доно сите низ 
важних одлу ка и делу
је те одлуч но у сво јим 
наме ра ма пред сарад

ни ци ма. Пре о ста је вам да спро ве
де те у дело све оно што сте уго ва
ра ли у про те клом пери о ду. Има те 
добар осе ћај, а љубав ни дога ђа ји 
које наслу ћу је те наја вљу ју сре ћан 
рас плет у одно су са воље ном 
осо бом. Поне кад је нај бо ље пра
ти ти само уну тра шњи осе ћај и не 
при ча ти пре ви ше.

ВОДО ЛИ ЈА: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Има те сјај ну при ли ку у 
пове зи ва њу послов них и при ват
них инте ре са. Парт нер у вама 
непре кид но под сти че љубав ни 
занос и неку скри ве ну сна гу. 

РИБЕ: Неко вам даје 
кори сне инфор ма ци је 
и на такав начин вам 
пома же да пра вил ни је 

про це њу је те раз ли чи те послов не 
могућ но сти које има те на рас по
ла га њу. Сло бод но изра зи те нека 
сво ја поти сну та осе ћа ња или 
наме ре. Учи ни те неки посе бан 
гест пажње пре ма свом парт не ру 
и у при лог зајед нич кој сре ћи коју 
тре ба него ва ти.

VREMEPLOV
12. ок то бар

1492. Шпан ски мо ре пло вац 
Кри сто фер Ко лум бо пр ви пут 
сту пио на тле Но вог све та. 
По сле 33 да на пло вид бе од 
Ка нар ских остр ва ње го ва по са
да се ис кр ца ла на Ба хам ска 
остр ва, у уве ре њу да је реч о 
Ази ји.
1810. Дан ка да су се вен ча ли 
ба вар ски принц Лу двиг и сак
сон ска прин це за Те ре за по стао 
до га ђај го ди не и вре ме ном се 
пре тво рио у ба вар ске Ок то бар
ске све ча но сти пи ва и ко ба си
ца, Ок то бер фест.

13. ок то бар
1792. Пред сед ник САД Џорџ 
Ва шинг тон по ло жио ка менте
ме љац Бе ле ку ће, пред сед нич
ке ре зи ден ци је у Ва шинг то ну.
1884. Лон дон ска че тврт Гри нич 
уста но вље на као уни вер зал ни, 
нул ти ме ри ди јан, од ког се ра чу
на ју ге о граф ске ду жи не и вре
мен ске зо не на Зе мљи. 

14. ок то бар
1882. Ро ђен је ир ски др жав ник 
Емон де Ва ле ра, ли дер ре пу
бли кан ског по кре та “Шин фејн” 
(ир ски: Ми са ми) од 1917. до 
1926, пред сед ник Ир ске од 
1959. до 1973. 
1944. Не мач ки фелд мар шал 
Ер вин Ро мел, на зван “пу стињ
ска ли си ца” из вр шио је са мо у
би ство та бле том ци ја ни да да би 
из бе гао хап ше ње због уме ша
но сти у за ве ру про тив Хи тле ра.

15. ок то бар
1608. Ро ђен је ита ли јан ски 
фи зи чар и ма те ма ти чар Еван
ђе ли ста То ри че ли ко ји је от крио 
прин цип жи ви ног ба ро ме тра 
(То ри че ли је ва цев). 
1917. У шу ми Вен сен, на до мак 
Па ри за стре ља на је Ма та Ха ри, 
нај по зна ти ја же на шпи јун у 
Пр вом свет ском ра ту. 

16. ок то бар
1854. Ро ђен је ен гле ски пи сац 
ир ског по ре кла Фин гал О’Фла
ер ти Вилс, по знат као Оскар 
Вајлд.
1978. Пољ ски кар ди нал Ка рол 
Вој ти ла иза бран је за 264. 
по гла ва ра Ри мо ка то лич ке цр кве 
као пр ви не и та ли јан ски па па 
по сле 456 го ди на, ко ји је по том 
узео име Јо ван Па вле II.

17. ок то бар
1931. Кри ми на лац Ал Ка по не 
осу ђен на 11 го ди на за тво ра 
због из бе га ва ња пла ћа ња по ре
за. 
1997. У по жа ру из го ре ло Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште у 
Бе о гра ду. 

18. ок то бар
1692. По ста вљен ка менте ме
љац Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
код Но вог Са да, ко ја је по ста ла 
јед но од нај зна чај ни јих аустриј
ских стра те шких утвр ђе ња у 
бор би про тив Ту ра ка. 
1867. САД фор мал но пре у зе ле 
су ве ре ни тет над Аља ском, ко ју 
су 30. мар та 1867. ку пи ле од 
Ру си је за 7,2 ми ли о на до ла ра.

HOROSKOP

Среда, 12. окто бар
(29. сеп тем бар)

Пре по доб ни Кири јак Отшел ник 
– Михољ дан 

Четвр так, 13. окто бар
(30. сеп тем бар)

Све ти све ште но му че ник Гри го
ри је; Све ти Миха ил Кијев ски

Петак, 14.(1)  окто бар 
Покров Пре све те Бого ро ди це

Субо та, 15.(2)  окто бар 
Све ти све ште но му че ник Кипри
јан и Јусти на деви ца; Пре по
доб ни Андреј

Неде ља, 16.(3)  окто бар 
Све ти све ште но му че ник  Ди о ни
си је  А ре о па гит

Понедељак, 17.(4)  окто бар 
Све ти Сте фан и Јеле на (Шти
ља но вић)

Уторак, 18.(5)  окто бар 
Све та муче ни ца  Ха ри ти на; Све
ти све ште но му че ник  Ди о ни си је

Crkveni
kalendar

Пе сак тор та
Са стој ци: 5 пу дин га од ва ни ле, 

по ла ли тре мле ка, 24 ка ши ке 
ше ће ра, 2 мар га ри на, 300 г мле ве
ног кек са, 250 г ко ко са, 250 г мле
ве них ора ха, 23 ке си це шла га.

При пре ма: У мле ку са ше ће ром 
ску ва ти пу дин ге од ва ни ле. Ка да 
се сме са ма ло про хла ди до да ти и 
раз му ти ти мар га рин. Ма су по де
ли ти у 3 де ла. У пр ви део до да ти 
пла зму, у дру ги део до да ти ко кос, 
а у тре ћи део до да ти ора хе. Му ти
ти док се са стој ци не сје ди не. Део 
са мле ве ним кек сом рав но мер но 
рас по ре ди те по дну ка лу па за тор
ту, пре ко рас по ре ди ти део са ко ко
сом и на кра ју део са ора си ма. 
Уму ти ти шлаг. Шла гом пре ма жи те 
тор ту, са че кај те да се охла ди и 
по слу жи те.

• Жели те ли да забо ра
ви те све ваше нево ље? 
Носи те тесне ципе ле. 
• Одра стао си онда кад 
пре ста неш расти у виси
ну, а поч неш расти у 
шири ну.
• Желео бих да сам оно 
што сам био кад сам 
желео да сам оно што 
сам сад.


