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Dodeqene
Oktobarske nagrade

Po~ela izgradwa fiskulturne sale
u Ma~vanskoj Mitrovici
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ОБЕЛЕЖЕНО127ГОДИНАПОСТОЈАЊАКАЗНЕНОПОПРАВНОГЗАВОДА
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Промоцијакњиге
острадањимауказниони
Надамседаћепублика,каоичитаоциовекњигеспознатиједандеосвојеисторије,

препознатиодређенествари,алисуштинаједа,наконовога,минаставимодаље,да
наставимоданапредујемо,дарадимонасебиидаподижемонашудржавуунајбо
љојмогућојмери,кажеАлександарАлимпић,управникКазненопоправногзавода

У сре ду, 12. окто бра је 
одр жа на про мо ци ја књи ге 
„Стра да ње Срба у митро вач
кој казни о ни током дваде се
тог века“, пово дом обе ле жа
ва ња 127 годи на посто ја ња 
Казне но поправ ног заво да 
Срем ска Митро ви ца. Аутор 
књи ге, др Ђор ђе Цви ја но
вић, дирек тор Основ не шко
ле „Сло бо дан Бајић Паја“, 
иста као је да је исто ри ја 
важна за све наро де, тако и 
за срп ски.

– Један од пово да за ову 
књи гу био је при каз исто
ри је гра да из пер спек ти ве 
инсти ту ци је, која је пре ва зи
шла окви ре малог гра да као 
што Митро ви ца. Ту су бора
ви ли мно ги људи, не само 
због тога што су почи ни ли 
неко лоше дело, јер је било 
и оних неду жних, у мно го 
лошим усло ви ма, у вре ме 
Аустро у гар ске. Изме ђу два 
свет ска рата су ту бора
ви ли кому ни сти, у вре ме 
Неза ви сне држа ве Хрват ске 
Јевре ји, Срби, наци о нал
не мањи не и дру ги наро ди. 
Уста но ва ника да није била 
пасив ни посма трач. Затвор 
је отва рао и затва рао посеб
не хро но ло шке стра ни це, 
врло често и неви дљи ве за 
све оне ван одво је ног све та, 
опа са ног висо ким зидо ви ма. 
Каза мат виђен и дожи вљен 
изну тра има сасвим дру га чи
ју сли ку, где вла да ју посеб на 

мери ла вред но ва ња ства ри 
и људи, казао је Цви ја но вић.

Данас је затвор уста но ва 
општег типа, са затво ре ним, 
полу о тво ре ним, отво ре ним 
оде ље њи ма и при тво ром. 

– У свом посло ва њу КПЗ 
Срем ска Митро ви ца поста
вио је неке пот пу но нове 
трен до ве, ресо ци ја ли за
ци ју лица лише них сло бо
де уз помоћ паса и коња, а 
посто је и број ни про гра ми 
обу ке за зани ма ња која су 
дефи ци тар на на тржи шту 
рада. Тако се нашим осу ђе
ни ци ма пове ћа ва ју шан се 
да, кад иза ђу на сло бо ду 
нађу себи посао и обез бе де 
егзи стен ци ју. Води мо рачу на 
и о спорт ским актив но сти

ма, рекао је Дејан Царе вић, 
дирек тор Упра ве за извр ше
ње кри вич них санк ци ја.

Алек сан дар Алим пић, 
управ ник митро вач ког КПЗа, 
као уред ник и изда вач књи ге, 
рекао је при ли ком све ча но
сти, да је сећа ње спо ме ник 
твр ђи од сва ког каме на.

– Ако смо људи опро сти
ти мора мо, али забо ра ви ти 
ника да не сме мо. Митро
вач ка казни о на сама по 
себи је исто ри ја. Народ који 
не позна је сво ју исто ри ју, 
има неиз ве сну будућ ност. 
Надам се да ће публи ка, као 
и чита о ци ове књи ге спо зна
ти један део сво је исто ри је, 
пре по зна ти одре ђе не ства
ри, али сушти на је да, након 

ово га, ми наста ви мо даље, 
да наста ви мо да напре ду је
мо, да наста ви мо да ради мо 
на себи и да поди же мо нашу 
држа ву у нај бо љој могу
ћој мери, каже Алек сан дар 
Алим пић.

Књи га опи су је исто ри ју 
затво ра, од њего вог осни ва
ња 1895. годи не. При ка зу је 
стра да ња Срба у њему од 
почет ка два де се тог века до 
1918. годи не када је затво
ром упра вља ла Аустро у гар
ска, а затим и бора вак осу
ђе них у вре ме Кра ље ви не 
Југо сла ви је. Потом се нижу 
пода ци о стра да њи ма 1942. 
годи не, а онда и слу ча је ви 
поли тич ких затво ре ни ка.

А.Д.

АлександарАлимпић ЂорђеЦвијановић ДејанЦаревић

Промоцијакњиге
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Уна пред отпла ће на сра мо та
Председник Србије Алексан

дарВучићуобичајио једана
хрватске,бошњачкеи,разуме

се, српске злураде најаве његовог
скорог слома и увођења санкција
Русији одговара подсећањем да је
прошло, на пример, сто педесет,
сто деведесет, двеста или двеста
десетдана,аСрбијасанкцијеРуси
јинијеувела.Притоменеоткрива
када ће и дали ће уопштеСрбија
увестисанкцијеРусији.
Изаоваквогмерењаиздржљиво

сти српског противљења санкција
ма неки виде напросто разоблича
вање пропагандних лажи против
Србије,што је вероватно најближе
истини.
Неки,међутим, овомерење про

лазногвременасрпскеиздржљиво
сти у неувођењу санкција Русији
виде знак да ће санкције једном
бити уведене, али ће се Русима
моћидакаже:вистенамасанкције
увели трећегдананаконштоих је
Западувео,амисмотовамаучи
нили,например,двестапедесетог
дананаконштоихјеЗападувео.
Тако јеовопредседниковомере

ње пролазног времена разумео
председник парламентарног одбо
разаКосовоМилованДрецун,који
велидаћеСрбија„унекомтренутку
увести санкције Русији” како би
смањила притисак за пуштање
КосовауУН.Укометренутку?Кад
штетаоднеувођењасанкцијабуде
већаодкористи.
АкојеТанјугтачнопренеоДрецу

ново разумевање Вучићевог мере
њапролазногвременанеувођења
санкција Русији, и ако је Дрецун
доброразумеопредседника,Срби
ја је на путу да поентира против
Русијесанајмање250данаразли
кеуантисанкционојиздржљивости!
Дрецунније једнисрпскизванич

никкојимислидазнаштасекрије
из Вучићевог мерења пролазног

времена антисанкционе издржљи
вости Србије. Дрецун је за Танјуг
изјавиодагаизненађујештоРусија
саманепрепознатежинуситуације
укојојсеСрбијаналази,иакоруски
званичници признају да се врши
снажанпритисакнаСрбију.Русису
заузети својим проблемима, каже
Дрецун,алиинасгурајууновепро
блеме. Није објаснио у какве про
блеме осим ако се од Русије не
очекуједасамасебиуведесрпске
санкцијепротивње.

ДанашњаПутиноваРусија стиди
сеоногнесрећногувођењасанкци
јаСрбијикоје јепредузелаЈељци
новаРусија.
ИСрбијаће,макаруантисанкци

оној издржљивости многоструко
надмашила Јељцинову Русију,
морати да се застиди. Бар једном
годишње, у октобру, у месецу у
коме су Руси за ослобађање Бео
градаположили960животаимного

унапред одрадили за Јељцинову
срамоту.
Ако историја потврђује да се

западњачкинасртајинаистокпона
вљају као испод индига, онда је
неумесно изводити дневну рачуни
цумањекористинегоштете.
До овог лицитирања коришћу и

штетом од не увођења санкција
Русији нисмо знали да је односе
између Србије и Русије тако лако
прорачунатисатриданаантисанк
ционе издржљивости ондашње
Русијеисанајмање250данаанти
санкционеиздржљивостиданашње
Србије.
Акојетаколакочакионоштоје

веома тешко, онда ће једног бити
лакоизрачунатида јемањаштета
од одустајања од Косова него од
признањањеговенезависности.

Они који лако израчунавају
већу штету од користи у
односу Србије према Русији

могулакоидапровересвојурачу
ницу. Ако упитају Запад шта нам
нуди за увођење санкција Русији
добиће одговор: нудимо вам да
будете на правој страни историје!
Али,поштоћетебитиновинапра
вој страни историје не можете
одмахбитиједнакисаонимакојису
дуго на правој страни, и морате
проћи кроз промене да бисте се
квалификовали заместо на правој
страниисторије.
Ако упитају Западшта нам нуди

за признање независности Косова,
добиће одговор: нудимо вам бржи
путкаЕвропскојунији!Алитајбржи
путнијебашбрзаконистенаправој
страниисторије,акобомбардовање
Србије сматрате злочином уместо
поуком, ако нервирате суседе
митомоЈасеновцу,акоСрбепреко
Дрине подбуњујете некаквим пра
вимаизДејтонскогуговора,акотвр
доглавоверујетедавамјејезиквећ
родноосетљив.
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Дана шња Пути но ва 
Руси ја сти ди се оног 
несрећ ног уво ђе ња санк
ци ја Срби ји које је пред у
зе ла Јељ ци но ва Руси ја. 
И Срби ја ће, макар у анти
санк ци о ној издр жљи во
сти мно го стру ко над ма
ши ла Јељ ци но ву Руси ју, 
мора ти да се засти ди. 
Бар јед ном годи шње, у 
окто бру, у месе цу у коме 
су Руси 1944. за осло ба
ђа ње Бео гра да поло жи
ли 960 живо та и мно го 
уна пред одра ди ли за 
Јељ ци но ву сра мо ту

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПОЛО ЖЕН КАМЕН ТЕМЕ ЉАЦ ЗА ФИСКУЛ ТУР НУ САЛУ У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ
У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Гради се мул ти функ ци о нал на 
спорт ска хала

Са новом шко лом и новом фискул тур ном салом уче ни ци и запо сле ни 
ће има ти савре ме не усло ве за рад и бора вак и пости за ње бољих резул
та та, изја ви ла је гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић
Председник Покрајинске

владеИгорМировић и гра
доначелница Сремске
Митровице положили су
каментемељацзаизградњу
фискултурне сале уОснов
ној школи „Добросав Радо
сављевићНарод“уМачван
скојМитровици,ууторак11.
октобра. Том приликом су
истаклида јеово још једна
важна инвестиција у обла
стиобразовањаиулагањеу
здравиједетињство.
– Ово је почетак великог

посла, инвестиције чија је
вредност око 430 милиона
динара, коју заједнички
финансирају Покрајинска
влада и Град Сремска
Митровица, а чијом реали
зацијом ће деца добити
нову фискултурну салу где
ће развијати спортске
вештине и користити сло

бодно време за спортске
активности,изјавиојепред
седникМировићизразивши
очекивање да ће радови
бити завршени у планира
номроку.

Игор Мировић је оценио
да је образовање изузетно
значајнозачитавунацију,а
дајевеомаважноукаквим
условимаседецашколујуи
бораве, нарочито у мањим

срединама, те ће стога
Покрајинска влада у још
већем обиму наставити са
финансирањем припреме
пројектне документације,
санацијепостојећихобјека

Пола га ње каме на темељ ца за фискул тур ну салу

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица 
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Игор Миро вић Све тла на Мило ва но вић Сла ђан Папић
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таосновнихисредњихшко
лаиизградњеновихширом
Војводине.
– Мање средине траже

значајнијупажњуиподршку
да би се очувале и зауста
вилемиграције.Овашкола
има још шест подручних
одељењаитаквихпримера
има пуно, а наш је циљда
свакушколусачувамо,како
бисмо одржали наша села,
навеојеМировић.
Пројектом је предвиђено

дасалабудеповршине995
квадратних метара, која ће
задовољаватипотребесвих
спортоваудворанама.Пла
ниране су и трибине за
посетиоце, капацитета 205
седећих места. Осим тога,
предвиђена је и изградња
просторија за ђачки ресто
ран,учионицазатехничкои
дневниборавак.
– Сремска и Мачванска

Митровицаимајузаједничку
историју, али и будућност.
Изградили смо овде нову
школуирешиливишедеце
нијски проблем. Са новом
школоминовомфискултур
ном салом ученици запо
слени ће имати савремене
услове за рад, боравак и
постизање бољих резулта
та, изјавила је градоначел
ница Сремске Митровице,
СветланаМиловановић.
Директор школе, Слађан

Папић, нагласио је да је
севернаМачваодувекима
ла квалитетне спортисте,
који ће убудуће имати још
бољеуслове.
– Нисмо имали до сада

гдедаприпремамодецуза
спорт.Користилисмолива
ду испод кеја, али само
кадајелеповреме.Тамосу
децаигралафудбал,имали
смо вратило и импровизо
валисмоодбојкашкитерен.
Хтели смо да анимирамо
децунанекиначинидасе
ониимајугдедружити.Изу
зетно нам је драго да се
сада ради на изградњи,
имаћемо у потпуности сре
ђенушколуисалу,несамо
за децу Мачванске Митро
вице, већ и околних села,
изјавиојеСлађанПапић.
Догађају су присуствова

лииминистарпољопривре
де, шумарства и водопри
вреде Бранислав Недимо
вић, покрајински секретар
за спорт и омладину Дане
БастаидиректорУправеза
капитална улагања Војво
динеМилошМалетић.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

ТОМИ СЛАВ МОМИ РО ВИЋ У РУМИ: После рекон струк ци је, 
отво ре на део ни ца пру ге Бео град  Шид

Од Руме до Бео гра да
за 50 мину та

Министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструкту
ре Томислав Момировић је
обишао румску Железничку
станицу 14. октобра и том
приликом истакао да му је
велико задовољство што је
коначно завршена рекон
струкција пруге код Голуби
нацаидајепоновоуспоста
вљен саобраћај не само за
Руму, већ и за Сремску
Митровицу, Шид, али и за
ШабациЛозницу.
–Инсистираосамдапусти

моусаобраћајовупругу јер
она представља директну
железничку везу са Београ
дом за више од 200.000
људи. Од данас су Шабац ,
Лозница, Рума, Сремска
Митровица и Шид директно
повезани са Београдом изу
зетноквалитетномжелезнич
ком инфраструктуром тако
даседанасодРумедоБео
градапутује50минута,рекао
јеминистарМомировић.
Отварањемшидских коло

сека је после три године
поново успостављен дирек
тан путнички саобраћај на
релацији Београд центар –
Шид (прекоРумеиСремске
Митровице) и Београд цен
тар – Мали Зворник (преко
Руме,ШапцаиЛознице).

Министар је рекао да
постоји иницијатива европ
ских партнера, покренута из
Љубљане, да поново сао
браћавознапрузиЉубљана
–Загреб–Београд.
– Желим да људи уђу у

новевозовекојесмокупили,
да осете тај нови талас
инвестиција, пре свега у
железницу. Ми смо заиста
железнички лидери на Бал
кану.Овдесенерадисамоо
брзомвозуизмеђуБеограда
иНовогСада,већовеликом
бројуградовакојисуповеза
ни железницом. Нећемо
стати док највеће градове,
докважнежелезничкечворо
ве не повежемо, истакао је
ТомиславМомировић и поз
вао све грађане да користе
возове када путују за Бео
град, јер тиме учествују и у
смањењу емисије штетних
гасова, с обзиром да је
железница еколошки најоп
тималнијивидсаобраћаја.
Министра Момировића је

на Железничкој станици
дочекала председница
ОпштинеАлександраЋирић
сасарадницима.
Она је подсетила да се

Рума налази на раскрсници
важнихсаобраћајница,алије
и железничко чвориште.

Управотаквапозицијајеути
цалаидабројнеинвестиције
дођуурумскуопштину.
– Велики број компанија,

поготовоинвеститоракојису
упротеклихнеколикогодина
отворили производне погоне
у нашој општини, користи
железничкисаобраћајзасла
њеилидопремањематерија
лаисировина.Одговорност
наскаолокалнесамоуправе
је да побољшамо саму
инфраструктуру на нашој
железничкој станици, при
ступ железничкој станици,
такође да учествујемо са
Министарством и другим
самоуправамаудаљемуна
пређењу овог железничког
правцапремаШидуипрема
Београду.Данашимграђани
ма покажемо колико су
заправовозовивећсадауна
пређени, колико је квалитет
није, брже и једноставније
данас путовати возом до
Београда, истакла је Алек
сандраЋирић.
Она је указала и на пода

такдајеуРумипрвивозкре
нуодавне1898.године.Кроз
читав20.векпаисадау21.
веку, кроз Руму пролази
велики број не само путнич
ких, већ и транспортних и
међународнихвозова. С. Џ.

Обилазак Железничке станице у Руми
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ИРИГ: ПОТ ПИ СА НО 29 УГО ВО РА ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ МЕРА ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ

Штед ња енер ги је све акту ел ни ја

Уговори између крајњих корисника за
мереенергетскесанацијенапородичним
кућамаистановима,односнограђанаи
извођачарадовапотписанису7.октобра
узградиОпштинскеуправеуИригу.
Трећијенаовимуговоримабиопотпис

председника Општине Тихомира Стоја
ковића.
Ове године средства за суфинанси

рање неке од мера енергетске санаци
је добило је 29 подносилаца захтева, а
укупна средства за субвенционисање
мерасуовегодинеизносила3,5милио
надинара.Међукорисницимајенајвише
њих  24 конкурисало за замену стола
рије, три су добила средства за фаса
ду,адвакорисниказанабавкукотлана
природни гасипелет.Шестпривредних

субјеката је одређено за реализацију
овихмерачетиризазаменустоларије
ипоједанзафасадеикотлове.
–Укупнавредностсубвенцијејеизно

силадо50проценатавредностипредра
чуназасвакумеру.Средстваувисиниод
3,5милионадинарасуобезбедилиУпра
везаподстицањеиунапређењеенергет
скеефикасностиилокалнасамоуправа.
Највеће интересовање грађана је било
за замену столарије, а остало је још
500.000динаразасоларнепанеле.Иза
брани су привредни субјекти који ће то
радити, апозивће се за заинтересова
неграђанеотворитикадаМинистарство
да сагласност, односно одњих очекује
мо модел јавног позива, каже Богданка
Филиповић Лекић, која је руководилац

пројекта енергетске санације породич
нихкућаистановауиришкојопштини.
Председник Општине Ириг, Тихомир

Стојаковић кажеда је задовољанодзи
вом, јер се на конкурс јавило 57 грађа
на, а њих 29 је и добило средства за
суфинансирање мера енергетске сана
ције.Додаједаће сеи следеће године
определити средства за овемере било
у суфинансирању са Министарством
рударстваиенергетикеили,аконаредне
годиненебудеовогпројекта,општинаће
самаиздвојитиодређенасредства.
– У сваком случају определићемо

средстваимислимдаћетобитисвака
ковишенегоовегодине,барзамилион
динара,кажепрвичовекиришкеопшти
не. С. Џаку ла

Пот пи си ва ње уго во ра о енер гет ској сана ци јиТихо мир Сто ја ко вић 

ОКРУ ГЛИ СТО У ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ 

Сарад ња шко ла и врти ћа
Округлистозаваспитачеиучитељена

тему  „Приказрезултатаакционогистра
живањаозначајуповезивањапредшкол
скеустановеиосновнешколе“одржанје
уДУ „Дечијарадост“уИригу7.октобра.
Овоистраживањејереализованоуокви
руЕРАЗМУС+пројекта„Развојкомпетен
цијарефлексивнихпрактичаразатранзи
ционе процесе између вртића и школа“,
чијијекоординаторТенингцентар„Коцев
ски”изНовогСада,апартнеривртићииз

Словеније,МакедонијеиБугарске.
У истраживању су учествовали васпи

тачиизДУ„Дечијарадост“иучитељииз
ОШ„ДоситејОбрадовић“изИрига.
Предмет овог истраживања предста

вљајупотребедеце,васпитачаиучитеља
натемуекологијаувртићуишколи.
–Нашимистраживањемдошлисмодо

резултатакојинасохрабрујуунастојању
дасекреирајуновипутевисарадњеизме
ђу вртића и школе у циљу унапређења

транзиционихпроцесаизмеђудванивоа
образовања.Показаноједапостојевише
негодовољниусловидасеостварикон
тинуитетуобразовањуиваспитањудеце
уобластиекологије, каоидасеоргани
зујумноге заједничкееколошкеактивно
сти. Тиме се омогућава  боље упозна
вање васпитача и учитеља и њиховог
начина рада у образовању и васпитању,
деципредшколскогузрастасеприближа
ва  свет основнешколе и омогућава да
усарадњисаученицима бољеупознају
школскоокружење,кажеЈеленаВидано
вић,директоркаДУ„Дечијарадост“.
Оваква истраживања су се показа

ла као потреба и не захтевају превели
коангажовањепрактичара,адајувеома
значајне повртане информације за уна
пређивање васпитнообразовне и обра
зовно–васпитнепраксе.
Закључено је да је потребно допуни

ти план рада стручног актива васпита
ча и учитеља, како би деца имала што
вишезаједничкихеколошкихактивности.
Такође,унаредномпериодућесеуово
истраживање укључити и ОШ „Милица
СтојадиновићСрпкиња“изВрдника.

С. Џаку ла
Окру гли сто у ири шком врти ћу
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РАДИ СЕ ДЕО НИ ЦА ПУТА ОД РЕСТО РА НА „ПУТ НИ К“
ДО КРА ЈА НАД ВО ЖЊА КА

Затво рен пут за Вој ку

Одпетка14.октобразбогреконструкци
је затворен је пут од Старе Пазове ка
Војки. Ради се деоница од ресторана
„Путник“до крајанадвожњака каои сам
надвожњак.Путћебитизатвореннаред
них30данаинадлежниапелујунавозаче
да користе алтернативни правац преко
НовеПазове.
У„Ласти“сазнајемодаћедоотварања

пута сви путници који чекају аутобус за
Војку на станици „Путник“ то од сада
чинити на тзв. „Дунав“ станици према
НовојПазови,штојеноватрасааутобуса
заВојкуиKрњешевце.
Радовинаовојдеоницидеосувелике

реконструкцијепутнемрежеСтариБанов
ци  Нова Пазова  Војка  Kрњешевци.
Наконзавршеткаоведеонице,радовисе
премештају на део од центра Војке до

KрњешевацаинадеоодцентраВојкепа
докружногтокауНовојПазови.Деоница
од ауто  пута до кружног тока у Новој
Пазовинедавнојезавршена.
Уређење путне инфраструктуре у

Општини Стара Пазова приоритет је у
овој години, а колико је локална самоу
праваозбиљносхватилапројекатдоказу
јечињеницадајеуњегауложеночак980
милионадинараштопредстављанајвећу
инвестицију у историји општине Стара
Пазова.
Инвестицијом од готово милијарду

динара и рехабилитацијом наведених
деоницаустаропазовачкојопштиниуна
пређује се постојећа путна мрежа која
повезује аутопут, локалне и регионалне
центреиподиженивоопштебезбедности
друмскогсаобраћаја. Д. Г.

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТА
СТА РА ПАЗО ВА – ИНЂИ ЈА

Ста ри пут
у новом руху
ПутизмеђуСтареПазовеиИнђијеће

ускоробитиреконструисан.Овајправац
једеодржавногпутаР100којисепружа
одБеоградадоНовогСадапреконасе
љених места, и након изградње ауто 
путајепознатијикао„старипут“.Највећи
део ове трасе између Новог Сада и
Инђије јевећреконструисан,аунаред
номпериодунареддолазиидеоизмеђу
СтареПазовеиИнђије.Путјеоддржав
ногзначајаиунадлежностиЈП„Путеви
–Србије“ које је одговорно за његову
реконструкцију.Најпрећесерадитидео
ница од изласка из Старе Пазове ка
Инђији у дужини од 3 км. У одређеним
фазамареконструкцијепутћебитипот
пуноблокиранпаћесекориститиобила
зница преко Голубинаца или се може
ићиаутопутем.
Знаковивезанизаалтернативнеправ

цесувећпостављениичекасезванич
ноодобрењепочеткарадова. З. К.

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

ПОЧЕ ЛА КАМ ПА ЊА ШЕЋЕР НЕ РЕПЕ   

Род задо во ља ва ју ћи, сласт мала
Вађење шећерне репе ове године

малокасноуодносунапретходну.Уста
ропазовачкоматарујеиманамалоповр
шинаизатопроизвођачинисунижурили
саовимпослом.
УЗемљорадничкојзадрузи„Агропром“

уСтаројПазовигдеподшећерномрепом
имају550хектара,почелаје7.октобра.
Први показатељи приноса са скинутих
10одстоповршинасекрећуоко80тона
по хектару,  што је задовољавајуће с
обзиромнанеповољневременскеусло
ве,којисупратилипроизводнициклус.
–Заовугодинутојеможеморећиекс

трагодинасобзиромнатодајегодина
била јако сушна. Зато смо и чекали са
почеткомкампање,такодаовирезулта
ти сада су задовољавајући и ако буде
овакавроддокраја,бићемозадовољни,
кажеЗлаткоПјетловић, агрономуовом
предузећу.
Коренјенаовомтеренуздрав.Про

ценат трулежи се креће у неким нор
малним границама од 1 до 3% , али у
ДоњемСрему ће бити проблем, међу
тим слатки корен ове године није
довољносладак.Кишеусептембрусу
утицаленањеговутежинукорена,али

јесдругестранеизгубионасласти.
–Дигестијасекрећеоко1415проце

натааакоузмемоуобзирсушнугодину,
тонијезадовољавајућадигестија.Можда
јетоипоследицакиша,јерсуонедопри
неле тежини корена, али је због тога
изгубљенасласт,алисенадамодаћедо
крајакампањаитадасеповећа,рекао
јеПјетловић.
Вађењешећернерепебипремапро

цени, требало да се заврши до краја
новембра,тесенадајудасластдостићи
стандардних 16 процената. Свешто се
извади, не лагерује се већ се одмах
одвозиушећерану.Шећернарепасеове
године налазинасвега1500хектарау
старопазовачкојопштини,итоуглавном
напарцеламапољопривреднихпредузе
ћаизадруга,уиндивидуалномсекторује
имајакомало.  З. Кожик
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Доде ље не Окто бар ске награ де

Са поно сом и посеб ном захвал но шћу обе ле жа ва мо сећа ње на исто риј ску побе ду 
нашег наро да за сло бо ду. Овим пра зни ком се под се ћа мо на то да тре ба да чува мо 
Бео чин и све оно што је у њему лепо, изја ви ла је пред сед ни ца општи не Биља на Јан
ко вић
ПоводомобележавањаДанаопштине,

током читавог октобра се у том месту
одржавају бројне културне, спортске и
друштвене активности. У недељу, 16.
октобра,насамДанослобођењаБеочи
науДругомсветскомрату,традиционал
но су у преподневним сатима положени
венциицвећенаспомен–обележјеСте
вануПетровићуБрилету.Томчинупрису
ствовала је председница Општине Бео
чинБиљанаЈанковићсасвојимсарадни
цима, као и бројни мештани. Поред
локалнесамоуправеначелусапредсед
ницом, венце су положиле и делегације
месне заједнице Беочин град, затим
СУБНОРа, Војске Републике Србије,
ОпштинскогодбораСоцијалистичкепар
тије Србије, Општинског одбора Српске
напредне странке, као и делегација из
братскеМесне заједницеУгљевик.При
сутнимасенајпреобратилапредседница
општине,која јечеститаласвојимсугра
ђанимаДанопштине.
–Сапоносомипосебномзахвалношћу

обележавамосећањенаисторијскупобе
дунашегнарода за слободу.Овимпра
зникомсеподсећамона тода требада
чувамоБеочинисвеоношто јеуњему
лепо, а наравно да у будућности сви
заједно дајемо подстрек и нове идеје.
Планови и визије за развој Беочина
постоје,дабионбиоместодоброгодра
стања за нашу децу и бољу сигурност
целеопштине,изјавилајеБиљанаЈанко
вић.
Наконцеремонијенаспоменобележју,

унаставкупрограмаобележавањаДана

општинејеодржанасвечанаседницана
којој су додељене Октобарске награде,
признањаизахвалнице, заслужнимгра
ђанима,којисусеистаклиусвомрадуи
доприносу за развој Беочина. Поред
бројних гостију иделегација, овомдога
ђају присуствовао је и Бранко Ћурчић,
потпредседник Покрајинске владе.
Награде су доделили председница
општине Биљана Јанковић и Немања
Вилић председник Скупштине општине
Беочин.
– Добитници Октобарских награда би

требалода знајуда јеово једаноднај

лепших тренутака, који грађанин или
привредно друштво Беочина могу да
доживе, као сатисфакцију за све оно
чемусудопринелисвојимрадомизала
гањем за напредак општине, поручио је
НемањаВилић.
Октобарске награде додељене су

манастируРаковацзаизузетнерезулта
тенаочувањустарогиформирањуновог
библиотечког фонда и уређењу мана
стирскебиблиотеке.Собзиромнатода
Октобарсканаграда,поредплакатепод
разумева и новчану награду, манастир
Раковацјесвојасредствапоклониобео

Биља на Јан ко вић Исмет Аде мов ски

Добит ни ци Окто бар ских награ да и захвал ни ца
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Пред сед ни ца Општи не
и ђаци саде дрво

чинској основној школи. За резултате у
унапређењупроизводњевоћа,едукације
воћараупримениагротехничкихмераи
пласману производа, Октобарска награ
да је додељена Милану Ковачевићу из
Черевића,чијејегаздинствоједаноднај
већих извозника на руско тржиште.
Плакету задобру сарадњу салокалном
самоуправомдобиојеиМаркоПопадић,
директор београдске „Градске чистоће“,
која је вишезначном донацијом унапре
диларадЈКП„Бечин“.Уњеговоимепри
мио је награду сарадник Зоран Живко
вић.
ЗапосебандоприносафирмацијиБео

чина, Октобарска награда је отишла у
руке Друштва љубитеља фотографије,
филмскихивидеоостварења„Беофото“.
Награду примио председник друштва,
ИсметАдемовски,којисеиобратиопри
сутнимауимесвихнаграђених.
–Захвалиобихсепредлагачима,коми

сијииграђанимаБеочина.Занасјеова
наградаврлозначајна.Тојекрунанаших
15годинарада.Трудимоседарадимона
афирмацији беочинске општине и
мислим да у томе успевамо кроз разне
пројекте,рекаојеИсметАдемовски.
ЗахвалницеОпштинеБеочиндодељују

сезадоприносафирмацији.Првузахвал
ницу је локална самоуправа доделила
постхумно, Светозару Кокићу, а награду

јепримилањеговасупругаСоњаКокић.
Захвалница једодељена зарезултате у
здравственој заштити становникаМиле
ниСтјепановић,која јесадаупензији,а
највећидеорадногвекајепровелаубео
чинскомДомуздравља,алиидрРужици
Недић,заборбутокомпандемијевируса
корона.Зарезултатеуобластитехничких
наука захвалницу је добила др Дајана
Бјелајац,азарезултатеумузичкојумет
ности је захвалница припала Милици
Кеча.Заистицањеизалагањеуоргани
зацијикултурнихманифестација,захвал
ница је припала Удружењу „Мирошкине
рукотворине“изРаковца.РадомирЛазић
раднивекјепровеоуобластипротивпо
жарнезаштитеиванреднихситуација,те
јењемуурученазахвалницазадопринос
заштитиимовинеистановникаБеочина.
Професор Драган Митић захвалницу је
добио због унапређења васпитно обра
зовног рада у Основној школи „Јован
Грчић Миленко“, а свештеник Милош
Маријанац за исказану енергију за уна
пређењедуховногживотаграђана.
Свечану седницу у Дому културе је

пратиоипригоданкултурно–уметнички
програм,укомсуучествовалиистарији
имлађиБеочинци,алиигостујућимузич
кииплеснисастави.

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

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Пола га ње вена ца на спо ме н – о бе леж је

Кул тур но  – у мет нич ки про грам све ча не сед ни це

Акци ја
озе ле ња ва ња
ПоводомобележавањаДанаопштине

Беочин, 16. октобар, организоване су
Октобарске свечаности. Поред других
бројних активности, 12. октобра је одр
жана акција озелењавања простора
између Дома културе иОсновнешколе
„ЈованГрчићМиленко“.Уакцијисууче
ствовалиученицишестогразреда,апри
дружилаимсеипредседницаОпштине,
БиљанаЈанковић.
– Заједнички циљ нам је да Беочин

буде лепши, зеленији и чистији. Акција
озелењавања са Јавно комуналним
предузећем„Беочин“иђацимаОсновне
школе„ЈованГрчићМиленко“допринела
је томе да подигнемо еколошку свест,
изјавилајеБиљанаЈанковић.
Засађенојетридесетаксадницакопри

вићаицрвенолиснешљиве.

– Идеја нам је била да направимо
хладнаовојстази.Драгомиједасмосе
скупили да организујемо ову акцију, а
наставићемосаозелењавањемиубуду
ће,кажеВелимирВуковићчланОпштин
скогвећа.
Какобиактивностибилеусмеренена

унапређење и побољшање квалитета
животаБеочинаца,надлежнокомунално
предузећећеунаредномпериодустави
ти фокус на сарадњу са најмлађима и
њиховуедукацијуоекологији.
– Подизање еколошке свести је врло

важно код деце, јер код нас старијих
постоји формирана свест. Код деце је
битно да се она формира што раније,
како би стекли осећај за своју околину,
дастекнуосновнообразовањеоживот
номпростору.Њихово је учешће веома
важно, интересантно им је, научили су
нешто ново, те ћемо то чинити чешће,
обећао је Мина Минић директор ЈКП
„Беочин“.
Октобарске свечаности у сарадњи са

јавнимпредузећимаиустановамакулту
ре,здравства,образовањаиспортаима
јузациљдасеанимирајуграђани,дасе
укључеујавниживот,каоидазаједнич
кимснагамаутичунатодаБеочинбуде
јошразвијенији.

А. Д.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА: ТРЕ ЋИ РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА

У општин ској каси
3,8 мили јар ди дина ра

Пред нама је муко тр пан и одго во ран рад, јер пре све га жели мо да оправ да мо овај 
рекор дан, исто риј ски буџет од 3,8 мили јар ди дина ра. Про шле годи не има ли смо укуп
но 112 јав них набав ки. Ми смо само до јуна ове годи не спро ве ли 112 јав них набав ки, 
што зна чи да ћемо их до кра ја годи не има ти пре ко 200. Само тај пода так гово ри којим 
тем пом и коли ко ради мо на уна пре ђе њу живо та наших сугра ђа на, пору чи ла је пред
сед ни ца Општи не Алек сан дра Ћирић

Свакакода јенаскупштин
ској седници највише пажње
одборника изазвао предлог
трећегребалансаопштинског
буџета.
Оваседницајеодржана13.

октобра,априходиипримања
буџетасуусклађенисарасхо
диманавишемнивоу,такода
трећим ребалансом буџет
румске општине достиже
рекордних нешто преко 3,8
милијардидинара.
Основни разлог за реба

ланс, како је одборнике
информисала Биљана
Дамљановић, шефица Оде
љењазафинансије,привреду
и пољопривреду, лежи у
чињеницидајеМинистарство
финансија одобрило повећа
ње масе средстава за плате
за око 12,5 милиона динара.
Увећање масе средстава за
плате се односи на плате
запослених у УПВО „Полета
рац“ будући да отварање
новогвртића„Коцкица2“зах
тева ангажовање 40 нових
радника.Такође,извршено је
и преусмеравање средстава
саапропријацијакојесенеће
извршитиупредвиђеномоби
мунаоне гдеће недостајати
средства,какобисеомогући

лонесметанофункционисање
Општинедокрајагодине.
Коментаришући ребаланс

са скупштинске говорнице
Александра Ћирић, председ
ницаОпштинејеистакладаје
овај историјски буџет показа
тељ вредног и одговорног
рада локалне самоуправе у
свимсегментима,ауинтере
суграђана.
–Тешкојеиздвојитинајбит

нијеуовомребалансубуџета.
Имамо капитална улагања
готовоусвесегментеживота,
почев од јавних предузећа и
установакултуре,одсоцијал

не до здравствене заштите,
од образовања па до спорта.
Многи сегменти су неправед
но били запостављени током
претходнихгодина,паидеце
нија.Поноснисмоштоимамо
прилику да сада током ових
година,овогмандата,обухва
тимосвеоношторанијеније
никадабилонипомислидасе
реализује, а камоли да се
оствари.Имамомогућностда
учествујемо у реализацији
једног историјског подухвата,
атојецелокупнаобнованаше
општине, поручила је пред
седницаЋирић.

Она је подсетила да је до
садауЈП„Комуналац“уложе
но113милионадинараиова
квихулагањаниуједнопред
узеће није било у протеклих
пет деценија. Најавила је и
великаулагањакојапредстоје
у ЈП „Водовод“ за који је
издвојено26милионадинара
за набавку мини багера и
камионасаплатформом.
 –Циљнам једапојачамо

ефикаснострадајавнихпред
узећа како би грађани били
задовољни нашим радом и
какобиживелиу једнојздра
вој средини, истакла је онаи
додала да ће се до краја
календарске године велики
део онога што је обећано и
остварити.
То се односи и на свих 10

урбанихџеповауцентру гра
да за која су за пола године
урађенаидејнарешења,адо
краја године ће се урадити
пројектнотехничкадокумен
тацијадабисенареднегоди
не ушло у реализацију тих
пројеката.
Свакакоједанодспоменика

по којем је Рума позната је
Споменик револуције који
није сређиван од 1973. годи
не, када је постављен на

ОдборнициСОРумасуна
овојседницизав.д.директо
ра Туристичке организације
Рума именовали Марију
Ћуић,дипломираногеколога
зазаштитуживотнесредине,
докједосадашњав.д.дирек
торка Татјана Дошен подне
лаоставку.Зав.д.директора
КЦ„БранаЦрнчевић“имено
вана је поново Катарина
Филиповић,азав.д.дирек
тораУстанове„Солидарност“
БраниславПавић.

Име но ва ња

Мари ја Ћуић

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

Алек сан дра Ћирић о реба лан су Биља на Дамља но вић
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Градскитрг.Дабисеонпотпу
но уредио издвојено је 18,7
милиона динара. Значајна
средства су уложена, али ће
се и даље улагати у културу.
Поред Културног центра, још
већа средства ће отићи за
Завичајни музеј Рума где се
докрајамандатаочекујуула
гања од преко 100 милиона
динара.
– Та зграда стоји у центру

од1772. године, никосеније
сетионидаокречитузграду,
дапромениврата,столарију...
Ми ћемо урадити комплетну
реконструкцију тог објекта,
изузев крова, који је проме
њен 2006. године уз помоћ
Покрајинскевладе,истаклаје
Александра Ћирић додавши
да ће се значајна средства
уложитииуздравство,спорт,
социјалнадавања,уклањање
депонија и мере енергетске
санације.
–Преднамајемукотрпани

одговоран рад, јер пре свега
желимо да оправдамо овај
рекордан,историјскибуџетод
3,8 милијарди динара. Про
шлегодинеималисмоукупно
112 јавних набавки. Ми смо
самодојунаовегодинеспро
вели112 јавнихнабавки,што
значи да ћемо их до краја
годинеиматипреко200.Само
тај податак говори којим тем
поми колико радимо на уна
пређењуживотанашихсугра
ђана, поручила јепредседни
ца Општине Александра
Ћирић С. Џаку ла

На овој седници одборни
ци су донели и одлуку о
додели субвенција у виду
енергетских ваучера које
издајеопштинаРума.
–Миморамодасебрине

мо и о социјално угроженој
категорији наших грађана.
Овегодинесмозатоопреде
лили 30 милиона динара за
енергетске ваучере. Тако
ћемо омогућити социјално
угроженој категорији станов
ништва  ради се о 2.000
домаћинставадаувредно
сти од 15.000 динара могу
ваучеримадаплаћајурачуне
загас,загрејањеуЈП„Стам
бено“илидакупеогрев.Пре
ко Црвеног крста издвојили
смозанабавкуогреваизнос
од13,6милионадинара,док
ћемо прекоЦентра за соци
јални рад издвојити осам
милиона динара за набавку
огрева, рекла је поводом
ових енергетских ваучера
АлександраЋирић.

Енер гет ски 
вау че ри

Манифестација посвећена
фолклору „Чувари традиције
Ђерам“ одржана је 8. окто
бра уЖарковцу.Манифеста
ција се организује од 2007.
године,адомаћинјебиоКУД
„Жарковац“. Поред очувања
народнетрадиције,овамани
фестација има за циљда се
деца и одрасли друже кроз
песмууигру,упознајуобичаје
kaoигеографскаподручјаса
којих долазе културно умет
ничкадруштвакојауњојуче
ствују.
Концерти на овој манифе

стацијисеорганизујунанивоу
дечијих, извођачких и вете
ранских ансамбала, а током
лета „Ђерам“ има и своју
манифестацијууЦрнојГори
„Ђерам Монтенегро фолк
фест“.
Председница УО манифе

стације је Марија Крунић из
Жарковца.
–ОпштинаРума подржава

развој културно уметничких
друштава и аматеризма,
посебно у селима, где се
негује традиција и богатство
нашекултурнебаштине,каже
МаријаКрунићтејезаторум
скаопштинаовегодинезату
подршкудобилаЗахвалницу.
Уимелокалнесамоуправе

учесникеипубликујепоздра
вила Биљана Поповић Јова
новић,заменицапредседника
Општине која је истакла да
локална самоуправа подржа
ваовуманифестацију,јерсеу
културно уметничким дру
штвима чувају традиционал
не вредности које деца неће
научитииспредкомпјутера.
На овогодишњој манифе

стацији је учествовало пет
културноуметничкихдрушта
ва из Србије и Републике
Српске.
ДомаћинКУД„Жарковац“је

основан2008.годинеиданас
иматрифолклорнаансамбла

дечији,припремнииизвођач
ки.
Учествујенамногимфести

валима, а оснивач је и орга
низаторФолклорногфестива
ла„ЧуваритрадицијеЂерам“.
Уметнички руководилац

друштва је Никола Камџијаш
акорепетиторпрофесорДар
коЂокић.
„Ђерам“имасвојеруковод

ство и чланице  културно
уметничкадруштваизСрбије,
РепубликеСрпскеиХрватске,
атренутноокупљачетрдесе
так друштава која негују
народнутрадицијуСрба.

С. Џ.

ЖАР КО ВАЦ

Мани фе ста ци ја
„Чува ри тра ди ци је  Ђерам“

ЗАСА ВИ ЦА II

Обе ле же на годи шњи ца стра да ња

НаулазууселоЗасавица
II,12.октобрајеобележене
наосамдесетпрвагодишњи
ца сећања на страдале
Јевреје, Роме и Србе, које
су немачки окупатори стре
љалинапољуПолој.Венце

су положиле делегације
Града Сремска Митровица,
СУБНОР Лаћарак и други
мештани. Након интонира
њахимнеРепубликеСрбије
одата је почаст минутом
ћутања за невине

жртве.Стиховемолитвекоју
су Јевреји написали непо
средно после Другог свет
скограта говорила јеЈасна
Арбанас,којајеводилапро
грам комеморације наСпо
менобележју.

У спо мен на жртве
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА БИ ЋЕ ДО МА ЋИН ДРУ ГОГ ТУ РИ СТИЧ КОГ СА МИ ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ин ђи ја ће би ти цен тар ту ри зма Вој во ди не
ОпштинаИнђија биће домаћин другог

ТуристичкогсамитаВојводинекојићеби
тиодржанпочеткомјунанареднегодине.
ПредставнициЦентразаедукативнираз
војизНовогСадаидиректорТуристичке
организације општинеИнђија потписали
супрошленедељеспоразумосарадњи
којим је и потврђено да ћедомаћин са
митабитипоменутасремскалокалнаса
моуправа
Како јеистакаоНемањаДимић,пред

седникОрганизационогодбораТуристич
когсамитаВојводинеодлучилисуседа
ТуристичкисамитВојводинебудеодржан
уИнђији,пресвега, јеримајувеомадо
брусарадњусалокалномсамоуправоми
Туристичкоморганизацијом.
–Самитћебитиодржан8.и9.јунасле

дећегодинеимислимдаћеовајдогађај
бити круна наше успешне сарадње. У

питањуједогађајкоји јеодвеликогзна
чаја за војвођански туризам, истакао је
Димић.
ДиректорТуристичке организације оп

штинеИнђијаМиланБогојевићистакаоје
даћетокомдваданасамитаутојсрем
скојопштиниборавитипредставници45
општинаиградоваизВојводине.
– Такође, биће присутни и представ

нициВладеВојводине,Туристичкеорга
низације Војводине и многи други. У та
двадана,Инђијаћебитицентартуризма
Војводине,арекаобихитокомцелесле
дећегодинејерћеовајдогађајоставити
снажанутисакнасветуристичкерадни
ке,рекаојеБогојевић.
Иначе, први Туристички Самит Вој

водине одржан је уНовомСаду ове го
дине сациљемда се презентују плани
рани и реализовани пројекти локалних

туристичких организација за дугорочни
развојни план туристичких дестинација
Војводине.Развојодговорногтуризмана
територијиАПВојводине,разговоропро
блемимакојистојенапутукареализаци
јипостављенихциљева,подстицајзаан
гажовањенаписањуразвојнихпројеката,
остваривање интердестинацијске, али и
међусекторске сарадње уформирањуи
промоцији туристичке понуде Војводине
разлог су потребе за одржавањем овог
самита,истичуорганизатори.
ТуристичкисамитВојводинеорганизује

сеузподршкуМинистарствазатрговину,
туризам и телекомуникације, Покрајин
ског секретаријата за привреду и тури
зам,Покрајинскогсекретаријатазарегио
налниразвој,међурегионалнусарадњуи
локалнусамоуправуиПривреднекоморе
Војводине. М. Ђ.

Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

„МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА“ У ЉУКО ВУ 

Најбоље
из Инђије

Задо вољ ство ми је што смо данас пред
ста ви ли ИН про из во де, нај бо ље што наша 
општи на има. Иза бра ли смо шест малих 
про из во ђа ча за које смо про це ни ли да су 
њихо ви про из во ди и руко тво ри не нај бо
љи а то су, изме ђу оста лог, мед, џемо ви, 
вина, руко тво ри не, обја снио је Милан 
Бого је вић, дирек тор ТОО Инђи ја
У организацији Општине

Инђија,Туристичкеорганиза
ције и Агенције за рурални
развојопштинеИнђијаапод
покровитељствомМинистар
ствазабригуоселуРепубли
ке Србије, у петак, 16. окто
бра одржана је манифеста
ција „Михољски сусрети
села“ уЉукову. На штандо
вима у центру села бројни
излагачи из целе инђијске
општине, приказали су раз
личите пољопривредне про
изводеирукотворине.
На самом отварањумани

фестацијештандове су оби
шли помоћник председника
општине Инђија Живан
Живановић, директор Тури
стичкеорганизацијеопштине
Инђија Милан Богојевић и
директорка Агенције за
рурални развој општине
ИнђијаИванаПејовићШеврт

и том приликом истакли да
поменуталокалнасамоупра
ва има чиме да се похвали
када су у питању сеоско
стваралаштво и предузетни
штво.

– Другу годину организује
мо „Михољске сусрете села“
у нашој општини у сарадњи
саМинистарствомзабригуо
селу.Определили смо се да
ове године домаћин буде

Љуково, истакла је Ивана
ПејовићШеврт, директорица
Агенције за рурални развој
општинеИнђијаидодалада
суизузетнозадовољниначи
номнакојисусепредстави
ли бројни индивидуални
пољопривреднипроизвођачи
изтесремскеопштине.
Иначе, на манифестацији

супопрвипутпредстављени
производиирукотворинекоји
носе ознаку ИН, производи
којисуоцењеникаонајбољи
изИнђије.
– Задовољство ми је што

смо данас представили ИН
производе, најбоље што
наша општина има. Изабра
лисмошестмалихпроизво
ђача за које смо проценили
да су њихови производи и
рукотвориненајбољиатосу,
измеђуосталог,мед,џемови,
вина, рукотворине, објаснио

Живан Живановић, Милан Богојевић 
и Ивана Пејовић Шеврт
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Деле га ци ја 
Инђи је
у Вуко ва ру
Делегација општине Инђија

предвођенапомоћникомпред
седника општине, Живаном
Живановићем присуствовала
јеунедељу,16.октобра,осве
штању обновљеног Саборног
храмаСветогНиколајаМирли
кијског у Вуковару. Помоћник
председника општине Инђија
истакао је да му је указана
част што је био део великог
догађаја за цео српски народ,
поготово за оне који живе у
Вуковаруикојићеиматипри
лику да посећују обновљени
Саборнихрам.
Његова светост патријарх

српскиПорфиријеосвештаоје
поменутусветињукојајеобно
вљенапослератнихразарања
1991. године, а истог дана
освештанјеиСрпскидом.

јеМиланБогојевић,директор
ТООИнђијаидодаодаћесе
ускоро тих шест производа
наћи у продајним објектима
локалногтрговинскогланца:
–Сви заинтересовани који

желе да и њихов производ
илирукотворинадобијуозна
ку ИН, имаће прилику да се
пријаве на конкурс који ће
битирасписанзапармесеци.
Помоћник председника

општине Инђија Живан
Живановићзахвалиосеуче
сницима манифестације на
одзивуиистакаодасенада
да ће „Михољски сусрети
села“ постати традиција у
општини Инђија. Иначе, у
програму су поред излагача
учествовали и Културно 
уметничко друштво „Чигра“
изЉукова,каоитамбурашки
бенд„Синовци“изБешке.

М. Ђ.

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ФЕСТИ ВАЛ НОВИХ И КАМЕР НИХ ТЕА ТАР СКИХ 
ФОР МИ

Девет награ да за
пећи нач ку „Лек ци ју“

На недавно завршеном 28.
Војвођанском фестивалу
нових и камерних театарских
форми,уорганизацијиКултур
ногцентрауБачкојПаланции
Савеза уметничког стварала
штваВојводине,комичнадра
ма„Лекција“рађенаупродук
цији пећиначког Културног
центра под покровитељством
ОпштинеПећинциосвојила је
двенаграде.
Награда за најбољу режију

припала је студенту треће
године позоришне и радио
режијенаФакултетудрамских
уметностиуБеограду,Слобо
дануСтанковићуизПећинаца,
докјеБојанНаићизПећинаца
за улогу Професора добио
награду за најбољу мушку
улогу.
Супервизорка фестивала

била је глумица и редитељка
СоњаПетровић,којајеуокви
руфестивалапогледалапред
ставе из Пећинаца, Инђије и
НовогСада,образложилајеу
званичном извештају фести
валадасеквалитетпредстава
недоводиупитањеузимајући
у обзир чињеницу да су оне
већ прошле селекције на
општинском, зонском и сада
покрајинском нивоу такмиче
ња.
–Наградузанајбољурежи

ју додељујем Слободану
Станковићу, јер је имао хра
бростидапроговориоактуел
ним, а осетљивим темама.
Путем низа интересантних
поступака и духовитих ситуа
цијаредитељјеуспеодаупо

треби драмску уметност као
простор за размишљање о
прећутаним темама. Награду
за најбољу мушку улогу у
оквируфестиваладодељујем
БојануНаићузаулогуПрофе
сораузимајућиуобзирчиње
ницу да глумац вешто води
причуипубликукрозсвефазе
ипроменеједногкомплексног
лика изненађујући публику
својим изнијансираним тран
сформацијама, образложила
јеПетровић.
Како нам је рекао Станко

вић,овојењеговапрванагра
дазарежију,алинесматраје
искључиво својом, с обзиром
даје,какојерекао,уисторији
пећиначког Културног центра,
кадајесценскостваралаштво
упитању,попрвипутдобије
на.
–Успелисмоданадаскама

које живот значе храбро
испричамо причу младих и
предочимо проблеме које их
мучекадајеупитањукомуни
кација са ауторитетима. С
обзиром да се ради о театру
апсурда, инспиративно и иза
зовно је било радити са еки
помтокомпроцеса,асигуран
сам да је и публици која је у
овом случају била скоро на
коракдоактерабилоузбуђују
ће да прате сама извођења,
кажеСтанковић.
Тридесетдвогодишњи Бојан

НаићизПећинаца,комејеово
десета награда у протеклих
десет година колико се бави
глумомистиче,дајесамаглу
мазањегавишеодхобија.

–Глумаможедабудестил
живота као што је то у мом
случају,анаградемеобавезу
јудасеиубудућностибавим
сценскимстваралаштвомшто
бихпрепоручиоидругимабез
обзира на године“ – каже
Наић, који је поред признања
заулогуПрофесорау„Лекци
ји“ више пута бивао награђи
ван за улоге у представама
„КреонтоваАнтигона“, „Вирус“
и„Кући“.
„Лекција“ је до сада имала

шест извођења: три пута је
одиграна у Пећинцима и на
фестивалима у Беочину, Гор
њем Милановцу и Бачкој
Паланци,аукупанбројнагра
да које је освојила је девет.
Најпре је као једна од осам
најбољих представа у Срему
наЗонској смотриаматерског
драмскогстваралаштвауБео
чину половином априла ове
годинеостварилапласманна
поменути фестивал у Бачкој
Паланци.Поредтога,наСмо
три у Беочину жири публике
наградио је Александру Опа
чићзанајбољуженскуулогу,а
Бојана Наића за најбољу
мушку улогу, док је Мерима
Радивојевић добила две
награде–одселекторазаглу
мачкоостварењенафестива
луиоджиријапубликезанај
бољу споредну женску улогу.
Половином јула ове године
представа је изведена на
четвртом Међународном
сусретуварошкихпозориштау
ГорњемМилановцу.

Д. С.

Бојан Наић, Јован Девр ња и Сло бо дан Стан ко вић
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

„ЧЕП ЗА ХЕН ДИ КЕП“

Испо ру че но још 700 кило гра ма чепо ва
ОпштинаПећинцијеухуманитарнуакцију„Чепзахен

дикеп“укљученауконтинуитетуод2015.године.Уакцију
суукљученесвејавнеустановеипредузећасатеритори
јенашеопштине, каоипривреднисубјектииудружења
грађана, а средствима од продаје чепова од пластичне
амбалажекупујусепомагалазаособесаинвалидитетом.
КаконаглашавајууУдружењу„Чепзахендикеп“,општи

наПећинциредовноиспоручујезначајнеколичинечепова
и по томе јемеђу хуманијимлокалним самоуправама у
Србији.
Преко700килограмачеповајеиспоручено10.октобра,

апоречимаГорданеКоњевић,секретараЦрвеногкрста
Пећинцикоји јекоординаторакције,највишечеповавећ
годинамаприкупљапредузеће„Лукикомерц“,азначајне
количинеиспоручујушколеипредшколскаустанова.

ПРВА МЕЂУ НА РОД НА СМО ТРА ВЕТЕ РА НА И РЕКРЕ А ТИ ВА ЦА ФОЛ КЛО РА

Смо тра оду ше ви ла
и уче сни ке и госте
ПрваМеђународнасмотраветеранаи

рекреативаца фолклора, одржана 8.
октобра у Културном центру Пећинци,
окупила је 17фолклорних ансамбала –
13изцелеСрбијеичетириизРепублике
Српске. Организатор манифестације је
Друштвозанеговањенароднетрадиције
„Купиник“ из Купинова, а како нам је
рекаопредседникДруштваМиланЗујић,
општаоценаиучесникаигостијуједаје
организација била одлична и да је 240
учесника током двоипосатног програма
приказало изузетно фолклорно богат
ство.
–Веровалисмодаветераникаољуди

који су свој живот посветили фолклору
имајувеликознањеиискуство,којемогу
даприкажуидапренесумлађимгенера

цијама.Тосусвојимнаступиманаовом
концерту ветерани и потврдили, а ја
верујемдајеовопочетакједнелепетра
дицијеунашојопштиниидаћемосваке
годинеорганизоватиовуманифестацију,
рекао нам је Зујић и додао да је након
концерта организованмо једно велико
дружење, током којег су на најлепши
начин обновљена стара и склопљена
некановапознанства.
Зујићсезахвалионаизузетнојпомоћи

у организацији догађаја Културномцен
труПећинци,каоиОпштиниПећинции
Шумској управи Купиново који су подр
жалиманифестацију.
– У организацији концерта су нам

помогли и СЗР „Зорка“ из Ашање и
Ресторан „Арена“ из Обрежа, а велику

логистичку подршку нам је пружила
Средња техничкашкола „Миленко Вер
кићНеша“којајеуступилапросторијеза
припремуансамбалазанаступ.Посебно
морамдасезахвалимветеранима„Купи
ника“ који су се овога пута одрекли
наступа, какобимоглиупотпуностида
сепосветеорганизацијиконцерта.Задо
вољство и похвале које смо добили од
гостијуизцелеСрбијеиРепубликеСрп
скепоказујудајесвебиловреднотруда,
нијекриозадовољствоЗујић.
Са територије пећиначке општине на

концерту је наступило Културно  умет
ничко друштво „Искон ветерани“ из
Шимановаца,укојемјеиЗујићиграодо
предвегодине.

Д. С.

Вете ра ни КУД „Искон“ из Шима но ва ца
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

У ГРГЕ ТЕГУ ОДР ЖА НИ „МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА“ 

Да сачу ва мо наша села и нас

Гргетег је био домаћин 2.Михољских
сусрета села у иришкој општини. По
лепомсунчаномдану,16.октобра,уцен
тру овог села са нешто преко педесет
становника,кодЂерма,окупилосенеко
лико пута више учесника програма и
посетилаца. Ови Михољски сусрети се
одржавају под покровитељством Мини
старствазабригуоселу,аорганизовали
су га Канцеларије замладе иОпштина
Ириг.
НиколаБојчић, координаторКанцела

рије за младе каже да је задовољан
одзивомучесника,јерсууГргетегдошле
жене, чланице готово свих актива који
делујууиришкојопштини.
–Наравно,тусуињиховипроизводи,

колачи,мед,сир,алиипредметидомаће
радиности,каоинашивинарисањихо
вимнајпознатијимвинима.Ималисмои
ликовни конкурс „Манастир Гргетег у
очима детета“ на који је пристигло чак
170радова,кажеНиколаБојчићидодаје
дасусвојепроизводеизложилииучени
ци ССШ „Борислав Михајловић Михиз“
изИрига.
Подсетимо,прошлегодинесуодржани

први „Михољскисусретисела“уВрдни
ку,алиуззнатномањеучесника.
У уметничкомпрограму су учествова

ли ученициМузичкешколе, као ифол
клорнегрупеКУД„Змај“изИрига.
„Михољске сусрете села“ је отворио

Миодраг Бебић, заменик председника
Општине Ириг који је указао на значај
оваквихманифестација.
–Овојеједаноднајбољихначинада

промовишемо и ова места и овај део
општине који је некако био неправедно
запостављен у односу на Врдник, Ириг
илиМалу Ремету који су се већ делом
остварилиутомсвомнекомтуристичком
потенцијалу Ово је најлепши начин да
промовишемо конкретно ова села Грге
тег, Велику Ремету, Крушедол, Нера
дин...Очекујемодаћеизградњомнових
путева, пре свега Гребенског и пута од
ИригадоНерадинскечесме,доћимного
људи, много туриста.Очекујемо и нове
потенцијалезаинвестиције,новарадна
месташтојеприликазаљудекојиовде
живе.Дапромовишуисвојепроизводе,
дапонудесмештајзатуристе,дасачува
монашасела,нас,даостанемонаовим
просторимаштоијестециљовихмани
фестација,закључиојеБебић.
Аженеизиришкеопштинесупоказа

леиовајпутдазнајуимогумноготога.
Нањиховимлепоукрашенимштандови
мамоглосевидетипуноколачапоста
римрецептима,сирева,џемова,веза...
ВераЈаношевићјечланицаУдружења

женаГргетегиНерадинаживиуГргете
гу.
–Свисмосложнорадилииприпрема

лисезаовесусрете.Јасамприпремала

овецариградскеколаче,намодлукекс,
разнештрудле,кажеВера,ањенаколе
гиницаВидосаваАврамовић јеизистог
удружења,алиизНерадина.
 – Увек се трудим да на старински

начин правим колаче. Уз то обавезно
понесем и сир који сама производим.
Овдесамдонеладапрезентујемчетири
врстесира,имамситнисир,ситнисирса
шунком, а овај правим стално, ја га
зовемфрушкогорски,аиначејекаосом
борац,такосерастеже.Припремиласам
и кифлице, а ево куглови су још топли,
рекланамјеВидосава.
Софија Смиљанић је председница

АктиваженаизИригаионакажедажене
изиришкихактивалепосарађују.
– Ако се организује нека манифеста

ција у нашој општини, онда смо ту све,
удружења из свих месних заједница,
истичеСофија.
Организаторисунаовојманифестаци

јидоделилиинаградезанајбољиколач,
вино,сириизложбеништанд.
Реализованајеирадионица„Упарива

ња хране и вина у свакодневној исхра
ни“. Храну која се припрема на овим
просторима је припремило Туристичко
домаћинство „Ђерам“ из Гргетега, а
локалновиноССШ„БориславМихјловић
Михиз“,док јерадионицуводионастав
никМиланЛађенац.

С. Џаку ла

Вера Јано ше вић, Видо са ва Авра мо вић и Софи ја Сми ља нић

Нај мла ђи уче сни ци

Нико ла Бој чић и Гор да на Џигур ски

Мио драг Бебић отва ра мани фе ста ци ју
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон церт уда раљ ки
АнсамблудараљкиАкадеми

јеуметностиуНовомСаду,одр
жао је концерт у Сремској
Митровици,13.октобра.Упро
стору Галерије „Лазар Возаре
вић“,публикајеималаприлику
да сазна нешто о удараљкама
издругеперспективе.
–Мисмосрећништоможемо

Сремској Митровици да дамо
овајконцерт.Митровчанисунас
лепоугостилиидрагомијешто
могусвомградудапредставим
наше инструменте, изјавио је
НебојшаЖивковић композитор
иперкусиониста,иначепрофе
сорнауниверзитетууБечуина
Академији уметности у Новом

Саду, а рођен је у Сремској
Митровици.
Необичан перформанс, врло

интересантан и примамљив
публици,једанјевидедукације,
кажууметници,којисутренутно
натурнејипоСрбији.
–Турнејусмозамислиликао

вид промоције ударачких
инструмената. Ово је четврти
концерт,одседампланираниху
склопу ове турнеје. Последњи
путсмонаступалиуМитровици
2019.годинеитадасмоимали
као циљ популаризацију
инструмената међу младима.
Овогапута смосефокусирали
на зрелију публику. Наравно,

свакинашконцертјевидедука
ције и промоције, а надамо се
да ћемо подићи интересовање
младих за слушање класичне
музикеидаудараљкенедожи

вљавају само као бубњеве,
каже Дарко Карличек, виши
стручнисарадникнаАкадемији
уметности. А. Д.

Фото: Б. Т.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ДОКУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА „КАКО СМО СПО ЈИ ЛИ ГРАД“

Филм о мосту рас пла као Митров ча не
Премијерадокументарногфилма„Како

смо спојили град“ новинарке РТВ Нине
Мартиновић Армбрустер о изградњи
мостасветогИринеја,културниједогађај
сезоне, који је расплакао све присутне у
свечанојсалиСкупштинеграда!
–Основна идеја нашегфилмабила је

дасесачувајуодзаборавасвеонетешке
околности под којима је грађен Пешачки
мостсветогИринеја,којиузагрљајспаја
две обале сремску и мачванску, житеље
Срема и Мачве, Митровчане и Мачва
не.Тихдеведесетихбилојетешковреме
размирица,несташицаврлосличнодана
шњем, али је показало да кад је жеља
стварна и искрена и мотивација великог
бројаљуди,данепостојепрепрекекојесе
немогупремостити,реклајенаконпреми
јерефилмаМитровчанкаНинаМартино
вићАрмбрустер,дугогодишњановинарка
РТВ наглашавајући поносно да је филм
многовишеемотиваннегодокументаран. ТВ документарац „Како смо споји

ли град“радила јеекипаРТВначелуса
редитељкомМилицомСтојановскородве
године,ањеговнастанакпратилесуразне
недаћеизастојиуследболестисарадни
каиниздругихоколности,скоропакаои
изградњумоста,ушаликажеНина.
Топло,емотивноисапуноносталгијеза

временомдетињстваимладостиМитров
чанисусеподсетилидавнопрошлихвре
мена,својихдругараиколегасамачван
ске стране и прелазака узбуркане Саве
бродићима„Гусан“и„Врабац“.
Та прошла времена верно су им пре

нели кроз своје приче Јован Мартино
вић,тадашњидиректоросновнешколеу
Мачванској Митровици, Љубица Петро
вић, бивша директорка Војвођанске бан
ке, глумица Гордана Лукић, као и бројни
људи,којисеуфилмупојављујусведоче

ћиосвојимискуствимаисновимаомосту
којићеимомогућитибржиилакшипрела
закрекедоСремскеМитровице.
Свевремедогађаје,успомене,архивски

материјал,прелепеснимкерекеимоста,
као лајт  мотив који даје душу целом
филму, пратимузика, коју је компоновао
МиланКерезовићКецкец.
ПешачкимостсветогИринејаподигнут

јенаместуантичкогАртемидиногмоста,
гдесуувремепрогонахришћанау4.веку
погубљенисветиДимитријеисветиИри
неј.
Изградња моста почела је 1990. годи

не,амостјесвечанопуштенупрометна
Видовдан28.јуна1994.године.
Јединствен по лепоти и грациозности

пешачки мост представљао је тада уни
катно техничко решење са монтажом
косих затега, а његова изградња кошта
ла једесетмилионатадашњихнемачких
марака.
– Са његовог високог лука виде се

надалекообеМитровице,њиховисокаци
иулице,црквеиторњеви,видисемеђаш
МачвепланинаЦеримеђашСремаФру
шкагора,какоутамномплаветнилусања
ју о данима своје славе, написао је о
мостучувенимитровачкихирургдрДими
тријеСтојшић.

Нар ци са Божић 

Превести се из Мачве у Срем у про
шлости је значило отичи у иностранство,
пошто се Мачванска Митровица нала
зила у Србији, а Сремска Митровица у
Аустроугарској.Усуседнудржавутадасе
прелазило чамцима, дереглијом, плива

јућиилипешке кадазаледиСава.Потом
сузапотребевојскеподигнутипонтонски
мостови, први1914. године, даби каније
крозвековебилаизграђенајоштри,сведо
1977. године, када је у саобраћај пуштен
сталнитранзитнимост.

Мосто ви Срем ске Митро ви це

Нина Мар ти но вић Армбру стер

Еки па фил ма „Како смо спо ји ли град“
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ПРВИ РОМАН НЕДЕ МИЛО ШЕ ВИЋ

„Вар ден“  изма шта ни свет
Варден јеизмаштанадржаваукоју

јесмештенарадњаистоименогпрвог
РоманаРумљанкеНедеМилошевић.
Роман припада жанру епске фанта
стике,аглавнајунакињаједевојчица
чијиживотидешавањаокоњеаутор
капратиодњенепетедо11године,уз
најавудасеускороочекујеиизлазак
другогделаромана.
НедаМилошевићјесвојроманпро

мовисалауКултурномцентру7.окто
бра,предбројнимРумљанимакојије
знају као адвоката, а можда још и
вишекаоалпинисткињукојасепења
ланаХималаје,Аконкагву,МонБлан,
Мекинли,Арарат...
Замногезатоизненађењепредста

вљалачињеницадајеНедау„најбо
љим годинама“ живота написала, из
прве,романсапреко700страница,а
никадасепретоганијебавилаписа
њем...
–Овојемојапрвакњига,ускороће

и наставак. Реч је о жанру научне
фантастикеинадамседаћесероман
свидетионимакојигабудупрочитали,
асвионикојидосадајесу,имајупози
тивнекоментаре.Књигумогудачита
ју и млађи и старији читаоци, каже
Неда.
Овај Недин измаштани свет нема

додира ни са нашом историјом, ни
културом,али како сама каже, прича
јепоучна.

Самаауторкаволиовајжанрепске,
каоинаучнефантастике,типаТолки
нове„Дружинепрстена“и„Хобита“.
–Тојенегдечучалоумениинапи

сала сам књигу о једном свету без
савремене технике и технологије,
дакленијесавременодруштво,алије
једно врло уређено друштво, истиче
НедаМилошевић.
Онадодаједајетематиказанимљи

ва,речјеодруштвенимипородичним
односима,свејеизмаштаноипланета
и држава иљуди, али се ипак може
применитиинасадашњуситуацију.
–Користиласамдодушенекетопо

ниме из Србије, наша српска имена,
алиирускаинордијска.Интересант
но јеипрепоручујемљудимадапро
читају,мислимдаћебитизадовољни,
истиче ауторка која је за потребе
читалаца нацртала и мапу државе и
места у којима се дешава радња у
роману„Варден“.
Интересантан је податак да се пре

овогроманаНедаМилошевићуопште
није бавила писањем, онако како су
многиоднас умладостиписалибар
поезијуилинекекраткеприче.
–Писаласамовајроман11месеци,

поштојеизмаштаннијебилопотребе
засакупљањемипроучавањемграђе
каокоддругихромана,усмислипро
учавања бројних историјских докуме
ната,илиисторијенекогнарода,јези
ка, географије, друштвених односа.
Ништатонијебилопотребно,јерсам
све ја смислила и измаштала, рекла
намјеауторкаНедаМилошевић.
НапромоцијиуКултурномцентруо

„Вардену“ су говорили лектор Стела
Шаровић, Ивана Иванчевић, Симона
ФабјаниЗоранКонтић,докјеумузич
ком делу програма певала Данијела
Мијатовић. С. Џаку ла

Неда Мило ше вић

МИТРОВ ЧА НИН НЕБОЈ ША ДРА ГА НО ВИЋ ОБЈА ВИО ЗБИ Р КУ ПЕСА МА „БАЛА ДА“

Про мо ци ја хума ни тар ног 
карак тера
УПозоришту„ДобрицаМилутинови“

учетвртак13.октобраодржанајепро
моција књиге поезије Митровчанина
НебојшеДрагановића,којаносиназив
„Балада“. Представљене су Драгано
вићевепесмекојесуплодњеговогспи
сатељског хобија у последњих триде
сетакгодина.
–Честосамбиоучесниккњижевних

вечери,каогостсанеколикопесама,а
напоконсамуспеосвесвојепесмеда
спојимуједнузбирку.Књижевназајед
ницаСремскаМитровицајеконкуриса
ла са мојим песмама за средства на
покрајинскомнивоувластиисобзиром
дасмопрошли,мојазбиркајеугледа
ла светлост дана, изјавио је Небојша
Драгановић.
Драгановић сеод студентскихдана

бавиохуманитарнимрадомиовупро
моцијујеучиниопродајном,асвапри
купљена средства ће усмерити ка
Школизаосновноисредњеобразова
ње„РадивојПоповић“,запомоћдеци

сасметњамауразвоју.
–ЖивимирадимунасељуКПдом,

такодасамодлучиодапомогнемсво
јимкомшијама,односнотојшколи.Још
једна позитивна ствар постоји у овој
причи.Наиме,кадасамсвомпријате
љуиспричаоштанамеравам,ареч је
оугледноммитровачкомпословноми
породичномчовеку,одлучиоједауче
ствујеион.Рекао јеколикогодкњига
будепродатоиприкупљеносредстава,
онћеистутоликусумуновцадонира
ти,рекаојеаутор„Баладе“.
Школа је већ исказала потребу за

набавком новог разбоја за радионицу
ткања,тесуодлучилидасредствакоја
добију,утрошеутунамену.
–ЗахвалнисмоНебојшиДраганови

ћу што је препознао нашу школу и
корисникекаоважнеузаједници.Дра
гомиједапојединциразумејупотребе
нашихкорисника,њиховомало,нама
јемного,поручиојеНегованНиколић,
директорШОСО„РадивојПоповић“.

Промоцију књиге пратио је и приго
данпрограм,укомсупосетиоциужи
вали.

Алек сан дра Дра жић

Небој ша Дра га но вић
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ЗОРАН ШАПО ЊИЋ – ТРЕЋА НАГРА ДА ЗА НОВИНАРСКУ РЕПОРТАЖУ 
„ВЛАДИМИР ВЛАДА ЋОСИЋ“

Писмо са Голи је,
или, како ће добро та и 
добри људи спа си ти свет

Не кри јем, отпла као сам као дете кад сам про чи тао писмо, пред очи ма ми се ство
ри ла Рај ко ва сли ка, како у коли би, под све ћом или лам пом, или зором, кад се Сун це 
подиг не над голиј ским врхо ви ма, пола ко, сав све чан, пише, јавља тако важну вест, 
тру ди се да руко пис буде леп, да се сва ко сло во може про чи та ти. Коли ко диво те, оне 
божи је, коли ко радо сти и љуба ви, коли ко дечи је про сто те оне која ста ну је само у 
душа ма ода бра них и посеб них, на јед ном листу хар ти је

Акоишта у ова зла времена спаси
свет, спасиће га људска доброта.
Онадечија, понекадидетињаста,

исконска, што само понеком остане у
срцу, закопана дубоко негде у души, не
ишчезнекрозтешкеданеживота.Добро
та заостала код оних који своју муку,
тешкитерет,запртепаихцеоживотносе
сами, без ропца, без потребе за туђим
сажаљењем.Бездасеикадикомпожа
ле,бездаикадикогоптужезасвојутугу,
својумуку,својуневољу,савјадичемер
којиимамабашсвакогданаседизавра
том.Добротаосталакодонихкојиплачу
сами,заклонесезакакавкотарилистог
сена или споменик предака, за тарабу,
одуушталугдеихниконикаднећевиде
ти,илипростоушуму,укаквудубодоли
ну,којиодсвојетугенеправеспектакл...
И код оних који ће из куће изнети и
последњу кору хлеба и дати просјаку,
који,етотако,живеиувексебогумолеза
друге,реткокадзасебе...
Зато ме сваки пут заболи душа, сам

себеизгрдимнапасјапрескакала,иосе
тимсе каопоследњибедник, кадмисе
горе са Голије јави стари шумар Рајко
Совић, боем и горски вук, људескара у
чију је душу стало толико доброте да
нема тог аршина нити кантара којим би
се могла измерити. Назове, чисто да
питакакосам,требалимишта,можели
шта да помогне, како здравље, како
чељад, је ли било кише, града, далеко
било,јесилимојиуселупосејаликром
пире...Онменеувек,јањегадасесетим
 ретко кад... Немам времена, гомила
обавеза, биона терену, посао, изговора
увек колико хоћеш... Не може их човек
побројати,иувекихлаконаћи.
Кадму се испразнибатерија на теле

фону, Рајко пошаље писмо. Откуд му
коверат,хартија,кадстригнедагаодне
сенапоштугореваљданаВионицуили
ОдвраћеницунаГолијиилигапонекоме
пошаље у Ивањицу, бог свети зна, тек,
јависеитако,даједобро,здраво.Ина
крајуобичнонапише“Зоко,поздравља
тетвојдругРајкосаГолије”.
Једном,иматомедесетак годинасти

же плави коверат, са Голије, писмо од

Рајка, јављами, а ковератпунрадости,
дасунаОдвраћеници,мештанизаврши
лицркву,даћескорихданабитилитурги
ја, ко је све помогао градњу, писмо са
планинепутовалочитавихпетдана.

Некријем,отплакаосамкаодетекад
сам прочитао писмо, пред очима
мисестворилаРајковаслика,како

у колиби, под свећом или лампом, или
зором, кад се Сунце подигне над голиј
скимврховима,полако,савсвечан,пише,
јављатаковажнувест,трудиседаруко
пис буде леп, да се свако слово може
прочитати. Колико дивоте, оне божије,
коликорадостииљубави,коликодечије
простотеонекојастанујесамоудушама
одабраних и посебних, на једном листу
хартије. И снебивања Рајковог, што ми,
ето, досађује, одузима ми време кога и
онако имам и више негошто ми треба,
штомисмета,итопонављадобескраја
сваки пут кад се јави. Каже, звао би и

чешће, него, да не досађује, да ме не
прекидаупослу,кознагдесамја...
Оовојдобротипричам.Онаћеспасити

свет, она ће остати и кад добрихљуди
нестане, кад их покрије земља, кад све
другооднесезаборав.
Други пут, опет, једном кад сам са

Ратом Филиповићем из Новог Пазара
вазданлутаопоГолији,икадсмосрели
Рајка, па нас он одвео до пустог села,
Колијешнице ако се не варам, посекла
мекаоножем,каожилетом,Рајковасуза.
Заплакаојетада,верујем,првиипослед
њи пут пред неким, онда брзо обрисао
сузе,окренуосеустрану,заклониодага
невидимо.Азаболелагасликакојусмо
заједногледали,зграбилагазапрсапри
тегла, слика празног, пустог села међу
чијимбрвнарамаиподдрвенимкровови
манисмозатеклиниког.
Еј,мојШапоња,какојеовобиодобар

народзавапиојеРајко.
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Истина,нијеуселубилониког,биоје
благлетњидан,помалоиприпека,
а доброта, пуста доброта и нека

божија благодет, извирала је иза сваких
од оних замандаљених врата, из сваког
проломљеног крова, из сваког оџака из
кога се годинама није видело дима.
Нестало села, осталадоброта.Имирис
медакојиједолазиооднекуд,санеба,из
земље, из неког од оних мљекара, из
црних брвана, бог ће знати. И мирис
пољског цвећа. Јак, опијајући, онај који
сенезаборавља.
Иштаостанекадсвеганестане,пита

ли смо Рајко, Рато и ја тог дана један
другог, остане доброта, тек доброта,
сећањенадобрељуде,нашајкаче,жуте
мараме,наславеиславскусвећу,погачу,
чанакмедаиништадруго.Сведругопот
паднеподнаслагезаборава.
Азло?Штаодњегаостане?Ништави

ло. Ништа. Празна ољуштина. Ту реч
Рајкочакникадинепомене.
Ниугориозлунеговорирекаомије

једном.
ЈутросмијављасаГолије:
Евомекодмојеколибе.Јеомалосира

иљеба.Прекјучепалакиша.Града,хва
ла богу, није било. Снег окопнио седам
данапоЂурђевдану.Хладно јутробило
алијесадвећтоплије.Имамсвега,ишао
упродавницунаОдвраћеницу.
КадгодсесаРајкомчујем,испричами

понешто о добрим људима и добрим
делима.Оонимокојимасеништанезна,
окојимасеништаникаднијечуло,оони
ма који се својимдобримделиманикад
нисупохвалили,никадихпрепричавали.
Онима који никад нису звали новинаре
да их сликају и у новинама пишу како
чинедобродело.
Једномкадсамгапитао,почемупам

ти детињство, живот, а доста је година
накупио,Рајкомијеиспричаопоједној
котарици направљеној од брезове коре
пунојјагода,којумујенабралабаба...И,
нипочемудругом.Сталаутуневелику
котарицу у коју стане текпрегрштцрве
нихшумскихјагода,имање,сваљубави

свадоброта и после, читавживотможе
човек да враћа и дели ту доброту и
љубав, а не може да стигне да подели
коликојеутукотарицустало.
Поучне су Рајкове приче. На први

поглед, говоре о давним, давно забора
вљенимвременима,ољудимаиселима
којихвишенема,помислиобичовек,не
важе за ово наше време. А важе и те
како. Може се из њих много научити,
само, кад има човек времена, оног ког
стално нема, па застане на трен, зами
сли се, стави прст на чело. Размисли,
штаради,кудјекренуо,гдећестићи,куд
толикожури,кадзаборавинаонајколач
добротекојимујенапочетку,нарођењу
дат, а он га негде заметне, изгуби га,
заборавидагаподели.
ТоРајкохоћеказатикадменазове,кад

мииспричапонекусвојупричу.

Ио милости људској једном ми је
дуго причао док смо лутали по
Голији.Од пропланка до проплан

ка,одпотокадопотока.Ољудимакојису
некимбожијимчудомипромисломувек
даваливишенегоштосуимали, и увек
имали више за друге него за себе. И
добротеиљубави.
И,какотоможе,питаосамРајка?
Убогасвеможеикодбогасвеможе

рекаомије.
СвакиразговорсаРајкомјепосебан.
У ретке дане кад се ја њега сетим,

чујемсадругестранењеговглас.
ДобројутроРајко...
Добротибогдао...
Другипут:
ДобројутроРајко...
Срећнатидушакодбога...
Исветако.
И да, добри људи ће спасити свет.

Њиховадоброта.
Кадтешкавременазакуцајунаврата,

чимећешпредњихнегосбогомидобро
томкажеРајко.
Самоћеонаостатикадсвегадругогне

буде.
ЕномиРајкасаГолијезасведока.

„Курир“, 29. маја 2022. годи не

Дру ги пут, опет, јед ном 
кад сам са Ратом Фили по

ви ћем из Новог Паза ра 
ваздан лутао по Голи ји, и 

кад смо сре ли Рај ка, па 
нас он одвео до пустог 

села, Коли је шни це ако се 
не варам, посе кла ме као 
ножем, као жиле том, Рај

ко ва суза. Запла као је 
тада, веру јем, први и 

послед њи пут пред неким, 
онда брзо обри сао сузе, 

окре нуо се устра ну, закло
нио да га не види мо. А 
забо ле ла га сли ка коју 

смо зајед но гле да ли, згра
би ла га за прса при те гла, 

сли ка пра зног, пустог села 
међу чијим брв на ра ма и 
под дрве ним кро во ви ма 

нисмо зате кли никог



20 19. OKTOBAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

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? (17)

„Потра га за одбе глом супру гом“
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

Објавомброј226измаја1884.
године упозоравају се вла
сници земље поред Саве

премаЈаркудајезабрањенауоче
на појава обраде земље и сетве
кукуруза на површинама које су
намењенеузгојувоћа.Учиниоцисе
обавезујудаобуставеузгојкукуру
за јер ће сео њиховом трошку тај
кукурузпрекопатиаонићебитипо
законукажњени.
„Јављено је градском поглавар

ству,давластнициземаљапоред
СавеидућиЈаркуипреко јендека,
даклесвудизмедкошеваодвоћака
за кукуруз земљу ору и сеју. То је
забрањеноикојевећузораоима
ћеуставитибездакукурурузоко
па, јериначећесенањеговтро
шак на свими посејани кукуруз
напоље покопати дати а власт
ник по закону за непослушност
казнити.“
Објавом Градског поглаварства

број238измаја1884. годинеКра
љевска желзничка станица у
Митровици обавештава потенци
јалнепутникедаћесезакатолички
празник Духова повратне возне
картеизМитровицезаБудимпешту
продавати по упола јефтинијој
цени.Такокупљенепутничкекарте
важиле би за све врсте возова,
осимзабрзивоз.
„Од стране подписатеКраљев

ске државне железничке постаје
стављасевелештованојпублици
до знања да за време римокато
личкихдоховаиздаваћедусеособ
не путнице за пут Митровица
Будимпештазаполцјене,затамо
и натраг. Тко дакле путовати
желиморадне.30.алинајдуже31.
свибња1884.таковупутницукод
овдашње жељезничке благајне
подићи;
а најкасније до8. јуниа1884. се

опет са истом путницом амо
натраг повратити.Путнице при
доласку у Будимпешту немаду се
предавати. Путовање бива са
сваким влаком изузимајући брзо
влак.“
Под бројем 3122 Градско погла

варство у Митровици на основу
закључка градске скупштине зака
зујеусменеразговоресапонуђачи
ма ради израдње два моста на
„раскршћу“ између митровачког
сокака „Зелено дрво“ и „Старог
шора“.Процењенавредностизгар
њејепреко683форинтеапонуђа
чисесадокументацијомиуслови
ма градње могу свакодневно упо
знати у просторијама Поглавар
ства.
„Услијед закључка Градског

заступстваод28.мајатегодине
бр88.разписујесеовимкодподпи
саногнадан16. јунатегодинеу

11 сати прије подне устмена
понудбенарасправазановоизгра
дити се имајућа 2 зидана моста
нараскршћусокака„Зеленодрвои
Стари шор“ уз прорачунану
фискални циену од 683 форинте
04. новч. Личбени увјети, нацрт
уговораињеговетемељницеслу
жећетемељемпонудбенераспра
ве могу се сваки дан у обичних
уредовних сатих код подписаног
поглаварстваувидети“
Подреднимбројем290уПрогла

снојкњизиза1884.годинуевиден
тиранаје„потрага“заМаргомКоза
ревићизКукујевацакојајенапусти
ласвогмужаинесталаунепозна
томправцу.
„Потрага.
МаргаКозаревацсупругаАдама

Ивковића из Кукујевца напустила
јеистогаидаласенезнанокудау
бјегствокојесепотрагерадипро
глашује.“
УОгласуброј317од4.јула1884.

регулишесепродајаробенаваша
ру тако што се у прва два дана
дозвољава трговина стоком и
робом а трећег дана искључиво
трговинаробом.
„У Руми ће се вашари у будуће

обдржавати тако да се прва 2
данамарвом неизкључујућ и роба
продајеатрећидансаморобаће
сепродавати.“

Потра га за одбе глом супру гом 
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НЕКА ДА НОР МАЛ НА СТВАР ПОСТА ЛА ПОЛИ ГОН ЗА ПРЕПУ ЦА ВА ЊЕ

У чему је дра ма око попи са, 
моли ћу фино?
Али зашто пра ви мо дра му око попи са у Срби ји и зашто се пона ша мо 

као да је то нешто спор но? Попис је редов на и пери о дич на актив ност 
јед не држа ве која на тај начин ста ти стич ки заво ди подат ке о бро ју ста
нов ни ка, имо ви ни, сточ ном и пољо при вред ном фон ду. Из тих резул та та 
црпе се пода ци о бро ју кори сни ка здрав стве не зашти те, пен зи о не ра, вој
но спо соб ног ста нов ни штва, пода ци за порез (тре ба ло би да се црпе 
пода ци за број бира ча, али ајде сада ко ће све то да вади)

Гледамнатвитеруједнурасправу
Србкиње и Другосрбијанке. Дру
госрбијанка жели да научи Срб

кињу да у српском језику (да се не
увреди Србкиња, у Србском језику)
постојиједначењесугласникапозвуч
ности постоји једначење сугласника
позвучности,гдеБиспредКпрелази
уПислично.Међутим,Србкињазна
нештоштоДругосрбијанканезна,то
је сада јавно доступно и апелује на
Другосрбијанкудасеобразује,аради
се о томе да је Вук Караџић био
масон и избацио је слово Б јер оно
означава Бога, и да се не прави
паметна, јер нисмо ми Српи небо
Срби,изнасеодаклесмомидошли
иодкогасмонастали.
ПописуСрбијитрајевећдвадесе

такданаиближимусекрајидоковај
текст настаје, његовог аутора још
нису завели нити га упитали колико
има биолошке деце (нема колико је
обавештен,амождасумуслагали)и
какав му је у кући нужник (све по
пеесу, да не урекнемо). Али зашто
правимодрамуокопописауСрбијии
зашто се понашамо као да је то
нешто спорно? Попис је редовна и
периодична активност једне државе
којанатајначинстатистичкизаводи
податкеобројустановника,имовини,
сточном и пољопривредном фонду.
Из тих резултата црпе се подаци о
броју корисника здравствене зашти
те,пензионера,војноспособногста
новништва,подацизапорез(требало
бидасецрпеподацизабројбирача,
алиајдесадакоћесветодавади).
Попис јепресекстања једнедржаве
иједногдруштва.Сведржавегараде
исамосталноодређујумеханизмеза
његово одржавање. Раније су се
пописивалисамомушкарцииливојно
способнииглавепородицеилисамо
оникојиплаћајупорез,начинисусе
мењали. Ево једне анегдоте везане
за Сремску Митровицу. Када су
Аустроугари 1720. протерали Турке
изнашегграда,пописалисустанов

ништво, имовину и сточни фонд.
Резултати: 193 кошница пчела, а 12
мушких радно способних глава.Око
1725. Митровица је имала око 600
становника,аунареднојдеценији је
тајбројпорастао,такодајеградбио
једноод већихнасељаСрема.Ириг
јебиовећиодМитровице,алијекра
јем века куга десетковала становни
штво такода је вероватнонајлепше
местоСрема и данас само вароши
ца.

Што се тиче овогодишњег пописа,
можемо поставити питање, зашто
нисмо користили фамозну Еуправу
да се сами попишемо, већ трошимо
ресурсе на куповину рачунара (јер
смодигиталнанацијапресвега,неће
мо ми на папиру као тамо неки), на
плаћање пописничара. Имамо само
једанлогичанодговор–мисмодобри
домаћини и волимо да прозборимо
коју са живим човеком. На пример,
Хрватскајебилатаконаивнадапове
рујесвомнародуидасесамипопишу

да им садафали четиристо хиљада
држављана (од тога су један део
Срби којих је око три посто сада). У
томе постоји добра и лоша вест:
добра је да Срба у Вуковару више
нематридесетпосто,алошадамеђу
Хрватимафалидвадесетпостокато
лика,азашто.ЈерјенаивнаХрватска
даласвомпрефриганомнародудасе
самипописују,причему језлаомла
дина намерно баке и дједове уписи
валакаоатеисте.Дакле,нијепитање
штосуједнаунизунајстаријихнација
уЕвропииштоихимамањеодчети
римилиона,већсадатребанаћидва
јеспостокатолика.

Есада,дасенедајтибожеикоднаснебидесилатазлаомлади
накојахоћепогрешнодаупише

баке и деке, ми идемо од врата до
врата.Чиниседајефорадасеупи
сујемокаоЈугословенисамодабисмо
исказали како смо против система.
На прошлом попису, Југословена у
Србији је било око 23 хиљаде. На
питања о националности, матерњем
језикуивероисповестинеморамода
сеизјаснимо,тонамгарантујеУстав.
На остала питања, морамо, и зашто
небисмо.Нетребадабудемобесни
натепописничаре,сетимосеколико
сукућапрошли,мождасуипокисли,
можемо да им понудимо можда и
шољу чаја или кафе, јер ми јесмо
домаћини. А резултати могу да буду
досталоши,панијелошедасепре
бројимоисхватимодасмомалиисве
мањи.Сремјеиовакобионајстарији
регион(евоиауторовогтекстаћесе
изјаснити да биолошке деце нема,
уместо да приупита неку колико ће
Српчићадамуроди).Уместодатро
шимоенергијудапребројавамокрвна
зрнца,хајдедајеуложимодабудемо
боље друштво. И за крај, још једна
анегдота: оца су питали да изјасни
децунапопису,аонјерекаосинуда
сесамизјасништаје.Дечакјеодгово
рио:„МисмоСрбићи“.

Читан ка

Јер је наив на Хрват ска 
дала свом пре фри га

ном наро ду да се сами 
попи су ју, при чему је 

зла омла ди на намер но 
баке и дје до ве упи си

ва ла као ате и сте. 
Дакле, није пита ње 
што су јед на у низу 
нај ста ри јих наци ја у 
Евро пи и што их има 

мање од чети ри мили
о на, већ сада тре ба 
наћи два јес посто 

като ли ка
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Де спо ти ца, мо на хи ња
и све ти ца Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (24) АН ГЕ ЛИ НА БРАН КО ВИЋ,
СУ ПРУ ГА ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА БРАН КО ВИ ЋА

Ангелина је била кћер
великашаЂорђаАрија
нита Комнина. Рођена

јеуАлбанији,око1440. годи
не. Брак између Ангелине и
слепог, изгнаног српског
деспота, Стефана Бранкови
ћа,склопљенје1460.УАлба
нији су живели само годину
дана,накончега,премасаве
ту Ангелининог зета Скенде
ребега, одлазе у Италију.
Ангелинаињенмужсуживе
ли у великој беди, примајући
помоћ од папе, Млетака и
Дубровчана.ПремаЈиречеко
вимречима,„деспотСтефани
његовасестра,грофицаЦељ
ска,купилибеху,око1465,од
грофа Леонарда Горичког у
Фурланској, град Београд,
чије их је име подсећало на
отаџбину.Утовремебешето
замак не особито леп и већ
склонпаду“.
АнгелининиСтефановбрак

је био пун љубави, поштова
њаислоге.Непознатиписацу
ЖитијусветемајкеАнгелине
каже:„Онасенинајмањеније
бринулазбогслепоћењегове,
но веома љубљаше њега“.
Потврда изразито складног
брака, јестетестаментпроис
текаоизператешкооболелог
Стефана.Немоћјеобузимала
свакидеоњеговогтела,анај
вишегајетиштилачињеница,
да Ангелина, према којој је
осећао безграничну љубав,
остајенезаштићенаиунема
штини.Тадаћеупутитиписмо
Дубровчанимаимолићеихда
пружепомоћњеговојАнгели
ни и нејакој деци, Ђорђу,
МарииЈовану.Дасепослужи
мо речима Светлане Томин,
„Стефаново писмотестамент
свакакоспадаунајпотресније
текстове српског средњег
века.Оно представљааутен
тично сведочанство не само
једногчовекаи једнепороди
це, већ читавог једног света.
Стефановаисповестједоиста
трагична,алиутоликојеузбу
дљивијазбогтогаштојепише
човекчији јеотац,пречетврт
века, остављао у дубровач
комдепозитузлатногновцаи
златнихисребрнихпредмета
у вредностиод више стотина
хиљададуката“.
Стефан је потресно кази

вао: „Властеле, И пређе сам
биоувеликеболестиискрби,
али ево виђу, јере приходи
кончинамоја, јересамусум
ње од живота мога, и зато
пишемвашемугосподству,да

нежалиммојеболестиисмр
ти,коликожалиммојеАнгели
не и моје дечице, Ђуре и
Маре,Јована,накомихместу
остављам. А господо, много
бихписаовашемугосподству

многих ради узрока, и ради
уздања и љубве, које смо
ималинашипрвиими,алине
могохвимногописативашему
господству, јере сам много
боланинејакодболестимоје.
Властеле, много се молим
вашему господству многоми
лостивоисмерно,ипрепору
чујемвимојуАнгелинуимоју
дечицу,ЂуруиМару, Јована,
предБогомипредпречистом
и пред свима светима; што
виш њима, то Бог с вама. И
властеле,молимвисе,немој
те оставити моју Ангелину и
моју дечицу да погину по
мени; и да васБог научи, да
иматекњимаљубав,какосте
имали к нашим првим и с
нама, и да их не оставите у
њиховоневољновреме“.

Најтежи период Ангели
ниног живота био је
моменат када је њен

мужпреминуо(1477).Удовица
Стефана Бранковића у Фур
ланији једва спаја крај с кра
јем, упркос помоћи коју је
добијала од Млетачке репу
блике.Наконизвесногвреме
на, отићи ће Ангелина у Беч,
кодцараФридриха.Доброна
мерни цар дао јој је дворац
Вајтенсфелд, и био је главни
посредник када је Ангелина
удавала своју ћерку Мару.
Мара је удата за крајишкога
монфератскоггрофаБонифа
ца V од италијанске лозе
Палеолога,уИнзбруку.Међу
тим, прилике у источним
Алпимадостасусеизмениле
због дуготрајног ратовања
између Фридриха и Матије.
„Од јуна 1485 био је Беч у
рукама угарскога краља.
Пошто се вратио из Италије,
Ангелина са синовима оде у
Угарску,гдепородицаслепога
деспотанађеновуотаџбину“.
Један позив, Ангелини ће

променити живот. Мађарски
краљ,МатијаКорвинћепозва
ти деспотицу Ангелину да са
моштимасвогамужа,слепога
деспота Стефана, и са своја
двасинадођеуБудим.Матија
Корвин јењеном синуЂорђу
доделио титулу сремског
деспота. Из Будима, коначно
је стигла Ангелина у вољени
Срем. Легенда каже да су у
Купиново стигли лађом, од

Ан ге ли на и њен муж су жи ве ли у ве ли
кој бе ди, при ма ју ћи по моћ од па пе, Мле
та ка и Ду бров ча на. Пре ма Ји ре че ко вим 
ре чи ма, „де спот Сте фан и ње го ва се стра, 
гро фи ца Цељ ска, ку пи ли бе ху, око 1465, 
од гро фа Ле о нар да Го рич ког у Фур лан
ској, град Бе о град, чи је их је име под се
ћа ло на отаџ би ну. У то вре ме бе ше то 
за мак не осо би то леп и већ склон па ду“ 

Све та ма ти Ан ге ли на, рад Па је Јо ва но ви ћа
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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.

које је касније саграђена
дрвена црквица манастира
Обеда. Деспот ће добити
Купиново(АнгелинаћеуКупи
новуподићицрквуСветогапо
стола Луке и положити у њу
моштисвогамужа)иСланка
мен. Браћа добијају и Берка
сово, као залог за 12.000
дуката,позајмљенихкраљу,и
Костајнину.
Ангелина се замонашила у

женском манастиру Сретење
код Крушедола, који је сама
изградила. Због својих моли
твиимилосрђа,однарода је
добиланазивмајкаАнгелина.
Преподобна,милосрдна,пре
хвална мати, како је назива
Крушедолац,умрлаје30.јула
1520.годинеисахрањенајеу
женскомманастируСретење,
а неколико година касније
њене мошти су пренете у
црквуманастираКрушедол,и
положене су уисти ковчег са
моштимањеног сина Јована.
Крушедолац јеуСлужбисве
тој мајки Ангелини Бранко
вић посебно истакао моћ
њених моштију да „исцељују
онима који им са вером при
ступају“,да„исцељујуиосве
штавајудушеителесанаша“
и да „зле одгоне и здравље
болнима Богом дају“. Како
каже Максимовић, „манастир

Крушедол је постао нека
врста маузолеја деспотске
породицеБранковићиглавно
место поштовања њиховог
култа. Централно место у
манастиру заузимале су
мошти ових светаца све до
1716. године, када су Турци,
изосвете,повлачећисепосле
изгубљене битке на Везиру,
код Петроварадина, заједно
саманастиромспалилиисве
титељске мошти, а сачувало
се само неколико фрагмена
та, који се као реликвије и
данас налазе у манастирској
капели“.
Српска православна црква,

12. августа (30. јула) просла
вља Дан преподобне мати
Ангелине. Ангелина, жена
деспота Стефана, монахиња
и светица, сем што је била
пожртвована супруга и мајка,
упамћена је и као веома
мудраиобразованажена.Да
је имала своју библиотеку,
потврђују књиге са једном
белешком... Наиме, на
последњим страницама
Лествице, написанеодстра
неинокаДавида,сачуванесу
речи: „Сија књига деспотице
Ангелинемонахиње“.

У сле де ћем бро ју:
До ро теа, су пру га Сте фа на 

Тврт ка I Ко тро ма ни ћа

Ан ге ли на се за мо на ши ла у жен ском 
ма на сти ру Сре те ње код Кру ше до ла, ко ји 
је са ма из гра ди ла. Због сво јих мо ли тви и 
ми ло ср ђа, од на ро да је до би ла на зив мај
ка Ан ге ли на

Ма на стир Обед

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Изло жба Нема ње 
Мате Ђор ђе ви ћа
У уторак, 11. октобра је

отворена изложба Немање
МатеЂорђевићаумитровач
кој галерији. Пред публиком
су већином нове слике, које
уметник још увек није изла
гао.
– Реч је о продукцији из

последњедвегодине.Тоније
нека ревијална изложба која
путује, што је обично стан
дард,већјеовозаистазрела
продукција, апсолутно је све
ново.Имајућиувидудауовој
галерији постоји специфична
просторност, требало је то
искористити и добро припре
мити,такоштосамМитровча
нимапоказао98одстоновог.

Инспирацијасепросто„нака
чила“ на неку генезу која
постоји, већ дуже време,
рекаојенаотварањуизложбе
НемањаЂорђевић.
О Ђорђевићевим сликама

сумногиписалииговорили,с
обзиромна то да плени сво
јом специфичношћу. Каошто
је својевремено написао и
МухаремБаздуљ,2015.годи
не,„ФигуренаЂорђевићевим
платнима као да долазе из
дечјих ноћних мора“, и сам
уметникто,донекле,потврђу
је.
–Овоштовидитесуствари

које мене интересују у сли
карству, личне импресије,
експерименти, теме које
људимогудавезујузаопскур
но, борбено, у филозофском
смислу бисмо то назвали
травестија. То су бића која
добијају неки облик. Митски
елементипостоје,гротескасе

званично појављује још у
митовимаустаројГрчкој,као
што су Минотаур, Кентаур,
сподобе... Рецимо, када гле
датедревне списе, гигантии
титанисуописиваниотприли
ке овако како изгледају моје
слике. Прича би требало да
постоји у позадини, а гледа
лац је тај којибитребалода
стави последњу тачку, каже
Ђорђевић.
Митровчани имају прилику

да виде слике Диспутант,
Демијур, Снежни човек, Дан
гер (Опасност), Саблазан,
Апокалипсу и многе друге. У
митровачкојгалеријикажуда
домаћапубликанијенавикла

нанадреализамифантастику,
те су баш због тога имали
циљ да их упуте у светске
трендове.
–Овуизложбусмоприпре

миликаоувертирууоношто
насчекатокомНовембарских
дана. Немања Ђорђевић је
један од најбољих представ
ника млађе генерације срп
ских сликара, за свој рад
вишеструконаграђиван.Част
намједаимитровачкапубли
каможедагавиди.Акокаже
мо да послеМитровице, ова
изложба иде у Берлин, а
уметникјеизлагаоиуПаризу
и на важнимместима у Бео
граду, можемо да проценимо
и на ком нивоу се налази
нашагалерија,реклајеМари
јаВуруна, историчар уметно
сти.
Ову изложбу сви могу

погледатидочетвртогновем
бра. А. Дра жић

Нема ња Мате Ђор ђе вић
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РУМА 1944. ГОДИ НЕ (1. ДЕО) 

Јача ње бор би
до конач не побе де

Пише: Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

У сусрет Дану осло бо ђе ња Руме у Дру гом свет ском рату у овом тек сту се под се
ћа мо зби ва ња  током послед ње рат не 1944. годи не у Руми и окол ним мести ма. Део 
је посве ћен и бор ба ма за осло бо ђе ње Руме и зна ча ју који је Рума имала у завр
шним опе ра ци ја ма на Срем ском фрон ту

Народноослободилачки покрет у
Срему, али и на простору целе
Југославијејеу1944.годинуушао

савеликимуспесимаизпретходнегоди
не.Немачкаињенисавезницисуузнат
нојмериослабљенинасвимфронтови
ма,укључујућиијугословенскоратиште.
Друго заседање АВНОЈа је имало

великиодјекмеђу југословенскимнаро
дима  пошто је борба за ослобођење
земље била све извеснија захваљујући
успешним борбама НОПа. У Срему је
успостављена слободна територија:
били су ослобођени југоисточни Срем,
фрушкогорскоподручјеидеоСремаоко
Босутскихшума.
Сремјетокомсвихратнихгодинабио

средиштеослободилачкеборбеуВојво
дини.УСремусусеборилиПрвисрем
скиодредсатрибатаљона,Другисрем
скиодредсадвабатаљонаиДиверзант
скибатаљон.
Од17. јануараоперативнајеиШеста

војвођанскабригада, која јеформирана

у Босутским шумама, док је 3. марта
формирана и 36. дивизија у источној
БосниучијисаставсуушлеТрећа,Пета
и Шеста војвођанска бригада, док су у
саставу16.војвођанскедивизијебиле1.
2. и 4. бригада. Бригаде из источне
БоснеповременосупрелазилеуСреми
тада су вођене веће операције против
непријатељскихснага.Умеђувременусу
сремскиодредиидиверзантскибатаљон
изводили интензивне нападе на пругу
Београд – Загреб и друге саобраћајне
комуникације. Војне операције са Фру
шке горе су се прошириле на читав
Срем,анарочитонањеговзападнидео.
Срем,укључујућииРуму,јеодпочетка

окупацијеимаовеликистратегијскизна
чај за окупатора.Стога су у Руми биле
концентрисане јаке непријатељске сна
ге. Ту се налазио Штаб 173. резервне
дивизијеиШтаб606.пуказаосигурање.
У Руми је од марта 1944. године било
седиште Немачке команде Срема, на
челусагенераллајтнатомШварцнеке

ром. Овој команди су биле потчињене
све непријатељске јединице које су се
налазилеуСрему.

Јача ње пар ти је у Руми

Од1942.годинепартијскаорганизаци
јауРумијебилаослабљена,тејезато
један од главних задатака и током
последње ратне године било поновно
продирање у град и јачање партијске
организације.
Румски срез је био највећи у Округу

са22села.Партијскејединицесупосто
јалеу12местаи јошчетирикандидат
ске групе.Урумскомсрезу јебило142
чланаПартијемеђуњима31женаи70
кандидата.УизвештајуОкружногкоми
тетазаисточниСремнаводисевелика
слабостОкружнепартијскеорганизаци
је,затоштониједовољнопажњепосве
ћеноРуми,сакојомпостојеслабевезе.
СрескикомитетКомунистичкепартијеза
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румски срез је тражио повезивање са
Румом обнављањем ранијих веза и
успостављањем нових. Многе од тих
везаодржавалесуженеиомладинкеиз
околнихсела.Упоредоса јачањемпар
тизанског покрета у граду, јача и рад
Антифашистичког фронта жена. На
њихово организовање је утицала Прва
конференцијаженаСремакојајеодржа
науСуботиштукрајем1943.године.За
председницу Окружног одбора је иза
бранаРумљанкаМилеваСавић.Одржа
вајусесастанцинакојимасечитапро
пагандниматеријал,објашњавајуциље
виборбе,каоидоприносженаународ
ноослободилачкој борби. Од почетка

1944.годинебројорганизованихженасе
повећавао.Затоједонетаодлукадасе
у Руми створи Иницијативни одбор
АФЖа. Захваљујући њиховој активно
сти, прикупљено је доста санитетског
материјала, лекова, одеће, хране за
партизанскувојску.
Уциљупотпуногукључивањанарода

уборбупротивокупаторабилојеважно
дасенародупознасауспесимаНОВи
партизанских одреда, одлукама
АВНОЈа, изградњи нове демократске
државе Југославије. Разматрало се и
укључивање у народноослободилачки
покретполитичара,припадника грађан
скихпартија,људикојисуународуужи

вали углед. Закључено је тако да би
Александар Шевић велепоседник из
Руме, био погодан кандидат за члана
Партије. Он је уживао велики углед у
народу,нарочитокодсредњегсељачког
сталежа.Последужихпреговораибек
ства из затвора,  Шевић се укључио у
Покрет, а убрзо је кооптиран за члана
Покрајинског народноослободилачког
одбора за Војводину. Супруга Нада је
постала члан АФЖа, ћерка Јелка се
укључила у рад са омладином, старији
син је као добровољац отишао да се
бориуБосни,амлађисинјепостаорад
никупартизанскојмеханичарскојрадио
ници.Унастојањудаштовишедоприне
се народноослободилачком покрету,
своје целокупноимање сапокретноми
непокретном имовином поклонио је
мештанимасела.

Дивер зи је
Диверзантске акције партизанских

јединицаупретходној1943.годинизабе
лежилесувеликеуспехе.Онесенаста
вљајуујошвећемобиму,узнемиравају
ћи окупаторе и њихове присталице.
Тежиште акција је и даље била пруга
Београд – Загреб као главна артерија
железничког саобраћаја, али и друге
важнежелезничкеидрумскесаобраћај
нице, као и телефонско  телеграфски
саобраћај.
Диверзантскибатаљонјеуовомпери

одуизвршиовећибројнападанадрум
ски и железнички саобраћај, делом
самостално,аделомусадејствусадру
гимпартизанскимјединицама.Једнаод
већихдиверзијаизведенаје13.јануара,
напрузиизмеђуКраљевацаиПутинаца.
Уништена је локомотива и пет вагона
путничког воза, а пруга је разорена на
дужиниод30метара.Напрузиизмеђу
Руме и Краљеваца, 16. јануара, дигнут
јеуваздухтеретнивоз,ауследекспло

ПоразНемачкејебиосвеизвеснији,
што је условило повлачење немачке
војскеистановништванемачкенацио
налности – фолксдојчера из читавог
Срема. НапросторуСрема јеживело
око 40.000 фолксдојчера. У Руми су
чинили већину становништва, која је
током рата подржавала  националсо
цијалистичку идеологију. Исељавање
фолксдојчера из Срема је отпочело
почеткомоктобра.Операцијуисељава
ња су Немци назвали „Невоља домо
вине“. Румски фолксдојчери су у три
групенеколикоданапредулазакНОВЈ
и Црвене армије у Руму,  напустили
својаогњишта.ПрвикараванНемаца,
предвођенветеринаромХансомВагне
ром је кренуо 17. октобра. Инжињер
ФранцХерцогвласникмлинова,јебио
начелудругогкараванакојијеизРуме
кренуо 19. октобра, а трећи караван
водио је Штефан Ташнер власник
циглане. Румски фолксдојчери су се
населилиуоколиниТраунауАустрији,
Немачкој и Канади. Повлачећи се из
сремских места, настојали су да уни
ште све важније привредне објекте и

извукуштовишехранеизСрема.Тако
сууРумиминиранадвавеликамлина,
фабрика коже, железничка станица,
многапостројењаијавнезграде.Знају
ћи за ове намере непријатеља месни
народноослободилачки одбор преду
зео је мере како би се сви витални
објекти у Руми сачували. Румским
индустријалцима је упућено писмо са
молбом да не дозволе уништавање
својихобјеката,штосупојединииува
жили.Важнепривреднеобјектеспаша
валисуирадници,каоштојебиослу
чајсамлиномбраћеРиг.СилосеПаро
млинског удружења (после ослобође
њамлин„Слога“),укојимасеналазило
око сто вагона пшенице и брашна,
сачуваојерадникАндреасРиферт.Са
суграђанима Ђуром Куном Лалом и
СтаниславомШимулаком успео је да,
пореднемачкестраже,уђеумлин,где
је било постављено око 200 мина.
Захваљујућитомесачуванајенеопход
нахранакаоипарнамашинакојајеу
данима после ослобођења служила
као генератор за снабдевање града
струјом.

Исе ља ва ње Нема ца



26 19. OKTOBAR 2022.  M NOVINE ФЕЉТОН

зијејеуништеналокомотиваинеколико
вагона са теретнимматеријалом. Тако
ђе,напрузиРума–Павловци–Врдник
је било доста диверзија. Оне су, иако
локалног карактера, имале велики зна
чајзаНОП.
Помоћ савезника је била од великог

значаја за даље извођење диверзант
ских акција. Током пролећа, све чешће
суизнадРумелетелисавезничкиавио
ни.ИзнадСрема су се појавили умају
1944.године.Долеталисуноћу,кружили
над уговореним ватреним сигналима,
обележенимместимаиспушталипадо
бранимаоружјеимуницију,одећу,обућу
и храну. Авиони су довозили у Срем и
особљеенглескевојнемисије,акасни
је,кадасусеспушталинанашутерито
рију, односили су рањене партизане у
ИталијуиАфрику.

Непри ја тељ ске акци је
Уциљусузбијањапартизанскихакци

ја, у Срем је половином фебруара из
Немачке пребачена 13. легионарска
дивизија „Ханџар“, специјално обучена
заборбупротивпартизана.Дивизијајеу
свом саставу имала 19.000 људи. На
челу дивизије је био генерал Саубер
цвајг,командникадарсучинилиНемци,
доксувојницибилиМуслиманииХрва
тисатериторијеБИХиделом,Шиптари.
Дивизија је имала задатак да изврши
чишћење југозападног Срема, уништи
јединицеНОВиПОЈ,наконтогапроду
жисанападомна3.корпуси16.војво
ђанску дивизију у источној Босни. Због
велике надмоћности непријатељских
снагауљудствуинаоружању,партизан
ске јединице, заједно са Главним шта
бом за Војводину, пребациле су се у
источнуБосну.Убрзосепоказалода је
то била погрешна одлука, пошто се
претпостављало да ће предстојећи
непријатељски напад трајати кратко.
Збогтогајезанемаренаопцијапребаци
вањајединицанаФрушкугоруиујугои

сточниСрем,аштојенајважније,избе
глиби се свирепи злочини над станов
ништвом. Преласком бораца и партиј
скогруководствауБосну,НОПјеуСре
му прилично ослабљен, што је фаши
стима омогућило да изврше стравичне
злочинеуместима југозападногСрема.
Многа места су потпуно спаљена, а
мештани су убијани на најсуровији
начин: спаљени, масакрирани, жене
силоване...
Упролеће1944.године,Немципокре

ћуновуофанзивуусмеренупротивпар
тизанских јединицанатериторији југои
сточногСрема.Међутим,послепробоја
непријатељскогобруча16.мајаипораза
непријатељсеповукаоуполазнегарни
зоне, пљачкајући села кроз која је про
лазио.

Акци ја „Жит ни цвет“
Токомлета1944.годиневођенајебит

ка за жетву, али је њен карактер сада
био другачији. Немачке снаге су све
више трпеле поразе од савезника на
свимфронтовима, а губиткомУкрајине,
Срем је за окупатора добио још већи
значај за снабдевање храном. Зато је
биловажносачуватижетвуоднепријате
ља.УтомциљуНОПјеучитавомСрему,
а нарочито на ослобођеној територији
Срема,спровеоинтензиванраддапри
преминародзаодбранулетине.Упоре
досатим,прикупљаласехрана,одећа,
санитетскиматеријаливршиласемоби
лизацијановихбораца.Једнаодуобича
јенихпартизанскихакцијајебилапаље
ње житних поља. У румском округу су
уништена42вагонажита.
Непријатељ је припремао озбиљну

операцију са циљем да уништавањем
партизанских снага обезбеди пљачку
жетве и спречи мобилизацију за НОВЈ.
Акција је названа „Kornblume“ („Житни
цвет“)итрајалајеод14.јунадо16.авгу
стааизвођенајеучетириетапе.Заопе
рацију је ангажовано између 10 и 15

хиљадавојника.Завреметрајањаопе
рацијејединицеНОВиПОЈсуизбегава
ле директне сукобе, а из позадине су
нападале мање непријатељске групе.
Четвртаетапајеподразумевалаборбеу
рејонуБосутскихшума.Међутим,обаве
штајна служба НОВ и ПО је успела да
дођедозаповестинепријатељскогшта
ба оперативне групе за офанзиву на
Босутске шуме, тако што је дечак из
ШидаЂорђеСимићовузаповестукрао
однемачкогмајоракојиједолазиоукућу
његовихродитеља.Захваљујућиподви
гуовогдечака,ГлавништабВојводинеје
навремепредузеоодговарајућемере.
Неуспехофанзивеизазваојегневоку

патора.Уследилисутерорипљачка,при
чему нису остали поштеђени ни споме
ницикултуре.Овосеодносилоинапра
вославнецрквеуселимарумскогсреза,
које су паљене илиминиране.Изврши
тељи ових злодела су биле усташе и
Гестапо, предвођени Антоном Бауером.
Ово је био последњи талас терора,
поштојенемачкавојскаусладпоразана
свим фронтовима, била ослабљена и
кренулајеуповлачење.
Током прве половине септембра,

дошлоједомасовногпрелажењадомо
бранских јединицанастрануНОВ.Сва
кодневниуспесисавезника,каоипозив
председника Националног комитета
ослобођења Југославије /НКОЈ/марша
лаТитадаседо15.септембраприкљу
чеНОВдовелесудотогадаједополо
вине септембра око 6.000 домобрана и
добровољаца пришло НОВЈ. У циљу
што боље организације, извршена је
реорганизацијапартизанских јединицау
Срему.
ОдФрушкогорскогодредаформирасе

8. војвођанска бригада, а наредбом
ВрховногштабаНОВЈод25.септембра
закомандантаГлавногштабаВојводине
постављен је генерал  лајтнант Коста
Нађ.

Фото: Исто риј ска збир ка
Зави чај ног музе ја Рума
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ИнђијаТојоТирес–Слобода
0:0; Лозница – Нови Сад 1921
1:4;Мачва–Трајал3:1;Раднич
ки СМ – Јединство (су били
одиграли у понедељак); ОФК
Вршац – Раднички НБ 2:1;
Металац – Графичар 1:3; ИМТ
–Железничар0:0;Рад–Злати
бор2:1.

Ку ла:Хајдук1912–Раднички
3:1; Но ви Ба нов ци: Омлади
нац – Динамо 1945 2:0;Ста ра
Па зо ва: Јединство–ОФКБач
ка2:0;Но виСад:Кабел–Рад
нички19122:0;Бе ле гиш:Поду
навац – ОФК Бечеј 1918 1:0;
Шај каш:Борац–ПрвиМај1:1;
Адо р јан:Тиса–Текстилац3:2;
Ста ни шић: Станишић 1920 –
Нафтагас1:2.

01.Радн.1912 10 7 1 2 18:9 22
02.Јединство 10 7 0 3 17:11 21
03.Подунавац 10 5 3 2 7:4 18
04.Кабел 10 5 2 3 12:7 17
05.Нафтагас 10 5 2 3 14:16 17
06.Омладинац 10 4 4 2 9:6 16
07.Борац 10 4 3 3 18:12 15
08.ОФКБечеј 10 5 0 5 16:11 15
09.Текстилац 10 4 3 3 15:12 15
10.ПрвиМај 10 4 3 3 11:10 15
11.Хајдук 10 4 2 4 10:9 14
12.Тиса 10 3 1 6 21:24 10
13.Динамо 10 3 1 6 14:20 10
14.ОФКБач. 10 2 2 6 7:12 8
15.Станишић 10 2 1 7 7:20 7
16.Раднички 10 1 2 7 6:19 5

Раднички1923–ЦрвенаЗве
зда 0:1; Партизан – Чукарички
3:2;ТСЦ–Вождовац3:0;Мла
дост ГАТ – Младост 1:1; Нови
Пазар – Војводина 1:1; Јавор
Матис – Раднички Ниш 0:2;
Напредак–Радник1:0;Спартак
ЖК–Колубара2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 10 8 2 0 18:1 26
02.Слога(Е) 10 7 0 3 18:13 21
03.Железнич. 10 6 2 2 21:7 20
04.Индекс 10 6 1 3 18:12 19
05.ГФКСловен 10 6 1 3 18:13 19
06.Ветерник 10 5 2 3 12:12 17
07.Слога(Т) 10 5 1 4 16:12 16
08.Слобода 10 4 4 2 14:11 16
09.Јединство 10 3 4 3 16:7 13
10.Дунав 10 2 6 2 5:6 12
11.ДоњиСрем 10 3 3 4 8:12 12
12.Младост 10 3 2 5 13:18 11
13.Радн.(НП) 10 2 3 5 8:13 9
14.Славија 10 2 1 7 13:19 7
15.Шајкаш 10 1 0 9 5:34 3
16.Радн.(Ш) 10 0 2 8 8:21 2

01.ИМТ 14 10 3 1 24:10 33
02.РФКГраф. 13 8 3 2 31:15 27
03.Инђија 14 5 7 2 22:14 22
04.Железнич. 13 6 4 3 19:13 22
05.ОФКВршац 13 6 3 4 16:15 21
06.Металац 14 5 3 6 16:17 18
07.Јединство 13 4 5 4 15:13 17
08.ГФКСлоб. 14 3 8 3 14:14 17
09.Мачва 13 4 5 4 13:15 17
10.НовиСад 14 4 4 6 15:19 16
11.Радн.(СМ) 13 3 6 4 6:8 15
12.Рад 14 3 6 5 16:20 15
13.Радни.(НБ) 14 4 2 8 8:17 14
14.Лозница 14 4 2 8 14:27 14
15.Траyал 14 3 4 7 14:20 13
16.Златибор 14 2 5 7 16:22 11

01.Ц.Звезда 13 11 2 0 38:5 35
02.ТСЦ 15 9 5 1 28:8 32
03.Партизан 13 9 3 1 34:9 30
04.Чукарички 14 9 2 3 30:15 29
05.Н.Пазар 15 8 2 5 22:15 26
06.Војводина 14 6 5 3 21:14 23
07.Вождовац 15 7 2 6 13:21 23
08.Колубара 15 5 4 6 15:27 19
09.Раднички 15 5 3 7 13:15 18
10.Напредак 14 5 2 7 15:16 17
11.Раднички 15 4 4 7 21:29 16
12.Спартак 14 3 4 7 12:19 13
13.Младост 15 3 4 8 23:34 13
14.Ј.Матис 15 3 3 9 14:31 12
15.Млад.ГАТ 15 2 4 9 7:25 10
16.Радник 15 0 5 10 10:33 5

Ер де вик: Ердевик 2017 –
Напредак2:0;Ру ма:Јединство
–ЗекаБуљубаша3:2;Ада шев
ци: Граничар–БСК2:1;Ла ћа
рак: ЛСК – Змај 5:1; Са лаш
Но ћај ски: Борац (Р) – ОФК
Бикић 0:1; Ку ку јев ци: Обилић
1993–ФрушкаГора2:0;Срем
ска Ра ча: Срем – Борац (ВР)
6:1.

01.Граничар 9 8 0 1 29:6 24
02.Јединство 9 7 0 2 25:10 21
03.ЛСК 9 6 2 1 24:7 20
04.ЗекаБуљ. 9 6 1 2 29:12 19
05.БСК 9 6 1 2 27:13 19
06.ОФКБикић 9 6 1 2 13:5 19
07.Обилић 9 5 2 2 15:8 17
08.Сремац 9 4 1 4 19:11 13
09.Ердевик 9 3 1 5 15:15 10
10.Ф.Гора 9 2 0 7 5:23 6
11.Напредак 9 0 5 4 6:18 5
12.Змај 9 1 1 7 5:30 4
13.Борац(Р) 9 0 2 7 7:30 2
14.Бор.(ВР) 9 0 1 8 10:41 1

01.Трговачки 8 6 0 2 26:14 18
02.Слога(Ч) 8 5 1 2 19:11 16
03.Слобода 8 5 0 3 20:10 15
04.Срем 7 5 0 2 33:24 15
05.Сремац 7 3 2 2 12:12 11
06.Слога(З) 7 3 1 3 20:20 10
07.Планинац 7 3 0 4 12:16 9
08.ОФКСпар. 7 2 1 4 15:19 7
09.Митрос 7 1 3 3 19:23 6
10.ОФКБосут 7 2 0 5 15:24 6
11.Напредак 7 1 0 6 5:23 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Жар ко вац:Напредак–Љуко
во 2:0; Ни кин ци: Полет (Н) –
ЧСК 1:1; Обреж: Граничар –
Младост 2:5; Кру ше дол: Кру
шедол – Фрушкогорац 2:1;
Ја зак:ЦарУрош–Хајдук1932
2:1;До брин ци:Сремац–Рудар
0:9; Но ви Кар лов ци: Полет
(НК)–Камени2:1.

01.Полет(НК) 9 7 1 1 42:9 22
02.Крушедол 9 7 1 1 19:6 22
03.Камени 9 6 0 3 18:11 18
04.ЧСК 9 5 1 3 15:11 16
05.Младост 9 5 0 4 22:15 15
06.Полет(Н) 9 4 2 3 18:10 14
07.Хајдук 9 4 1 4 16:10 13
08.Напредак 9 4 1 4 20:17 13
09.ЦарУрош 9 4 0 5 20:25 12
10.Фрушкогор. 9 3 2 4 14:14 11
11.Рудар 9 3 1 5 18:14 10
12.Љуково 9 3 1 5 22:26 10
13.Гранич. 9 2 1 6 16:27 7
14.Сремац 9 0 0 9 2:67 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бе шка: Хајдук (Б) – Сремац
(В) 7:1; Деч: Сремац (Д) –
Шумар4:3;Го лу бин ци:Јадран
– Подриње 2:4; Мар тин ци:
Борац 1925 – Будућност 1:8;
Ириг: Раднички – Срем 0:3;
Во гањ:Слога–Хајдук (В) 3:2;
Ман ђе лос:Фрушкогорац–Гра
ничар 2:0;По пин ци: Напредак
Меридиан–Партизан4:0.

01.Будућност 10 6 2 2 27:10 20
02.Шумар 10 6 2 2 28:15 20
03.Срем 10 6 1 3 27:12 19
04.Хајдук(Б) 10 5 4 1 19:9 19
05.Напредак 10 6 1 3 20:11 19
06.Срем.(Д) 10 5 2 3 16:14 17
07.Партизан 10 5 1 4 26:16 16
08.Слога 10 4 3 3 18:21 15
09.Фрушкогор. 10 4 2 4 21:17 14
10.Јадран 10 4 2 4 17:20 14
11.Граничар 10 3 2 5 13:19 11
12.Срем.(В) 10 3 2 5 13:21 11
13.Раднички 10 3 1 6 13:13 10
14.Подриње 10 3 1 6 12:15 10
15.Хајдук(В) 10 3 1 6 11:18 10
16.Борац 10 0 1 9 4:54 1

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ве тер ник: Ветерник –Слога
(Е) 2:1; Те ме рин: Слога (Т) –
Раднички(Ш)6:3;Но ваПа зо ва:
Раднички (НП) – Железничар
0:3;Ру ма:ГФКСловен–Индекс
1:0;До њиТо вар ник: Слобода
–Младост1:1;Но виСад:Сла
вија – Доњи Срем 2015 0:0;
Ди вош: Хајдук – Шајкаш 1908
4:0; Ру мен ка: Јединство –
Дунав0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Илин ци:Борац–Сремац2:3;
Љу ба: Јединство – Синђелић
1:2;Шид:Једнота–ОФКБингу
ла 2:1; Ба тров ци: Омладинац
–Братство6:3;Граничарјебио
слободан.

Кра љев ци: Јединство (К) –
Јединство (П) 0:5; Гра бов ци:
Граничар–Борац (С)1:0;Хрт
ков ци: Хртковци – Фрушкого
рац4:1;ДоњиПетровцисубили
слободни.

1.Једнота 6 6 0 0 18:6 18
2.Синђелић 6 5 0 1 18:8 15
3.Борац 7 4 1 2 15:9 13
4.Омладинац 6 2 3 1 17:15 9
5.Граничар 6 2 1 3 15:11 7
6.Сремац 5 2 1 2 9:9 7
7.Јединство 6 2 0 4 12:16 6
8.ОФКБинг. 6 1 0 5 7:12 3
9.Братство 6 0 0 6 9:34 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА

Ша трин ци: 27.Октобар –
Дунав2:0;Ма ра дик:Слога(М)
–Борац2:0;Ри ви ца:Планинац
– Слога (К) 3:0; Војводина је
биласлободна.

1.Планинац 6 5 0 1 14:4 15
2.27.Октобар 6 4 1 1 17:4 13
3.Дунав 6 4 1 1 9:3 13
4.Слога(М) 6 2 1 3 6:11 7
5.Слога(К) 6 2 0 4 8:11 6
6.Војводина 6 2 0 4 6:17 6
7.Борац 6 0 1 5 4:14 1

1.Хртковци 6 5 0 1 22:8 15
2.Д.Петровци 6 4 1 1 20:7 13
3.Борац(С) 6 3 1 2 15:8 10
4.Једин.(П) 5 2 1 2 11:6 7
5.Фрушкогор. 6 2 1 3 17:18 7
6.Гранич. 5 1 0 4 5:18 3
7.Једин.(К) 6 1 0 5 5:30 3

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Си бач: Словен – ОФК Бре
стач0:4;Пр хо во:Младост1935
–Ловац0:5;Витезјебиослобо
дан.

1.ОФКБрест. 5 5 0 0 18:0 15
2.Ловац 5 4 0 1 14:6 12
3.Витез 4 2 0 2 6:5 6
4.Словен 5 0 1 4 3:15 1
5.Младост 5 0 1 4 2:17 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ле жи мир: Планинац –
Митрос4:1;Шу љам:Напредак
2021 – Срем 0:8; Ша шин ци:
Слобода – Сремац 0:1;Срем
ска Ми тро ви ца: Трговачки –
ОФК Босут 7:0; Чал ма: Слога
(Ч)–Слога(З)3:2;ОФКСпарта
јебиласлободна.
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12. ЏУ ДО ТУР НИР
,,ТРО ФЕЈ БЕ О ЧИ НА“
Брат и се стра
нај бо љи

Један   од најјачих турнира у земљи
окупио је такмичаре из шест држава.
Турнир је био предвиђен за узраст по
летараца,млађихистаријихпионира.У
Беочину се појавило 516 такмичара из
54 клуба Словеније, Мађарске, Бугар
ске, БиХ, Румуније, Хрватске и Србије.
Такмичари „Сирмиума“ТеодораВукасо
вић,ЛанаНоваковић,МашаЖивановић,
Младен Мацканић, Лука Новаковић и
СлавкоЛончаревићовогпутанисубили
нависокомнивоу.Послеосвајањанеко
ликомедаљанапретходнимтурнирима
дошлоједомалогопуштања,аналетели
сунаозбиљнуконкуренцију.Највишесу
показалибратисестраЛанаиЛукаНо
ваковић.Лана јекодмлађихпионирау
категоријидо48кгосвојилатрћеместои
бронзанумедаљу,докјеЛукакодстари
јихпионираосвојиодругоместоисребр
нумедаљу.Наредногвикендамлађика
детиучествујунапрвенствудржаве,док
нештомлађипутујууУгљевикнатурнир

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У КРАЉЕВУ
Злато за Нађу 

Најмлађи атлетичари „Сирмиума“ из
викенда у викенд остварују одличне
резултате. Тако је било и протекле
недеље у Краљеву на традиционалном
митингукојинависокомнивоуорганизује
атлетскирадникВескоБулатовић.Нађа
Вуковић је победила и освојила златну
медаљу у дисциплини двобој (трчање
40 м и скок у даљ), док је Александар
Радовановићуистојдисциплиниосвојио
бронзанумедаљу.

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Поде ла бодо ва у Инђи ји

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“: Чупић,
Србијанац (Ђуричковић), Бојовић,Мија
иловић,МаркоСтојановић,Недељковић,
Ђурић,Десанчић (Стевановић),Радоса
вљевић (Ракић), Кукољ (Вуковић), Сла
вишаСтојановић.Тренер:ЈованГолић.

ГФК „Сло бо да“: Вукашиновић,
Миличић, Раде Глишовић, Ђорђе Гли
шовић, Јовановић, Станојевић, Михаи
ловић (Ђукић), Тодор Глишовић (Јере
мић), Рашковић, Петровић (Старчевић),
Шушњар(Гајић).Тренер:ЗоранКостић.
Фудбалери„ИнђијеТојоТајерс“иужич

ке„Слободе“поделилисубодовеуутак
мици 14. кола Прве лиге Србије која је
одиграна у недељу, 16. октобра на ста
диону„ТојоТајерсарена“уИнђији.Након
90 одиграних минута на семафору је
било0:0.

Забележено је неколико добрих при
лика, у највећој мери, за домаћу екипу.
У четвртомминутумечанаконасистен
цијеНедељковићалоптастижедоРадо
сављевића који јелоше захватиолопту
ипослаојепрекогола„Слободе“.Шансу
дасеупишеулистустрелацапропустио
јеМаркоСтојановићу21.минутукадаје
наконшуталоптаотишлатикизнадпреч
ке. Седамминута касније одличан цен
таршутСрбијанца,СлавишаСтојановић
шутиразамалопоредгола.
Удругомделумечазабележенајејед

на,озбиљнијаприликаза„зеленобеле“.
У62.минутуДесанчићцентрираизкор
нера,капитенБојовићјенајвишиускоку,
алиголманВукашиновићодличноинтер
венишеиспречававођстводомаћих.До
крајаутакмицеосталоје0:0. М. Ђ.

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја – ГФК „Сло бо да“ Ужи це 
0:0 (0:0)

ИСКУ СНИ „НАПРЕ ДАК“ ДЕКЛА СИ РАО „ИНЂИ ЈУ“
ИЗ ДАЉЕГ ТАК МИ ЧЕ ЊА У КУПУ СРБИ ЈЕ

Побе да Кру ше вља на
у Инђи ји
ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја  ФК „Напре дак“ Кру ше вац 

0:2 (0:1)
ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“:Чупић,Кукољ

(Ђурковић87′),Недељковић(Ризнић46′),
Ђоковић, Ракић, Ђурић (Радосављевић
46′), Вуковић, Стојановић (Мијаиловић
46′), Ђокић, Гаиловић (Стевановић 71′),
Рађен(К).Тренер:ЈованГолић.

ФК „Напре дак“: Савић, Пријовић
(Вукајловић60′),Керкез(К),Панић,Чеча
рић (Матић 71′), Бастајић (Шарић 60′),
Мићин (Крстић 60′), Нолха, Стевановић
(Рашковић 71′), Путинчанин, Јовановић.
Тренер:ДушанЂорђевић.
„Зелено бели“претрпелисупоразод

суперлигаша „Напретка“ из Крушевца
у утакмици шеснаестине финала Купа
Србијекојајеодигранаусреду,12.окто
бра на стадиону „Тојо Тајерс арена“ у
Инђији.
Фудбалери„ИнђијеТојоТајерс“пружили

судобрупартијуалитонијебилодовољ

ноданаставетакмичењеуКупуСрбије.
Неколикошансизаголнаовомсусретуза
домаћуекипуималисуСлавољубЂокић
иСтефанЂурић.Покушаваласуовадва
играча у пар наврата да затресу мрежу
„Напретка“, али су ти шутеви, углавном,
завршавали у сигурним рукама голмана
Савића.Ипак, гости су искористили сво
ју шансу и прво полувреме завршено је
резултатом0:1.Голза „Напредак“пости
гаојеМићину41.минутумеча.Послепар
добрих комбинација лопта је стигла до
поменутогиграчакојијепласираоумре
жуголмана„Инђије“Чупића.
Довођствагостијуод0:2дошлојеу76.

минутумеча.Биојетошуткаголудома
ћина. Лопта лети покрај ноге Матића,
а овај јој мења правац и Чупић је поно
во савладан. То је уједно био и коначан
резултатнаовоммечу. М. Ђ.
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Фаво ри зо ва не Пазов чан ке боље
у срем ском одбој ка шком дер би ју

ОК „Једин ство“ Ста ра Пазо ва : ГЖОК „Срем“ Срем ска Митро ви ца 
3:1 (25:17, 25:16, 22:25, 25:16)

ОК „Једин ство“: Осмајић, Медвед,
Лакићевић, Коцкаревић, Пунишић, Миље
вићМарија,Недељковић,Даниловић,Зеле
новић,Тица,МиљевићТамара,Родић,Дра
говић.Тренер:ЈовоЦаковић.

ГЖОК „Срем“: Ана Михајловић, Мина
Михајловић,Грабић,Гаћеша,Сарић,Ивана
Тадић, Дапчевић, Јовановић, Стевановић,
Егић,Станковић,Драшковић,Антић,Жива
новић. Тренер: Никола Каприц, помоћни
тренерКатаринаЧутовић.
Судије:Рогић,Субашић.
Одбојкашице„Јединства“изСтареПазо

веи„Срема“пружилесуусуботу15.окто
бра2022.годинеодличнуигруупрвомколу
одбојкашке Супер лиге Србије. Победа у
Халиспортовазаслуженојеприпалаекипи
домаћна.Пазовчанкесупотврдилерепута
цијукандидатазапрвоместоалини„Сре
мове“играчиценисупружилелошуигру.
Од самог почетка играчице „Јединства“

су показале своју препознатљиву игру са
одличним сервисима и пуно притиска на
противнички тим како биму сломиле при
јем.Сатимпритискомсемладипримачки
деоекипе„Срема“Дапчевић,АнаМихајло

вићиГрабићтешконосиоалијеипакколи
котоликоуспеодастабилизујеигру.
Пазовчанке су добиле прва два сета и

чинилоседасувеомаблизупобеде.Тре
нер „Срема“ Каприц је тада у игру увео
младу Јовану Антић на позицији средњег
блокераапријемсезначајностабилизовао.
Играчице„Јединства“суупалеукризуигре
и „Срем“ јесмањиорезултат.Кадасеоче

кивалодаби„Срем“могаоивишеодсета
поновомногогрешакауигриМитровчанкии
лаксетиконачнапобедазаекипуизПазо
ве.
КоддомаћиходличносуигралеКоцкаре

вићиТицаау„Срему“Антић,Живојиновић
и Грабић. Следеће недеље Митровчанке
поновогостују,овајпутуНовомСадупро
тивистоименеекипе.

Одбој ка ши це и струч ни штаб „Сре ма“ на госто ва њу у Ста рој Пазо ви

ДРУГA ОДБОЈКАШКA ЛИГA СЕВЕР

Победа младе 
екипе „Срем 2“
на старту

ГЖОК „Срем 2“ Сремска Митровица
– „Волеј Старс“ (Кљајићево)

3:2 (15:25, 25:23, 25:23, 23:25, 16:14) 
„Срем 2“: Мина Михајловић,

Бабаљ, Сучевић, Пантић,
Ћуковић, Каприц, Рољић,
Смиљанић, Певац, Василић,
Иванић,АњаШкорић,Станковић,
Лукић.TренерКатаринаЧутовић.

„Волеј старс“:Кукољ,Јанчић,
Кић, Цвијић, Зузић, Кнежевић,
Шкорић, Жесткова, Гроздић,
Вишић.TренерКарановић.
У дербију првог кола Друге

одбојкашкелигесеверуСремској
Митровици који је потрајао
пуна два часа су се састале
екипе прошлогодишњег првака
„Волеј Старса“ из Кљајићева и
„Срема2“.Мадаје„ВолејСтарс“
дошао са великим амбицијама
и репутацијом фаворита
играчице „Срема 2“ углавном
петнаестогодишњaкиње играле
су сјајно и показале да никога
неће респектовати. Гошће су
игралечврстоинасамомпочетку
меча су повеле осам према
један.МалопомалоСремицесу
стабилизовале своју игру. После

првог изгубљеног сета Сремове
играчице су заиграле много
одлучнијеижустријеунападу.У
свимнареднимсетовимаиграло
се поен за поен а предност је
прелазиланаједнуидругустрану
много пута. Сва четири наредна
сетасузавршенасаминималним
разликама. Сремице су
заслужено победиле јер су у
тешким тренуцима успевале да
преокрену резултат а поготово
је напето било у петом сету у
комеСрем успева да преокрене
вођство„ВолејСтарса“са4:7на
8:7 и мало касније са 11:13 на
16:14 што му доноси и коначну
победу. Изузетну утакмицу је
пружилаМинаМихајловићкојаје
била нерешива енигма за екипу
„Волеј Старса“ а на пријему се
истакла Станковић. У екипи
„Волеј Старса“ се сервисима
истакла појачање екипе из
Кљајићева руска играчица
Жесткова.
 ГЖОК Срем

МИНИ БА СКЕ Т

„Сремице“ успе шно 
бране титу ле

У Првом колу првенства
Војводине у најмлађој жен
ској кошаркашкој категорији
минибаскету,ЖКК„Срем“ је
унедељу16.октобрапобедио
екипу ЖКК „Стара Пазова“
убедљивим резултатом 53:6
(20:2,12:2,6:2,15:0).

Најмлађе кошаркашице
„Срема“ играле су одлично
токомцелеутакмице.Тренер
Татјана Узелац дала је шан
су свим девојчицама. Младе
Митровчанкеовесезонебра
не титулу првака Војводине
освојенупрошлесезоне.

Три јумф нај мла ђих кошар ка ши ца „Сре ма“ 
про тив „Ста ре Пазо ве“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Веч ни сјај

бли ста вог ума
Идоксе кошаркашка такмичења јошувек захуктавају, а НБА лига је и

званично почела, фудбал је ових
данаинедељауцентрупажње.Догађаји
се ређају као на траци.Жури се европ
скимисветскимкровниморганизацијама
даспичкајуштовишеутакмицадопочет
каСветскогпрвенства.Јер,наравно,ара
пи су дебело подмазали, те се највећа
светска смотра фудбала игра усред
пустиње.Уновембру.
Елем, најјачи клубови муку муче са

распоредом. Поред обавеза у домаћим
првенствима током викенда, средином
сваке недеље се потуцају по европским
аеродромима,испуњавајућисвојуобаве
зууЛигишампиона,ЛигиЕвропеиЛиги
конференције.БезпаузедоСветског.Јер,
наравно,арапиподмазашедебело.
Они срећници са мало више лове и

играчког кадра успевају да одморе поје
динеиграче.Гледајудаштопрезаврше
посаоутакмичењупогрупама,падамогу
дапустедругисаставдазавршициклус.
Онимањесрећни(читај:сиромашнији)

не знају где пре да ударе и упадају у
врзино коло, јер касније или преморају
дасеодлучештаимјеприоритет.Сајед
нестране,успехуЕвропиделујеприма
мљиво.Посебноуслабијимтакмичењи
магдереално,многоекипаимашансуда
се домогне трофеја и лепе зараде. Са
другестране,успехудомаћемпрвенству
гарантује стабилност, новац ишансу да
сеиследећесезоненадмећууконтинен
талнимкуповимаидаодрадештопамет
није летњи прелазни рок пред почетак
следећесезоне.
Кадасмовећкодпрелазногрока,сада

већлегендарниРадеБогдановићкојије,
можесерећи,јединасветлатачкаутам
ном вилајету званом спортски студио
РТСа,изнеојезапажањеоЦрвенојзве

зди и њеном посртању у Лиги Европе.
Бившинападачјеконстатоваодајепре
лазни рок одрађен катастрофално и да
се у Лигу шампиона не може ући без
нападача.Ибезбека,додаобих.Осуоје
паљбу по челницима нашег клуба и
рекаодабигабилосрамотадајеонбио
тај који је довео оног Кулибалија у 32.
години живота. Дотакао се и физичке
спремецрвено–белихкоја језаевроп
скестандардеисподсвакогнивоа,теих
затоМађариударишеуузвратнојутакми

ци, иако је Звезда одвалила њих  пре
самоседамданауБеограду.Потписујем
свакуреч.
Црно – беле комшије пак, настављају

дагазе.ПаојеКелнподругипутунеде
људанаитојенајвећафудбалскавесту
Србији у последње време. Посебно за
симпатизере Партизана који су чекали
пуне 24 године да њихов клуб победи
неког из „лига петице“ на свом терену.
Податаккоји,искрено,делујејезиво.
Партизан је сада први на табели са

великимизгледимадапрезимиуЕвропи.
ТребарећидасутренерПетрићињегова

екипазаслужилисвепохвалеупућенена
њихов рачун. Узевши у обзир како је
сезонакренулаиукаквомје,генерално,
расулуФКПартизан,пролећеуЕвропије
премијазаовајклуб.Исветозахваљују
ћитренеруииграчимакојисууспелида
преокрену ситуацију у своју користиако
су их сви отписали већ у септембру.
Остаће само да их боли онај шокантан
поразодмитровачкихфудбалскихведе
та.
Од фудбалских актуелности треба

истаћидајеСрбијадобиларивалеуква
лификацијама за Европско првенство у
Немачкој 2024. године. Рекло би се да
смо имали среће у жребу. Добили смо
луду „балканску“ групу у којој ћемо се
надметати са Црном Гором, Бугарском,
МађарскомиЛитванијом.

Мађарићенамсвакакобитинајве
ћапретњаузевшиуобзирдавећ
годинамауназадулажууфудбал

иинфраструктуру.Осталинебитребало
да представљају неки већи проблем.
МождаБугари.Јеримнаклуписедибив
шиселекторСрбије–МладенБлистави
УмКрстајић.
Овагромадајепренекиданизвалила

какојеподњеговимкормиломформира
но 80 посто садашње репрезентације
Србије. Као да није било довољно сра
мотно доћи на чело наше селекције на
онакавначин,илипонетисеонакоџукач
кипреманашемкапитенуБанетуИвано
вићу, овај стручњак је, из само њему
знаних разлога, покушао да приграби
заслугезанештосачимапсолутнонема
везе.Наравнода јеноторналажтошто
јерекао,аљудисамотребадасеприсе
тенакојиначинјеводионашурепрезен
тацију и како је завршио свој мандат.
Даћебогдабудеиспраћенсапеткомада
изБеограда.Заслужиоје.

Ма ђа ри ће нам сва ка ко 
би ти нај ве ћа прет ња узев
ши у об зир да већ го ди на
ма уна зад ула жу у фуд бал 
и ин фра струк ту ру. Оста ли 
не би тре ба ло да пред ста
вља ју не ки ве ћи про блем. 
Мо жда Бу га ри. Јер им на 
клу пи се ди бив ши се лек
тор Ср би је – Мла ден Бли

ста ви Ум Кр ста јић

У организацији Савеза
Србије за дизање тегова
(ССДТ) а у техничкој органи
зацији Kлуба дизача тегова
„Раднички“ из Сомбора и уз
свесрдну помоћ и подршку
Министарства омладине и
спорта у Влади Републике
Србије,Олимпијскогкомитета
Србије, Антидопинг агенције
РепубликеСрбијеиСпортског
Савеза града Сомбора, 9.
октобрауСомборујеодржано
Првенство Републике Србије
у олимпијском дизању тегова
за даме ветеранке а по тех
ничким правилима Међуна
роднефедерације за дизање
тегова (ИWФ)иМеђународне
ветеранске федерације за

дизањетегова(ИWФМ).
На овом спортском такми

чењуучешћејеузеоиСтаро
пазовачкиклубдизачатегова
„Јединство“ипостигаовеома
запаженрезултат:Укатегори
јидо76кгтелеснетежине,ау
старосној групацији дама
ветеранки М2 од 40 до 44
годинеЈеленаЂекићосвојила
јетризлатнемедаљеутакми
чарским дисциплинама трзај,
избачајиолимпијскибиатлон,
и уједно одбранила титулу
првакињедржавезаветеран
кеизпретходне,2021.године.
Уједно Јелени је ово трећа

титулаветеранскешампионке
Републике Србије у олимпиј
скомдизањутегова. З. К.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА ВЕТЕ РАН КЕ У ДИЗА ЊУ ТЕГО ВА

Јеле на Ђекић узе ла три злат не меда ље
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ПРВО КОЛО ВОЈВОЂАНСКЕ МУШКЕ 
ОДБОЈКАШКЕ ЛИГЕ 

„Срем Итон“ 
добро почео

ОК „Стражилово 2“ С. Карловци   ОК 
„Срем Итон“ С. Митровица 2:3 (25:22, 

21:25, 26:24, 23:25,11:15)

С р е м с к о м и т р о в а ч к и
одбојкашисуунедељу16.ок
тобра стартовали уновофор
мираној Првој војвођанској
лиги  Запад и забележили
прву победу на гостовању у
СремскимКарловцима.Удво
часовној одбојкашкој пред
ставиподмлађенитимСрема
којисе јошувекформирадо
шаоједободованештотеже
негоштосеочекивало,алије
поречиматренераЗоранаКо
вачића недељно издање ње
говеекипеусуштинидобро,с
обзиромдаје„СремИтон“иг
раосадвапионираусаставу.
–Ониодкојихсамнајвише

очекивао пружили су лошију
игру, али с обзиром на под

млађени састав и недостатак
тренинганашихстуденатаово
инијетаколоше.Водилисмо
у трећем сету 17:11 и нисмо
успелидазавршимосет.Еки
па гостију је била уигранија
са бољим сервисом и прије
мом.Нарочитосубилидобри
њихови средњи блокери. Ми
још увек трагамо за либером
исредњимблокером,рекаоје
за„Мновине“тренерКовачић.
„Срем Итон“ је играо у

саставу:Рољић,Ковачић,Ан
дријевић,Петковић,Весковић,
Тадић, Стошић, Кузмановић,
Маричић, Дудок, Р. Петковић,
Петровић.Унаредномколуу
Сремску Митровицу долази
екипаБорца2изСтарчева.

ОК „Срем Итон“ освојио прве бодове у новој лиги

ЧЕТВРТО КОЛО СУПЕР Б ЖЕНСКЕ 
РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

Рукометашице 
Звезде однеле 
бодове из 
Митровице

ЖРК „Срем“  ЖРК „Црвена звезда“
31:35 (16:18)

„Срем“: МилицаШпоља
рић, Марина Шпољарић,
Сара Црнобрња, Марија
Митрић 2, Дуња Ђоровић,
МаријаШерфези3,Андреа
Мијаиловић 1, Маја Ске
нџић 1, ВањаЂулинац 2,
ЈанаВасиљевић 1, Јована
Блажић 6, Наташа Драго
вић 1, Анастасија Драку
ла,НиколинаБулатовић 9,
ДраганаПетровић1,Ната
ша Радуловић 4.Тренери :
ДушанДрчаиСашаКојовић

„Црвена звезда“:Јелена
Нинковић (Живковић),Олга
Милојевић, Јана Момчи
ловић 9, АндреаБонер 6,
ТамараЂурковић 2, Вања
Ђорђевић 8, Ивана Крћа
2, Тамара Јелић, Марија
Тасић,КристинаЦвијановић
5, Александра Крћа, Дан
ка Кнежевић, Мина Савић,
Николина Видић, Јелена
Кострешевић, Ива Андрић
3.Тренери:ВеснаБојковић
иЈованаРистић
Судије: Црњански, Бу

бања
Фаворизована екипа

„Црвене звезде“ која у до
садашњем првенству није
забележила пораз потврди
ла је одличнуформуи већ
наконпрвихдесетакминута
изузетно динамичне утак
мице одигране у митрова
чкој хали „Пинки“унедељу
16. октобра, прешла је у
осетније водство. Сремице
сутупредностсвеленадва
гола разлике до полувре
мана. У три наврата током
другог дела игре домаће
играчице су изједначавале
резултат,алијенападикон
транапад гошћи функцио
нисао савршено и успешно
сукажњавалесвакугрешку
и неефикасност рукомета
шица „Срема“. Николина
Булатовић била је најефи
каснија код домаћег тима.
За најбољег актера утак
мице проглашена је Вања
Ђорђевићиз „ЦрвенеЗвез
де“.Митровчанкесудосада
забележиле две победе и
два пораза а у наредном
колугостујуекипи„Слоге“у
ПетровцунаМлави.
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ЕКИ ПА „ХАЈ ДУ КА“ ИЗ ДИВО ША НА ВРХУ ПРВЕН СТВЕ НЕ ТАБЕ ЛЕ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ 
ФУД БАЛ СКЕ ЛИГЕ „ЈУГ“

Диво ша ни стар то ва ли
сери јом из сно ва

Без ијед ног пора за Диво ша ни су на врху табе ле. Пошто је њихов први пра ти лац, 
ерде вич ка „Сло га“ про те клог викен да оста ла без бодо ва, „Хај дук“ је тре нут но први 
са пет бодо ва више од дру го пла си ра ног

Екипа „Хајдука“ из Дивоша једини
је фудбалски тим са подручја Града
СремскеМитровице који сеове сезо
ненадмећеуВојвођанскојлигиЈуги
товеомауспешнособзиромдапосле
десетодигранихколаимајуосампобе
даидванерешенарезултата.Безијед
ногпоразаДивошанисунаврхутабе
ле. Пошто је њихов први пратилац,
ердевичка „Слога“ протеклог викенда
осталабезбодова,„Хајдук“јетренутно
првисапетбодовавишеоддругопла
сираног. Протеклог викенда „Шајкаш
1908“изКовиљаиспраћенјекућиса4

голаумрежи.Уовомтренуткупоглед
са дивошких узвишења већ „пуца“
каСрпској лиги – „Војводина“  у којој
са подручја Срема већ играју тимови
из Руме, Старе Пазове, Белегиша и
НовихБановаца.Почетакокомесуу
питомомфрушкогорском селумашта
лиакојинетребадачудисобзиромна
озбиљностклупскеуправеинеколико
стратешких „погодака“којинапочетку
текућесезонедајурезултате.
Идеалан је и тренерски сениорски

дербиБојанаВуковићакојијепрошле
сезонеуспешноводиоомладинцеовог

клуба па му је указано поверење да
предводи „реновирани“ састав диво
шког четвртолигаша. У летњем пре
лазном року „отишло“ је дванаест до
тринаест играчааотприлике јетоли
коидошлоунајвећојмериискусних
фудбалера из Новог Сада. „Хајдук“ и
овесезонерачунанапроверенеснаге.
Међуњима су поуздани голманМар
коТркуља,изданак„Звездинешколе“,
искусни Владимир Савићевић, Борко
Шућак, Александар Томић, капитен
АленХалиловићинеколикоприкључе
нихомладинацапопутНемањеСими
ћа,НиколеДрагановићаиНиколеМар
тиновића. Од „новајлија“ на почетку
првенстваистакаосенападачМладен
Галићкојиједошаокаонајбољистре
лацРФК„НовиСад“ипрошлосезонске
Војвођанскелиге.Изањегајеисупер
лигашко искуство у „ТСЦ“у из Бачке
Тополе.Добримрешењимауодбрам
беним показали су се Божа Јевић и
Данило Николић који је најстарији и
најискуснији играч екипе. У редове
плаво  белих летос је изЛештана је
дошао Игор Крмар. Ту су још и што
пер Небојша Скопљак, Александар
Игњић,иАлександарЕрак,„радилица“
КристоферНађ,АлександарСимићи
ВладимирМандићизНовогСада.Део

Омладинска екипа „Хајдука“ неће
сетакмичитиуовојфудбалскојсезо
нијерјевећинаиграчапрераслаовај
узраснинивоалијеруководствоклу
ба осмислило дугорочну стратегију
зарадсамладимфудбалеримакоји
би требало да буду окосница тима
из Дивоша у будућности. Ради се о
фудбалској академији „Фит футбал“
– („Fit Football Academy“). Ова ака
демија пре две недеље на стадиону
„Срема“ у Сремској Митровици, за
дечаке рођене 2011. године органи

зовала је фудбалски куп турнир на
комесупореддомаћинаучествовали
„Црвена звезда“, „Графичар“ и „Рад
нички“ из Новог Београда. Тријум
фовале су младе наде „Црвене зве
зде“,другијебио„Графичар“атреће
местоподелилисудомаћинигостииз
Новог Београда. Према речима тре
нераВуковићациљакадемијекојаће
функционисати у Сремској Митрови
ци је формирање младих селекција
„Хајдука“узквалитетанистручнитре
нерскирад.

Фуд бал ска ака де ми ја за будућ ност „Хај ду ка“

Еки па ака де ми је „Фит фуд бал“, будућ ност „Хај ду ка“ и срем ског фуд ба ла
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клуба постао је и омладинац Марко
Павловићкојијепрошлегодинеиграо
умитровачком„Радничком“.
– Могу да кажем да смо одрадили

одличанпрелазнирокидасмодобили
правапојачања.Тосупресвегадобри
момциинаравно,одличнифудбалери.
Искрено, са оваквимпрофесионалци
макојисудисциплинованииграчиали
и квалитетниљуди, није тешко ради
ти. У свлачионици и на терену нема
несуглаица,већсевраћаипреносита
позитивна енергија међу нама, каже
шеф струке „Хајдука“ Бојан Вуковић
који је више него задовољан фурио
зним стартом његовог тима у првих
десетутакмица.
–Небисмоверовалиданамјенеко

препочеткапрвенстварекаодаћемо
последесетодигранихколаимати26
бодова, 18постигнутихи само1при
мљениголилиданећемопримитигол
скоро 900 минута. У сваку утакмицу
улазимоозбиљно јеримамонападач
ки потенцијал и увек желимо победу.
Понављам, за мене ово и није такво
изненађењесобзиромна „породичну
атмосферу“којусмонаправилиуклу
бу,поредсјајнеорганизацијеидобрих
условапокојимасмоодавнопознати.
Публика долази на стадион а то нам
јеибиоциљ,даимпредставимолеп
идопадљивфудбал,даимајуштада
виде. Амбиције су, наравно да уђе
моувиширангимислимдасмоове
године „сазрели“ за тако нешто, али
хајдеданепричамопрерано,већиде
моутакмицупоутакмицу,кажетренер
Вуковићкојивеликупомоћимаусвом
помоћникуСтевануКрстићу.Онједуго
уовомклубуидобропознајефудбал
скуигру.Докрајаовогделапрвенства
остало је још пет утакмица. У наред
ном колу Дивошани гостују „Раднич
ком“уШидуапотомћекаодомаћиниу
12.колуодигратикомшијскидербиса
„Слогом“изЕрдевика,директнимкон
курентомзапрвупозицију.

Д. Мостар лић

Тре нер Бојан Вуко вић

КОШАР КА: ПРВА РЕГИ О НАЛ НА МУШКА ЛИГА СЕВЕР

Дер би кола
КК „Желе зни ча ру“

KK „Желе зни чар“ Инђи ја – КК „Ака де мик“ Србо бран  
80: 74  (18: 10, 20: 23, 19: 24, 23: 17)

КК „Желе зни чар“:Николић19,Паве
лић 16, Нешић 13, Миливојевић 10,
Петровић7,Калањ4,Бодрожић3,Пешут
2,Мудрић,Косјер,Ћирић,Опачић.

КК „Ака де мик“:Нићин25,Шијачић18,
Антић9,Миљанић7,Цетковић6,Фили
повић,Маџгаљ,Бурић,Зелић,Стојанов,
Прентовић.
Пред око 200 гледалаца уСпортском

центру Инђија у суботу, 15. октобра,
одигран једербиколаПрверегионалне
мушкелигеСеверукојемсусесастале
екипе „Железничара“ и „Академика“ из
Србобрана.
Домаћи су врло добро започели меч

идо краја првог полувременаимали су

двоцифренупредност.Тојетрајалоско
родосамогкрајаполувремена.Гостииз
Србобрана само два минута пред крај
тогделаутакмицеиз готовобезизлазне
ситуације стижу до једноцифрене раз
лике, на одмор се отишло са  38:33 на
семафору.
Гости су променили игру на самом

старту другог полувремена па се брзо
угасила разлика од ранијих плус 16. КК
„Академик“ је успео да дође и до плус
шест поена. Ипак, у бурној завршници
мечадомаћисусепоказаликаосмире
нијипротивник  ина крајудербија кола
ПРЛС остварили победу сашест поена
разлике,80:74. М. Ђ.

МУШКА КОШАРКА

Пораз „Срема“
и победа „Подриња“

КК „Срем“  КК „Дунав 2014“ 64:73 
(15:23, 14:14, 17:23, 18:13)

КК „Нова Пазова“  КК „Подриње“ 64:81 
(13:20,23:11,14:25,14:25)

Кошаркаши „Срема“ поражени су
прошле суботе у трећем колу Прве
АмушкерегионалнелигеСеверод
екипе „Дунава 2014“ из Апатина. У
наредном колу и потрази за првом
победомулигиМитровчанидочекују
екипу „Пролетер Нафтагаса“ из
Зрењанина.
У Б групи истог такмичења

кошаркаши „Подриња“ били су
бољи од домаћина из Нове Пазове
и забележили су другу победу у
првенству. У наредном колу гостују
екипи„Јединства“изНовогБечеја.

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЖЕН СКА КОШАР КА ШКА ЛИГА

Пораз кошар ка ши ца 
„Сре ма“ 
У утакмици 3. кола Прве регио

налне женске кошаркашке лиге оди
граној у новосадској хали „Спенс“
у суботу 15. октобра ЖКК „Срем“ је
поражен од екипеЖКК „Пролетер“ из
Новог Сада резултатом 69:58 (22:18,
24:12,10:13,13:15)
Екипа „Срема“ била је веома бор

бена токомцелогмечаалинијеуспе
ла да преломи и донесе победу из
НовогСада али ће имати прилику да
тоисправивећунареднимутакмицама
противтимоваизЧелареваиТитела.

Најефикаснијауекипи„Срема“била
јекапитенМаријаКостићса25поена,
МирјанаМиловановић11поена,Нико
лина Баланац 5 поена, Милица Ђор
ђић5поена,ЗоранаДедовић4поена,
МилаНиколић4поена,МилицаЈери
нић 4 поена, Милица Триван. Тренер
Немања Стаменковић дао је шансу
свимиграчицама.Уекипи„Пролетера“
најефикаснија је била Даница Пипер
са17поена.Митровчанкезасадаима
ју два пораза и један тријумф.У сле
дећемколу„Срем“дочекујеЧеларево.
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ОВАН:Улажетевели
кинапордаоствари
тепозитивнерезулта
те у свом пословном

изражавању,али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Важно је да се правилно
организујете и да испоштујете
све задате рокове. Склони сте
честим променама свог емотив
ног расположења,нема разлога
дагубитенадуилидасеудаља
ватеодпартнера.

БИК: Савесно испу
њавате својдеооба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавањадоговорасасарад
ницима. Реално заснивате све
своје одлуке и нема разлога да
неко утиче на вашу професио
налну несигурност. У односу са
партнером нема потребе да
упорнопонављатеситуацијекоје
недоносежељениефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и

нежелитедаприхватитекомпро
миснарешењакојавампредла
жуодређенисарадници.Немојте
дозволити да неко отежава ваш
пословни положај. Искуство вас
опомињеданаправитеемотивну
дистанцууодносунаједнуособу
инанекесумњивеситуације.

РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени захтевају да
имате добру концен

трацију како бисте се на време
прилагођавали. Понекад  је
тешко ускладити интересовања
иафинитетекојиваспрате,али
у име заједничке среће све је
могуће. Ваша лична срећа про
истиче из унутрашње потребе,
да се све лепе мисли и топла
осећањаувекделеилиразмењу
јусаблискомособом.

ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
детесвесвојеидејеи
планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитимпрове
рених сарадника. У љубавном
односу,немојтеузалуднопокуша
вати да промените партнерово
понашање или да мењате ток
ствари које не зависе од ваше
воље.

ДЕ ВИ ЦА: Истовре
меностеангажовани
на више поља и
савесно испуњавате

свој део обавеза или неке зва
ничне договоре које имате са
сарадницима. Наставите са
озбиљним проценама и проми
шљањемувезинекихновчаних
понуда.Партнерувамаподсти
чесумњичавостибројнапитања
накојанедобијатезадовољава
јићеодговоре.Важноједавише
подстичете позитивно располо
жење.

ВА ГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашумотивацијуина
професионалну ори

јентацију.Нетребадасеоптере
ћујете са неким новчаним пита
њима,јер ускоро ћете решити и
те дилеме. Љубавни догађаји
којенаслућујетеимајунекунео
бичну драж.Допадају вам се
поступцикојечинипартнерито
вас наводи да промените своје
одлуке. Прати вас љубавна
инспирација.

ШКОР ПИ ОН: Осла
њатесенасвојепре
говарачкеманире,јер
дабездобреприпре

ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно једасеусаглашавате
са својим сарадницимаоко ува
жавања различитих интереса,
како би сви око вас осетили
моралну и материјалну сатис
факцију. Пажња и разумевање
коједобијатеукругусвојепоро
дицеделујуврлоподстицајно.

СТРЕ ЛАЦ: Изненад
ни пословни обрти
делују збунјујуће на
вас,аликрајемнаред

ненедељећесесвестабилизо
вати.Вашакреативностћедоћи
доизражајаивратитиваснасам
врхувашемпословању.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама. У емотивном
заносу спремни сте да учините
нешто посебно како бисте
импресиониралисвогпартнера.

ЈА РАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатнихобавеза,али
немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишнихпитањаприхвататесве
кориснесугестијеилиречикрити
кекојевамупућујублискисарад
ници.Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајимауљубавномживоту.

ВО ДО ЛИ ЈА: Налази
тесезавеликикорак
испред других, јер
умете да предвидите

нечијуреакцијуупословнимпре
говорима.Јасновамједасавре
менијиприступзаједничимтема
ма доноси дугорочнији успех.
Постављате сувише строге кри
теријумепредвољенуособу,али
вас подстицај уме и да делује
благотворнонавишеначина.

РИ БЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију или одговор.
Боље је да се држите провере
них правила. Одложите неке
напорнеобавезедокнедобијете
боље услове. Налазите се у
фази емотивног узлета, тако да
односсапартнеромдоживљава
текаоостварењесвојихснова.

VREMEPLOV
19. ок то бар

1813. Код Лајпцига окончана
Битканарода,у којој сууједи
њене војске више европских
држава, предвођене Русијом,
ПрускомиАустријом,поразиле
Наполеона и присилиле га на
повлаћењепрекоРајне.
1932. У Београду отворен
Коларчев народни универзи
тет, задужбина ИлијеМилоса
вљевићаКоларца, који је у ту
сврху тестаментом завештао
око50.000дуката.

20. ок то бар
1944. Јединице Народноосло
бодилачке војске Југославије,
под командом генерала Пека
Дапчевића, и Црвене армије,
подкомандомгенералаВлади
мира Ивановича Жданова,
ослободиле, у Другом свет
скомрату,Београд.

21. ок то бар
1805. У бици код Трафалгара
Британци под ХорацијомНел
сономпоразилисуфранцуско
шпанску флоту без иједног
изгубљеногброда.
1833. Рођен је шведски хеми
чар,индустријалаципронала
зач Алфред Бернард Нобел.
1941НемцисууКрагујевцуу
Другомсветскомратустреља
ливишеод7.000цивила,међу
којима и ученике крагујевачке
гимназије.

22. ок то бар
1964.Словеначкигимнастичар
МирославЦераросвојиозлат
ну медаљу на Олимпијади у
Токију.
2000. Посмртни остаци једног
од највећих српских песника
Јована Дучића пренети 57
година по његовој смрти из
места Либертвила у САД и
сахрањениуродномТребињу.

23. ок то бар
1940.Рођенјебразилскифуд
балерЕдсонАрантесдоНаси
менто,познаткаоПеле,којисе
сматра најбољим играчем у
историјифудбала.
1983.Наакушерскојклинициу
Загребурођенајепрвајугосло
венскабебаизепрувете.

24. ок то бар
1882. Немачки бактериолог
Роберт Кох открио бактерију
која изазива туберкулозу,
Коховбацил.
1912. Победом Прве српске
армије под командом регента
Александра Карађорђевића
надтурскомВардарскомарми
јомЗекипашезавршенаКума
новскабитка,уПрвомбалкан
скомрату.

25. ок то бар
1815. Српски кнез Милош
Обреновићпостигаоспоразум
с везиром Београдског паша
лука Марашлијем Алипашом
о мешовитој српскотурској
управи, чиме је завршенору
жани део Другог српског
устанка.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) ок то бар  
СветиапостолТома–Томиндан

Че твр так, 20. (7) ок то бар  
СветимученициСергијаиВак
хо–Срђевдан

Пе так, 21. (8) ок то бар  
Преп. Пелагија Палестинска;
Преп.ТаисаТиваидска

Су бо та, 22. (9) ок то бар  
Свети апостол Јаков; Свети
деспотСтефанСрпски(Слепи)

Не де ља, 23. (10) ок то бар  
Свети мученици Евлампије и
Евлампија
По не де љак, 24. (11) ок то бар  
Свети апостол Филип, ђакон;
ПреппдобниТеофанНачертани

Уто рак, 25. (12) ок то бар  
СветимученициТарах,Пров и
Андроник

Crkveni
kalendar

Колач са 
крушкама

Са стој ци:45крушакасредње
величине,150гпутера,130гбра
шна, 120 г шећера, 100 г црне
чоколаде,3кашикекакаопраха,2
јајета,2кашичицеаромеваниле,
1кашичицапрашказапециво,1/4
кашичице соде, 1/4 кашичице
соли.

При пре ма: Све састојке осим
чоколаде измиксати миксером,
путертребадабудесобнетемпе
ратуре. Калуп промера 24 цм,
обложитипапиромзапечење,па
по дну поређати очишћене кру
шке.Измиксанусмесураспореди
ти преко крушака. Пећи на 180
степениоко30минута.Сачекати
да се прохлади па извадити из
калупа.Затимистопитичоколаду
напариипрелитипрекоколача.

• И по ште ног чо ве ка 
мо же те пот ку пи ти, са мо 
мо ра те по ште но пла ти ти!
• Све што имам сам 
украо, са мо школ ску 
ди пло му и до зво лу за 
ау то сам ку пио!
• Нај лак ши на чин да ти 
име до спе у но ви не је да 
их чи таш док пре ла зиш 
ули цу.
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ПРИ ЈЕМ ОДБОЈ КА ШИ ЦА ГЖОК „СРЕМ“ КОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦЕ СРЕМСКЕ 
МИТРОВИЦЕ

Спрем не за нове побе де

Локал на само у пра ва је увек спрем на да помог не, тако да одбој ка ши це зна ју добро 
да у нама има ју сарад ни ка и при ја те ља, рекла је гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва
но вић
Уприличен јепријемекипе

Градског женског одбојка
шкогклуба„Срем“уГрадској
кући у среду, 12. октобра.
Домаћинимјетомприликом
била градоначелница Све
тлана Миловановић, пово
дом почетка такмичарске
сезоне, најуспешније митро
вачке екипе у колективним
спортовима.Последњудеце
нијуклубсетакмичиоуПрвој
иуСуперлиги,штојенајви
ширанг.
– Тренирам одбојку од

шесте године.Пре три годи
не сам прикључена првом
тимуклуба.Прошласамсве
селекције у „Срему“ и задо
вољна сам радом са нама,
играчима. Завршили смо
садаприпремнипериод,осе
ћамо се спремно за почетак
лиге.Већсмоодигралеутак
мицууКупуСрбије,оствари
ле победу и атмосфера је
одлична у екипи. Надам се
даћемоостваритинашаоче
кивања и очекивања нашег
клуба, рекла је одбојкашица
ДуњаГрабић.
Градскиженскиодбојкашки

клуб „Срем“ ће се у сениор
скојконкуренцијииовесезо
не такмичити са две екипе.
Првитимнаступаунајвишој

одбојкашкојлигиСуперлиги
Србије.Другаекипакојучине
младе и перспективне игра
чице ће наступати у Другој
лигигрупаСевер.Поредтога
клуб ће имати представнике
иумлађимкатегоријама.
–Екипанамјемлада,пер

спективна и тражи место
више на табели Супер лиге
Србије. То значи да ћемо
пружити снажан отпор свим
реномиранимклубовимакоји
претендујузависокпласман
идаћемоихдоброознојити
у Сремској Митровици, уко

лико мисле да освоје три
бода.Надамседаћесезона
проћибезповреда,изјавиоје
СлободанСтојилковић,пред
седникклуба.
Градоначелница Светлана

Миловановић је  пожелела
играчицамаиклубууспешну
сезону.
–Онесупоноснашег гра

да.Гдегододудагостују,оне
представљају наш град како
треба. Локална самоуправа
је увек спремна да помогне,
тако да одбојкашице знају
добродаунамаимајусарад

ника и пријатеља, рекла је
градоначелница Светлана
Миловановић.
ОвесезонећеМитровчани

навијатизаДрагануСтевано
вић, Ану Сарић, Мињу Дра
шковић,ИвануТадић,Тијану
Јовановић, Љубицу Дапче
вић, Милицу Живановић,
Дуњу Грабић, Ану Михајло
вић, Јовану Антић, Мину
Михајловић, Дуњу Станко
вић, Александру Гаћеша и
ИсидоруЕгић.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

При јем одбој ка ши ца

Све тла на Мило ва но вић Сло бо дан Сто јил ко вић Дуња Гра бић
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ИСТОРИЈСKИ УСПЕХ ОДБОЈKАШИЦА „ОМЛА ДИН ЦА“ У ОСМИ НИ КУПА СРБИ ЈЕ 

Савла да на „Црве на зве зда“ 
Одбојкашице „Омладинца“ из Нових

Бановацапобедилесу„ЦрвенуЗвезду“у
осминифиналаKупаСрбијеинаправи
ленајвећиуспехуисторијиклуба.
Сензационалнупобедусуостварилеу

напетојутакмициуБеоградурезултатом
3:2 по сетовима (25:23, 20:25, 19:25,
25:17и15:12).УспехНовобановчанкије
утолико већи јер је побеђен бранилац
прошлогодишњегтрофеја.Најефикасни
јаодбојкашицанаутакмицисапостигну
тих27поенабила јеУнаВајагић, капи
тенекипеизНовихБановаца.Пласману
четвртфинале изборили су „Партизан“,
„Уб“, ТЕНТ из Обреновца, „Срем“ из
СремскеМитровице,„Јединство“изСта
реПазове,Инђија,„Омладинац“и„Желе
зничар“ из Лајковца. Одбојкашице
„Омладинца“ су у прошлој сезониизбо
риле суперлигашки статус, захваљујући
комеопштинаСтараПазоваимачакдва
представника у елитном одбојкашком
такмичењузажене. Д. Г.

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР 
РУМА

Поста вља ње 
новог пар ке та 
УрумскомСпортскомцентру

суутокурадовинакомплетној
заменипаркетауВеликојсали,
а на потребу замене указују
већдужевремекакозапосле
ни,такоисвионикојисебаве
спортом,тутренирајуитакми
чесе.

Овоћебитипрвавеликаула
гањау реновирањеобјектаод
како је саграђен што је било
1992.године.
ПаркетуВеликојсалијеком

плетноизвађен, а тренутно се
ради и на скидањумермерног
платоа на улазу у Спортску
халукојијенадостаместабио
оштећен. По завршетку ових
радова следи постављање
новерасвете,озвучењаиЛЕД
семафора. За ове намене је
локалнасамоуправаопредели
ла око 13 милиона динара, а
требало би да се окончају у
наредних месец и по дана,
дакле до краја новембра. За
наредну годину је планирана
комплетна санација крова на
зградиСпортскогцентра. С. Џ.

РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА“ ПЛА СИ РА ЛЕ СЕ У 
ПОСЛЕД ЊЕ КОЛО КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗА ЛИГУ ЕВР О ПЕ

На корак до Евр о пе
Рукометашице инђијског „Железничара“

пласиралесусеутреће,последњеколоква
лификација за Лигу Европе. Шампионке
Србијесуунедељу,16.октобрауСпортском
центруИнђијаизгубилеодекипе„Далматин
ке“изхрватскогградаПлочеуреваншудру
гог кола, 29:30. Ипак, предност од седам
погодакаизпрвогмеча(32:25)одвелајееки
пуизИнђијеунареднуфазуквалификација.
ПредставницеХрватскебилесузаголбоље

удругојутакмици,упркостомештосуруко
меташице „Железничара“ водиле после
првих30минутаигре,13:11.Поразнадома
ћемтеренунијепоквариослављеизабрани
цаВладеШимичића,којечекајусвогнаред
ногевропскогпротивника.
Наовојутакмици,најефикаснијауредови

машампионаСрбијебилајеДуњаТабакса
шест погодака, док је у дресу „Далматинке“
ПетраГустинпостиглаосамголова. М. Ђ.

СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО У КИК БОК СУ У ИТА ЛИ ЈИ

Нико ли на свет ска
шам пи он ка
РепрезентацијаСрбијеукикбоксуимала

је изузетно успешан наступ на Светском
првенству које је одржано у италијанском
градуЛидодиЈесоло.
Од35такмичарањих14јеосвојилозлато,

четворо сребрну и осморо бронзану меда
љу.
Веомауспешнисубилиичлановирепре

зентацијекојитренирајуитакмичесеурум
скомКикбоксклубу„Ру09“.
Посебно се ово односи на Румљанку

Николину Касап која је изборила титулу
светскепрвакињеудисциплиниК1,укатего
ријидо65килограма.
Николина је у полуфиналу убедљиво

савладала турску представницу, а затим у
финалуипредставницуПољске.
–Победауфиналујетимважнијаштоје

управо Пољакиња нанела једини овогоди
шњи пораз Николини и то уфиналу Свет
ског купа у Будимпешти. Николина је убе
дљивопобедила,садесетакпоенаразлике

и освојила титулу светскешампионке.Она
јетакоиспунилаимојаочекивања, јерсам
био убеђен да ће ово Светско првенство
освојитибезпроблема,истичењентренер
ВладимирБоговић,којијебиоичланструч
ногштабанашерепрезентације.
УчинакосталихРумљанаурепрезентаци

ји је следећи: Мишо Воркапић, је освојио
бронзу, док је Милош Вуковић изгубио у
четвртфиналу. С. Џаку ла


