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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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Od Vozarevi}a
do Rokfelera i nazad

24. novembra Ruma obele`ava
Dan op{tine i slavu grada

SLIKA „KRUG“ LAZARA VOZAREVI]A
IZLO@ENA U SREMSKOJ MITROVICI



Свим Румљанима упућујем најсрдачније 
честитке поводом 24. новембра
Дана општине, који обележавамо као
Дан уједињења, као и славе града,
Светог краља Стефана Дечанског.

Председница Општине
Александра Ћирић

Грађанима румске 
општине честитам 

празнике,
Дан општине
24. новембар,

као и славу града, 
Светог краља

Стефана Дечанског.

Председник СО Рума
Стеван Ковачевић

У окви ру сарад ње са уста но ва ма, шко ла ма и црква ма у 
локал ној зајед ни ци, дирек тор Град ске библи о те ке „Ата на-
си је Стој ко вић“ у Руми, Дамир Васи ље вић Тоскић је посе-
тио храм Сила ска Св духа на апо сто ле.Са њим су у посе ти 
биле и библи о те кар ке ове уста но ве кул ту ре. 

Том при ли ком је са про то је ре јем ста вро фо ром Сре те ном 
Лаза ре ви ћем, архи је реј ским наме сни ком, дого во ре но да 

се уре ди цркве на библи о те ка. Цркве на библи о те ка посе-
ду је око 3.000 насло ва моно граф ских и сериј ских публи-
ка ци ја. 

Дамир Васи ље вић Тоскић је покло нио Сре те ну Лаза ре-
ви ћу инвен тар ну књи гу за моно граф ске публи ка ци је, док 
ће библи о те ка ри Град ске библи о те ке у наред ном пери о ду 
уре ди ти фонд цркве не библи о те ке. С. Џ.

Посе та хра му Сила ска Светог духа на апо сто ле

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА: Посе та хра му Сила ска Св. духа на апо сто ле

Уре ђе ње цркве не библи о те ке
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Слу жбе но и осве шта но лице
Један је сни мао, дру ги је махао 

про фе сор ки зеле ном крпом 
испред очи ју, а тре ћи је сна жно 

изву као сто ли цу испод ње. Овај дру
ги ју је чак и бла го оши нуо зеле ном 
крпом по лицу да би јој пажња сасвим 
попу сти ла. Послу жио се три ком 
торе а до ра који маше црве ним плат
ном испред очи ју бика коме ће секунд 
касни је зада ти мачем убод у врат. 
Уме сто убо да, његов дру гар је само 
изву као сто ли цу да би про фе сор ка 
само пони жа ва ју ће, да зане ма ри мо 
веро ват но повре ђи ва ње, пала на 
под. И све то уз тон ску под ло гу од 
весе лог сме ха у учи о ни ци.

Поду хват вре дан нај бо љег буква ра 
за мла де сата ни сте.

Згра ну та срп ска јав ност непо де
ље но је осу ди ла посту пак тро ји це 
уче ни ка Тех нич ке шко ле у Трсте ни ку, 
као што је и ред да се учи ни. Као што 
је и ред, на медиј ску сце ну су сту пи
ли педа го зи, пси хо ло зи и дру ге спе
ци јал но сти који ма је опре мљен наш 
обра зов ни систем. Јед ни су одмах 
нашли да је, гле чуда, попу сти ло 
поро дич но вас пи та ње деце, дру ги да 
су зако ном утвр ђе не казне не мере 
нео д го ва ра ју ће, тре ћи су под се ти ли 
да зако но да вац већ пет на ест годи на 
одла же да про свет не рад ни ке оза ко
ни као слу жбе на лица. Раз у ме се, и 
про свет ни син ди ка ти рекли су сво је: 
из раз у ме ва ња про бле ма ника ко се 
не може искљу чи ти пони жа ва ју ћи 
еко ном ски поло жај про свет них рад
ни ка.

Раз у ме се, лако је и одо бри ти сва
ки од запа же них узор ка, и рела ти ви
зо ва ти га. Нама се чини да је вео ма 
зани мљив комен тар на јед ној дру
штве ној мре жи о еко ном ском поло
жа ју про свет них рад ни ка: „Мој мато
ри зара ђу је мно го мање, али ми не 
пада на памет да га сра мо тим.” Јед
на ко је зани мљив и комен тар о „слу
жбе ним лици ма” на истој дру штве ној 
мре жи, који ука зу је да оби чан човек 
слу ти коли ко смо дале ко од раз у ме
ва ња сушти не: „Јеби га, бра те, и 
мури ја је слу жбе но лице па је туку.” 

Ове комен та ре, раз у ме се, не наво
ди мо ради рела ти ви за ци је сла бог 
еко ном ског поло жа ја про свет них 
рад ни ка и сла бо осми шље не сан цки
о не поли ти ке у обра зо ва њу, већ с 
тога што су они жив доказ да у наро
ду здрав разум није испа рио и да се 
држа ва, ако хоће, може ухва ти ти за 
њега.

Кален дар слич них дога ђа ја који су 
сво је вре ме но доби ли вели ку медиј
ску пажњу није покре нуо држа ву и 
дру штво на акци ју, иако је редов но 
на функ ци ји зате че ни мини стар то 

наја вљи вао. На при мер, јуна 2009. у 
Сред њој шко ли „Нико ла Тесла” у 
Срем ској Митро ви ци уче ник је пљу
вао и тукао про фе сор ку пред укљу
че ном каме ром смарт фо на. Опет 
месе ца јуна, али 2012. годи не, у Гим
на зи ји „Јован Скре лић”  у Вла ди чи
ном Хану уче ник је уда рио ногом 
про фе сор ку и поло мио јој кук и над
лак ти цу. Децем бра 2016. у Тех нич кој 
шко ли у Мла де нов цу уче ник је, за 
опкла ду од 30 евра, оша ма рио про
фе сор ку и про шао без ика кве казне 
јер га је отац, по зани ма њу поли ца
јац, тре нут но пре вео у дру гу шко лу. 
Мар та 2017. у Еко ном ској шко ли у 
Кур шу мли ји уче ник је уда рио про фе

сор ку по руци да би јој избио тор бу и 
бацио је кроз про зор. Калан дар мно
го број них зата шка них зата шка них 
слу ча је ва још је опшир ни ји, без ма ло 
као и кален дар све чешћег међу у че
нич ког наси ља, са еле мен ти ма пони
жа ва ња и ижи вља ва ња над жртвом. 
Годи не 2012. уче ник Алек са Јан ко
вић из нишке Основ не шко ле „Сре
тен Мла де но вић Мика” извр шио је 
само у би ство јер га ни шко ла ни поли
ци ја ни роди те љи нису зашти ти ли од 
стал ног мал тре ти ра ња у шко ли. Ско
ро је иро нич но што је прав да нами
ре на одлу ком пре кр шај ног суда у 
Нишу да шко ла за мал тре ти ра ње 
које је деча ка оте ра ло у само у би ство 
пла ти казну од 500.000, а дирек тор ка 
50.000 дина ра. 

У срп ској тра ди ци ји су учи те љи, 
да упо тре би мо див но и непри
хва ће но зајед нич ко име за све 

про свет не рад ни ке, били више него 
„слу жбе на лица”, били су осве шта на 
лица. Ста тус „слу жбе ног лица” биће 
кукав на заме на за ста тус осве шта ног 
лица, и неће пред ста вља ти ника кву 
пре пре ку за наси ље дели квент ског 
сата ни зма, рође ног  чеда нео ли бе
рал ног порет ка вред но сти, у коме 
чак и фаши зам има пра во гра ђан
ства.

Сада је у првом пла ну сата ни стич
ко пони жа ва ње про фе сор ке у Трсте
ни ку, па наша општа и разу мљи ва 
пре не ра же ност више и не спо ми ње 
покој ног Алек су Јан ко ви ћа. Он није 
могао да буде „слу жбе но лице”, као 
што то данас не могу, јер је то непо
де сно и бесми сле но,  да буду ни 
небро је ни деча ци и девој чи це који ма 
је живот горак и често непод но шљив 
због сата ни стич ког ижи вља ва ња 
њихо вих вршња ка. Хипо те тич ки 
може мо да про гла си мо „слу жбе ним 
лицем” сва ког неза шти ће но биће у 
Срби ји, сва ко дете и сва ку ста ри цу,  
али ћемо, у порет ку нео ли бе рал них 
вред но сти који ма смо се као зајед ни
ца запу ти ли, од њих начи ни ти само 
иза зов ни је и при влач ни је мете него 
што су сада.
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У срп ској тра ди ци ји су 
учи те љи, да упо тре би мо 
див но и непри хва ће но 
зајед нич ко име за све 
про свет не рад ни ке, били 
више него „слу жбе на 
лица”, били су осве шта
на лица. Ста тус „слу жбе
ног лица” биће кукав на 
заме на за ста тус осве
шта ног лица, и неће пред
ста вља ти ника кву пре
пре ку за наси ље дели
квент ског сата ни зма

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

ОДР ЖА НА СМО ТРА СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КЕ МЕХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗИМ СКЕ СЛУ ЖБЕ

Спрем ни за снег

Гра до на чел ни цу Срем ске 
Митро ви це Све тла ну Мило
ва но вић је у пред у зе ћу 
„Хидро гра ђе ви нар“ доче као 
дирек тор Мило рад Кова че
вић, те су зајед но са дирек
то ром пред у зе ћа за одр жа
ва ње путе ва „Сир ми јум пут“ 
Миро сла вом Кесе ром, у 
петак 18. новем бра при су
ство ва ла смо три меха ни за
ци је зим ске слу жбе. По све
му суде ћи, у шта су се уве ри
ли и над ле жни, спрем но 
ћемо доче ка ти зим ски пери
од и прве сне жне пада ви не. 
Изво ђач радо ва је „Хидро
гра ђе ви нар“, а нало го да вац 
„Сир ми јум пут“.  

– Има мо осам ноже ва са 
који ма ћемо рас по ла га ти 
током зим ске сезо не и један 
додат ни рас пр ши вач соли, 
што је укуп но три. То додат
но даје на ефи ка сно сти 

радо ви ма и сма трам да ћемо 
на задо вољ ство сугра ђа на 
успе шно доче ка ти зиму. Од 
про шле годи не нам је оста ло 
педе сет тона соли и два де
се так куб них мета ра агре га

та, а наред них дана сти же 
нам још. Као и про шле годи
не одр жа ва мо око две сто ти
не кило ме та ра путе ва, изја
вио је Миро слав Кесер. 

Прет ход но је пот пи сан уго

вор о одр жа ва њу сао бра ћај
ни ца изме ђу пред у зе ћа 
„Хидро гра ђе ви нар – одр жа
ва ње“, „Сир ми јум пут“ и Гра
да Срем ска Митро ви ца, 15. 
новем бра у Град ској кући. 

– Има мо и детаљ но раз ра
ђен план посту па ња при ли
ком зим ских пада ви на, који 
обу хва та подат ке који су то 
при о ри тет ни путе ви. Има мо 
довољ но људ ства и опре ме. 
Иако је Хидро ме те о ро ло шки 
завод наја вио сне жне пада
ви не тек за крај месе ца, ми 
смо спрем ни да поч ну и 
сутра, тако да ће све сао бра
ћај ни це у нашем гра ду бити 
про ход не, изја ви ла је Све
тла на Мило ва но вић. 

Зим ско одр жа ва ње путе ва 
у Срем ској Митро ви ци кошта 
четр де сет мили о на дина ра. 

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић Миро слав Кесер

Успе шно завр ше на смо тра зим ске слу жбе

СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Спо мен пло ча 
Јова ну Удиц ком

На кући поро ди це Удиц ки у Срем ској Митро ви ци откри
ве на је спо мен пло ча, у част зна ме ни тог Митр ов ча ни на 
Јова на Удиц ког, нека да шњег учи те ља, есе ји сте, песни ка и 
јед ног од важних чла но ва кул тур ног и поли тич ког живо та 
Срем ске Митро ви це у про шло сти. У субо ту,  19. новем бра 
спо мен пло чу све ча но су откри ли заме ник гра до на чел ни
це Петар Самар џић и вајар ка Ружи ца Шпа но вић, која је и 
изра ди ла обе леж је. При сут ни ма се обра тио и Сте во Лап
че вић, ини ци ја тор поста вља ња спо мен пло че, а сред ства 
је при ку пио Савез „Срп ски Соко“.  А. Д. 

Откри ва ње спо мен пло че
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ДОДЕ ЉЕ НЕ НАГРА ДЕ РЕГИ О НАЛ НЕ ПРИ ВРЕД НЕ КОМО РЕ СРЕМ

Нај у спе шни ји при вред ни ци 
и послов ни лиде ри

У Сре му ради пре ко 4.000 при вред них дру шта ва и бли зу 12.000 пред у зет ни ка
На одр жа ној сед ни ци Пар

ла мен та при вред ни ка Сре ма 
у уто рак 16. новем бра, доде
ље не су награ де Реги о нал не 
при вред не комо ре Срем ског 
управ ног окру га. Ове награ де 
се доде љу ју тра ди ци о нал но 
за допри нос раз во ју при вре
де реги о на, као и за нај бо ље 
послов не лиде ре. Тако ђе, 
доде ље не су и јуби лар не 
награ де за два де сет годи на 
посто ја ња и за сва ких наред
них десет годи на. 

Награ де, на годи шњем 
нивоу, доби ја ју она при вред
на дру штва и поје дин ци, који 
сво јим радом и изу зет ним 
резул та ти ма, пове ћа њем 
бро ја запо сле них, изво за, 
уво ђе њем нових тех но ло ги ја 
и дру штве но одго вор ним 
пона ша њем допри но се уна
пре ђе њу раз во ја срем ске 
при вре де. 

Награ де има ју за циљ да 
под стак ну нај бо ље и да буду 
при мер дру ги ма како се може 
избо ри ти, посло ва ти и бити 
успе шан и у тешким послов
ним вре ме ни ма. У Сре му 
ради пре ко 4.000 при вред них 
дру шта ва и бли зу 12.000 
пред у зет ни ка.

За посе бан допри нос раз
во ју при вре де реги о на награ
де су доби ла при вред на дру
штва „Доминг“ из Шима но ва
ца, „Металфлекс“ из Нове 

Пазо ве и „Табекс“ из Срем ске 
Митро ви це. Награ де за 
послов не лиде ре оти шле су у 
руке Јадран ки Кара мар ко вић 
из ком па ни је „Кара мар ко вић“ 
у Новим Банов ци ма и Раде ту 
Или ћу из ком па ни је „Тер мо
про дукт РС1“ из Срем ске 
Митро ви це.

– Послу јем пре ко 30 годи на 
и сма трам да су моја награ да 
– моји запо сле ни, који су са 
мном изме ђу 20 и 30 годи на. 
То је знак да смо зајед но 
допри не ли успе ху, изја ви ла је 
Јадран ка Кара мар ко вић, 
добит ни ца награ де за 
послов ног лиде ра.

Јуби лар не награ де за две 
деце ни је посло ва ња добио је 
„Метал фер“ из Срем ске 
Митро ви це, затим пред у зе ће 
„Три моинже ње ринг“ из 
Шима но ва ца, „Метал цен тар“ 
из Вој ке, „Schen ker“ из Шима
но ва ца, „Век тор елек трик“ из 
Срем ске Митро ви це, Трго ви
на „Мačak М&D“ из Срем ске 
Митро ви це, „МБ комерц“ 
Рума, Вете ри нар ска ста ни ца 
„АЈВЕТ“ из Руме, „Гастекс“ 
Инђи ја и „Хидро тер ма“ из 
Срем ске Митро ви це.

– Годи на 2022. може мо 
рећи да је могла бити и успе
шни ја са окол но сти ма са који

ма се сусре ћу при вред ни ци. 
Веру јем да сва ко од нас у 
Срби ји даје свој мак си мум да 
би био успе шни ји, да би и 
при вред ни ци и запо сле ни код 
њих има ли бољу будућ ност. 
Овај сусрет који има мо сва ке 
годи не, пока за тељ је да у 
Срем ском управ ном окру гу 
посто је успе шни при вред ни
ци са пер цеп ци јом како тре ба 
уна пре ђи ва ти сво је послов не 
одно се, пра ти ти трен до ве, 
шири ти аспек те посло ва ња, 
изја вио је Дали бор Берић 
пред сед ник Пар ла мен та при
вред ни ка Сре ма.

За посло ва ње дуго 30 годи
на, јуби лар не награ де при ми
ли су „Дел макс“ из Ста ре 
Пазо ве, „M&B trans“ из Новог 
Слан ка ме на, „ЗАМ“ из Инђи
је, INTER CROWNJAN KO VIĆ 
из Нове Пазо ве, „Рачу но вод
стве ни биро“ из Срем ске 
Митро ви це, „Хра на про дукт“ 
из Сала ша Ноћај ског, 
„Дадекс“ из Сала ша Ноћај
ског, „Артин вест“ из Ста ре 
Пазо ве, „Вре ко“ из Срем ске 
Митро ви це, затим „QUER
CUS ROBUR“ из Вишњи ће ва, 
митро вач ки „Аграр про дукт“, 
„МНГ Пла стик“ из Инђи је, 
„Елит“ из Руме, „Medi con“ из 
Деча, „Срем план“ из Срем ске 
Митро ви це и ста ро па зо вач ка 
„Ниско град ња“.

А. Дра жић

Јадран ка Кара мар ко вић Дали бор Берић

Пар ла мент при вред ни ка Сре ма
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СЛИ КА „КРУГ“ ЛАЗА РА ВОЗА РЕ ВИ ЋА ИЗЛО ЖЕ НА У МИТРО ВАЧ КОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ

Од Воза ре ви ћа
до Рок фе ле ра и назад
Деј вид Рок фе лер угле дав ши „Круг“ изго во рио је: „Ово је моје, пуно је ори ги нал но сти“

Под посеб ном прат њом, 
сли ка „Круг“, ремек – дело 
Лаза ра Воза ре ви ћа, сти гла 
је у митро вач ку Гале ри ју, 
која носи име по том нада
ле ко чуве ном умет ни ку, пет
на е стог новем бра, тач но у 
под не. О овој сли ци се мно
го гово ри ло, јер је њен пут 
од Срби је, где је наста ла и 
назад био вео ма узбу дљив. 
Низ годи на била је део 
колек ци је Деј ви да Рок фе ле
ра, међу тим то не би тре ба
ло да буде нај ва жни ји пода
так о њеном живо ту, упра во 
због њене спе ци фич но сти и 
нео бич но сти.

Сли ка „Круг“ наста ла је 
1967. годи не, ком би но ва ном 
тех ни ком уља и мета ла на 
плат ну. Они су поре ђа ни у 
савр шен круг. Исто ри ча ри 
умет но сти оце њу ју да је 
дело наста ло у Воза ре ви ће
вој нај бо љој фази. Ово дело 
је већих димен зи ја, виси не 
208 цен ти ме та ра и шири не 

160 цен ти ме та ра. На њој 
доми ни ра злат на нијан са, а 
струч ња ци то обја шња ва ју 
Воза ре ви ће вом накло но шћу 
визан тиј ском пери о ду умет
но сти, где се исти чу слич ни 
моти ви. 

Акту ел на изло жба у 
митро вач кој гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“ при ка зу је вер ну 

репли ку деве тог Бије на ла у 
Сао Пао лу 1967. годи не. 
Срп ски сли кар имао је при
ли ку да изло жи тада неко
ли ко сво јих сли ка, које сада 
Митров ча ни могу да виде, 
али и да про ше та ју кроз 
тада шњу Воза ре ви ће ву 
постав ку. Како се и оче ки ва
ло, дога ђај у Сао Пао лу 

посе ти ли су број ни ути цај ни 
људи, међу који ма је био и 
чуве ни аме рич ки бан кар 
Деј вид Рок фе лер. Оста ло је 
упам ће но да је изго во рио, 
угле дав ши „Круг“ рече ни цу: 
„Ово је моје, пуно је ори ги
нал но сти“. Више од 50 годи
на сли ка оста је у њего вој 
при ват ној колек ци ји, а о 
цени струч ња ци данас не 
желе да гово ре, јер ова ква 
дела има ју данас непро це
њи ву нема те ри јал ну вред
ност. Ипак, у гале ри ји наго
ве шта ва ју да је реч о нај ве
ћој аук циј ски про да тој вред
но сти.

– Конач но смо затво ри ли 
и сам „круг“. Сли ка јесте 
кре ну ла из Бео гра да на пут 
по све ту, али Лазар је наш, 
па тако да је сам крај те 
аван ту ре ипак овде. Јед на 
аук ци ја потвр ди ла је све 
леген де о Холи ву ду и пону
ђе ној кари је ри у Аме ри ци, о 
црве ном кабри о ле ту, свет

Петар Самар џић, Васиљ Шево и Све тла на Мило ва но вић на отва ра њу изло жбе

Мари ја Вуру на Воји слав Новев ски
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Ан дреј Бо жић, уче ник дру гог 
раз ре да Основ не шко ле „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ је 
но ви Ма ли гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це. Ње му је 
ту ду жност у по не де љак 21. 
но вем бра пре да ла до са да шња 
Ма ла гра до на чел ни ца Ма ри ја 
Мај сто ро вић у Град ској ку ћи. 
Они су то га да на са гра до на
чел ни цом Све тла ном Ми ло ва
но вић раз го ва ра ли, раз ме ни ли 
ути ске од прет ход не го ди не и 
иде је за на ред ни пе ри од. Ма ли 
гра до на чел ник је функ ци ја 
на ме ње на уче ни ци ма дру гог 
раз ре да, од но сно по бед ни ку 
ли те рар ног кон кур са на те му 
„Да сам ја гра до на чел ник“. Ове 
го ди не је кон курс спро ве ден 
ма ло дру га чи је, а де ца су уме
сто са ста ва сла ла ви део за пи
се у ко ји ма су се пред ста вља
ли и из не ли сво је иде је.

– До би ли смо до ста ква ли
тет них сни ма ка и ми слим да 
смо ове го ди не на шли нај бо љи 
на чин на ко ји се де ца мо гу 
пред ста ви ти, јер је то њи ма 
вр ло ла ко и свој стве но. Шко ле 
су нај пре из вр ши ле се лек ци ју 
ви део за пи са, али ипак ни је 
би ло ла ко ода бра ти нај бо љег. 
Ово нај леп ши, али и нај те жи 
по сао, ре кла је Све тла на 
Ми ло ва но вић.

Ма ри ја Мај сто ро вић, прет
ход на Ма ла гра до на чел ни ца је 
ре кла да је нај ви ше ужи ва ла 
то ком свог ман да та у отва ра
њу Град ске пла же и Ту ри стич
ког ин фо – цен тра и упу ти ла 
ле пе же ље и че стит ке Ан дре ју 
Бо жи ћу.

– Ан дре ју же лим да му бу де 
ле по као ме ни, јер би ти Ма ли 
гра до на чел ник – то се мно го 
це ни. За рад му же лим мно го 

во ље, јер са мо та ко гра ђа ни ма 
мо же би ти бо ље, по ру чи ла је 
де вој чи ца.

Но вом Ма лом гра до на чел
ни ку ро ђе ни брат је по мо гао да 
сни ми и и мон ти ра ви део ко ји 
је по слао, у ком је на вео шта 
би во лео да про ме ни у свом 
гра ду.

– Во лео бих да се на пра ви 
ви ше би ци кли стич ких ста за у 
гра ду, јер во лим да во зим 
би цикл, али ме је страх да 
во зим по дру му. Та ко ђе бих 
во лео да се на пра ви и ме сто 
за ше та ње па са, али да не 
сме та мо дру гим ше та чи ма, 
из ја вио је по пре у зи ма њу 
функ ци је Ан дреј Бо жић.

Де чак је пр вог да на свог 
ман да та об и шао и упо знао 
ва тро га сце и ер ге лу на ми тро
вач ком Хи по дро му.

 А. Д. 

ској сла ви и све нас, заљу
бље ни ке у лик и дело Лаза
ра Воза ре ви ћа завр те ло, 
хип но ти са ло, и вра ти ло у 
„онај круг“ дивље ња, али и 
до сада недо ступ них инфор
ма ци ја. Од како се сли ка 
поја ви ла на аук ци ји, у 
фебру а ру ове годи не, са 
Модер ном гале ри јом, детек
тив ским послом смо дошли 
до тога да је сли ка ори ги нал 
и доче ка ли смо је сада код 
нас, изја ви ла је Мари ја 
Вуру на исто ри чар умет но
сти, при ли ком доче ка сли ке 
у гале ри ји.

Магич ни „Круг“ исто ри ча
ри умет но сти опи си ва ли су 
и као хип но тич ки, који има 
моћ запо се да ња посма тра
ча злат ним, цен три фу гал
ним сила ма. 

– Воза ре вић је један од 
нај ва жни јих умет ни ка дру ге 
поло ви не про шлог века. 
Дале ко нај ва жни ји апстракт
ни умет ник кога је Југо сла
ви ја уоп ште има ла, сма тра 
Воји слав Новев ски, дирек
тор Модер не гале ри је Бео
град.

Изло жбу у Митро ви ци су 
посе ти ли и гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић, 
њен заме ник Петар Самар
џић, в. д. начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру и спо рт 
Васиљ Шево и број ни љуби
те љи умет но сти.

Изло жбу „Круг“ ће Митров
ча ни могу да погле да ју до 
25. новем бра.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

На нај зна чај ни јој смо три 
1967. годи не на аме рич
ком кон ти нен ту уче ство ва
ло је 779 умет ни ка из 61 
земље. Кон ку рен ци ја се 
тада опи си ва ла као суро
ва, с обзи ром на то да су 
сво ја дела изла га ла нај ве
ћа име на попут Енди ја 
Вор хо ла, Роја Лих тен штај
на, Џаспе ра Џон са, Робер
та Рау шен бер га, Деј ви да 
Хок ни ја, Сеза ра, Але на 
Жакеа, Мике лан ђе ла 
Писто ле та... Лазар Воза
ре вић се ипак издво јио, 
али награ ду није добио, 
као није дан од чла но ва 
тада шње југо сло вен ске 
селек ци је. 

Деве ти 
бије на ле
у Бра зи лу

У СУ БО ТУ ФЕ СТИ ВАЛ БЕ СЕД НИ ШТВА У ПО ЗО РИ ШТУ

Sir mi um lux ver bi
Фе сти вал бе сед ни штва у 

Срем ској Ми тро ви ци, „Sir mi um 
lux ver bi – Сир ми јум све тлост 
ре чи“, је ма ни фе ста ци ја ко ја 
ће ове го ди не би ти у су бо ту, 
26. но вем бра, у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ са 
по чет ком у 19 ча со ва. Од лу
ком чла но ва Од бо ра Фе сти ва
ла бе сед ни штва лајт мо тив 
ово го ди шњег Фе сти ва ла је 
ла мент над 7.950 жр та ва, као 
осам де це ни ја се ћа ња на 
не ду жно по стра да ле ста нов
ни ке Сре ма. На сту пи ће 13 
бе сед ни ка у две ка те го ри је. 

Пр ва је ау тор ска у ко јој бе сед
ник ту ма чи  по ру ку бе се де, 
чи ји је ау тор, а дру га је ин тер
пре та ци ја у ко јој бе сед ник 
ту ма чи по ру ку дру гог ау то ра. 
Пр ви пут ове го ди не на Фе сти
ва лу се так ми че и бе сед ни ци 
из Бу дим пе ште и Ис точ ног 
Са ра је ва. У умет нич ком де лу 
Фе сти ва ла на сту пи ће Му зич ка 
гру па „Вре ло“, чи ја му зи ка 
до но си ори ги на лан спој тра ди
ци о нал ног срп ског пе ва ња и 
но ви јих му зич ких пра ва ца. 
Ор га ни за тор Фе сти ва ла је 
Уста но ва за не го ва ње кул ту ре 

Срем, а по кро ви те љи су 
По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се с вер ским за јед ни ца ма 
и Град Срем ска Ми тро ви ца. 
То ком ду гог ни за го ди на одр
жа ва ња Фе сти ва ла бе сед ни
штва, у ре ви јал ном де лу уче
ство ва ли су на ши нај е ми нент
ни ји глум ци, вр сни бе сед ни ци, 
као што су Ми ша Јан ке тић, 
Све тла на Бој ко вић, Го ри ца 
По по вић, Пе тар Краљ, Не бој
ша Ду га лић, Бо рис Пин го вић, 
Та ња Бо шко вић, Ми ра Ба њац 
и мно ги дру ги. Т. П.

НО ВИ МА ЛИ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ан дреј Бо жић
по бе дио на кон кур су

Ан дреј Бо жић, Све тла на Ми ло ва но вић и Ма ри ја Мај сто ро вић



8 23. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРВА ДИЈА БЕ ТО ЛО ШКА ОРДИ НА ЦИ ЈА НА ТОЧ КО ВИ МА У МИТРО ВИ ЦИ

Резул та ти пора жа ва ју ћи
Прва дија бе то ло шка орди на

ци ја на точ ко ви ма врши ла је 
пре гле де гра ђа на Срем ске 
Митро ви це пот пу но бес плат но, 
у петак 18. новем бра у цен тру 
гра да. Са циљем да се дија бе
тес откри је на вре ме, овај про
је кат реа ли зу је се у 15 гра до ва 
у Срби ји. У нашој земљи се 
про це њу је да је број обо ле лих 
од дија бе те са изме ђу седам сто 
и осам сто хиља да. Реа ли за ци
ју про ве ре нивоа шеће ра у 
крви су подр жа ли и Град Срем
ска Митро ви ца, Дија бе то ло шки 
савез Срби је и при ват на ком
па ни ја, дона тор вози ла у коме 
се врше пре гле ди. 

– Пре по ру чио бих гра ђа ни
ма да кон тро ли шу сво је здра
вље, да одла зе код иза бра них 
лека ра, јер је важно да се на 
вре ме откри је обо ље ње. Тако
ђе је важна физич ка актив
ност, а поред тога да се пази 
на одр жа ва ње теле сне масе, 
изја вио је в. д. начел ни ка 
Град ске упра ве за соци јал ну 
зашти ту и зашти ту живот не 

сре ди не Дражен Риђошић.
Дија бе тес је болест савре

ме ног доба, која се сма тра 
поре ме ћа јем мета бо ли зма. У 
митро вач ком саве то ва ли шту 
за дија бе тес има реги стро ва
них око 6.000 паци је на та. 

– То је поре ме ћај мета бо ли
зма, то јест угље них хидра та, 
масти и про те и на, који се 
карак те ри ше пови ше ним вред

но сти ма шеће ра у крви. Посто
је кри те ри ју ми пре ма који ма се 
дијаг но сти ку је дија бе тес. То је 
јутар ња гли ке ми ја пре ко седам 
мили мо ла по јед ном литру, 
затим да је након опте ре ће ња 
глу ко зом у дру гом сату гли ке
ми ја пре ко 11,1 мили мо ла или 
да је тро ме сеч ни про сек шеће
ра, одно сно хемо гло бин, већи 
од шест и по про це на та. Један 

од та три кри те ри ју ма задо во
ља ва дијаг но зу дија бе те са. 
Дија бе тес је под му кла болест 
која не боли. Не посто ји симп
том док шећер не дође до 
вред но сти од 10 мили мо ла по 
литру. Тад се јавља ју поја чан 
осе ћај гла ди, жеђи и поја ча но 
мокре ње. Доста паци је на та 
дође због дру гих боле сти па се 
тек онда утвр ди дија бе тес. Нај
че шће ком пли ка ци је наста ју на 
крв ним судо ви ма, што је код 
дија бе ти ча ра и нај че шћи узрок 
смр ти, рекао је дирек тор 
митро вач ког Дома здра вља др 
Адил Елхаг, оби ла зе ћи акци ју 
на град ском тргу. 

Како је потвр дио Бојан Дру
то вић, пред став ник Прве дија
бе то ло шке орди на ци је на точ
ко ви ма, гото во 90 одсто пре
гле да ног ста нов ни штва које се 
јави у покрет ну орди на ци ју, 
има пови шен ниво шеће ра у 
крви, што су пора жа ва ју ћи 
резул та ти ових акци ја.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

ОЦЕ ЊИ ВА ЧИ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА СРБИ ЈЕ 
ПОСЕ ТИ ЛИ ОПШТУ БОЛ НИ ЦУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пошто ва ње про то ко ла и про це ду ра
Општу бол ни цу у Срем ској 

Митр о ви ци су про те кле сед
ми це посе ти ли спољ ни оце
њи ва чи Аген ци је за акре ди та
ци ју здрав стве них уста но ва 
Срби је, у скло пу редов не 
годи шње  посе те и у циљу 
про ве ре импле мен ти ра ња 
про це ду ра и доку мен та ци је 
која је у вези са актив но сти ма 
дефи ни са ним у пла ну за уна
пре ђе ње ква ли те та рада. 
Спољ ни оце њи ва чи нај пре су 
оба ви ли раз го вор са в. д. 
дирек то ра прим. др Дра га ном 
Мало ба би ћем, коор ди на то
ром за акре ди та ци ју у бол ни
ци др Нена дом Голу бо ви ћем 
и глав ном сестром Гор да ном 
Павло вић. Оце њи ва чи упо
зна ти су са нови на ма које је 
бол ни ца уве ла током про те
кле годи не, пре све га се 
мисли на нове про це ду ре, као 
и са радом уста но ве током 
епи де ми је коро на виру сом. 
Др Мало ба бић их је инфор ми
сао о набав ка ма нове опре ме 
и апа ра та, дона ци ја ма, новим  
дијаг но стич ким про це ду ра ма 
и дру гим актив но сти ма које 
уна пре ђу ју рад бол ни це. Под
се тио је да је Срем ски округ 
четвр ти округ у земљи по бро
ју здрав стве но оси гу ра них 

лица, да се ура ди на годи
шњем нивоу 8.000 опе ра ци ја, 
пре ко 300.000 спе ци ја ли стич
ких пре гле да, 650.000 лабо
ра то риј ских ана ли за, да се 
отво ри око 42.000 исто ри ја 
боле сти. Током епи де ми је 
коро на – виру са је бол ни ца 
има ла 258 паци је на та са обо
стра ном упа лом плу ћа. Све 
то изи ски ва ло је додат не 
напо ре у обез бе ђи ва њу опре
ме и нових меди цин ских апа
ра та. Тако да сада овај меди
цин ски цен тар посе ду је 68 

респи ра то ра, ура ђе на је нова 
инста ла ци ја за меди цин ске 
гасо ве, поја чан је тран спорт и 
све то захва љу ју ћи помо ћи 
свих срем ских општи на, а 
наро чи то Гра да Срем ска 
Митро ви ца, као и вели ког 
бро ја дона то ра, пре свих 
Казне но поправ ног заво да 
Срем ска Митро ви ца. По осно
ву кон кур са Покра јин ског 
секре та ри ја та за здрав ство, 
као и сред стви ма Свет ске 
бан ке, обез бе ђен је нови ске
нер, нови рент ген ски и ултра

звуч ни апа ра ти, урин ски ана
ли за тор за лабо ра то ри ју... 
Општа бол ни ца упо шља ва 
1.035 рад ни ка, а на спе ци ја
ли за ци ја ма је још 53 лека ра.  
У тиму АЗУСа у посе ти бол
ни ци су били др Ненад Сре те
но вић спе ци ја ли ста пла стич
не и реструк тив не хирур ги је, 
Мари ја Мијај ло вић, виша 
меди цин ска сестра и Све тла
на Дрча виши струч ни сарад
ник за еду ка ци је у обла сти 
акре ди та ци је (АЗУС), и на 
осно ву њихо вих запа жа ња, 
митро вач ка бол ни ца наста ви
ће да уна пре ђу је рад на орга
ни за ци ји и пошто ва њу про то
ко ла и про це ду ра у лече њу 
паци је на та. Након пре гле да 
доку мен та ци је, тим спо ља
шњих оце њи ва ча оби шао је 
Слу жбу за ради о ло ги ју, Оде
ље ње за при јем и збри ња ва
ње ургент них ста ња, Амбу
лан те за спе ци ја ли стич ко – 
кон сул та тив не пре гле де, Оде
ље ње неу ро ло ги је и Једи ни цу 
интен зив не неге. Митро вач ка 
бол ни ца је акре ди то ва на 
здрав стве на уста но ва на 
пери од од седам годи на, а 
сер ти фи кат о акре ди та ци ји 
доби ла је у апри лу 2017. 
годи не.  Б. С.

Спољ ни оце њи ва чи оби ла зе бол ни цу

Дра жен Риђо шић др Адил Елхаг
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Обе ле жен Дан шко ле у Сусе ку
Веру јем да ће добра кому ни ка ци ја и сарад ња коју локал на само у пра ва има са шко

лом „Јован Попо вић“ и у буду ће наста ви ти да се негу је и раз ви ја, иста кла је пред
сед ни ца општи не Биља на Јан ко вић 

Пред сед ни ца општи не Бео
чин Биља на Јан ко вић и члан 
Општин ског већа Мило ван 
Стар че вић при су ство ва ли су 
18. новем бра све ча но сти која 
је упри ли че на пово дом обе
ле жа ва ња Дана основ не шко
ле „Јован Попо вић“ у Сусе ку. 
Пред сед ни ца Јан ко вић се том 
при ли ком саста ла са дирек
тор ком шко ле Татја ном 
Крстић, њеним коле га ма и 
сарад ни ци ма који ма је упу ти
ла честит ке исти чу ћи зна чај 
сарад ње и добрих одно са 
које шко ла у Сусе ку тра ди ци
о нал но негу је са локал ном 
само у пра вом.

– Са жељом да вам пра зник 
обе ле жа ва ња Дана шко ле 
сва ке годи не буде доказ ква
ли тет ног и посве ће ног рада 
са децом, искре не честит ке 
данас упу ћу јем руко вод ству, 
уче ни ци ма, учи те љи ма и 
настав ни ци ма као и свим чла
но ви ма колек ти ва ваше шко
ле. Веру јем да ће добра кому
ни ка ци ја и сарад ња коју 
локал на само у пра ва има са 
шко лом „Јован Попо вић“ и у 
буду ће наста ви ти да се негу је 
и раз ви ја, иста кла је пред сед
ни ца Јан ко вић током обра ћа
ња.

У фискул тур ној сали шко ле 
„Јован Попо вић“ орга ни зо ва

на је при ред ба коју су при пре
ми ли ђаци, учи те љи и настав
ни ци који су пред ста ви ли 
број ним реци та ци ја ма, 
песмом, глу мом и тра ди ци о
нал ним фол клор ним игра ма.

Јован Попо вић, по коме 
шко ла носи име, рођен је 18. 
новем бра 1905. годи не. 
Поред матич ног школ ског 
објек та у Сусе ку, шко ла има 
чети ри под руч на оде ље ња у 
Лугу, Сви ло шу, Гра бо ву и 
Бано што ру, а наста ва и рад 
са децом се тра ди ци о нал но 
одви ја на два јези ка, одно сно 
срп ском и сло вач ком.

Упр кос тен ден ци ји сма ње
ња бро ја деце у сели ма, шко
ла је одо ле ва ла иза зо ви ма 
вре ме на и опста ја ла са свим 
под руч ним једи ни ца ма у 
окол ним мести ма.

Ове годи не, општи на Бео
чин је за све уче ни ке који 
поха ђа ју основ не шко ле обез
бе ди ла бес плат не уџбе ни ке 
што ће и у буду ћем пери о ду 
бити стал на прак са као мера 
подр шке поро ди ца ма и уче
ни ци ма.

Иако основ не шко ле на 
тери то ри ји општи не Бео чин 
нису директ ни кори сни ци 

општин ског буџе та од изу зет
ног је зна ча ја да локал на 
само у пра ва пра ти и пре по
зна је потре бе школ ства и 
подр жи про јек те који ће омо
гу ћи ти бољи и ква ли тет ни ји 
бора вак и рад настав ног осо
бља и деце у шко ла ма.

Као резул тат добре сарад
ње са Основ ном шко лом 
„Јован Попо вић“ у Сусе ку, 
током новем бра је Општи на 
Бео чин омо гу ћи ла заме ну 
зна чај ног дела спољ ње сто
ла ри је под руч не једи ни це у 
Лугу.

фото: Исмет Аде мов ски

Дан шко ле у Сусе ку

ОПШТИ НА БЕО ЧИН НА САЈ МУ ТУРИ ЗМА

„Срцем кроз зави чај“
Пред сед ни ца општи не Бео

чин Биља на Јан ко вић је са 
сво јим сарад ни ци ма при су
ство ва ла отва ра њу 53. Међу
на род ног сај ма тури зма који 
је тра јао од 17. до 19. новем
бра у Новом Саду. Бео чин се 
пред ста вио и ове годи не под 
пре по зна тљи вим сло га ном 
„Срцем кроз зави чај“. Цен тар 
за кул ту ру, спорт и тури зам је 
изла гач ким про гра мом обје
ди нио дести на ци је, уго сти
тељ ску пону ду и вина ри је, 
сме штај не капа ци те те, удру
же ња, мани фе ста ци је и кул
тур но насле ђе свог кра ја. 
Штанд су током оби ла ска сај
ма посе ти ли и мини стар тури
зма и омла ди не Репу бли ке 
Срби је Хусе ин Мемић, мини

стар еко ном ског раз во ја и 
тури зма Црне Горе Горан 
Ђуро вић, покра јин ски секре
тар за при вре ду и тури зам 
Ненад Ива ни ше вић и гене
рал ни дирек тор Ново сад ског 
сај ма Сло бо дан Цвет ко вић.

– Задо вољ ство ми је да 
наја вим да ће тури зам у 
наред ном пери о ду бити 
истак ну ти сег мент раз во ја 
наше општи не и веру јем да 
ћемо осни ва њем тури стич ке 
орга ни за ци је која је у пла ну 
има ти могућ ност да на нај бо
љи начин иско ри сти мо све 
потен ци ја ле Бео чи на и око ли
не како би при ву кли већи број 
посе ти ла ца и тури ста, иста
кла је пред сед ни ца Јан ко вић 
током посе те Сај му тури зма.

Општи на Бео чин на сај му тури зма
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Омла дин ска акци ја дава ња крви
Редов на, 24. по реду акци

ја добро вољ ног дава ла
штва крви реа ли зо ва на је 17. 
новем бра у рум ском Кул тур
ном цен тру. То је била тзв. 
омла дин ска акци ја, на коју су 
позва ни првен стве но мату
ран ти град ских сред њих шко
ла. Тра ди ци о нал но, акци ју 
су орга ни зо ва ли Црве ни крст 
Рума у сарад њи са Заво дом 
за тран сфу зи ју крви Вој во ди
не.

У овој акци ји крв су дале и 
пред сед ни ца Општи не Алек
сан дра Ћирић и заме ни ца 
Биља на Попо вић Јова но вић. 

– Ово је хума на акци ја којој 
тре ба да се ода зо ву сви сугра
ђа ни, да им то поста не нави
ка. Зато сам и сво јим при ме
ром желе ла да допри не сем 
овој хума ној акци ји, дати крв 
је вред но и зна чај но, неко ме 
може мо спа си ти живот, а нама 
оду зме десе так мину та. Сви ма 
нама јед ног дана ће крв бити 
потреб на, то је нешто што се 
не може купи ти и на овај начин 
пока зу је мо коли ко смо хума
ни и човеч ни, коли ко цени мо 
сво је и здра вље дру гих људи, 
пору чи ла је пред сед ни ца 
Ћирић.

Мар ко Ћули брк, секре тар 
Црве ног крста Рума исти че да 
се сва ке годи не у новем бру 

орга ни зу је акци ја добро вољ
ног дава ња крви за омла дин
це, али нарав но, и дру ге дава
о це.

 – Одлу чи ли смо се да ста
ви мо акце нат на мла де кроз 
моти ва ци ју, а током мину ле 
две неде ље смо има ли еду ка
ци је уче ни ка завр шних оде ље
ња када су они има ли при ли ку 

да чују више о добро вољ ном 
дава ла штву и начи ну при ку
пља ња крви и потре ба ма, као 
и да их сен зи би ли ше мо за ову 
хума ну актив ност. Сме на гене
ра ци ја је нор мал на и са 65 
годи на више се не може дава
ти крв, зато неко то мора да 
насле ди да би било довољ но 
крви, иста као је Ћули брк.

За акци ју су се при ја ви
ла 93 омла дин ца, њих 80 је 
дало крв, а међу њима чак 58 
оних који су крв дали први пут. 
Оста ли су одби је ни из здрав
стве них раз ло га. Током ове 
годи не на 23 акци је се ода зва
ло 1.194 ста нов ни ка рум ске 
општи не.

С. Џаку ла

У овој акци ји крв су дале и пред сед ни ца Општи не Рума Алек сан дра Ћирић
и заме ни ца Биља на Попо вић Јова но вић

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

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ РУМА И „СРЕМ ПУТ“

Зим ске слу жбе спрем не
Пред сед ни ца Општи не 

Алек сан дра Ћирић и начел
ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић оби шли су 18. 
новем бра зим ске слу жбе ЈП 
„Кому на лац“ и „Срем пу та“ 
које ће, у пери о ду од 1. децем
бра ове до 15. мар та наред не 
годи не, бити анга жо ва не на 
одр жа ва њу пут них пра ва ца у 
рум ској општи ни.

Они су се, том при ли ком, 
уве ри ли да је све спрем но за 
зим ско одр жа ва ње путе ва, а 
прве сне жне пада ви не су 
наја вље не за крај новем бра. 

– Све ули це у гра ду и јав не 
повр ши не одр жа ва наше ЈП 
„Кому на лац“ . Захва љу ју ћи 
нашем ула га њу у ово Јав но 
пред у зе ће, ове годи не зим ска 
слу жба ће са 50 одсто више 
капа ци те та ради ти током зим
ских месе ци. Они су опре
мље ни новом меха ни за ци јом, 
изме ђу оста лог наба вљен је 

нов аутоподи зач и два чиста
ча сне га, тако да пуним капа
ци те том и спрем но доче ку је
мо зим ску сезо ну. Наја вље ни 
снег ће бити нај бо ља тест 

про ба, да види мо како то 
опре ма и нова меха ни за ци ја 
чисти наше град ске ули це, 
иста кла је пред сед ни ца 
Ћирић.

Са дру ге стра не, „Срем пут“ 
је заду жен за чишће ње и одр
жа ва ње држав них путе ве 
првог и дру гог реда који про
ла зе кроз тери то ри ју рум ске 
општи не.

 – Зато смо оби шли и пут ну 
базу „Срем пу та“ , да види мо 
каква је њихо ва опре мље ност 
за пред сто је ћу зим ску сезо ну, 
јер смо са њима скло пи ли уго
вор о сарад њи. Уве ри ли смо 
се да су и они пот пу но спрем
ни за пред сто је ћу зиму. Има ју 
на рас по ла га њу сву потреб ну 
и нај мо дер ни ју меха ни за ци ју, 
јер је реч о озбиљ ном пред у
зе ћу које одр жа ва држав не 
путе ве. Пре ма речи ма чел них 
људи, они спрем но чека ју 
зиму, зато оче ку је мо да путе
ви увек буду чисти и без бед ни 
за сао бра ћај, да нема ни 
поле ди це ни сне га, рекла је 
Алек сан дра Ћирић.

С. Џаку ла

Обилазак зимских служби
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ПОСЕ ТА МИНИ СТРА НИКО ЛЕ СЕЛА КО ВИ ЋА РУМИ

Завр шен про је кат
„Рума  град без бари је ра“

Пово дом успе шне реа ли за
ци је про јек та „Рума  град без 
бари је ра“ мини стар за рад, 
борач ка и соци јал на пита ња 
Нико ла Села ко вић, помоћ ни
ца мини стра у Сек то ру за 
зашти ту осо ба са инва ли ди те
том Биља на Баро ше вић и 
савет ни ца мини стра Сла ви ца 
Мар ко вић посе ти ли су 19. 
новем бра Руму.

Циљ овог про јек та је био 
побољ ша ње при сту пач но сти 
осо ба ма са инва ли ди те том у 
два објек та у гра ду  на згра ди 
Спорт ског цен тра поста вље на 
је нова елек трич на плат фор
ма Lift boy 2 и фик сна челич на 
рам па. Тако ђе, челич на рам па 
је поста вље на и на глав ном 
ула зу у Гим на зи ју „Сте ван 
Пузић”, који кори сте и уче ни ци 
ССШ „Бран ко Ради че вић“.

Мини стар Нико ла Села ко
вић је оби шао згра ду Спорт
ског цен тра. 

У Руми су се саста ли и 
Татја на Стој шић Пет ко вић, 
пред сед ни ца Наци о нал не 
орга ни за ци је осо ба са инва

ли ди те том Срби је, Боја на 
Гла до вић, пред сед ни ца Удру
же ња пара пле ги ча ра Сре ма, 
Кри сти на Грбо вић из Чач ка, 
као и Деја на Бач ко, свет ски 
првак у теквон доу, која тре ни
ра и стре ли чар ство. 

Потом је у Град ској кући 

одр жан саста нак са пред став
ни ци ма локал не само у пра ве.

 – Ми жели мо да Рума буде 
општи на за све, да сви има ју 
иден тич не усло ве за живот и 
да нико не буде запо ста вљен. 
Рам пе су наме ње не првен
стве но осо ба ма са инва ли ди

те том које кори сте инва лид
ска коли ца, а секун дар ни 
кори сни ци су наши ста ри ји 
сугра ђа ни и роди те љи са 
децом у коли ци ма, рекла је 
Алек сан дра Ћирић, пред сед
ни ца рум ске општи не.

С. Џ.

Мини стар Села ко вић у Руми

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ТУРИ СТИЧ КЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ УМА ГА ПОСЕ ТИ ЛИ ИНЂИ ЈУ

Наста вак сарад ње у будућ но сти
Пред став ни ци Тури стич ке 

зајед ни це гра да Умаг (Хрват
ска) бора ви ли су у дво днев ној 
посе ти општи ни Инђи ја. Том 
при ли ком посе ти ли су Тури
стич ки ком плекс „Келт ско 
село“ и Гале ри ју „Адли гат“ у 
Инђи ји, након чега је орга ни зо
ван и при јем код пред сед ни ка 
општи не Инђи ја.

Мило ван Попо вић, дирек тор 
Тури стич ке зајед ни це гра да 
Умаг изра зио је  пози тив не 
ути ске о тури стич ким лока ли
те ти ма које је посе тио и наја
вио наста вак сарад ње у будућ
но сти.

– Има мо доста додир них 
тача ка и, пре све га, мислим на 
актив ни тури зам, фуд бал, при
пре ме спор ти ста. Ми у Ума гу 
орга ни зу је мо нај ве ће фуд бал
ске тур ни ре за децу узра ста од 
8 до 14 годи на у овом делу 
Евро пе и ту види мо могућ ност 
про ши ре ња сарад ње и са 
Инђи јом, иста као је Попо вић и 
додао:

– Морам похва ли ти запо сле
не у Тури стич кој орга ни за ци ји 
општи не Инђи ја јер раде вели

ки и не тако лак посао. Ми у 
Ума гу има мо море, због гео
граф ског поло жа ја доступ ни ји 
смо тури сти ма, а Инђи ја има 
мно го тежи зада так да раз ви је 
тури зам у усло ви ма какве има. 
Захва љу јем се још јед ном на 
пози ву јер смо про ве ли два 
пре ле па дана у Инђи ји и оче ку
је мо узврат ну посе ту.

Како је истак ну то на кон фе
рен ци ји за меди је, сарад ња је 

успо ста вље на с циљем раз ме
не иску ста ва и зна ња на тему 
раз во ја и упра вља ња тури
стич ким дести на ци ја ма. 
Дирек тор Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Инђи ја Милан 
Бого је вић иста као је зна чај ове 
посе те и чиње ни цу да је Умаг 
јед на од чети ри нај у спе шни је 
тури стич ке дести на ци је у 
Хрват ској, од које сва ка ко има 
пуно тога да се нау чи када се 

ради о тури стич кој пону ди која 
није веза на за њихо ву лет њу 
тури стич ку сезо ну.

– Ово је била јед на при ја
тељ ска посе та из које смо 
могли доста тога да нау чи мо и 
надам се да ће та сарад ња 
бити још боља и пло до но сни ја 
у будућ но сти, иста као је Милан 
Бого је вић и додао:

– Умаг је град који годи шње 
оства ри више од 12 мили о на 
евра при хо да од тури зма. Град 
који има мно штво мани фе ста
ци ја и иде а лан је при мер како 
тури зам тре ба да функ ци о ни
ше. Ми жели мо од њих да учи
мо из оног дела када им није 
акту ел на тури стич ка сезо на.  
Из дела њихо вог рада када се 
боре за сва ког тури сту, јер то 
што они раде орга ни зу ју ћи 
тени ске и фуд бал ске тур ни ре 
за децу, је нешто где ми жели
мо да нам помог ну, иста као је 
дирек тор инђиј ске Тури стич ке 
орга ни за ци је и за крај додао 
да им ти саве ти тре ба ти када 
се отво ри нова спорт ска хала у 
Инђи ји.

М. Ђ.

Милан Бого је вић и Мило ван Попо вић
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ГРА ЂА НИ И ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ЈЕВРЕЈ СКЕ ОПШТИ НЕ НОВИ САД УРЕ ЂИ ВА ЛИ 
ЈЕВРЕЈ СКО ГРО БЉЕ У РУМИ

Пошто ва ње пре ма пре ци ма

Чла но ви Удру же ња гра ђа на „Хро ни ке“, 
Рота ри клу ба Рума и Јевреј ске општи не 
Нови Сад реа ли зо ва ли су акци ју уре ђе
ња Јевреј ског гро бља у Руми 11. новем
бра. Њима су се, коше њем тра ве и оре
зи ва њем гра на, при кљу чи ли и запо сле ни 
у ЈП „Кому на лацׅ“ Рума. 

– Ово је била акци ја еду ка тив ног и рад
ног карак те ра, а ми пла ни ра мо и убу ду ће 
да орга ни зу је мо слич не актив но сти. Циљ 
нам је да раз ви ја мо гра ђан ске ини ци ја ти
ве у сарад њи са локал ном само у пра вом, 
успо ста ви мо трај ни ју сарад њу са Јевреј
ском општи ном Нови Сад, одр жа ва мо 
ово гро бље и упо зна је мо сугра ђа не са 
живо том јевреј ске зајед ни це кроз исто ри
ју на овим про сто ри ма. Потреб но је обе
ле жи ти ово гро бље путо ка зним табла ма 
и увр сти ти га, због исто риј ског и духов ног 
зна ча ја, на тури стич ку мапу Руме, каже 
Саша Ристо вић из УГ „Хро ни ке“.

Мар ко Штарк, пред сед ник Јевреј ске 
општи не Нови Сад изра зио је задо вољ
ство ини ци ја ти вом да ово мало, али за 
јевреј ску зајед ни цу дра го це но гро бље, 
буде дове де но у при стој но ста ње. 

Јевреј ска општи на Нови Сад има у 
сво јој над ле жно сти 59 гро ба ља у Вој во
ди ни, углав ном у јужној Бач кој, а међу 
њима је и рум ско. 

– Тру ди мо се да покре не мо, у свим 
мести ма где та гро бља посто је, ини ци ја
ти ву да се она уре де. То је, са јед не стра
не наш дуг пре ма пре ци ма, а са дру ге 
стра не је стра шно тешко када вам дођу 
ти људи из Аме ри ке, Изра е ла, желе да 

оби ђу сво је прет ке на гро бљи ма и затек
ну их у ужа сном ста њу. То је сра мо та са 
којом ми не може мо да живи мо, тако да 
смо већ у јед ној вели кој акци ји обна вља
ња свих оних гро ба ља до којих може мо 
да допре мо и оства ри мо неку сарад њу са 
локал ним зајед ни ца ма, рекао је Мар ко 
Штарк. 

Он је додао да је први пут на овом 
рум ском гро бљу које је изу зет но лепо, по 
извор ној зами сли оних који су га напра
ви ли, тако да има потен ци ја ла и тури
стич ког зна ча ја. 

– Гроб ни це које су оста ле и спо ме ни ци 
су заи ста вели ке, не само исто риј ске и 
емо тив не, него и умет нич ке вред но сти и 

Суд би на Јевреј ског гро бља у Руми
Вре ме је неми ло срд но и пре ма људи

ма и пре ма њихо вим дели ма. Ако се 
стал но не обна вља ју и чува ју – људ ске 
тво ре ви не се крње и уру ша ва ју, а нерет
ко о некој гра ђе ви ни зна мо само на осно
ву при ча или сачу ва них сли ка јер мате
ри јал них дока за – нема ...

Такво је вре ме било и пре ма Јевреј
ском гро бљу на изла ску из Руме, са 
десне стра не у прав цу Новог Сада. Мно
ги који туда про ла зе виде из дале ка само 
две тро шне купо ле обра сле у зеле ни ло 
које је пот пу но обу зе ло гро бље и које се 
виде са пута. Да би се виде ло оста ло, 
мора се до гро бља доћи неас фал ти ра
ним, крат ким путем. Пут ни ци баце поглед 
и можда се запи та ју шта је то, јер већи на 
њих и не зна да ту лежи напу ште но гро
бље рум ских Јевре ја којих у гра ду, од 
Дру гог свет ског рата више и нема, ако 
изу зме мо једи ног полу је вре ја ( по оцу) 
Анту на Унтер бер ге ра од кога смо и сазна
ли више пода та ка о поме ну том гро бљу.

Наста нак овог гро бља везан је за сам 

наста нак Руме као трго ви шта чија је 
град ња интен зи ви ра на 1744.годи не, док 
је за трго ви ште про гла ше на пет годи на 
касни је.

 Први Јевреј се у Руми поја вљу је још 
1737.годи не, а то је био Симон Сакс, док 
чети ри годи не касни је у гра ду живи 
седам јевреј ских поро ди ца. То је био и 
потре бан број за орга ни зо ва ње добро
вољ ног дру штва за сахра њи ва ње „Hew ra 
Kadische“. Нај ста ри ји сачу ва ни спо ме ник 
поти че из 1854.годи не и ту је сахра њен 
Игњац Весел, каже за наше нови не 
Антун Унтер бер гер, дипл. инж. гра ђе ви
не у пен зи ји.

Када је Јосиф Дру ги обја вио 1871.
годи не „Патент о вер ској трпе љи во сти“ 
дошло је до знат ни јег дола ска Јевре ја из 
оста лих дело ва Аустро у гар ске у Руму. 
Да је то тако потвр ђу је и број ново на ста
лих гроб них места. Нај ви ше Јевре ја се у 
Руму досе ли ло од 1841. до 1930.годи не 
– а јевреј ска зајед ни ца је била нај број ни
ја у пери о ду од 1900. до 1941.годи не 

када је бро ја ла око 290 жите ља.
–  Моја бака Шар ло та Унтер бер гер је 

сахра ње на у апри лу 1942.годи не и то је 
било зад ње сахра њи ва ње на овом гро
бљу током рата. Сви пре о ста ли рум ски 
Јевре ји су интер ни ра ни 17. јула исте 
годи не. После Дру гог свет ског рата била 
су још два сахра њи ва ња и то 1947. годи
не и седам годи на касни је, али се ту 
ради ло о екс ху ма ци ји и понов ном сахра
њи ва њу. Укуп но је попи са но 127 гроб них 
места са јед ним и више сахра ње них гра
ђа на, дода је Антун Унтер бер гер.

Нарав но, сва ки гроб је при ча за себе, 
јер је у сва ком сахра њен неко ко има 
сво ју живот ну при чу – мање или више 
срећ ну, мање или више успе шну. Тако ђе, 
већ сам поглед на спо ме ни ке ода је и тај
ну о мате ри јал ној ситу а ци ји покој ни ка и 
њего ве поро ди це.

На гро бљу посто је два већа објек та, за 
које смо и рекли да се могу виде ти са 
пута, а које су сагра ди ле поро ди ца Весел 
и Штај нер.

Уре ђе ње Јевреј ског гро бља

Гро бља су запу ште на дуги низ годи на, а ово рум ско је у при лич но при стој ном ста
њу. Има неких гро ба ља у која не може те од расти ња и шибља ни да уђе те. Вели ки нас 
посао чека, рекао је Мар ко Штарк
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Већи, мау зо леј, при па да поро ди ци 
Весел, сагра ђен је 1920.годи не по про
јек ту чуве ног архи тек те Хер ма на Болеа, 
осни ва ча позна те обрт нич ке шко ле у 
Загре бу – позна тог по мај стор ској изра
ди наме шта ја. 

– Он је про јек то вао и капе лу Вере 
Мак си мо вић која се нала зи поред рум
ске „грч ке“ цркве у цен тру гра да. Али он 
је био и дедаујак нашег позна тог 
Румља ни на Рома на Соре ти ћа. Поро ди
ца Штај нер је сагра ди ла нешто скром
ни ју поро дич ну гроб ни цу, одмах поред 
мау зо ле ја. На овом гро бљу је и спо ме
ник поро ди це Фишер која је Руму про
сла ви ла широм Евро пе сво јим достиг
ну ћи ма у пољо при вре ди, а посе до ва ла 
је и пре ле пи, сада запу ште ни лет њи ко
вац на „Фише ро вом сала шу“, гово ри 
Антун Унтер бер гер о људи ма који су 
тамо сахра ње ни, а оста ви ли су неиз би
ри си ви траг у рум ској исто ри ји.

Он дода је да је ту и спо ме ник једи
ном рум ском Јевре ју Кое ни ту – при пад
ни ку пле ме на Леви та који су били 
наслед ни ци Аро на ( Мој си је вог бра та) 
и који само могу бити све ште ни ци – 

раби ни. Реч је о Рудол фу Миле ру.
На јевреј ском гро бљу посто ји део у 

којем су спо ме ни ци Јевре ји ма који су 
поги ну ли у Првом свет ском рату – то су 
вој ни ци са тери то ри ји бив ше Аустро у
гар ске, који су сахра ње ни у Руми а спо
мен обе леж је им је подиг ну то 1929.
годи не, као и спо мен пло ча поги ну лим 
рум ским Јевре ји ма у истом, „Вели ком 
рату“ – реч је о седам гра ђан ских лица.

Ста ра сина го га ( од 1879.годи не) је у 
Руми 1935.годи не заме ње на новом 
сина го гом која је изгра ђе на у сти лу 
„модер не“ ( нала зи ла се на месту згра
де у којој је сада ЈП „Стам бе но“ – на 
згра ди посто ји и пло ча са тим подат
ком). Сина го га је одмах по дола ску 
фаши ста обеш ча шће на, а пот пу но је 
сру ше на 1943.годи не и на том месту је 
посто јао и сабир ни логор, ода кле су 
депор то ва ни, како смо то и поме ну ли, 
рум ски Јевре ји, да се никад више не 
вра те у свој град.

Пошто у Руми од тада више нема 
Јевре ја, о гро бљу бри не јевреј ска 
општи на у Новом Саду. 

С. Џаку ла

тре ба ло би да буде инте рес свих нас да 
се они сачу ва ју, обно ве и при бли же јав
но сти, сма тра Штарк.

Јевреј ска општи на Нови Сад је запо
че ла овај про цес очу ва ња и уре ђе ња 
гро ба ља, сада у сарад њи са локал ним 
зајед ни ца ма, али је у пла ну и да се тра
же сред ства од шире зајед ни це. 

– То је огро ман посао, јер су гро бља 
запу ште на дуги низ годи на, а ово рум ско 
је у при лич но при стој ном ста њу. Има 
неких гро ба ља у која не може те од 
расти ња и шибља ни да уђе те. Вели ки 
нас посао чека, закљу чио је Мар ко 
Штарк.

Међу они ма који су уче ство ва ли у 
акци ји уре ђе ња Јевреј ског гро бља је био 
и Румља нин Антун Унтер бер гер чији су 
пре ци ту сахра ње ни. Послед ње сахра
њи ва ње на овом гро бљу је било дале ке 
1942. годи не када је сахра ње на њего ва 
пра ба ка.

 – То је било 1942. годи не, јер после 
17. јула те годи не, сви рум ски Јевре ји су 

били депор то ва ни, тако да нико више 
није остао у гра ду, па није било ни сахра
њи ва ња. Овде има око 220 гроб них 
места, а потом ци ових људи су расу ти по 
целом све ту, има их нешто мало у Срби
ји, али више у Изра е лу, Аме ри ци, Швед
ској... Они се инте ре су ју, али рет ко дола
зе, кад дођу оста ве новац за одр жа ва ње, 
али то није довољ но, исти че Унтер бер
гер.

Јевреј ска општи на Нови Сад је усту пи
ла згра ду за ста но ва ње јед ној избе глич
кој поро ди ци, тако да они одр жа ва ју 
гро бље, бар оно основ но поко се и очи
сте, тако да је рум ско гро бље у при стој
ном ста њу, мада су током вре ме на, чак и 
неке над гроб не пло че одне те. 

– Тре ба ло би кон так ти ра ти Завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре да се напра
ви про је кат, шта тре ба да се ура ди и како 
тре ба да изгле да гро бље. Тада би се 
могло апли ци ра ти за нека сред ства, сма
тра Антун Унтер бер гер.

С. Џаку ла

Саша Ристо вић, Мар ко Штарк и Антун Унтер бер гер

МЕЂУ НА РОД НИ НАУЧ НИ 
СКУП О УСТА ШКОМ ТЕРО РУ 
У СРЕ МУ 1942. ГОДИ НЕ

Како се деси ла 
1942. година

У орга ни за ци ји Музе ја Сре ма из 
Срем ске Митро ви це 17. и 18. новем
бра 2022. годи не одр жан је Међу на
род ни науч ни скуп  „Уста шки терор у 
Сре му 1942.“ На ску пу су уче ство ва ли 
науч ни ци са Фило зоф ског факул те та 
из Новог Сада, Фило зоф ског факул
те та Бео град, Фило зоф ског факул
те та Источ но Сара је во, Инсти ту та 
за савре ме ну исто ри ју из Бео гра да 
те кусто си и сарад ни ци Музе ја Сре
ма.  Скуп, одр жан у кон гре сној Сали 
Хоте ла „Срем“,  у име  Гра да Срем ске 
Митро ви це отво рио је Зоран Мишче
вић а уче сни ке ску па је поздра вио 
дирек тор Музе ја Андри ја Попо вић. 

Увод на изла га ња изне ли су Сте во 
Лап че вић – „Како се деси ла 1942“ и др 
Сло бо дан Бје ли ца – „Уста шка стра хо
вла да у Сре му у све тлу доку мен та
ци је покра јин ске коми си је за утвр ђи
ва ње зло чи на оку па то ра и њихо вих 
пома га ча“. Андри ја Попо вић је изла
гао о исто ри о гра фи ји о 1942. Годи ни 
и уста шком режи му. Гора на Лема јић 
је обра ди ла тему „Изград ња мемо ри
јал ног ком плек са Спо мен – гро бље“.  
Дани ло Јадран ски је гово рио  о теми 
„Жртве у Срем ској Митро ви ци 1942. 
на осно ву Спо ме ни це Јова на Удиц
ког“ а др Ненад Лема јић  пре зен то вао 
је рад „О стра да њу Рома у Сре му“. 
Зна чај на изла га ња су има ли и Јован 
Буко ва ла,  др Бојан Дими три је вић, 
Јова на Три ву но вић, Вла ди мир Ђат
ков, др Дра га Масти ло вић и др Деја на 
Васић. 

Уче сни ци сим по зи ју ма оби шли су 
Музеј Сре ма, Музеј запе ча ће них суд
би на и ком плекс Спо мен гро бље.

Д. М.

ГОСТИ СА КРФА ПОСЕТИЛИ 
СТАРУ ПАЗОВУ 
При ја тељ ство
два наро да

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић при мио је у 
поне де љак,  14. новем бра  деле га ци ју 
упра ве грч ког остр ва Крф у про сто ри
ја ма општин ске упра ве. Овом при ли
ком гости, они који су већ бора ви ли у 
Ста рој Пазо ви,  иста кли су  да се 
општи на Ста ра Пазо ва из годи не у 
годи ну мења и да при сва кој њихо вој 
наред ној посе ти поста је све савре ме
ни ја и раз ви је ни ја. Сарад њу која тра
је више од јед не деце ни је сигур но ће 
про ши ри ти на обо стра но задо вољ
ство. Као одраз одлич не сарад ње и 
вели ког при ја тељ ства изме ђу Општи
не Ста ра Пазо ва и остр ва Крф ођек
нуо је и спек та ку лар ни кон церт Крф
ске фил хар мо ни је Лиа па дон са број
ним музи ча ри ма у ста ро па зо вач кој 
позо ри шној сали прет ход не вече ри. 

Д. Г.
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

СА 53. САЈ МА ТУРИ ЗМА У НОВОМ САДУ

Келт ском селу озна ка
„Нај бо ље из Вој во ди не“

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја један је од 
добит ни ка пре сти жне награ де 
„Нај бо ље из Вој во ди не“ за 
2022. годи ну. На кон кур су за 
сти ца ње пра ва кори шће ња 
ове озна ке ква ли те та темат ски 
тури стич ки ком плекс Келт ско 
село у Инђи ји награ ђен је y 
кате го ри ји услу ге. Озна ку „Нај
бо ље из Вој во ди не“ на све ча
но сти одр жа ној у субо ту, 19. 
новем бра, у окви ру 53. Међу
на род ног сај ма тури зма дирек
то ру ТОО Инђи ја Мила ну Бого
је ви ћу уру чио је мр Ненад Ива
ни ше вић, покра јин ски секре
тар за при вре ду и тури зам. 

– Поно сан сам што сам 
више пута био у Инђи ји и сва ки 
пут видео сам нешто дру го. 
Мислим да је то нај бо љи пут 
за раз вој реги о нал ног тури зма 
и онда то тре ба укла па ти у 
ширу сли ку, каква је Вој во ди
на, па затим Срби ја и пону ди ти 
затим и на свет ском тржи шту. 
Убе ђен сам да Келт ско село 
може бити инте ре сант но тури
сти ма на било ком свет ском 
сај му те да може да при ву че 
вели ки број посе ти ла ца, иста
као је мр Ненад Ива ни ше вић 
гово ре ћи о озна ци „Нај бо ље из 
Вој во ди не“ и додао да је ове 
годи не при сти гло пре ко 40 
при ја ва на кон курс.

Ина че, озна ку „Нај бо ље из 
Вој во ди не“ добио је 21 кори
сник као потвр ду ква ли те та у 
кате го ри ја ма про из во да, про
гра ма, мани фе ста ци ја и услу
га. Озна ка се доде љу је на ини
ци ја ти ву Покра јин ског секре та
ри ја та за при вре ду и тури зам, 
а уз помоћ и подр шку Покра
јин ске вла де, Тури стич ке орга
ни за ци је Вој во ди не и ДОО 
,,Југо ин спект  Нови Сад“.

– Овде се ради о еко ном
ском патри о ти зму и сети те се, 
нека да је паро ла била „Купуј
мо дома ће“, сада је „Купуј те 
дома ће, јер је сигур но боље од 
све га“, рекао је покра јин ски 
секре тар за при вре ду и тури
зам.

Дирек тор Тури стич ке орга
ни за ци је општи не Инђи ја 
Милан Бого је вић иста као је да 
је за њих вели ка част што су 
доби ли озна ку „Нај бо ље из 
Вој во ди не“ као при зна ње за 
уло жен труд и рад у послед ње 
две годи не.

– Када погле да мо све награ

де које се доде љу ју у обла сти 
при вре де и тури зма, „Нај бо
ље из Вој во ди не“ је, сва ка ко, 
нај ве ћа. Ви има те бене фи те 
не само јед ну, већ три годи не, 
те вас то оба ве зу је да и даље 
напре ду је те, ради те истим 
интен зи те том и одр жа ва те 
под јед нак ква ли тет у пру жа њу 
услу га у поме ну том пери о ду, 
али и дуже, иста као је Бого је
вић и додао:

– Озна ка „Нај бо ље из Вој во
ди не“ доде љу је се у кате го ри
ја ма услу ге и мани фе ста ци је. 
Ми се нада мо да ћемо наред
не годи не доби ти ту озна ку и 
за мани фе ста ци ју „Бешка 
фест  Дани вој во ђан ско  
бавар ске кул ту ре“ коју смо 
ове годи не орга ни зо ва ли 
десе ти, јуби лар ни пут јер 
посе ду је све што је нео п ход но 

за при зна ње какво је „Нај бо
ље из Вој во ди не“.

Бого је вић је под се тио да је 
у 2022. годи ни ово дру га 
награ да коју су доби ли за 
Келт ско село. Прва је била 
„Капи ја успе ха“ коју доде љу је 
При вред на комо ра Вој во ди не. 

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја на 53. Сај му 
тури зма у Новом Саду пред
ста ви ла је број не про јек те и 
пла но ве који ће бити реа ли зо
ва ни или запо че ти наред не 
годи не. Како је иста као Бого је
вић, сле де ће годи не поче ће 
реа ли за ци ја про јек та који се 
одно си на изград њу шета ли
шта изнад Дуна ва у Ста ром 
Слан ка ме ну.

– То је пио нир ски про је кат 
који зах те ва пуно посла, али 
нема диле ме да ће тај про је

кат бити реа ли зо ван. Није се 
испу ни ла наша жеља да то 
буде у 2022. годи ни, али ће 
први крак бити завр шен на 
про ле ће 2023. годи не. Тада 
ћемо доби ти један цео про из
вод који се зове: Ста ри Слан
ка мен, иста као је Бого је вић и 
додао да ће тек са шета ли
штем све оно што Ста ри 
Слан ка мен има заи ста доћи 
до изра жа ја на тури стич кој 
мапи Вој во ди не.

– Нешто чему тежи мо је и 
раз вој еко тури зма на Крче
дин ској ади која пред ста вља 
вели ки тури стич ки потен ци
јал. Посе ти о це сај ма је нај ви
ше инте ре со ва ло када ћемо 
поди ћи прве бало не изнад 
аде и када ћемо зва нич но 
покре ну ти про је кат „Срп ска 
Капа до ки ја“, рекао је дирек
тор ТОО Инђи ја и додао да је 
план да се у јуну сле де ће 
годи не подиг не око 20 бало на 
што би поста ло нај ве ћа тури
стич ка атрак ци ја, не само у 
Инђи ји, већ у чита вом реги о ну 
у 2023. годи ни. 

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

ТОО Инђи ји озна ка „Нај бо ље из Вој во ди не“ за Келт ско село

Штанд ТОО Инђи ја на Сај му тури зма
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НАЈ БО ЉИМ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА РОМ СКЕ НАЦИ О НАЛ НО СТИ ТАБЛЕТ РАЧУ НА РИ

Општи на Ста ра Пазо ва 
награ ђу је зна ње

Да Општи на Ста ра Пазо ва кон ти ну и ра но ради на уна пре ђе њу живот ног стан дар да 
Рома и про мо ци ји јед на ко сти, потвр ђу је и дога ђај од четврт ка, 17. новем бра.  Десет 
нај у спе шни јих Рома сред њо шко ла ца награ ђе но је савре ме ним таблет рачу на ри ма, 
на при је му код пред сед ни ка Општи не Ради но ви ћа

Пре 10 годи на све три сред
ње шко ле у Ста рој Пазо ви 
поха ђа ло је све га 13 уче ни ка 
ром ске наци о нал но сти. 
Захва љу ју ћи афир ма тив ним 
мера ма и подр шци Општи не 
Ста ра Пазо ва, послед њих 
годи на у први раз ред сред ње 
шко ле кре не изме ђу 15 и 20 
мла дих Рома. 10 нај бо љих 
данас је награ ђе но савре ме
ним таблет рачу на ри ма.

Важно је да мла ди људи 
зна ју да има ју подр шку и да 
их неко посма тра као рав но
прав не чла но ве зајед ни це, 
што и јесте нај бо љи при мер 
оста лим локал ним само у пра
ва ма, иста кли су  Алек сан дар 
Бали но вић, коор ди на тор за 
ром ска пита ња у општи ни 
Ста ра Пазо ва и Јеле на Јова
но вић, посла ни ца у Скуп шти
ни АП Вој во ди не.

– Роми су добро, одно сно 
одлич но раз у ме ли оно што 
ради мо. Раз у ме ли су да је пут 
обра зо ва ња онај пут којим 
може мо да сасе че мо сиро ма
штво  и да је то пут ка инклу
зи ји и укљу чи ва ње у дру
штве не токо ве, рекао је том 
при ли ком Бали но вић.

Општи на Ста ра Пазо ва је 
нај по зи тив ни ји при мер када 

је у пита њу инклу зи ја ром ске 
наци о нал но сти, сма тра Јова
но ви ће ва, која се овом при
ли ком јав но захва ли ла пред
сед ни ку општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђу Ради но ви ћу на све
му оно ме што чини како би се 
побољ шао поло жај ром ске 
наци о нал не зајед ни це.

Пред сед ник Ђор ђе Ради
но вић је чести тао уче ни ци ма 
на постиг ну тим резул та ти ма 
и мар љи во сти и изра зио 

задо вољ ство што у ста ро па
зо вач ким сред њим шко ла ма 
има више од 50 ђака ром ске 
наци о нал но сти.

– У наред ном пери о ду тре
ба да учи те и да ради те и то 
је нај бо љи пут за инте гра ци ју 
Рома. Све што чини мо и 
ради мо у виду јед но крат них 
помо ћи и подр шке је само 
тре нут но а ово, кад завр ши те 
шко ле и нађе те посао, онда 
сте заи ста обез бе ђе ни за цео 

живот, нагла сио је Ради но
вић. 

Општи на Ста ра Пазо ва 
кон ти ну и ра но ради на уна
пре ђе њу живот ног стан дар да 
Рома и про мо ци ји јед на ко сти 
а под сти ца ње ром ске зајед
ни це да што више уче ству је у 
обра зов ном систе му само је 
јед на од ини ци ја ти ва, коју све 
више мла дих Рома и њихо вих 
роди те ља при хва та. 

Д. Гор чић

На при је му код пред сед ни ка Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа

РЕЗЕР ВНЕ ВОЈ НЕ СТА РЕ ШИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ 103 ГОДИ НЕ ПОСТО ЈА ЊА

Ради но ви ћу сабља „Сте па Сте па но вић“
Обе ле жа ва ње 103. годи

шњи це посто ја ња Резер вних 
вој них ста ре ши на Репу бли ке 
Срби је упри ли че но је у субо
ту, 19. новем бра у холу ста ро
па зо вач ке Позо ри шне сале. 
Овом дога ђа ју при су ство ва ли 
су пред став ни ци вој них ста ре
ши на Срби је, општи не Ста ра 
Пазо ва и Инђи ја, као и мно
го број ни чла но ви ових орга
ни за ци ја. На самом почет ку 
при сут не госте и актив на лица 
у Вој сци Срби је поздра вио је 
Бран ко Црно бр ња, пред сед
ник орга ни за ци је ста ре ши на 
општи не Ста ра Пазо ва чести
тав ши сви ма овај вели ки дан. 

Дра ган Ћир ко вић, секре тар 
саве за ОРВС Срби је иста

као је да је ово само јед на 
од актив но сти коју спро во ди 
орга ни за ци ја резер вних ста
ре ши на Срби је, додав ши да 

је ова орга ни за ци ја укљу че
на у ини ци ја ти ву Мини стар
ства одбра не и Мини стар ства 
про све те, па тако у завр шним 

раз ре ди ма сред њих шко ла 
спро во де обу ку о систе му 
одбра не Репу бли ке Срби је.

Пред сед ни ку општи не Ста
ра Пазо ва Ђор ђу Ради но ви ћу 
је овом при ли ком у знак без
ре зер вне подр шке, нај мла ђи 
члан ОРВС у општи ни Ста ра 
Пазо ва, резер вни поруч ник 
Милош Хаџић, уру чио мини ја
тур на позла ће ну сабљу „Сте
па Сте па но вић“.

Удру же ње резер вних офи
ци ра и рат ни ка, чије теко ви не 
чува Орга ни за ци ја резер вних 
вој них ста ре ши на Срби је, 
осно ва но је 15. сеп тем бра 
1919. годи не, а први пред сед
ник је био Вој во да Сте па Сте
па но вић. З. Кожик
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Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ПЕЋИН ЦИ

Помоћ за нај о се тљи ви је
дру штве не гру пе

Цен тар за соци јал ни рад 
Пећин ци наред на три месе ца 
реа ли зу је нови про је кат терен
ског сарад ни ка, који за циљ 
има досе за ње до мар ги на ли
зо ва них дру штве них гру па, 
пру жа ње мате ри јал не и пси хо
со ци јал не подр шке. 

Про је кат под ра зу ме ва 
импле мен та ци ју услу ге терен
ски сарад ник на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не, а како 
нам је рекла дирек тор ка Цен
тра за соци јал ни рад Пећин ци 
Биља на Јови чић, уво ђе њем 
ове услу ге директ ну корист 
има ће ста рач ка и самач ка 
дома ћин ства, осе тљи ве гру пе, 
хро нич но обо ле ла лица, мате
ри јал но нео бе збе ђе на лица и 
лица без поро дич не подр шке.

– Чети ри струч на рад ни
ка нашег Цен тра, који су 
про шли обу ку код асо ци ја
ци је Дуга која је акре ди то ва
на за ту врсту еду ка ци је, у 
попо днев ним сати ма оби ла
зе кори сни ке, где утвр ђу ју и 

мапи ра ју њихо ве потре бе за 
здрав стве ном зашти том, пси
хо со ци јал ном подр шком или 
за меди цин ским пома га ли ма. 
Ми смо у про јек ту пред ви де ли 
могућ ност да им обез бе ди мо, 
пре све га меди цин ска пома
га ла као што су орто пед ска 
пома га ла, апа ра ти за мере ње 

нивоа шеће ра у крви, апа ра ти 
за мере ње при ти ска или инва
лид ска коли ца, у зави сно сти 
од њихо вих потре ба. Након 
резул та та мапи ра ња усле ди
ће и испо ру ка пома га ла, која 
обез бе ђу је ГИЗ у сарад њи са 
Кари та сом из Шап ца. И поред 
тога што је наш сва ко днев ни 

посао уско пове зан са терен
ским оби ла ском наших кори
сни ка, овај про је кат ће нам 
омо гу ћи ти да помог не мо свим 
нашим сугра ђа ни ма који ма је 
помоћ потреб на, рекла нам је 
Јови чић.

Она дода је да је про је
кат резул тат добре сарад ње 
Општи не Пећин ци и Цен тра 
за соци јал ни рад са Немач
ком орга ни за ци јом за међу на
род ну сарад њу ГИЗ, а акце
нат је ста вљен на пан де ми ју 
COVID19, која је као и сва ке 
дру ге гло бал не кри зе има ла 
раз о ран ути цај на здра вље и 
живо те људи.

Како би систем соци јал не 
зашти те могао да одго во ри на 
потре бе гра ђа на и како би се 
убла жи ле после ди це које је 
иза зва ла пан де ми ја, нео п ход
но је, како је рекла, јача ти овај 
систем пру жа ња подр шке нај
у гро же ни јим гра ђа ни ма кроз 
нове услу ге, као што је терен
ски сарад ник. С. Ђ.

Биља на Јови чић

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА КРЕ ДИТ НИХ ЛИНИ ЈА РАЗ ВОЈ НОГ ФОН ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПЕЋИН ЦИ МА 

Нај тра же ни ји кре ди ти за набав ку 
пољо при вред не меха ни за ци је

У холу Кул тур ног цен тра Пећин ци, 10. 
новем бра, одр жа на је пре зен та ци ја кре
дит них лини ја Раз вој ног фон да Вој во ди
не (РФВ) наме ње не реги стро ва ним 
пољо при вред ним газдин стви ма, прав
ним лици ма и пред у зет ни ци ма за набав
ку нове и полов не пољо при вред не 
меха ни за ци је, купо ви ну пољо при вред
ног земљи шта, пред ста вље ни су ИПАРД 
про гра ми, као и про гра ми за про јек те из 
обла сти тури зма (суб вен ци о ни са на 
кама та) и финан си ра ње кли мат ски одр
жи вих инве сти ци ја.

Пре зен та ци ја је орга ни зо ва на у 
сарад њи са Општи ном Пећин ци, 
општин ским Удру же њем пољо при вред
них про из во ђа ча и Аген ци јом за раз вој 
општи не Пећин ци, а по речи ма Нема ње 
Алек си ћа из пећи нач ког Удру же ња, РФВ 
од ове годи не у пону ди има и дуго роч ни 
кре дит за финан си ра ње кли мат ски одр
жи вих инве сти ци ја који за циљ има да 
обез бе ди финан сиј ска сред ства за про
јек те сма ње ња еми си је угљен диок си
да, као и сма ње ње гло бал ног загре ва
ња.

Нема ња дода је да ће се кре ди ти одо

бра ва ти за финан си ра ње про је ка та за 
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти 
про из вод них и послов них обје ка та, 
набав ке пољо при вред не и дру ге меха
ни за ци је на хибрид ни или елек трич ни 
погон, пољо при вред не при кључ не 
меха ни за ци је за инте грал ну биљ ну про
из вод њу, опре ме за гре ја ње и хла ђе ње, 
набав ке хибрид них или елек трич них 
вози ла, пове ћа ње кори шће ња обно
вљи вих изво ра енер ги је, изград ње 
систе ма за упра вља ње отпа дом, као и 
дру гих наме на из обла сти сма ње ња 
гло бал ног загре ва ња и зашти те живот
не сре ди не.

– Као и до сада, наши пољо при вред
ни про из во ђа чи нај ви ше су били заин те
ре со ва ни за купо ви ну нове пољо при
вред не меха ни за ци је, али и за нову 
кре дит ну лини ју за уна пре ђе ње енер гет
ске ефи ка сно сти, за купо ви ну хибрид
них или елек трич них вози ла и за навод
ња ва ње. С обзи ром на гло бал но загре
ва ње и све већу сушу током целе годи
не, навод ња ва ње пре ко солар них пане
ла ће пољо при вред ни ци ма обез бе ди ти 
прак тич но нула тро шко ва у про из вод њи 

када је навод ња ва ње у пита њу. Тако ђе, 
заин те ре со ва ни су били и за под сти ца је 
у сто чар ству, као што су загре ва ње и 
догре ва ње обје ка та пре ко солар них 
пане ла, рекао нам је Алек сић.

На тери то ри ји пећи нач ке општи не 
тре нут но посто је чети ри заса да вино ве 
лозе, а како кађе Нема ња, ове чети ри 
вина ри је спрем не су и да про ши ре сво је 
капа ци те те. Поред заса да вино ве лозе, 
вели ко је инте ре со ва ње да се у овом 
доњем делу Сре му све више про ши ри и 
воћар ство, па је и у том сме ру нова кре
дит на лини ја РФВ за финан си ра ње кли
мат ски одр жи вих инве сти ци ја била вео
ма инте ре сант на пољо при вред ни ци ма 
и пред у зет ни ци ма. 

Добра сарад ња Фон да и Покра јин ског 
секре та ри ја та за при вре ду и тури зам, 
резул то ва ла је и повољ ним кре ди том за 
под сти ца ње раз во ја агротури зма, а 
Алек сић дода је и да Удру же ње пољо
при вред них про из во ђа ча општи не 
Пећин ци током целе годи не сво је чла
но ве оба ве шта ва путем СМС сер ви са о 
свим кре дит ним лини ја ма које су им на 
рас по ла га њу. С. Ђ.
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Покрет ни мамо граф, који је био 
поста вљен у Шима нов ци ма на пар кин
гу код Дома здра вља, од поне дељ ка 
21. новем бра при вре ме но је пре ки нуо 
са радом.

Како су нам рекли у пећи нач ком 
Дому здра вља, због погор ша них вре
мен ских при ли ка и пред сто је ћег зим

ског пери о да, током којег није могућ 
рад покрет ног мамо гра фа, акци ја „Прва 
мамо гра фи ја“ се при вре ме но пре ки да и 
наста ви ће се на про ле ће, кра јем мар та 
или почет ком апри ла.

Све жене које су се већ при ја ви ле 
оста ју на спи ску, не мора ју се поно во 
при ја вљи ва ти, а чим акци ја поно во поч

не оне ће бити пози ва не.
О тач ном дату му настав ка акци је, 

месту поста вља ња покрет ног мамо гра
фа и начи ну при ја вљи ва ња нових паци
јент ки ња јав ност ће бити бла го вре ме но 
оба ве ште на путем меди ја и зва нич ног 
сај та Општи не Пећин ци www.pecin ci.
org.

КАР ЛОВ ЧИЋ

Вече писа не речи и сли кар ства

У пре пу ној сали Дома кул
ту ре у Кар лов чи ћу 10. новем
бра одр жа но је књи жев но 
 сли кар ско вече у орга ни за
ци ји пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра и Народ не библи о те ке 
у Пећин ци ма у окви ру којег су 
се пред ста ви ли мла ди писац 
и мастер исто ри чар Иван Гми
зић и сли кар Дра го љуб Трин
дић, обо ји ца из Кар лов чи ћа.

Дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња 
иста као је том при ли ком да је 
циљ цен трал не уста но ве кул
ту ре у општи ни да кул тур но  
умет нич ке и обра зов не садр
жа је шири у свих 15 насе ља.

– Узи ма ју ћи у обзир да је 
Дом кул ту ре у Кар лов чи ћу 
ком плет но рено ви ран у вре ме 
пан де ми је иза зва не коро на 
виру сом, нисмо има ли при
ли ке да га све ча но отво ри мо, 
али вече ра шњим дога ђа јем 
овај про стор добио је сво ју 
пра ву наме ну. Посеб но нам је 
дра го што се у њему пред ста
вља ју два умет ни ка из Кар
лов чи ћа који сво јим радом 
уче ству ју и у дру штве ном 
живо ту овог села. Наш циљ је 

да оку пи мо сву децу, мла де, 
али и оне иску сне који се бави 
раз ли чи тим видо ви ма умет
но сти ма као што је то слу чај 
са Трин ди ћем и Гми зи ћем, 
рекао је Девр ња.

Како је рекла дирек тор ка 
Народ не библи о те ке Пећин ци 
Неве на Наић, на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не има доста 
мла дих зави чај них писа ца са 
који ма су успо ста ви ли добру 
сарад њу. Она дода је да је 
ова уста но ва увек спрем на да 
помог не када је изда ва штво 
у пита њу, пого то во када су 
у пита њу мла ди и деца које 
зани ма писа на реч.

Током вече ри и раз го во ра 
са моде ра то ром Сло бо да
ном Стан ко ви ћем, Дра го љуб 
Трин дић се освр нуо на свој 
рад, пре све га на сво је почет
ке, али и на награ де које је 
осва јао у прет ход ном пери о
ду.

Иван Гми зић који живи у 
Кар лов чи ћу, и који је поха ђао 
основ ну шко лу у овом насе љу 
од петог до осмог раз ре да, 
уру чио је дирек тор ки Основ не 
шко ле „Душан Јер ко вић Уча“ 
Жив ки Михић свој први роман 
који ће се нала зи ти у библи
о те ци шко ле у Кар лов чи ћу и 
казао да му је дра го што је 

про мо ци ја одр жа на у месту у 
којем живи.

– Заха ва лан сам Кул тур ном 
цен тру и Народ ној библи о
те ци на све срд ној подр шци 
коју су ми пру жи ли када је у 
пита њу мој рад. Одзив публи
ке и вече рас потвр дио је да је 
кул ту ра потреб на и у мањим 
сре ди на ма каква је наша и 
дра го ми је што сам као млад 
писац на почет ку сво је кари
је ре имао при ли ку да се са 
људи ма које мал те не сва ки 
дан виђам дру жим у окви ру 
јед не ова кве вече ри, казао је 
Гми зић и изне на дио публи ку 
сво јим музич ким насту пом на 
хар мо ни ци изво де ћи ком по зи
ци ју „Тамо дале ко“.

Посе ти о ци су по завр шет
ку зва нич ног про гра ма има
ли при ли ку да пораз го ва ра ју 
са ауто ри ма, затим погле да ју 
18 умет нич ких радо ва Дра го
љу ба Трин ди ћа, али и да купе 
књи гу Ива на Гми зи ћа. Књи
жев но  сли кар ско вече обо га
ти ле су сво јим насту пом чла
ни це Певач ке гру пе „Сви тац“ 
из Деча.

С. Ђ.

При вре ме но не ради покретни мамо граф

– Када сам одлу чио да се 
пре се лим из Бео гра да у Кар
лов чић, нисам ни слу тио да 
ће ме мешта ни овог малог 
места доче ка ти раши ре них 
руку и отво ре ног срца. Коли
ко су се они отво ри ли пре ма 
мени, исто толи ко сам и ја 
био отво рен за сва ки вид 

сарад ње. Под се ти ћу да сам 
као сли кар уче ство вао у 
реста у ра ци ји ико но ста са у 
нашој цркви, а ту сам и да 
помог нем мла ди ма као што 
је то био слу чај са Ива ном 
Гми зи ћем за чији роман сам 
ура дио кори це, рекао је 
Трин дић.

Из Бео гра да у Кар лов чић

Детаљ из Дома кул ту ре у Кар лов чи ћу
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

15. МАЧ КОВ ДАН МЛА ДОГ ПОР ТУ ГИ ЗЕ РА

Једи на мани фе ста ци ја у Срби ји 
посве ће на мла дом вину

Мани фе ста ци ја „Мач ков дан мла дог 
пор ту ги зе ра“ одр жа на је по 15. пут, а од 
тога послед њих пет је одр жа но у Ири
гу. То је једи на мани фе ста ци ја у Срби
ји посве ће на мла дом вину, а отво рио ју 
је 18. новем бра заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ириг Мио драг Бебић. Он је 
изра зио задо вољ ство што се, и поред 
лошег вре ме на, оку пио при ли чан број 
уче сни ка и гости ју. 

– Ири шка општи на  ће увек подр жа ва
ти ова кве и слич не мани фе ста ци је, то 
је нај бо љи начин да се про мо ви ше овај 
наш крај.  Ми смо можда, мало нескром
ни, када каже мо да ће Ириг бити пре
сто ни ца вин ског Сре ма, а и ова мани
фе ста ци ја је на том тра гу. Желим сви ма 
да ужи ва те овде код нас, уз при пре
мљен про грам и добро и пит ко мла до 
вино, пору чио је Бебић.

Ђур ђи ца Јојић из „Мач ко вог подру ма“ 
каже да су после деце ни је орга ни зо ва
ња мани фе ста ци је у Новом Саду, желе
ли да је вра те кући, јер вино ипак овде 

наста је па зато и жеља да се тра ди ци ја 
веза на за 

„Дан мла дог пор ту ги зе ра“ даље гра ди 
упра во у Ири гу. 

– Апсо лут но може мо рећи да смо 
испу ни ли сво ју свр ху када смо запо
чи ња ли ову мани фе ста ци ју, нарав но 
посла  увек има и не жели мо да се зау
ста ви мо на томе. Сма тра мо да Ириг 
заслу жу је ова кву мани фе ста ци ју и 
ова ква мани фе ста ци ја заслу жу је Ириг, 
рекла је Ђур ђи ца Јојић.

Ириг важи за позна ти вино гра дар ски 
крај, а у ири шкој општи ни има 12 реги
стро ва них вина ри ја, али и вели ки број 
дома ћин ста ва која за себе пра ве вино. 

На овој мани фе ста ци ји се, по тра
ди ци ји, про гла ша ва нови витез мла
дог пор ту ги зе ра, а ове годи не је то био 
позна ти мај стор кули нар ства Саша 
Мишић, можда већи ни нај по зна ти ји по 
сери ја лу „Пакле на кухи ња“.

Још један од тра ди ци о нал них про
грам ских дело ва ове мани фе ста ци је је 

и про гла ше ње побед ни ка на кон кур су 
за нај леп шу песму о вину који зајед но 
рас пи су ју Срп ска чита о ни ца у Ири гу и 
„Мач ков подрум“.

Ове годи не је при сти гло педе се так 
песа ма, а прву награ ду је доби ла Сне
жа на Мила ди но вић Лекан за песму 
„Бера чи ма гро жђа“, дру га је песма „У 
вину се тра жим“ аутор ке Мир ја не Трно
вац,  тре ћа награ да је при па ла Мир ку 
Паји ћу за песму „У чаши црног вина“, 
док је жири јед но гла сно донео одлу
ку да се посеб ном похва лом награ ди 
песма „Вре де ло је“ аутор ке Бран ки це 
Сла до је вић. 

У музич ком про гра му су уче ство ва ли  
уче ни ци и настав ни ци Музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ из Руме, као 
и там бу ра шки ансамбл „Рум ске лоле“. 

Уз подр шку Општи не Ириг про грам 
је допу њен изла га њем и дегу ста ци јом 
врхун ских дели ка те са пред у зет ни ка из 
Ири га и оста лих срем ских општи на.

С. Џаку ла

Мио драг Бебић отва ра мани фе ста ци ју Саша Мишић и Сава Јојић

До кра ја новем бра у ири шкој 
општи ни ће бити заса ђе но 
1.010 нових сад ни ца у окви ру 
акци је „Зајед но сади мо“.

Ова акци ја је запо че ла 10. 
новем бра сад њом 25 сад ни ца у 
пар ку у цен тру Ири га, а прво 
дрво су зајед но заса ди ли 
помоћ ни ца мини стар ке зашти
те живот не сре ди не Јасми на 
Јовић и чел ни ци локал не само
у пра ве. 

– Пошу мља ва ње је од вели
ке важно сти за зашти ту живот

не сре ди не и чисти ји ваздух у 
нашој општи ни. Овом акци јом 
запо че та је сад ња која ће се 
наста ви ти у наред ном пери о ду 
и у оста лим насе ље ним мести
ма на који ма је нео п ход но спре
ча ва ње дегра да ци је живот не 
сре ди не, каже пред сед ник 
Општи не Тихо мир Сто ја ко вић.

Вред ност сад ни ца које ће се 
сади ти у насе ље ним мести ма, 
али и уз путе ве је нешто пре ко 
900.000 дина ра.

С. Џ.

АКЦИ ЈА „ЗАЈЕД НО САДИ МО“ У ИРИ ГУ

Биће заса ђе но пре ко 1.000 сад ни ца

Сад ња у ири шком пар ку
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ПОЕТ СКИ ДАНИ МИТА ЧОР ТАН И ДРУ ГИ ПЕСНИ ЦИ 

Пое те са Жељ ка Аврић
пред ста ви ла три збир ке песа ма

Сма трам да је јако важно писа ти и гово ри ти, не само књи жев ним јези ком већ и дија
лек ти ма, јер је то све наше језич ко богат ство, иста кла је на про мо ци ји сво јих збир ки 
пое те са Жељ ка Аврић док је у дру гом делу песнич ке вече ри пуна сала Послов но  
обра зов ног цен тра у Инђи ји ужи ва ла у интер пре та ци ји песа ма митро вач ке аутор ке

Зави чај но дру штво „Ђор ђе 
Вој но вић“ из Инђи је орга ни зо
ва ло је сед му мани фе ста ци ју 
„Поет ски дани Мита Чор тан и 
дру ги инђиј ски песни ци“. У 
про сто ри ја ма  Послов но  
обра зов ног цен тра у Инђи ји 
током два дана мани фе ста
ци је, 18. и 19. новем бра, орга
ни зо ва не су две песнич ке 
вече ри. Првог дана уру че не 
су награ де ђаци ма  песни ци
ма за њихо ве радо ве, песме и 
крат ке про зне песме.

– Награ ди ли смо уче ни ке 
основ них шко ла који су писа
ли песме а о награ да ма је 
одлу чи вао жири чије чла но ве 
је селек то ва ло „Зави чај но 
дру штво“. Они су одлу чи ли да 
17  оро уче ни ка буде награ
ђе но а ме]у њима су деца из 
свих основ них шко ла а прва 
награ да при па ла је јед ном 
гим на зи јал цу, иста кла је 
Весна Чор тан, пред сед ни ца  
Зави чај ног дру штва „Ђор ђе 
Вој но вић“.

Дру ги дан мани фе ста ци је 
Жељ ка Аврић, позна та пое те
са из Срем ске Митро ви це  
пред ста ви ла је сво је три нај
но ви је збир ке песа ма, 
„Несан“, „Жеђам“ и „Сушти“. 
Збир ка „Несан“ обја вље на је 
2020. годи не у изда њу Цен тра 
за кул ту ру, тури зам и спорт у 
Свр љи гу и већ у руко пи су 
доби ла је награ ду „Гор да на 
Тодо ро вић“.

– Збир ка која је уокви ре на 
про ло шком и епи ло шком 
песмом, као и све моје књи ге, 
састо ји се из неко ли ко циклу
са, обја сни ла је песни ки ња и 
дода ла да је књи га „Сушти“ 
тако ђе награ ђе на већ у руко
пи су. Помeнута збир ка доби
ла је прву награ ду на Петим 
дрин ским сусре ти ма у Звор
ни ку про шле годи не а 2022. 
годи не је иза шла из штам пе. 
Како је иста кла аутор ка, све 
три збир ке већ су неко ли ко 
пута биле у ужем избо ру за 
награ ду „Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња“.

– Надам се да ћу јед ног 
дана доби ти поме ну ту награ
ду, не због награ де као такве 
већ због самог име на које 
носи, име наше срем ске 

песни ки ње, иста кла је Жељ ка 
Аврић на почет ку песнич ке 
вече ри и дода ла:

– Зајед нич ко свим мојим 
збир ка ма је да се њихов 
наслов састо ји само из јед не 
речи. Сма трам да наслов тре
ба да буде нешто упе ча тљи
во, што има зна че ње и што ће 
оста ти у сећа њу. Збир ка 
„Жеђам“ је наста ла у пери о ду 
истра жи ва ња о јези ку, наше 
арха ич не речи су ми дра ге и 
тру ди ла сам се да их изву чем 
на повр ши ну, да их не забо ра
вим, рекла је песни ки ња уз 
опа ску да је миси ја песни ка 

очу ва ње и бога ће ње матер
њег јези ка. 

Гово ре ћи о сво јој дру гој 
збир ци песа ма, „Сушти“, 
Жељ ка Аврић иста кла је да је 
зна че ње ове речи једин ствен, 
посе бан, исто род ни итд. 

– Мени је нај ин те ре сант ни
ји наслов тре ће збир ке, 
„Несан“, јер сам за њу први 
пут чула још као дете, у успа
ван ци моје баке. Још јед на 
наша ста ра реч али из народ
ног миљеа, наше усме не тра
ди ци је, напо ми ње Жељ ка 
Аврић.

Аутор ка је обја сни ла да све 

њене збир ке има ју неку врсту 
драм ске струк ту ре, састо је се 
из про ло га  увод не песме и 
епи ло га  завр шне песме. Све 
су  гру пи са не по циклу си ма и, 
како каже, увек се пои гра ва 
са дра ма ти ком у сми слу, да 
негде на сре ди ни је кул ми на
ци ја, а да се при кра ју збир ке 
иде на „сми ри ва ње“. 

– За мене је карак те ри стич
но још и да сам песник ије кав
ског и екав ског говор ног под
руч ја јер, без обзи ра што 
дуже живим у Сре му него што 
сам живе ла у Бања Луци, тај 
први говор који сам нау чи ла 
као дете, не забо ра вљам. 
Сма трам да је јако важно 
писа ти и гово ри ти, не само 
књи жев ним јези ком већ и 
дија лек ти ма, јер је то све 
наше језич ко богат ство иста
кла је на про мо ци ји сво јих 
збир ки пое те са Жељ ка Аврић 
док је у дру гом делу песнич ке 
вече ри пуна сала Послов но  
обра зов ног цен тра у Инђи ји 
ужи ва ла у интер пре та ци ји 
песа ма поме ну те аутор ке. 

Пред став ни ци Зави чај ног 
дру штва „Ђор ђе Вој но вић“ из 
Инђи је, песни ки њи су уру чи ли 
захвал ни цу као знак пажње 
за уче ство ва ње на мани фе
ста ци ји „Поет ски дани Мита 
Чор тан и дру ги инђиј ски 
песни ци“. М. Ђ.

Поет ско вече Жељ ке Аврић

Жељ ки Аврић уру че на захвал ни ца 
Зави чај ног дру штва „Ђор ђе Вој но вић“
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ИЗБО РИ ЗА НАЦИ О НАЛ НЕ 
САВЕ ТЕ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Нај ви ше гла со ва 
листи „Сло ва ци 
зајед но“ 

У Општи ни Ста ра Пазо ва, на непо сред
ним избо ри ма при пад ни ци 17 наци о нал
них мањи на гла са ли су на чети ри бирач ка 
места. У посе бан бирач ки спи сак упи са но 
је нај ви ше Сло ва ка 2875, од којих је пра
во гла са иско ри сти ло пре ко 73 одсто упи
са них бира ча. Већи ну гла со ва осво ји ла је 
листа „Сло ва ци зајед но“ чији је носи лац 
Алек сан дер Бако из Ста ре Пазо ве са пре
ко 90 одсто  осво је них гла со ва. Што се 
тиче ром ске зајед ни це, од упи са них 563 
гла са ча, сво је гла сач ко пра во иско ри стио 
је 501 бирач. Нај ви ше гла со ва, пре ко 91 
одсто, осво ји ла је листа „Срби ја за Роме 
зајед но може мо све“. Избор ни дан је про
те као мир но и без ика квих нере гу лар но
сти на бирач ким мести ма. Сва бирач ка 
места отво ре на су на вре ме, у 7 часо ва, а 
затво ре на у 20, како је зако ном и пред ви
ђе но. На овим избо ри ма није при су ство
вао ни један посма трач. З. К.

ТУРИ СТИЧ КА ПОНУ ДА
ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Бога та гастро но ми ја 
и зна ме ни то сти

Послед њих годи на је све више и дома
ћих и стра них тури ста у Срби ји. Прво што 
сви ура де  посе те Бео град. Како би про
ши ри ли сво је пону де и изван пре сто ни це, 
тури стич ке аген ци је су у сре ду, 16. новем
бра, уз подр шку број них меди ја, на ини ци
ја ти ву Тури стич ке орга ни за ци је Бео гра да 
и При вред не комо ре Срби је оби шле низ 
зна чај них лока ци ја и атрак ци ја у ста ро па
зо вач кој општи ни, нарав но уз дома ћи на 
Дра га ну Зорић Ста ној ко вић, дирек тор ку 
Тури стич ке орга ни за ци је Ста ра Пазо ва. 
Гости су упо зна ти са гастро но ми јом овог 
кра ја, са сла шћу су про ба ли пазо вач ке 
кифле, ћуф те, над лац ке али и пића која 
се про из во де баш у овим кра је ви ма. Само 
неке од зна ме ни то сти које су оби шли су 
дво рац Шлос, Зави чај на кућа херо ја Јан
ка Чме ли ка, Музеј Мацу ра и Кућа фуд ба
ла, а послед ња лока ци ја била је вина ри ја 
„Тео дос“ у Сур ду ку, покрај пре ле пог Дуна
ва где су се гости мак си мал но опу сти ли и 
ужи ва ли у чари ма при ро де, вино гра да и 
дегу ста ци је дома ћег вина и раки је. Д. Г. 

ЈЕСЕ ЊИ МОТИ ВИ АДРИ ЈА НЕ 
ОБРА ДО ВИЋ КРА СЕ ИЗЛО ГЕ  
Осли ка ва ње ста кла

Боје јесе ни и при ро да уоп ште све нас 
на неки начин моти ви ше и раду је, каже 
Адри ја на Обра до вић из Голу би на ца, која 
је пре три годи не поче ла да се бави сли
ка њем на ста клу. Сасвим слу чај но када је  
осли ка ла про зор у деч јој соби у зим ском 
пери о ду,  што се и чешће ради,  а недав но 
је један уго сти тељ ски обје кат осли ка ва ла 
инспи ри са на јесе њим моти ви ма. Нео бич

на деко ра ци ја наста је руч ним осли ка ва
њем при чему се тру ди да од сва ког рада 
напра ви јед ну при чу и сва ки кутак има 
неку врсту дета ља. Она не пре сли ка ва, 
већ црта оно што је зами сли ла, тако да се 
у јед ном кут ку нала зи шума са јеле ни ма,  
у дру гом веве ри ца сакри ве на у дрве ту. 
Ова мла да умет ни ца из Голу би на ца, 
кори сти боје на воде ној бази, које се могу 
ски да ти, након неког вре ме на пре пра ви
ти, дода ти нешто, или скроз обри са ти. 
Посто ји опци ја дво стра ног осли ка ва ња  
да се јед на ко види како спо ља тако и 
изну тра, а боје дола зе више  до изра жа ја 
када је мрак.  Осли ка ва ња ста кла поста је 
све попу лар ни је.  Адри ја на, по зани ма њу 
дизај нер, ужи ва у овом деко ра тив ном 
сли кар ству  и раду је се када сво јим 
делом улеп ша неки амби јент.  З. К.

ПОКРА ЈИН СКА СМО ТРА
ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА АМА ТЕ РА

Тре ћа награ да
за Трин ди ћа

Педе се тро го ди шњи сли кар Дра го љуб 
Трин дић из Кар лов чи ћа осво јио је тре ће 
место са сво јом сли ком „Анти вак се ри ца“ 
рађе ном ком би но ва ним тех ни ка ма уље 
на плат ну и олов ка у боји из циклу са 
„Коро на” на 23. Покра јин ској смо три 
ликов них умет ни ка ама те ра одр жа ној у 
Новом Бече ју у орга ни за ци ји ново бе чеј
ског Дома кул ту ре и Саве за умет нич ког 
ства ра ла штва Вој во ди не.

У кон ку рен ци ји од педе сет де ве то ро 
умет ни ка из Вој во ди не, Трин дић је тре ће 
место поде лио са Мило шем Петро ви ћем 
из Новог Сада и Вером Ђур ко вић из 
Срем ске Митро ви це, дру га награ да при
па ла је Живо ји ну Гаји ћу из Сом бо ра и 
Кри сти ни Ђури шић Мар куш из Инђи је, 
док је нај бо љи сли кар у Вој во ди ни Злат
ко Жекић из Сив ца. Поред награ ђе них, 
струч ни жири у саста ву: Сава Сте па нов, 
ликов ни кри ти чар, Сел Габри је ла, исто
ри чар умет но сти и Дани јел Бабић, ака
дем ски сли кар доде ли ли су и спе ци јал не 

награ де за осам умет ни ка и похва ле за 
још још два на е сто ро умет ни ка из Вој во
ди не.

Трин дић се сли кар ством бави више од 
чети ри деце ни је, сли ка моти ве сво га 
зави ча ја, пеј за жа, мртве при ро де, пор
тре те и ико не, а послед ње три годи не 
радио је сли ка ма из циклу са „Коро на“. Од 
1995. годи не Трин дић је имао колек тив не 
изло жбе, а само стал но изла же од 2000. 
годи не и до сада је имао 15 изло жби од 
којих чети ри у пећи нач ком Кул тур ном 
цен тру. Нај бо љим сли ка рем у Вој во ди ни 
про гла шен је 2020. годи не. С. Ђ.

ИЗЛО ЖБА „РУСТИ КА“ ДРУ ГИ 
ПУТ У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Прва награ да
Еми ли ји Баста јић

У Зави чај ној кући у Шима нов ци ма 13. 
новем бра је отво ре на изло жба „Русти ка 
2022“. Орга ни за то ри груп не изло жбе, која 
се одр жа ва дру гу годи ну заре дом, су 
фото клу бо ви „Бео град“ и „Шима нов ци“, 
под патро на том Фото саве за Срби је и под 
покро ви тељ ством Општи не Пећин ци, а 
како нам је рекао секре тар ФСС Миро
слав Пре до је вић, ауто ри су сла ли радо ве 
на две теме – Објек ти вом кроз Срем и 
Сло бод на тема.

Изло жбу је отво рио пред сед ник Фото 
клу ба „Шима нов ци“ Сло бо дан Чавић, а 
уче сни ке су поздра ви ли заме ник пред
сед ни ка општи не Пећин ци Зоран Вој кић и 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дар Ман дић. Вој кић 
је умет ни ци ма пору чио да ће увек има ти 
подр шку пећи нач ке локал не само у пра ве, 
а Ман дић је иста као да фото гра фи сво јим 
радо ви ма поди жу кул тур ни ниво Шима но
ва ца и пећи нач ке општи не.

За изло жбу Објек ти вом кроз Срем, на 
којој су биле изло же не фото гра фи је 
наста ле на дру гом Фото сафа ри ју Шима
нов ци реа ли зо ва ном на лока ци ја ма 
широм пећи нач ке општи не, кон ку ри са ло 
је 196 радо ва од 51 ауто ра, а при хва ће но 
је 76 радо ва 41 ауто ра, док је на сло бод
ну тему кон ку ри са ло 90 ауто ра са 353 
рада, а при хва ће но је 72 ауто ра са 137 
радо ва.

Награ де су доде љи ва ли Фото савез 
Срби је пре ко Фото клу ба „Бео град“ и 
Фото клуб „Шима нов ци“, а међу награ ђе
ни ма се нашла и мла да фото граф ки ња из 
пећи нач ке општи не Еми ли ја Баста јић из 
Купи но ва, чла ни ца ФК „Шима нов ци, која 
је осво ји ла прву награ ду ФСС за фото гра
фи ју „Шор ске теме“ и којој је ово прва 
награ да на вели ким изло жба ма.

Награ ду јој је уру чио Сло бо дан Чавић, 
који је том при ли ком иста као да је поно
сан што је њего ва уче ни ца и коле ги ни ца 
доби ла сво ју прву вели ку награ ду, која на 
нај бо љи начин пока зу је коли ко је сазре ла 
као аутор.

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци доде ли ла је спе ци јал ну награ ду 
Мила ну Габа ри ћу за фото гра фи ју „Пор
трет девој чи це“, наста лу на фото сафа ри
ју у општи ни Пећин ци. Награ ду је уру чи ла 
дирек тор ка ТО Пећин ци Љуби ца Бошко
вић, која је иста кла да је поно сна на то 
како су фото гра фи ове ко ве чи ли лепо ту 
пре де ла пећи нач ке општи не. С. Ђ.
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ДУХОВ НИ РАЗ ГО ВО РИ СА МЛА ДИ МА У МИТРО ВАЧ КОЈ ЕКО НОМ СКОЈ ШКО ЛИ

Бла го скром ни ма ...
У окви ру часо ва вер ске 

наста ве про то на ме сник Радо
слав Радо ва но вић, парох 
Сабор ног хра ма Све тог 
Дими три ја, одр жао је про те
кле рад не неде ље у срем ско
ми тро вач кој Сред њој еко ном

ској шко ли „9. мај“ пре да ва ње 
на тему „Радост живо та“. 
Отац Радо слав нас под се ћа 
на Хри сто ве речи: „Бла го 
сиро ма шним духом јер је 
њихо во Цар ство небе ско“  
бла го скром ни ма, они ма који 

су спрем ни да саслу ша ју дру
го га, они ма који има ју љуба
ви, љуба ви пре ма Богу и пре
ма сва ком чове ку. Наше пра
во сла вље тре ба бити истин
ско веро ва ње у исти ну, прав
ду и љубав, а љубав све 

сно си, све веру је, све му се 
нада, све трпи и никад не 
пре ста је.

На осно ву мно го број них 
пита ња о духов ном живо ту и 
реша ва њу изу зет но тешких 
живот них про бле ма које сна
ла зе дана шњу омла ди ну, 
уче ни ци ове шко ле има ли су 
при ли ку и да саслу ша ју пре
да ва ње о потре би Све те тај
не испо ве сти, при су ству и 
уче шћу духов ни ка у сва ко
днев ном живо ту вер ни ка. 
Бор ба са лошим мисли ма и 
бри га ма сва ко дне ви це као и 
одно си са роди те љи ма мора
ју има ти сво ју пот по ру у раз
го во ри ма духов не при ро де и 
фоку си ра њу сво је пажње на 
уну тра шњој изград њи лич но
сти. Циљ чове ко вог живо та је 
спа си ти душу, испу ња ва ју ћи 
Божи је запо ве сти, одно сно: 
бити добар, слу ша ти сво ју 
савест и живе ти у љуба ви са 
бли жњи ма, рече но је том 
при ли ком.

Д. Мостар лић
Про та Радо слав Радо ва но вић са уче ни ци ма Еко ном ске шко ле

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ „АДЛИ ГАТ“

При ма ба ле ри ни Иван ки Лука те ли
У Гале ри ји „Адли гат“ у 

Инђи ји  све ча но је отво ре на 
изло жба аутор ке Мари је 
Шојић посве ће на нашој нај по
зна ти јој и нај на гра ђи ва ни јој 
бале ри ни, Иван ки Лука те ли. 
Изло жба носи назив „При ма
ба ле ри на Иван ка Лука те ли 
коре о граф, педа гог“.  Број ни 
посе ти о ци и пред став ни ци 
меди ја има ли су при ли ку не 
само да виде инте ре сан те 
екс по на те веза не за бога ту 
кари је ру и живот ове истак ну
те умет ни це, него и да чују 
инте ре сант ну при чу од саме 
Иван ке, која је сво јим при су
ством посеб но уве ли ча ла овај 
дога ђај.  

– Вео ма сам узбу ђе на и 
тако се осе ћам сва ки пут када 
се сусрет нем са публи ком 
било где у све ту, па тако је и 
вече рас у Инђи ји, иста кла је 
Иван ка Лука те ли пре отва ра
ња изло жбе и дода ла да је на 
сце ни про ве ла чак 25 годи на. 

Лука те ли се више од пет 
хиља да пута поја ви ла на сце
ни, од чега нај ма ње 300 у 
„Лабу до вом језе ру“ и исто 
толи ко у „Жизе ли“. Када је 
завр ши ла два де сет пе то го ди
шњу кари је ру посве ти ла се 
педа го ги ји и коре о гра фи ји и 
тако одр жа ла више од 27.000 

часо ва бале та, истак ну то је на  
отва ра њу изло жбе. 

– Сада имам наслед ни ке 
који ма повре ме но пома жем и 
са 74 годи не ужи вам у пло до
ви ма сво га рада. Вео ма ми је 
дра го што је публи ка заин те
ре со ва на да сазна више дета
ља о мом живо ту и кари је ри, 
иста кла је при ма ба ле ри на.

Тури стич ка орга ни за ци ја 

општи не Инђи ја у мар ту ове 
годи не отво ри ла је Гале ри ју 
„Адли гат“ у Инђи ји, први огра
нак Музе ја „Адли гат“ из Бео
гра да и први музеј у Инђи ји, 
чиме је зна чај но обо га ће на 
кул тур на и тури стич ка пону да 
гра да. Како би гра ђа ни ма и 
посе ти о ци ма Инђи је при бли
жи ли живот и дела позна тих 
срп ских вла да ра, глу ма ца, 

писа ца и умет ни ка, у Гале ри ји 
„Адли гат“, поред стал них 
постав ки лега та, до сада су 
орга ни зо ва не две изло жбе. 
Прва је била посве ће на 
нашем позна том глум цу Павлу 
Вуи си ћу, а дру га глум цу Ива ну 
Бекја ре ву. Изло жба посве ће
на прим ба ле ри ни Иван ки 
Лука те ли је тре ћа по реду од 
отва ра ња гале ри је. М. Ђ.

Иван ка Лука те ли на отва ра њу изло жбе
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У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИ НЕ РУМА

Вели ки народ ни
збор у Руми и
др Жар ко Мила ди но вић

У сусрет Дану Општи не, 24. новем бру, када је пре 104 годи не доне та у Руми одлу ка 
о при са је ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни Срби ји, текст је посве ћен овом дату му, али и 
јед ном од нај зна чај ни јих Румља на у бор би за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срба на 
овом про сто ру, др Жар ку Мила ди но ви ћу. Текст о њему напи са ла је кустос исто ри
чар ка Алек сан дра Ћирић

Када је срп ска вој ска 6. новем бра 
1918. годи не на челу са мајо ром 
Љубо ми ром Мак си мо ви ћем ушла у 

Руму, гра ђан ство ју је оду ше вље но 
поздра ви ло, а међу говор ни ци ма је био и 
др Жар ко Мила ди но вић. Он је тада био 
пред сед ник Народ ног већа – тела које је 
пре у зе ло упра ву над гра дом. Јед на од 
одлу ка овог већа је била о орга ни зо ва њу 
Срем ског збо ра. Одр жа ва ње Вели ког 
народ ног збо ра у Руми 24. новем бра 
1918. годи не је био још један израз 
веков не тежње срп ског наро да у Аустро
у гар ској за осло бо ђе њем и ује ди ње њем 
са мати цом Срби јом. 

Збор је одр жан у кући Жар ка Мила ди
но ви ћа (без њего вог при су ства, јер је као 
пред став ник Срп ске народ не ради кал не 
стран ке био деле гат у Народ ном већу 
држа ве Сло ве на ца, Хрва та и Срба у 
Загре бу) . Ова држав на тво ре ви на је 
фор ми ра на 29. окто бра 1918. годи не од 
југо сло вен ских зема ља на тери то ри ји 
Аустро у гар ске. У ново на ста лој држа ви 
нашла се и Вој во ди на. Народ но веће – 
вла да ове држа ве је води ло пре го во ре 
око ује ди ње ња са Срби јом. Вој во ђа ни 
нису желе ли да њихо ва суд би на зави си 
од ових пре го во ра, а тако ђе нису желе ли 
да њихо во ује ди ње ње са Срби јом иде 
пре ко Загре ба, зато је орга ни зо ва на 
Вели ка Народ на Скуп шти на у Новом 
Саду 25. новем бра 1918 годи не. 

Дан пре Вели ке народ не скуп шти не, у 
Руми је одр жан Збор који је изра зио 
тежњу за једин стве ном држа вом СХС 
под дина сти јом Кара ђор ђе вић и зајед
нич ком вла дом у Бео гра ду. 

Вели ки народ ни збор су чини ли иза
сла ни ци народ них већа (око 700 људи), 
то су били углав ном, иза сла ни ци из 
дело ва Сре ма пре те жно наста ње них 
Срби ма, док иза сла ни ка са под руч ја југо
за пад ног Сре ма, пре те жно наста ње ног 
Хрва ти ма, није било.

Народ ни заступ ни ци из Сре ма су се 
опре де ли ли за непо сред но при са је ди ње
ње Сре ма Кра ље ви ни Срби ји. Доне та је 
резо лу ци ја у којој се у три тач ке пре ци зи
ра поло жај Сре ма у наред ном пери о ду. 
Изра жа ва се оче ки ва ње да се ство ри 
једин стве на држа ва СХС са зајед нич ком 
вла дом и седи штем у Бео гра ду под 
дина сти јом Кара ђор ђе вић. У супрот ном, 
народ ни заступ ни ци из Сре ма се опре

де љу ју за непо сред но при са је ди ње ње 
Сре ма Кра ље ви ни Срби ји. 

Са овог Збо ра је упу ће на јед на деле га
ци ја у Нови Сад која је поме ну ту резо лу
ци ју сутра дан доста ви ла пред сед ни штву 
Вели ке народ не скуп шти не Срба, Буње
ва ца и оста лих Сло ве на из Бана та, Бач
ке и Бара ње у Новом Саду.

Др Жар ко Мила ди но вић је рођен 1862. 
годи не у Ерде ви ку. Гим на зи ју је завр шио 
у Новом Саду 1882. годи не, а Прав ни 
факул тет у Бечу, где је сте као титу лу 
док то ра прав них нау ка. Наста нио се у 
Руми, бавио се адво ка ту ром, исти цао се 
у свим сег мен ти ма дру штве ног живо та 
Руме и Сре ма, зајед но са сво јом супру
гом Миле ном (рође ном као Лау ра Гизл). 

Не зна се тач на годи на њего вог дола
ска у Руму 1893. годи не се поми ње у 
јед ном спо ру изме ђу Општи не и цркве на 
јед ној и Вла сте лин ства на дру гој стра ни, 
око поправ ке цркве на тро шак Вла сте
лин ства као патро на. 

Као актив ни уче сник неког дру штве ног 

Др Жарко Миладиновић
(збирка Завичајног музеја Рума)

Кућа Жарка Миладиновића у Главној улици
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дога ђа ја у Руми, јавља се 1895. годи не, 
при ли ком обе ле жа ва ња 70. рођен да на 
Све то за ра Миле ти ћа. 

Био је истак ну ти члан нај у ти цај ни је 
срп ске поли тич ке стран ке у Хрват ској и 
Сла во ни ји – Срп ске народ не ради кал не 
стран ке .

Њего ва кућа у Глав ној ули ци – и сада 
посто ји са таблом која под се ћа на те 
дога ђа је  била је збор но место за даље 
поли тич ке акци је у гра ду. На јед ном од 
нај ва жни јих поли тич ких збо ро ва Срба у 
Угар ској тзв. Авто ном ни збор који је 
1901. годи не одр жан у Руми, међу говор
ни ци ма је био и Жар ко Мила ди но вић. 

После поме ну тог Збо ра из 1918. годи
не, на свим скуп штин ским избо ри ма до 
1925. годи не, Жар ко Мила ди но вић је 
редов но побе ђи вао у Руми и око ли ни. 
После осло бо ђе ња њего ви гово ри у 
Народ ном пред став ни штву у Бео гра ду 
су има ли зна ча јан одјек, а наро чи то је 
запам ћен говор у одбра ну Бана та на који 
је пре тен до ва ла Руму ни ја. Орга ни зо вао 
је и про те сни Збор 15. фебру а ра 1920. 
годи не про тив ита ли јан ских пре тен зи ја 
на наше кра је ве.

Мила ди но вић је 24. децем бра 1921. 
годи не име но ван за мини стра пошта и 
теле гра фа у Кра ље ви ни СХС. Био је 
члан Глав ног одбо ра ради кал не стран ке 
у Бео гра ду. Био је познат и као прав ни 
писац и нови нар, сара ђи вао је у мно гим 
струч ним листо ви ма. На његов пред лог 
пан че вач ки штам пар Ђор ђе Петро вић је 
1902. осно вао штам па ри ју у Руми, као 
цен тру поли тич ког живо та Сре ма и ту су 
штам па не мно ге публи ка ци је Срба у 
Сре му. Рум ски нови нар Дими три је Спа
јић је кон ста то вао како нема више оних 
наци о нал них мани фе ста ци ја које је знао 
да изве де само наци о нал ни вођа др. 
Мила ди но вић.

Пре ми нуо је 25. јула 1926. годи не у 
Бео гра ду. У Сабор ној цркви је одр жа но 
опе ло за Жар ка Мила ди но ви ћа. При су
ство ва ли су пред сед ник вла де Узу но вић, 
мини стри и посла ни ци. Све ча но је сахра
њен у Руми. Спо ме ник су му поди гле, као 
вели ком наци о нал ном бор цу, како пише, 
„захвал не срп ске уста но ве и гра ђан ство 
Руме“.

Теста мен том од 10. авгу ста 1920. годи
не, сво ју непо крет ну имо ви ну је оста вио 

срп ским уста но ва ма у Руми са жељом да 
се осну је Срп ски дом. Извр ши о ци њего
ве послед ње воље су про да ли њего ве 
некрет ни не и купи ли Вла сте лин ску згра
ду у цен тру Руме где су сме ште не све 
срп ске уста но ве. Данас као успо ме на на 
живот и рад др Жар ка Мила ди но ви ћа у 
Руми посто ји биста на њего вом над гроб
ном спо ме ни ку, као и спо ме ник у при род
ној вели чи ни на пла тоу испред град ске 
поште, те спо мен пло ча на њего вој кући.

Чланови Пчеларске задруге чији је председник био Миладиновић  у средини (збирка Завичајног музеја Рума)

Споменик Жарку Миладиновићу

У тада шњој широј јав но сти, Мила ди
но вић је остао упам ћен по сво јој бор би у 
току тзв. Веле и здај нич ког про це са 1909. 
годи не. Био је то један од нај бур ни јих 
поли тич ких дога ђа ја почет ком два де се
тог века на овим про сто ри ма. Запо чео је 
поло ви ном јану а ра 1909. годи не, када је 
подиг ну та опту жни ца про тив 53 Срби на 
„веле и здај ни ка“. Изме ђу оста лог, наме ра 
вла сти је била да тиме пони шти избор ну 
побе ду коа ли ци је и одло жи засе да ње 
Сабо ра. Због недо стат ка дока за већи на 
опту же них је била осло бо ђе на, а або ли
ци јом 1911. годи не и они који су осу ђе ни 

су пуште ни из затво ра. Мила ди но вић је 
оти шао у Загреб као бра ни тељ опту же
них у овом про це су. По дола ску у Загреб 
сазнао да је осум њи чен за веле и зда ју и 
сам се јавио у истра жни затвор. Нашао 
се пред вој ним судом, под опту жбом да 
је врбо вао добро вољ це за Срби ју и тамо 
слао оруж је и муни ци ју. Про вео је шест 
месе ци у затво ру, а потом је осло бо ђен 
опту жбе и пуштен кући. У Руми му је при
ре ђен вели чан ствен дочек. По изби ја њу 
Првог свет ског рата Мила ди но вић је 
ухап шен и сво вре ме рата је био интер
ни ран у Њиређ ха зи у Мађар ској. 

Опту жи ван, суђен, интер ни ран ...

Др Жар ко Мила ди но вић је рођен 1862. годи не у Ерде ви ку. Гим на зи ју је завр шио у 
Новом Саду 1882. годи не, а Прав ни факул тет у Бечу, где је сте као титу лу док то ра 
прав них нау ка. Наста нио се у Руми, бавио се адво ка ту ром, исти цао се у свим сег
мен ти ма дру штве ног живо та Руме и Сре ма, зајед но са сво јом супру гом Миле ном 
(рође ном као Лау ра Гизл)
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Како је град ска адми ни стра ци ја у дру гој поло ви ни XIX века уре ђи ва ла сва ко днев ни 
живот Митров ча на и Сре ма ца? (22)

Овце и сви ње не сме ду се 
тера ти Ради нач ким лет њим 
дру мом уз куку руз

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

У Огла су број 951 од 20. 
децем бра 1895. годи
не изме ђу оста лог 

сто ји под се ћа ње на обја ву 
којом се зана тли је (обрт ни
ци) оба ве зу ју да Град ском 
погла вар ству при ја вљу ју 
кал фе (мај стор ске занат ске 
помоћ ни ке) и о томе воде 
послов не књи ге. Кон ста ту
је се да мно ге зана тли је не 
испу ња ва ју ову оба ве зу због 
чега се пре кр ши о ци ма пре
ти закон ским казна ма.
„Огласом од 30. авгу

ста 1895. проглашено је
да ниједан обртник не сме
примитиупосаокалфубез
пословне књиге и да има
примајућег калфу код овог
Градског поглаварства
пријавити. То ипак обрт
ници ову одредбу не држе,
већ пропуштају пријавити
уступииступкалфе.Овим
сепоновопроглашује,дасе
свакиобртниковеодредбе
строгодржатиима,тесе
додаје да је најмања глоба
за овај поступак од 20 до
200форинти.....“

У Огла су број 228 од 2. 
апри ла 1896. годи не пози
ва ју се лица која на то има ју 
пра во, да се у року од десет 
дана при ја ве за доби ја ње 
чамо ве гра ђе за зида ње 
куће, шта ле или шупе. Међу 
лици ма која пред Град
ским погла ва р ством дока жу 
ствар ну потре бу за изград
њом, пред ност за доби ја ње 
гра ђе има ће они који зида ју 
куће а потом и они који дижу 
шта ле, одно сно шупе.
“Какодо садатакоиове

године делиће се новац за
чамову грађу правоужит
ницима.Позивајусесвиови
правоужитници којима је
грађа за кућу или шталу 
шупузбиљапотребнаикоји
су намјерили у овој години
кућуилишталушупугра
дити,дасеурокуод10дана
код овог Градског погла
варствапријаве и потребу
веродостојно докажу, јер
се после тога она прими
ти неће. Првенство имају
оникојићедукућезидатиа
послеоникојишталежеле
даподигну.”

Огла сом број 353 од 8. 
јуна 1896. годи не забра њу је 
се изво ђе ња коња и мар ве 
на куку ру зна поља. Забра
њу је се и пре ла зак пре ко 
куде ља ре и лива да. Није 
дозво ље но ни изво ђе ње 
сви ња и ова ца на Ради нач
ки лет њи пут, јер мар ва чини 
ште ту на окол ном куку ру зу.
„Забрањује се да они

који кукуруз копају не сме
ду коње на једак пропети.

Ако онде места нема, јер
коњиштетуправе, већ се
имадукоњизаколавезати.
Самоакотамогдисекуку
руз копа има места могу
се коњи на једак пропе
ти. Који ово прекрши биће
кажњен.Даљесезабрањује
прекокудељареићиигази
ти.Онајкојихоћеуливаду
да иду морају путом ићи.
Овце и свиње не смеду се
терати Радиначким лет
њим друмом уз кукуруз јер
семарванечувапапасти
ри већ упуште у кукуруз и
штета се чини која бити
не сме.Који седаклеухва
тисаовцамаисвињамана
томе друму биће кажњен
а онај који се ухвати да
су овци и свињи ушли у
кукуруз биће још строжи
је кажњени. Ово се сваком
на знањедајеа пољари су
налогдобилидаовуодред
бустроговрше“

Огла сом од 12. јуна 1896. 
годи не број пози ва ју се вој ни 
обве зни ци 70. пеша диј ског 

пука који живе у Митро ви ци 
а вешти су у вожњи вело ци
пе да (бици кла) да се при
ја ве над ле жном запо вед
ни штву и да на вој ну вежбу 
дођу сво јим бици кло ви ма. 
Уко ли ко се на бици клу при
ли ком вежбе начи ни ште та, 
иста ће бити надок на ђе на.

„Komanнда70.војнопопу
нидбеногокружногзаповед
ништва у Петроварадину
затражуједасесвиподча
снициивојници70.пешачке
пуковнијекојисууувомгра
дуикојисуувожњинавело
ципедувештиовдепријаве
и њихова имена заповјед
ништву доставе. Позивају
сетаковидаседо20. јуна
овде пријаве. Који су у тој
вожњивештиауовојгоди
ни на вежбу долазе, пози
вају се да са велоципедом
на вежбу дођу и добићеду
за своју машину одштету
од20форинти,осимтога
ћеду се за већештете на
машини за време вежби
накнадити.“

Овце и сви ње не сме ду се тера ти Ради нач ким лет њим дру мом уз куку руз
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НЕДЕЉ НА ДОЗА НАСИ ЉА

Лови ли смо пан те ра,
а уло ви ли измак ну ту сто ли цу

Ситу а ци ју из Трсте ни ка где уче ни ци мал тре ти ра ју сво ју про фе со ри цу, поја
ча ва моме нат да је то сни мље но, да је пла си ра но на дру штве не мре же, да 
смо ми све то виде ли и да осе ћа мо сажа ље ње над том женом. Моме нат сажа
ље ња и сра мо та можда ту жену боли више него тај пад са сто ли це, као и сра
мо та, јер смо сви то виде ли. Она је осра мо ће на и то је забе ле же но. Биће 
под не те неке при ја ве и неки слу чај ће да буде отво рен, то ће се нешто раз
вла чи ти, а пошто су у пита њу мало лет на лица, вели ка и при мер на казна ће 
запра во изо ста ти

Црни пан тер, живо ти ња из око
ли не Апа ти на, тако се брзо 
одо ма ћио као сен за ци ја да је 

гото во аутох то на врста из Срби је. 
Теле ви зи је су се узбу ди ле, табли о ди 
још више. Није било јутар њег про
гра ма без води ча шта ако срет не те 
пан те ра. Били смо на корак да сви 
похи та мо у око ли ну Апа ти на да 
срет не мо црног пан те ра и да види
мо да ли су саве ти са теле ви зи ја 
дело твор ни. Можда је и Меме до вић 
већ сни мио еми си ју о црном пан те
ру. Крај неде ље донео је потвр ду да 
црног пан те ра нема, али таква вест 
даје нам јед но сле пи ло, ста вља нам 
узен ги је пре ко гла ве и ми гле да мо 
пра во у прав цу из ког дола зи црни 
пан тер. Исто вре ме но, у јед ној шко ли 
у јед ном месту у Срби ји, неки уче ни
ци су настав ни ци изма кли сто ли цу. 
Није мета фо ра, физич ки су изма кли 
сто ли цу жени у изве сним годи на ма, 
са изве сним лич ним и про фе си о нал
ним инте гри те том, сто ли цу на којој је 
жена седе ла и како тако поку ша ла 
да обу зда наје зду на сво ју лич ност. 

Како ћете назва ти те мла де осо
бе? Је л’ то оно: па добро, мла ди су, 
мла дост  лудост, хор мо ни, пову кло 
их дру штво? И нарав но – све иде из 
куће! Иде из куће, али ако из куће 
изла зе лоши моде ли пона ша ња, 
систем је ту да уско чи и деви јант не 
обли ке пона ша ња пре о бли ку је и 
ство ри при стој не чини о це дру штва. 
Дошло вре ме да про ста клук цве та. 
Оно што је било сра мо та, тиме се 
сада поно си. Ако ћемо да све поти че 
из куће, зашто неко га ко сада има на 
при мер пет на ест годи на, лоше вас
пи та неко ко сада на при мер има 
четр де се так и кусур годи на. Где је он 
застра нио, па да не уса ђу је свом 
дете ту шта се може, шта се не може.

Ситу а ци ју из Трсте ни ка где уче ни
ци мал тре ти ра ју сво ју про фе со ри цу, 

поја ча ва моме нат да је то сни мље
но, да је пла си ра но на дру штве не 
мре же, да смо ми све то виде ли и да 
осе ћа мо сажа ље ње над том женом. 
Моме нат сажа ље ња и сра мо та 
можда ту жену боли више него тај 
пад са сто ли це, као и сра мо та, јер 
смо сви то виде ли. Она је осра мо ће
на и то је забе ле же но. Биће под не те 
неке при ја ве и неки слу чај ће да 
буде отво рен, то ће се нешто раз
вла чи ти, а пошто су у пита њу мало
лет на лица, вели ка и при мер на 
казна ће запра во изо ста ти. Да ли ће 
систем да изву че нешто из тога – као 
и увек неће. Дру штво обли ку је 
систем, а дру штво је засе ње но 

црним пан те ром – пан тер је егзо ти
ка, наси ље сва ко дне ви ца. 

Шта да оче ку је мо од заи ста незре
лих мла ди ћа, када пот пу но зре ли 
људи сни ма ју јед ног два де се то го ди
шња ка док попу ња ва при ја ву за 
посао на бен зин ској пум пи. Они се 
њему руга ју и исто тако тај сни мак 
пушта ју на дру штве не мре же. Због 
тога, тај два де се то го ди шњак је извр
шио само у би ство. Мало смо се 
потре сли на теле ви зи ја ма, па као и 
све, брзо забо ра ви ли ову тра ге ди ју. 
Опет су под не те при ја ве, ови су 
ухап ше ни јер се ипак ради о одра
сли ма, а систем ски се неће про ме
ни ти ништа. Да не гово ри мо о толи ко 

пута сни мље ном вршњач ком наси
љу, где је сни мље но како неко мла ти 
неког дру гог или о пушта њу нечи јег 
интим ног садр жа ја. Да, раз вој тех но
ло ги је нам је донео нове бизар но
сти, који ма се сва ко днев но про би ја 
гра ни ца.

Ова измак ну та сто ли ца није 
новост. Пре десе так и више 
годи на, уче ни ци јед не сред ње 

шко ле у Срем ској Митро ви ци су сни
ми ли како је један њихов вршњак 
оша ма рио про фе со ри цу. Дру штве не 
мре же нису има ле ова кав при мат 
као данас, али сни мак се брзо раши
рио од теле фо на до теле фо на. Да 
ли нам је позна та после ди ца овог 
слу ча ја? Ево, мени није и нећу се 
потру ди ти да истра жим епи лог тог 
слу ча ја. Зашто? Зато што видим 
чиње ни цу да се слич но наси ље 
поно ви ло. Нису наши учи те љи без
гре шни. Можда су и оста ли у неким 
вре ме ни ма која су дав но свр ше но 
вре ме. Но, ради се о одно су дво је 
или више људи, два или више инте
гри те та. Ради се о томе како јед ни 
дру ги ма при сту па мо, како раз ме њу
је мо иску ства. Да, живот тре ба да 
буде пун сме ха, али смех мора бити 
без трун ке исме ва ња. 

Дру штве не окол но сти су у хао су. 
Као роди те ља вас дру штво при мо
ра ва да на при мер свом дете ту купи
те ску по це ни теле фон и брзо вам 
кли зи из руку шта ваше дете ради на 
интер не ту. Деца од седам годи на 
данас кори сте Тик Ток, где су под 
при ти ском разних лоших ства ри. У 
неким земља ма, закон ски је регу ли
са но, мобил ни теле фо ни и слич ни 
памет ни уре ђа ји су забра ње ни у 
шко ла ма. Можда је то поче так реше
ња, јер у супрот ном, ово ће бити 
само јед на у низу измак ну тих сто ли
ца.

Читан ка

Ова измак ну та сто ли ца 
није новост. Пре десе так 
и више годи на, уче ни ци 
јед не сред ње шко ле у 

Срем ској Митро ви ци су 
сни ми ли како је један 

њихов вршњак оша ма
рио про фе со ри цу
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Уче на же на и
по кро ви тељ ка про све те

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (29) ПЕР СИ ДА КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ, СУ ПРУ ГА
КНЕ ЗА АЛЕК САН ДРА КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

Пер си да, же на Алек сан
дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 
ро ђе на је 15. фе бру а

ра 1813. у Бран ко ви ни. Би ла 
је кћер ко ман дан та Је вре ма 
Не на до ви ћа и Јо ван ке 
Ми ло ва но вић. Пер си да је од 
ма лих но гу, по ка зи ва ла 
ин те ре со ва ње за књи ге, а 
нај ви ше су у ње но обра зо ва
ње ула га ли, де да Ја ков 
Не на до вић и де да Мла ден 
Ми ло ва но вић. Њих дво ји ца 
су сву сво ју па жњу усме ра
ва ли ка сво јој уну ци и сва ка
ко су има ли зна ча јан ути цај 
на из град њу ње не лич но сти. 
Де да до оцу, Ја ков Не на до
вић, био је пр ви срп ски 
ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва. Као вој во да, Не на
до вић је оста вио зна ча јан 
траг у Пр вом срп ском устан
ку, те се че сто ка же је на кон 
Ка ра ђор ђа и Јан ка Ка ти ћа, 
био нај у ти цај ни ја лич ност у 
Ср би ји то га вре ме на. Де да 

по мај ци је, пак, био пр ви 
ми ни стар од бра не. 

Пер си дин бу ду ћи су пруг, 
Алек сан дар, при ли ком шко
ло ва ња бо ра вио је у Хо ти ну, 
у Бе са ра би ји, и то под по кро
ви тељ ством ру ског ца ра. У 
Хо ти ну ће Пер си да и Алек
сан дар скло пи ти брак (1. 
ју на 1830). Исте го ди не пре
ла зе у Кра јо ву, а по том и у 
Ср би ју, где Алек сан дар 
по ста је ађу тант кне за Ми ха
и ла Обре но ви ћа. Пре ма 
Ста но је ви ће вим ре чи ма „на
кон Ми ха и ло вог од ла ска, 
да на 14. сеп тем бра 1842, 
иза бран је за кне за син 
Ка ра ђор ђев, Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић“. 

Све до Алек сан дро ве 
аб ди ка ци је, Пер си да је би ла 
са ве сна кне ги ња Ср би је, 
ко ја је по др жа ва ла свог 
су пру га и ак тив но уче ство
ва ла у др жав нич ким од лу ка
ма. Иако је оста ла упам ће на 

као ве о ма ути цај на лич ност, 
Пер си да је ипак нај ви ше 
ужи ва ла у уло зи мај ке. Ро ди
ла је Алек сан дру де се то ро 
де це, По лек си ју, Кле о па тру, 
Алек си ја, Све то за ра, Пе тра, 
Је ле ну, Ан дре ја, Је ли са ве ту, 
Ђор ђа и Ар се на. 

Је дан од нај те жих мо ме
на та у Алек сан дро вом и 
Пер си ди ном жи во ту, би ла је 
Кле о па три на смрт. Спо мен 
на не срећ ну де вој ку, ко ја је 
пре ми ну ла у два де се тој 
го ди ни жи во та пред ста вља 
че сма у се лу Не ме ни ку ће на 
Ко сма ју, ко ју је 1856. го ди не 
по ди гла кне ги ња Пер си да. 
На мер мер ној пло чи је за бе
ле же но: Пер си да Ка ра ђор
ђе вић, кња ги ња срб ска, 
по ди же овај ис точ ник за спо
мен сво је пре ми ле кће ри 
Кња жев не Кле о па тре, ро ђе
не 14. но ве 1835, а упо ко је не 
1. ју ли ја 1855“. Ис под пло че 
је уре за на срп ска кру на, 

Пер си да Ка ра ђор ђе вић, рад Ка та ри не Ива но вић Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић

Пер си дин бу ду ћи 
су пруг, Алек сан

дар, при ли ком шко
ло ва ња бо ра вио је 
у Хо ти ну, у Бе са ра

би ји, и то под 
по кро ви тељ ством 

ру ског ца ра. У 
Хо ти ну ће Пер си да 
и Алек сан дар скло

пи ти брак (1. ју на 
1830). Исте го ди не 
пре ла зе у Кра јо ву, 

а по том и у Ср би ју, 
где Алек сан дар 
по ста је ађу тант 
кне за Ми ха и ла 

Обре но ви ћа



2723. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE

Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

ис под ко је је на пи са но „Овај 
из вор што жу бо ри ов де, то је 
спо мен цве та ко ји ве не, То 
су су зе ме сто лад не во де, у 
жа ло сти што су про ли ве не“. 
Ово ни је је ди ни спо мен на 
див ну кћер Пер си де и Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. 
На и ме, че шки ком по зи тор и 
пи ја ни ста Алојз Ка ла уз, ко ји 
је у Ср би ју до шао 1843. 
го ди не и у Бе о гра ду да вао 
при ват не ча со ве кла ви ра, 
ком по но вао је пе сму „Што се 
бо ре ми сли мо је“ за Кле о па
трин 15. ро ђен дан. Сре ди
ном пе де се тих го ди на 19. 
ве ка пе сму по но во ком по ну
је Кор не ли је Стан ко вић. 
Пе сма је за вре ме дру ге вла
де кне за Ми ха и ла ре дов но 
пе ва на на ба ло ви ма у Бе о
гра ду.

То ком вла да ви не Пер
си ди ног су пру га, по кре
ну те су зна чај не 

ре фор ме у Ср би ји. По себ но 
ми сли мо на ње го ву од лу ку о 
уво ђе њу но вих уста но ва, 
што је за вре ме Ми ло ше ве 
вла да ви не би ло не мо гу ће. 
На ро чи ту па жњу по кла ња ла 
је вла да кне за Алек сан дра 
раз ви ја њу шко ла, a Пер си
ди на уло га у овим ак тив но
сти ма, би ла је од пре суд не 
ва жно сти. Ћо ро вић ће ре ћи 
„1855. за ве ден је оп шти при
рез за по ја ча ње школ ско га 
фон да, а год. 1857. из дан је 
за кон о основ ним шко ла ма и 
уре ђе ни су ма те ри јал ни при
хо ди учи те ља. За уста во
бра ни тељ ско га ре жи ма 
отво ре но је пре ко 200 но вих 
основ них шко ла. У гим на зи
ја ма, ко је су ра ни је по сто ја
ле, отво ре ни су но ви, ви ши 
раз ре ди и до не сен је год. 
1844. за кон о њи ма. Тим 
за ко ном уз диг нут је и до та
да њи ли цеј на »ве ли ко учи
ли ште«. На ње му се, као 
пр ви, осно вао прав ни фа кул
тет, из нај пре че по тре бе да 
се ту обра зу је струч но прав
но осо бље; а год. 1853. 
до шао је још при род њач ко  
тех нич ки. Тре ћи, »об
шти« фа кул тет, био је за че
так фи ло зоф ско га, ма да на 
пр вим ко ра ци ма не ве што 
ор га ни зо ван. За ово вре ме 
отва ра не су и струч не шко
ле: тр го вач ка (год. 1844.), 
вој на (год. 1850.) и зе мљо
дел ска (год. 1853.). Сем 
то га, об но вље но је Дру штво 
срп ске сло ве сно сти, ко је је 
од год. 1847. по че ло да из да
је свој Гласник, пр ви на уч ни 

ор ган у Ср би ји. За ко ном од 
год. 1853. отво ре на је још и 
На род на би бли о те ка, а уз 
Ми ни стар ство про све те 
осно вао се На род ни му зеј. 
Го ди не 1849. осно ва на је 
Школ ска ко ми си ја као прет
ход ник да на шње га Про свет
но га са ве та“. Пер си да је 
да ва ла све од се бе да кул
тур ни жи вот Ср би је уз диг не 
на што ви ши ни во. Та ко се и 
осни ва ње пр вог срп ског 
по зо ри шта у Бе о гра ду, 1847. 
го ди не при пи су је упра во 
њој. На ини ци ја ти ву кне ги ње 
Пер си де, по диг ну та је и 
цр ква, по све ће на све том 
Или ји. Пре ма ле ген ди, бо ра
ве ћи у Со ко ба њи, кне ги ња је 
на дан све тог Или је оти шла 
на из вор ре ке Мо ра ви це, где 
се си лан свет оку пио око јед
ног ка ме ног кр ста. Ви дев ши 
то, до бро ду шна кне ги ња је 
од лу чи ла да по кло ни зна ча
јан при лог, ка ко би се на том 
ме сту из гра ди ла цр ква. 

У уну тра шњој по ли ти ци 
кнез Алек сан дар до ла зи у 
су коб са чла но ви ма Со вје та. 
Овај су коб, 1858. до во ди до 
са зи ва ња Све то ан дреј ске 
на род не скуп шти не,  ко ја је 
из ну ди ла Алек сан дро ву 
аб ди ка ци ју. То је био крај 
вла да ви не Алек сан дра и 
Пер си де Ка ра ђор ђе вић. 
На кон Алек сан дро ве аб ди
ка ци је, по ро ди ца Ка ра ђор
ђе вић од ла зи на кне же во 
има ње у Те ми швар. 

Пер си да ће пре ми ну ти у 
Бе чу, 29. мар та 1873. го ди не 
1912, Пер си дин син, краљ 
Пе тар, из да ће на ред бу да се 
гроб ни ца ње го вих ро ди те ља 
пре ме сти у цр кву Све тог 
Ђор ђа у Оплен цу. Веч на 
успо ме на на ве ли ку Пер си ду 
Ка ра ђор ђе вић, сва ка ко је 
ПортреткнегињеПерсиде
Карађорђевић. Реч је о де лу 
пр ве да ме срп ског сли кар
ства, из ван ред не Ка та ри не 
Ива но вић. Срп ско уче но 
дру штво, Ка та ри ну је иза
бра ло за по ча сног чла на. 
Ти ме је Ка та ри на по ста ла 
пр ва срп ска сли кар ка, али и 
пр ва Срп ки ња са та ко ве ли
ким на ци о нал ним при зна
њем. 

На кра ју, ва ља ло би ка за
ти: Хвала! Хва ла и Пер си ди 
и Ка та ри ни за ак тив но уче
шће у кул тур ном и ду хов ном  
раз во ју Ср би је.

У сле де ћем бро ју
Српске књижевнице:

Еустахија Арсић

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ – ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве
На осно ву чланa 63. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Сл. гла сник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019др.за кон, 9/2020 и 52/2021) и 
чла на 88. став 2. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и 
по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич
ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ

ПРО ЈЕК ТА СА УР БА НИ СТИЧ КО
АР ХИ ТЕК ТОН СКОМ РАЗ РА ДОМ ЛО КА ЦИ ЈЕ

ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕКAТА СКЛА ДИ ШНО
ПО СЛОВ НОГ КОМ ПЛЕК СА У ШИ МА НОВ ЦИ МА 

НА ДВЕ КА ТА СТАР СКЕ ПАР ЦЕ ЛЕ
БРОЈ: 1807/3 И 1960/1 К.О. ШИ МА НОВ ЦИ 

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ
 
1. На ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ИЗ ЛА ЖЕ СЕ Ур ба ни стич

ки про је кат са ур ба ни стич коар хи тек тон ском раз ра
дом ло ка ци је за из град њу објекaта скла ди шнопо
слов ног ком плек са у Ши ма нов ци ма на две ка та стар
ске пар це ле број: 1807/3 и 1960/1 К.О. Ши ма нов ци 
оп шти на Пе ћин ци, ко ји је из ра ђен од стра не ЈАВ НОГ 
ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ПО СЛО ВЕ УР БА НИ ЗМА 
``УРБАНИЗАМ`` Срем ска Ми тро ви ца, Кра ља Пе тра I 
бр. 5.  

2. На ру чи лац из ра де Ур ба ни стич ког про јек та је ``BIMS 
PRO PER TI ES 2018`` ДОО, ул. Вој во ђан ска бр. 47, 
Деч.

3. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка 
ли ца да из вр ше увид у Ур ба ни стич ки про је кат, као и 
да у то ку тра ја ња  јав не пре зен та ци је до ста ве сво је 
при мед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку Оде ље њу за 
ур ба ни зам и имо вин ско прав не по сло ве Оп штин ске 
упра ве оп шти не    Пе ћин ци, Пе ћин ци, ул. Сло бо да на 
Ба ји ћа бр.5.

4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти 
одр жа на од 23. до 30. но вем бра 2022.го ди не,  сва ког 
рад ног да на од 9 до 14 ча со ва. Ме сто одр жа ва ња јав
не пре зен та ци је су про сто ри је Оп штин ске  упра ве 
оп шти не Пе ћин ци, со ба број 7., у Пе ћин ци ма, ул. Сло
бо да на Ба ји ћа бр.5.

5. Ли це овла шће но за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју 
јав не пре зен та ци је је Алек сан дра Ву чић. Под руч је 
об у хва ће но Ур ба ни стич ким про јек том на ла зи се у КО 
Ши ма нов ци, об у хва та кп.бр.1807/3 и 1960/1 и пре ма 
ста њу у Ка та стар ском опе ра ту из но си 181.780,00m2, а 
на кон од у зи ма ња за јав ну на ме ну де ла пар це ле бр. 
1960/1,  из но си ће 179.381,00m2 .
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СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ 
„РАД НИЧ КИ“ ИЗ БЕО ЧИ НА

Европ ски 
сто но те ни се ри
у Бео чи ну

Срп ски шам пи он „Рад нич ки“ из Бео
чи на завредeо је пове ре ње Европ ске 
сто но те ни ске Уни је која му је доде ли ла 
дома ћин ство јед не од пет гру па прве 
фазе Тро феј Купа Евро пе. Тако ће Бео
чин, у пери о ду од 25. до 27. новем бра 
у Спорт ском цен тру уго сти ти, поред 
дома ћи на „Рад нич ког“, још девет тимо
ва из седам европ ских зема ља и то 
аустриј ски „Рај фај зен“, грч ки „Олим
пи ја кос“, кипар ски „Апо ел“, ита ли јан
ски „Каља ри“, сло вач ки „Видра њи“ и 
„Рожна ва“ као и тимо ве из зема ља 
реги о на „Стар“ и „Либер тас“ из Хрват
ске и „Бања лу ка“ из Репу бли ке Срп ске, 
БиХ.

За „Рад нич ки“ ће насту па ти Бојан 

Цре пу ља, Мар ко Пет ков, Мар ко Јев то
вић и Јован Јоц ков. 

Тур нир ће се игра ти у две гру пе по пет 
тимо ва од којих ће се нај бо ља три пла
си ра ти на завр шни тур нир Топ 12 Тро феј 
купа. 

У петак, 25. новем бра у Бео чи ну ће се 
игра ти прва два кола, од 11 и од 17 часо
ва.  У субо ту, 26. новем бра, игра ће се 
пре о ста ла три, по гру па ма у тер ми ни ма 
од 9.30 часо ва, затим 14.30 и од 19 часо
ва. Раз и гра ва ње за кона чан пла сман је у 
неде љу од 11 и 15 часо ва. 

Улаз на свим мече ви ма ће за публи ку 
и љуби те ље сто ног тени са бити бес пла
тан. Орга ни за тор дога ђа ја је Сто но те ни
ски клуб „Рад нич ки“ из Бео чи на а тур
нир се одр жа ва под покро ви тељ ством 
општи не Бео чин.

АТЛЕ ТИ КА

Чети ри меда ље
за „Сир миу м”

Чети ри меда ље осво ји ли су нај мла ђи 
атле ти ча ри AK „Сир ми ум” на так ми че њу 
у Сур чи ну про шлог викен да. У „бало ну” 
на вештач кој тра ви кру жна ста за била 
је изу зет но тешка. Иста као се Вук Илић 
који је у свом првом насту пу за „Сир
ми ум”  осво јио злат ну меда љу. Нађа 
Вуко вић је после вели ке бор бе осво ји
ла сре бро. Брон за не меда ље осво ји ли 
су Андреа Мари чић, те сјај на и бор бе на 
Лара Џевер. Неза хвал но четвр то место 
осво ји ла је Уна Девет. Општи ути сак је 
да су сви так ми ча ри клу ба били одлич ни.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ОДР ЖА НА НЕДЕ ЉА КАРИ ТА СА

Помоћ људи ма у потре би

Про шле сед ми це одр жа на је неде ља 
Кари та са и у Срем ској Митро ви ци. 
Актив но сти су запо че те 13. новем бра на 
Дан сиро ма ха, када је након посе те 
цркви одр жа на пси хо ло шка ради о ни ца 
на тему анк си о зно сти. Већ наред ног 
дана кори сни ци и волон те ри митро вач
ког Кари та са су има ли при ли ку да раз го
ва ра ју са прав ни цом, пси хо ло гом, соци
јал ном рад ни цом и пси хи ја тром, а у 
дво ча сов ном раз го во ру су поку ша ли да 
им помог ну у реша ва њу про бле ма. Сре
ди на неде ље посве ће на је здра вљу, тако 
да им је меди цин ска сестра Вио ле та 
Србља нин одр жа ла пре да ва ње о зна ча ју 
пре вен ти ве бубре жних обо ље ња.

Четвр так је био дан за оби ла зак зна
ме ни то сти Срем ске Митро ви це, а у петак 
је одр жан Дан отво ре них вра та за дру га 
удру же ња и сарад ни ке Кари та са. Удру
же ње за помоћ угро же ни ма, „Тихо зво но“ 

је том при ли ком поред посе те и обра до
ва ло кори сни ке Днев ног борав ка са 
паке ти ма хра не и кућ не неге. 

– У послед ње две годи не је наша 
сарад ња интен зи ви ра на, од како је зажи
ве ла Бан ка хра не, ода кле обез бе ђу је мо 
хра ну лици ма који ма је потреб на помоћ. 
Посто ји спи сак кори сни ка и удру же ња са 
који ма сара ђу је мо и на осно ву тога ми 
доби ја мо одре ђе не коли чи не хра не, које 
дистри бу и ра мо. Када посе ћу је мо наше 
кори сни ке  у њихо вим домо ви ма, тада 
носи мо паке те, пре ма њихо вим потре ба
ма, рекла је Љиља на Божић из удру же
ња „Тихо зво но“ у Срем ској Митро ви ци. 

Да су актив но сти током неде ље Кари
та са биле врло кори сне у инфор ми са њу 
кори сни ка, потвр ди ли су и они сами, али 
и орга ни за то ри.

– Све актив но сти усме ре не су ка томе 
да се кори сни ци ма дани учи не дру га чи

јим и спе ци фич ним, а ујед но да буде мо и 
опе ра тив ни и праг ма тич ни. Раз го во ри са 
соци јал ним рад ни ци ма, прав ни ци ма и 
пси хо ло гом су били дра го це ни, јер посто
је пра ва које кори сни ци не зна ју да 
оства ре и ускра ће на су им због тога што 
нема ју довољ но инфор ма ци ја. Осо бе 
које овде дола зе су без послов не спо
соб но сти, неки од њих доби ју соци јал ну 
помоћ и инва лид ни ну, али су они и даље 
осо бе са потре ба ма и живе пуним капа
ци те том. Они могу да се афир ми шу и ми 
жели мо да им у томе помог не мо, обја
сни ла је Кри сти на Дра ги шић, коор ди на
тор ка митро вач ког Кари та са.

У овој орга ни за ци ји тре нут но је у току 
при ку пља ње помо ћи у виду хра не, хиги
је не и нов ца за нај у гро же ни је, а дари ва
ње ће тра ја ти изме ђу Божи ћа по гре го ри
јан ском и јули јан ском кален да ру.

А. Дра жић
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ПРВА ЖЕН СКА РЕГИ О НАЛ НА КОШАР КА ШКА ЛИГА,
8. КОЛО

Тре ћа веза на побе да 
Митров чан ки
ЖКК „Сивац“ Сивац  ЖКК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  

45:84 (17:26, 10:19, 6:11, 12:28).
У 8. колу Прве реги о нал не лиге кошар

ка ши це „Сре ма“ као гошће биле су боље  
од кошар ка ши ца из Сив ца. Од почет
ка утак ми це у Спорт ској хали у Сив цу 
биле су у вод ству и кон тро ли са ле су цео 
меч. Дома ће кошар ка ши це нису има ле 
реше ња у одбра ни за рас пу ца не игра чи
це „Сре ма“ које из утак ми це у утак ми цу 
поди жу сво ју фор му и игра ју све боље.

За „Срем“ су у овој утак ми ци игра ле: 
Мари ја Костић  (кап) 27 пое на, Мила  

Нико лић 15 пое на, Мили ца Инђић 14 
пое на, Зора на Дедо вић  7 пое на, Мили
ца Ђор ђић  6 пое на, Мир ја на Мило ва но
вић 5 пое на, Нико ли на Бала нац 5 пое на, 
Мили ца Три ван  3 пое на, Мили ца Јери
нић 2 пое на. Тре нер: Нема ња Ста мен ко
вић. У дома ћој еки пи иста кла се капи тен 
Ико ни ја Вла о вић са 19 пое на. „Срем“ је 
везао три уза стоп не побе де и тре нут но 
зау зи ма тре ћу пози ци ју која води у плеј
оф.

7. КОЛО СУПЕР ЛИ ГЕ СРБИ ЈЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ

Убе дљи ве
одбој ка ши це „Инђи је“

ДРУ ГА ЖЕН СКА ОДБОЈ КА ШКА ЛИГА ВОЈ ВО ДИ НЕ
– ГРУ ПА СРЕМ

Нови три јумф мла дих 
одбој ка ши ца „Срем Ито на“

ОК „Инђи ја“ Инђи ја – ОК „Нови Сад“ Нови Сад 3:0 
(25:14, 25:22, 25:12)

ЖОК „Ста рс“ Ириг : ЖОК „Срем Итон“ 
Срем ска Митро ви ца 0:3 (12:25, 16:25, 22:25)

Одбој ка ши це „Срем Ито на“ оди гра
ле су про шле неде ље сја јан меч у Ири гу 
и савла да ле дома ћу еки пу „Ста р са“. Од 
самог почет ка мла де Митро вач ке игра чи
це су доми ни ра ле и лако су доби ле први 
сет. Тре нер Биља на Јеф то вић у настав ку 
је дала шан су свим игра чи ца ма али то 
се није пуно одра зи ло на ква ли тет игре. 

Побе дом од 3:0 „Срем Итон“ се при бли
жио самом врху табе ле Дру ге вој во ђан
ске лиге гру па Срем. Мла де митро вач ке 
одбој ка ши це игра ле су у саста ву: Башто
ва но вић, Тица, Ковач В, Ковач М, Јур ко
вић, Томић, Секу лић, Црно бр нић, Чере ко
вић, Тана сић, Вуја шко вић, Милин ко вић, 
Ста но је вић. Тре нер Биља на Јеф то вић.

ОК „Инђи ја“: Сорак 6, Иса и ло вић 14, 
Дани је ла Андрић 3, Закић 7, Јана Андрић 
8, Обре но вић (К) 5, Зубац (Л1), Кне же вић 
4, Јери нић 3, Бар нак, Кали нић, Љуби чић, 
Ком пи ро вић, Кита но вић (Л2). Тре нер: 
Нико ла Јер ко вић.

ОК „Нови Сад“: Агу и ла 4, Yemsu 14, 
Михај ло вић 2, Пето вић 4, Фили по вић 5, 
Ско ча јић 7, Јол дић (Л1), Пет ко вић, Марин
ко вић, Вујо вић, Чобан, Кукић, Јова но вић 
(Л2). Тре нер: Бојан Швра ка.

Одбој ка ши це „Инђи је“ побе ди ле су еки
пу „Новог Сада“ у 7. колу Супер ли ге Срби је 
резул та том 3:0 (25:14, 25:22, 25:12) у сето
ви ма. Утак ми ца је оди гра на у субо ту, 19. 
новем бра пред око 100 гле да ла ца у Спорт
ском цен тру Инђи ја. Од почет ка сусре
та дома ће одбој ка ши це кон тро ли са ле су 
игру. Пое ни су се низа ли један за дру гим и 

„Инђи ја“ је пове ла са 1:0 у сето ви ма, 25:14. 
У дру гом сету беле жи се нешто опу ште

ни ја игра дома ћих те је овај део игре завр
шен на доста узбу дљи ви ји начин него што 
је то било у првом сету. Ново са ђан ке су 
често има ле поен до два пред но сти, али 
је супер ли га шко иску ство дома ћег тима 
дошло до изра жа ја, те је на кра ју сета било 
25:22. Гошће су у тре ћем сету поку ша ва
ле да дођу до вео ма бит них бодо ва, али 
одбој ка ши це „Инђи је“ врло брзо су напра
ви ле вели ку раз ли ку те је и овај део игре 
завр шен у корист дома ће еки пе, 25:12, и 
конач них 3:0 у сето ви ма за нову побе ду 
„Инђи је“.

После 7. кола Одбој ка шки клуб „Инђи
ја“ нала зи се на шестом месту на табе ли 
Супер ли ге Срби је са три побе де и осам 
осво је них бодо ва. М. Ђ.

ШЕСТО КОЛO АРКУС ЛИГЕ

Побе да инђиј ских 
руко ме та ши ца 

ЖРК „Желе зни чар“ 
– ЖРК „Бор Zijin Coop per“ 34:25
ЖРК „Желе зни чар“: Жак, Чаврић 1, 

Обре но вић 5, Медић 1, Табак 12, Авра мо
вић, Тодо ро вић, Ловрић 3, Кова чић 1, Пау
нић 2, Жаку ла, Чин ку, Игња то вић 1, Јова но
вић 6, Васиљ ко вић (К), Тешић 2. Тре нер: 
Вла да Шими чић.

ЖРК „Бор Zijin Coop per“: Дра го љу бо вић, 
Јоно вић 3, Вуј но вић 2, Мај кић 10, Радо вић, 
Лилић 1, Бог да но вић 1, Ристић, Петро вић 2, 
Сујић (К) 4, Тија на Илић, Шери фи, Дани је ла 
Илић, Нико лић 2. Тре нер: Зоран Бар бу ло
вић.

Игра чи ца утак ми це: Дуња Табак – Желе
зни чар.

Након месец дана првен стве не пау зе, 
руко ме та ши це инђиј ског „Желе зни ча ра“ уго
сти ле су еки пу из Бора у окви ру рани је одло
же ног меча шестог кола Аркус лиге Срби је.

Публи ка у Спорт ском цен тру Инђи ја оче
ки ва ла је бор бу за сва ки гол и то је и доби ла, 
све до послед њих десет мину та овог сусре
та, када су дома ће руко ме та ши це у пот пу но
сти „раз о ру жа ле“ гошће. Шам пи он ке Срби је 
на стар ту меча пове ле су са 2:0, а потом 
гошће поста ју доми нант ни ја еки па и врло 
брзо сти жу до 2:5. И у настав ку сусре та 
руко ме та ши це „Желе зни ча ра“ су на мука ма 
које су тра ја ле до 28. мину та када су поно во 
пове ле са 15: 14. До кра ја полу вре ме на по 
гол са обе стра не и на одмор се оти шло при 
резул та ту 16: 15.

У дру гом полу вре ме ну дома ће у пот пу но
сти „ломе“ отпор руко ме та ши ца „Бора“ а за 
то је у нај ве ћој мери заслу жна Дуња Табак, 
нај бо љи стре лац у дома ћој еки пи и у Аркус 
лиги Срби је. На кра ју меча на сема фо ру је 
било конач них 34: 25 за прву побе ду шам пи
он ки Срби је у доса да шњем делу првен ства.
 М. Ђ.

СУПЕР Б РУКО МЕТ НА ЛИГА

Раду ло ви ће ва 
„реше та ла“
РК „Бео град“ – ЖРК „Срем“ 21:29

РК „Бео град“: Пап, Митро вић, Јан ко
вић, Алек сић, Нађ, Тано вић, Дроб ња ко вић, 
НанићБабић, Сто јиљ ко вић, Сабо, Видо
је вић, Мол до ван, Дија мант, Стан ко вић, 
Недељ ко вић, Јекић. Тре нер: Ђур ђи ца Нађ.

ЖРК „Срем“: Раду ло вић, Васи ље вић, 
Мија и ло вић, Митрић, Дра го вић, Бла жић, 
Петро вић, Ђули нац, Миљ ко вић, Скен џић, 
Дра ку ла, Шер фе зи, Була то вић, Црно бр
ља, Сма јић. Тре не ри: Саша Којо вић, Душан 
Дрча.

Руко ме та ши це „Сре ма“ госто ва ле су про
шлог викен да еки пи РК „Бео град“. Утак ми ца 
у хали „Шуми це“ била је у резул тат ском ега
лу само првих пет на е стак мину та а онда су 
гошће из Срем ске Митро ви це први пут сте
кле пред ност од три до чети ри гола. Нај ви ше 
што су руко ме та ши це „Бео гра да“ могле да 
ура де до кра ја полу вре ме на било је одр жа
ва ње раз ли ке од три погот ка у корист „Сре
ма“. У настав ку игре ова пред ност посте пе но 
се уве ћа ва ла до конач них 21:29. Нај е фи ка
сни ја у редо ви ма „Сре ма“ била је Ната ша 
Раду ло вић са 11 голо ва. Она је про гла ше на 
за нај ко ри сни ју игра чи цу меча. 
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ФК „ИНЂИ ЈА ТОЈО ТАЈЕРС“

Нере ше но у Шап цу
ФК „Мачва“ Шабац – ФК „Инђи ја Тојо 

Тајерс“ Инђи ја 2:2 (1: 2)
ФК „Мачва“: Саму ро вић, 

Ада мо вић (Мића но вић 51′), 
Белић, Јев тић, Мар ја но
вић (Бран ко вић 64′), Пејо
вић, Попо вић, Раду но вић, 
Ристи во је вић, Сте ва но вић, 
Вра шта но вић (Сав ко вић 
74′). Тре нер: Иван Кур ту шић

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ 
: Рнић, Бојо вић (К), Десан
чић, Гаи ло вић (Кукољ 62′), 
Јањић (Рађен 46′), Радо са
вље вић (Ракић 90′), Срби
ја нац, Сте ва но вић, Сто
ја но вић, Ђоко вић, Ђурић 
(Вуко вић 74′). Тре нер: Јован 
Голић

Фуд бал ски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ послед њу 
првен стве ну утак ми цу у 
јесе њем делу првен ства 
оди гра ла је у петак, 18. 
новем бра у Шап цу, а про
тив ник им је била дома ћа 
ФК „Мачва“. У сусре ту 19. 
кола Moz zart bet Прве лиге 
Срби је две поме ну те еки пе 
поде ли ле су бодо ве.

До 20. мину та меча виђе
не су две при ли ке за гол, по 
јед на за оба тима. У настав
ку првог полу вре ме на дома
ћи су били доми нант ни ји на 
тере ну али су Инђин ча ни 
више пре ти ли и до вођ ства 
од 0:1 дошли у 31. мину ту 
меча пре ко Сте фа на Ђури
ћа. 

Фуд бал ски клуб „Инђи
ја Тојо Тајерс“ дупли рао 
је пред ност у послед њем 
мину ту првог дела сусре
та након одлич ног напа да 
када је лоп та сти гла до уса
мље ног Сто ја но ви ћа који 
је шаље иза леђа гол ма на 
Саму ро ви ћа за 0:2. Већ у 
сле де ћем напа ду дома
ћин сма њу је резул тат ску 
пред ност гости ју. Попо вић 
одлич но цен три ра лоп ту 
на супрот ну стра ну, где је 
уса мљен Раду но вић који је 
гла вом шаље крај гол ма на 
Рни ћа у мре жу за 1: 2.

У дру гом полу вре ме
ну тре нер „зеле нобелих“ 
извр шио је број не изме не 
како би сачу вао резул тат и 
евен ту ал на три бода. Међу
тим, на самом кра ју утак
ми це, тач ни је у 96.мину ту 
дома ћа „Мачва“ пости же 
гол за изјед на че ње и конач
них 2:2. Бран ко вић, играч 
еки пе из Шап ца био је тај 
који је затре сао мре жу 
Инђин ча на.

Ина че, ФК „Инђи ја Тојо 
Тајерс“ није изгу би ла ни 
јед ну утак ми цу на госто ва
њи ма у дугој јесе њој прво
ли га шкој сезо ни, до пора за 
од „Мачве“ на самом кра ју 
првог дела првен ства.

М. Ђ.

MOZ ZART BET ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ,
19. КОЛО

Одлич но изда ње 
„Рад нич ког”
пред зим ску пау зу

ФК „Рад нич ки“ Срем ска  Митро ви ца
– ФК „Мета лац“ Гор њи Мила но вац 2:1 (1:0)

ФК „Рад нич ки“: Дра ги ће
вић, Чара пић  (од 72. Ристо
вић), Грбо вић, Игња то вић, 
Илић, Ивић, Кова че вић  (од 
66. Милин ко вић), Марин ко вић, 
Мио дра го вић, Петро вић (од 
81.Илић ), Ђор ђе вић . Тре нер: 
Дејан Нико лић. 

ФК „Мета лац“: Мир ко вић, 
Абах (од 60. Лукић), Бач ку ља, 
Мак си мо вић  (од 76. Луко вић), 
Мили ће вић (од 76. Жива но
вић), Нешић  (од 85. Фур ту
ла), Нико лић, Рат ко вић (од 
60. Луко вић), Вуј чић, Жаку ла, 
Здрав ко вић . Тре нер: Вла ди ца 
Петро вић 

Жути кар то ни: Марин ко
вић, Милин ко вић („Рад нич
ки“), Мили ће вић, Вуј чић,  
Нешић, Бач ку ља („Мета лац“)

Глав ни суди ја: Иван Ста
мен ко вић Иван, помоћ ни ци: 
Савић, Јере мић. 

У 19. колу Прве фуд бал ске 
лиге Срби је, у Срем ској Митро
ви ци „Рад нич ки“ је про шле 
субо те доче као еки пу „Метал
ца“ која је у четвр том колу као 
дома ћин узе ла сва три првен
стве на бода па је овај сусрет 
био при ли ка за реванш. Публи
ка на ста ди о ну у „Хесни“ радо
ва ла се већ у 7. мину ту кадa 

је брзо но ги Стра хи ња Чара
пић про шао по десној стра ни 
и ефект ним пре ци зним удар
цем савла дао гол ма на гости ју 
за вод ство од 1:0. „Мета лац“ је 
у више навра та поку ша вао да 
изјед на чи резул тат али је „Рад
нич ки“ чвр стом игром успе вао 
да задр жи мини мал ну пред
ност. Прет по след њи минут 
регу лар ног вре ме на донео је 
нову пред ност Митров ча ни ма 
када је Крста Ђор ђе вић иза шао 
сам испред гол ма на Мила нов
ча на и удво стру чио пред ност 
сво је еки пе. Кадa су сви оче
ки ва ли миран крај меча, у 90. 
мину ту резер ви ста „Метал ца“ 
Нико ла Фур ту ла иско ри стио је 
гужву пред голом „Рад нич ког“ и 
пости гао, испо ста ви ло се уте
шни пого дак. Митро вач ки тим 
је на сјај ној четвр тој пози ци ји и 
на зим ским при пре ма ма биће у 
при ли ци да се још боље уигра 
и наста ви са добрим резул
та ти ма и сери јом мече ва без 
пора за. Тре нер Нико лић задо
во љан је енер ги јом коју су уло
жи ли њего ви игра чи и крај њим 
исхо дом меча про тив еки пе, 
која по њего вом мишље њу има 
ква ли тет за бољу пози ци ју на 
табе ли. Д. М.

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

Еле мир: Наф та гас – По ду на
вац 0:1; Оџа ци: Тек сти лац – 
Ди на мо 1945 5:1; Сом бор: Рад
нич ки 1912 – ОФК Бач ка 4:1; 
Ру ма: Пр ви Мај – Је дин ство 4:0; 
Зре ња нин: Рад нич ки – Омла ди
нац 1:7; Бе чеј: ОФК Бе чеј 1918 
– Ста ни шић 1920 5:0; Ку ла: Хај
дук 1912 – Ти са 1:1; Шај каш: 
Бо рац – Ка бел 2:0.

01. Радн. 1912 15 9 3 3 31:14 30
02. Тек сти лац 15 9 3 3 28:13 30
03. Је дин ство 15 9 1 5 23:23 28
04. ОФК Бе чеј 15 8 1 6 24:15 25
05. Бо рац 15 6 6 3 21:12 24
06. По ду на вац 15 6 6 3 9:6 24
07. Омла ди нац 15 6 5 4 19:12 23
08. Наф та гас 15 7 2 6 19:23 23
09. Хај дук 15 6 4 5 14:12 22
10. Ти са 15 6 3 6 30:26 21
11. Пр ви Мај 15 6 3 6 18:14 21
12. Ка бел 15 5 3 7 14:15 18
13. Ди на мо 15 4 4 7 20:27 16
14. ОФК Бач ка 15 2 4 9 8:19 10
15. Ста ни шић 15 3 1 11 8:33 10
16. Рад нич ки 15 2 3 10 10:32 9

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Хај дук 15 10 5 0 26:2 35
02. ГФК Сло вен 15 10 2 3 38:15 32
03. Сло га (Е) 15 10 1 4 28:18 31
04. Је дин ство 15 8 4 3 31:7 28
05. Ин декс 15 9 1 5 30:21 28
06. Же ле знич. 15 8 3 4 29:14 27
07. Сло бо да 15 6 5 4 25:19 23
08. Сло га (Т) 15 7 2 6 22:18 23
09. Ве тер ник 15 6 3 6 23:28 21
10. До њи Срем 15 5 3 7 17:23 18
11. Ду нав 15 3 7 5 7:13 16
12. Мла дост 15 4 4 7 19:28 16
13. Сла ви ја 15 3 3 9 22:30 12
14. Радн. (НП) 15 3 3 9 11:29 12
15. Шај каш 15 3 0 12 8:54 9
16. Радн. (Ш) 15 0 4 11 10:27 4

01. ИМТ 19 13 4 2 32:14 43
02. РФК Гра ф. 19 11 4 4 44:24 37
03. Же ле знич. 19 11 4 4 27:16 37
04. Радн. (СМ) 19 7 8 4 14:12 29
05. Ин ђи ја 19 6 10 3 26:18 28
06. Но ви Сад 19 8 4 7 24:22 28
07. ОФК Вр шац 19 7 4 8 18:21 25
08. ГФК Сло б. 19 4 12 3 19:17 24
09. Је дин ство 19 6 6 7 19:18 24
10. Траyал 18 6 4 8 20:24 22
11. Ма чва 19 5 7 7 19:23 22
12. Радн. (НБ) 19 6 2 11 13:23 20
13. Ме та лац 19 5 4 10 18:25 19
14. Ло зни ца 19 5 4 10 19:33 19
15. Рад 19 3 7 9 20:33 16
16. Зла ти бор 18 3 6 9 19:28 15

Ви шњи ће во: Хај дук (В) – 
Сре мац (Д) 2:1; Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Фру
шко го рац 2:1; Срем ски Ми ха
љев ци: Срем – Гра ни чар 3:0; 
Вој ка: Сре мац (В) – Пар ти зан 
3:3; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – На пре дак Ме ри ди ан 3:2; 
Огар: Шу мар – Сло га 2:1; Го лу
бин ци: Ја дран – Рад нич ки 5:0; 
Мар тин ци: Бо рац 1925 – Хај дук 
(Б) 0:6.
01. Бу дућ ност 15 10 3 2 50:22 33
02. Шу мар 15 9 2 4 37:21 29
03. Срем 15 8 3 4 35:15 27
04. Пар ти зан 15 8 2 5 36:23 26
05. Ја дран 15 8 2 5 31:25 26
06. Хај дук (Б) 15 7 4 4 34:17 25
07. На пре дак 15 7 2 6 30:24 23
08. Срем. (Д) 15 7 2 6 24:22 23
09. Под ри ње 15 7 1 7 20:23 22
10. Срем. (В) 15 5 4 6 26:31 19
11. Сло га 15 5 4 6 25:34 19
12. Фру шко го р. 15 4 5 6 26:24 17
13. Хај дук (В) 14 5 2 7 17:24 17
14. Гра нич. 14 4 2 8 19:28 14
15. Рад нич ки 15 4 1 10 21:33 13
16. Бо рац 15 1 1 13 6:71 4

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Ин ђи ја: Же ле зни чар – Мла
дост 5:2; Ко виљ: Шај каш 1908 
– Ду нав 2:1; Шид: Рад нич ки (Ш) 
– Је дин ство 0:1; Ер де вик: Сло
га (Е) – Сло бо да 3:2; Ве тер ник: 
Ве тер ник – Рад нич ки (НП) 6:0; 
Те ме рин: Сло га (Т) – Хај дук 
0:0; Но ви Сад: Ин декс – Сла ви
ја 4:1; Пе ћин ци: До њи Срем 
2015 – ГФК Сло вен 0:5.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
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ДОНА ЦИ ЈА ФУД БАЛ СКОГ САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ РУМ СКИМ КЛУ БО ВИ МА

Спорт ска опре ма на поклон
Десет рум ских фуд бал ских клу бо ва доби

ло је спорт ску опре му и рекви зи те које им 
је уру чио Нико ла Лазе тић, дирек тор мла ђих 
селек ци ја Фуд бал ског саве за Срби је. При
мо пре да ја спорт ске опре ме оба вље на је у 
про сто ри ја ма Општин ског фуд бал ског саве
за Рума 11. новем бра, а покло ни ФСС наме
ње ни су мла ђим селек ци ја ма.

 – Мла ђе кате го ри је су наша будућ ност. 
Лепо је то што су наши А репре зен та тив ци 
зве зде у вели ким клу бо ви ма, међу тим, не 
сме мо забо ра ви ти да смо сви кре ну ли из 
неких мањих сре ди на. То су запра во расад
ни ци тале на та и зато је ово јед на од наших 
нај ва жни јих акци ја. Жели мо да деци дамо 
под стрек за бавље ње спор том, да има ју што 
боље усло ве за тре нинг, да напре ду ју и јед
ног дана поста ну репре зен та тив ци. Данас 
смо дони ра ли опре му за десет клу бо ва, а 
има мо оба ве зу да помог не мо још десет из 
рум ске општи не, рекао је Нико ла Лазе тић и 
изра зио задо вољ ство што је спорт ска опре
ма дони ра на и јед ном жен ском фуд бал ском 
клу бу, јер је фуд бал игра за све.

Сини ша Сре мац, пред сед ник Општин ског 
фуд бал ског саве за Рума је захва лио ФССу 
на подр шци и дона ци ја ма. 

– Жели мо да одво ји мо децу од теле фо на, 
рачу на ра, да дођу на спорт ске тере не, али и 
да им тамо пру жи мо све нео п ход не усло ве 

за бавље ње спор том. Ми смо спорт ска наци
ја, то је опште по зна то и ште та је не иско ри
сти ти пре ди спо зи ци је које има мо. Ми ћемо 
наред не годи не покре ну ти и два пилот про

јек та бес плат них шко ла фуд ба ла у Путин ци
ма и Пла ти че ву и нада мо се да ће то рум
ски фуд бал поди ћи на виши ниво, иста као је 
Сини ша Сре мац. С. Џаку ла 

Дона ци ја фуд бал ске опре ме за 10 рум ских фуд бал ских клу бо ва

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“
Ире на Гру ја нић
нај бо ља на 
„Аре на купу“

Про шле субо те на Новом Бео гра ду у 
Спорт ском цен тру „Ран ко Жера ви ца“ одр жан 
је Међу на род ни тур нир „Аре на куп“ у орга ни
за ци ји Бео град ског кара те саве за и Кара те 
клу ба „Аре на“. Кара те клуб „Срем“ насту пио 
је са 15 так ми ча ра и осво јио 14 меда ља, од 
којих су 7 злат не, 3 сре бр не и 4 брон за не. 
„Срем“ је зау зео дру го место у гене рал ном 
пла сма ну. За нај бо љу так ми чар ку про гла ше
на је Митров чан ка Ире на Гру ја нић са осво је
не три злат не меда ље. Зла то су поред Ире
не Гру ја нић осво ји ле Мио на Мурић, Дуња 
Бере жни (дво стру ко) и Хеле на Мал ба шић 
у ката тиму жен ских нада. Сре бро су осво
ји ли: Душан Савић и ката тим поле та ра ца, 
као и Сара Стар че вић у бор ба ма. Брон за 
је при па ла Сари Глу мац, Жељ ку Моши ћу, 
Вуку Мач ки ћу и Хеле ни Мал ба шић у бор ба
ма  39кг. На так ми че њу су испред митро вач
ког клу ба насту пи ли и Коста Мач кић, Нина 
Вукас, Софи ја Кља јић, Алек сан дар Рајић, 
Јова на Бенак и Андреа Лазић. Они су награ
ђе ни меда ља ма за уче ство ва ње од стра не 
орга ни за то ра так ми че ња.

У недељу 20.новембра у Сремској Мит
ровици je одржан је 24. Куп Србије у орга
низацији Карате уније Србије. Домаћин овог 
такмичења је био Карате клуб „Сирмиум”. 
Такмичење је отворио Зоран Мишчевић за
меник Начелника за спорт и културу Града 
Сремске Митровице.

На овом такмичењу учествовало је 15 
клубова са преко 250 такмичара. Карате 
клуб „Сирмиум” представљало је 44 такми
чара који су својим сјајним знањем и вешти
ном успели да освоје укупно 68 медаља, од 
којих 33 златне, 21 сребрну и 14 бронзаних. 
Они су успели да свој клуб доведу на прво 
место у генералном пласману са освојених 
229 бодова. Другопласирани је био Карате 
клуб „Будо” са 77 бодова и трећепла
сирани „Yu карате До” са 66 бодова. 
За најбољег такмичара и такмичарку 
проглашени су Срђан Илић са 19 бо
дова и Нина Драгојловић са освоје
них 20 бодова, обоје из митровачког 
карате клуба. Поред ових фантас
тичних резултата „Сирмиум” је прог
лашен и за најуспешнији клуб у 2022 
години.

У појединачној категорији злато су 
освојили: Павле Томић, Ања Ерак, 
Нина Ерак, Мила Станић, Дејан Јо
кић, Лука Петровић, Матеја Мишче
вић, Лена Тешић, Бојана Сретеновић, 
Борис Томић, Лука Јокић, Јелена То
мић, Андреа Аничић, Немања Жунић, 
Срђан Илић, Александар Павлешин, 
Нина Драгојловић и Александар Си
кин.

Сребро су освојили: Лука Мишче
вић, Коста Петковић, Милица Кори
зма, Исидора Драгојловић, Анђела 
Паровић, Матеја Николић, Јован 

Војновић, Анђела Кулић, Младен Марковић, 
Вук Петровић, Михајло Томић, Ђорђе Коп
чић и Владимир Павлешин.

Бронзану медаљу су освојили: Јасмина 
Липић, Бранка Карага, Вук Војновић, Вла
димир Бировљев, Матеја Бјелић, Небојша 
Пројовић, Урош Поповић, Лазар Коризма, 
Андреј Аћимовић, Теодора Поповић, Јана 
Живковић, Ђурђина Илић и Калина Макси
мовић. Ово такмичење је последње домаће 
надметање у овој сезони, а до краја године 
ће се одржати Европски куп у Румунији .

Из Карате клуба „Сирмиум” су се захва
лили својим такмичарима на одличним ре
зултатима, као и њиховим родитељима и 
тренерима.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИУМ”

68 медаља на купу Србије
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ДЕЈАН НИКО ЛИЋ, ШЕФ СТРУЧ НОГ ШТА БА ФК „РАД НИЧ КИ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ 

Увек сам веро вао
да може мо боље

Игра чи и струч ни штаб „Рад нич ког“ из 
Срем ске Митро ви це оста ви ли су иза себе 
јед ну од нај чуд ни јих фуд бал ских полу
се зо на, чији ће момен ти дефи ни тив но 
оста ти упи са ни у клуп ској исто ри ји. Дугу 
зим ску пау зу тре ће  сезо не свог прво ли
га шког ста ту са митро вач ки тим доче ку је 
на одлич ној четвр тој пози ци ји са 29 при
ку пље них бодо ва, чети ри првен стве на 
пора за, седам побе да и осам утак ми ца 
са нере ше ним резул та том. Послед њи 
„скалп“ вре дан три бода узет је про те
клог викен да доне дав ном Супер ли га шу 
 еки пи „Метал ца“. Неу бе дљив поче так 
првен ства са све га јед ним постиг ну тим 
голом у првих пет кола забри нуо је и нај
вер ни је нави ја че „Рад нич ког” па су неки 
већ диза ли руке од теку ће сезо не. Са 
овим се очи глед но нису сла га ли мом ци 
који бра не боје клу ба и који су напор
но  ради ли пред во ђе ни шефом струч ног 
шта ба Деја ном Нико ли ћем. Еки пу која је 
пре тр пе ла зна чај не играч ке про ме не и 
рано, још у току лет ње сезо не запо че ла 
ново првен ство, тре ба ло је уком по но ва
ти, „затег ну ти“ и ули ти јој само по у зда ње. 
Утак ми цу са „Пар ти за ном“ у шесна е сти
ни фина ла Купа Срби је мало ко је сма
трао иде ал ном при ли ком за играч ко и 
пси хо ло шко узди за ње митро вач ког прво
ли га ша и шан сом за сен за ци ју о којој је 
„бру ја ла“ фуд бал ска Срби ја. После дра
ме у завр шни ци меча упи сан је три јумф 
над рено ми ра ним бео град ским тимом 
који је непо сред но пре тога играо у 
одлич ној фор ми. Поне се ни  пла сма ном 
у наред ну рун ду куп так ми че ња фуд ба
ле ри „Рад нич ког“ до кра ја полу се зо не 
нису забе ле жи ли ни један првен стве ни 
пораз. У гру пи клу бо ва при бли жног ква
ли те та посте пе но су се узди за ли ка гор
њем делу табе ле. Амби ци је руко вод ства 
и струч ног шта ба клу ба с кра ја јула ове 
годи не поно во су дости жне – ако се ова
ко наста ви, у Срем ској Митро ви ци као и 
прет ход не сезо не, сигур но ће се игра ти 
прво ли га шки плејоф а мно ги већ сад 
при жељ ку ју и више.

Иску сни фуд бал ски стра тег Дејан 
Нико лић веро вао је у сво је иза бра ни ке и 
стр пљи во чекао вре ме да пока жу коли ко 
могу. У доброј мери његов тим  пра вљен 

је у ходу. Раз го вор са тре не ром „Рад
нич ког“ запо чи ње мо пре се ком акту ел ног 
ста ња и пита њем да ли је еки па дости
гла жеље ни  ниво који је шеф стру ке 
наја вљи вао при ли ком мно гих сусре та са 
нови на ри ма.

– Ми смо у поче так сезо не ушли са 
тимом који гене рал но у овој завр шни ци 
сезо не није исти. У лет њем пре ла зном 
року дуго смо тра га ли за игра чи ма који 
могу да одго во ре нашим зах те ви ма и са 

који ма може мо да напра ви мо успех и 
неку дуго роч ну при чу. Сигур но да је било 
потреб но да се све то на неки начин 
укло пи. Мислим да нисмо ми толи ко 
лоше игра ли у тих неко ли ко првих кола, 
јер поје ди на изда ња нашег тима нису 
била про пра ће на добрим резул та ти ма 
и побе да ма. Тај бодов ни зао ста так поче
ли смо да сма њу је мо како су вре ме и 
тре на жни про цес одми ца ли. Доста смо 
при ча ли са игра чи ма о томе шта жели

„Рад нич ки“ је нај бо љи клуб за напре до ва ње 
Миран и ста ло жен, први човек струч ног 

шта ба „Рад нич ког“ ули ва пове ре ње игра
чи ма и нави ја чи ма. Без обзи ра на резул
тат и евен ту ал ну нер во зу на тере ну увек се 
носи спорт ски и корект но. Поја вљу је се на 
сва кој кон фе рен ци ји за меди је и пошту је 
про тив нич ке тре не ре и игра че. У Срем ску 
Митро ви цу  дошао је почет ком ове годи
не и већ у првој полу се зо ни увео је еки пу 
у толи ко жеље ни плеј – оф.  Прет ход но је 
седео на клу пи бео град ског ОФК „Жар ко
ва“. Играч ку кари је ру на пози ци ји зад њег 
везног  фуба ле ра Дејан Нико лић је почео  
у лучан ској „Мла до сти“ а  играо је у ужич
кој „Сло бо ди“, кру ше вач ком „Напрет ку“, 

бел гиј ском „Мускро ну“, „Хај ду ку“ из Куле, 
„Хај ду ку“ са Лио на и „Мили ци о на ру“. Тре
нер ски посао запо чео је у род ним Луча ни
ма. Наста вио је у „Сло ги“ из Баји не Баште, 
„Мла до сти“ из Луча на, „Будућ но сти“ из 
Ваље ва, лаза ре вач кој „Колу ба ри“, „Јаго
дин“, „Ранич ком“ из Кра гу јев ца и „Жар ко
ву“.  Чини се да је про шло довољ но вре ме
на да  тре не ра Нико ли ћа може мо упи та ти 
за лич не ути ске о клу бу и гра ду у коме је 
непу них годи ну дана.

– Ја сам се уве рио у при че које сам слу
шао, да је „Рад нич ки“ ста би лан клуб. Овде 
нема неких басно слов них обе ћа ња а све 
што се тиче игра ча и сер ви си ра ња клу ба 

функ ци о ни ше  на нај ве ћем могу ћем нивоу. 
Упра ва и људи око клу ба чине све да нам 
обез бе де што боље усло ве које заи ста и 
има мо. Убе ђен сам, а то сам рекао и игра
чи ма, да је „Рад нич ки“ нај бо љи клуб за 
игра ча у овој лиги, јер овде нема пре ве ли ке 
тен зи је, могу мир но да раде и игра ју, тако 
да онај ко жели да у сво јој кари је ри напре
ду је за њега је ово иде лан клуб. Што се 
тиче самог гра да, овде су изу зет но срдач
ни људи. Ника кав про блем од дола ска у 
Митро ви цу нисам имао. Ово је један миран 
град и могу рећи да баш ужи вам. Задо во
љан сам сво јим борав ком овде и људи ма 
који ме окру жу ју, каже тре нер Нико лић.

Дејан Нико лић, на свом „рад ном месту“ поред 
клу пе за дома ће игра че на ста ди о ну „Рад нич ког“
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мо и како у циљу добрих резул та та тре
ба да игра мо са игра чи ма које има мо. 
Нарав но, вели ки „ветар у леђа“ за нас 
је био тај куп и утак ми ца са „Пар ти за
ном“ где су игра чи доби ли само по у зда
ње и неку сигур ност да могу више него 
што су пока зи ва ли дота да шњи резул та
ти. Зна те и сами да смо од утак ми це са 
„Желе зни ча ром“ из Пан че ва забе ле жи ли 
фено ме на лан низ који нас је довео овде 
где тре нут но јесмо. Нај ви ше заслу га, 
нарав но иде игра чи ма – мом ци ма који су 
изу зет но дисци пли но ва но и саве сно при
хва та ли неке наше прин ци пе и оно што 
смо намет ну ли да би било ова ко како 
јесте. Гене рал но, можда ми не игра мо 
лепо „за око“ али игра мо так ми чар ски, 
агре сив но и дисци пли но ва но и ни јед ној 
еки пи реал но није лако да игра са нама. 
С дру ге стра не, целе сезо не дефи ни тив
но има мо про блем реа ли за ци је, али се 
надам да ће кад еки па про ђе ком пле тан 
тре на жни и при прем ни про цес, на про ле
ће и тај сег мент игре бити мно го бољи, 
јер да би сте осва ја ли бодо ве мора те 
дава ти голо ве. Ми јесмо дали нај ма ње 
голо ва у лиги, али смо нај ма ње голо ва 
и при ми ли, што нај бо ље гово ри о нашој 
чвр сти ни, каже тре нер Нико лић. 

С обзи ром да прак тич но до кра ја авгу
ста није било оче ки ва них резул та та, 
пита ли смо стра те га митро вач ког каква 
су у тим тре ну ци ма била њего ва осе ћа
ња, стреп ње или веро ва ња.

– Да вам искре но кажем, док радим 
овај посао увек веру јем да може боље. 
Да нам је неко пре почет ка пону дио неких 
....  бодо ва сви би смо обе руч ке при хва
ти ли. Посто ја ла је на почет ку та нека 
неси гур ност, али како је вре ме одми ца
ло, про це ни ли смо шта и коли ко може
мо. Веро ва ли смо да може мо боље, сад 
– да ли је то баш ово ли ко не могу сто 
посто да кажем. Да је било боље реа

ли за ци је осво ји ли би смо и више бодо
ва, наро чи то у тих неко ли ко првих кола 
где нисмо иско ри сти ли сви је шан се. Да 
се то деси ло, можда би смо има ли три, 
чети ри бода више, каже Дејан Нико лић и 
под вла чи да су изда ња већи не клу бо ва 
у ово го ди шњој Првој лиги, по њего вом 
уве ре њу оче ки ва на, изу зев можда бив
ших Супер ли га ша „Рада“ и „Метал ца“ 
за које сма тра да ће на про ле ће учи ни
ти све да се вра те у елит ни так ми чар ски  
ранг. Лига је, сма тра довољ но тешка али 
и при бли жно изјед на че на по ква ли те ту 
тимо ва.

Шеф стру ке Митров ча на сло жио се 
са кон ста та ци јом да ово се зон ска еки па 
„Рад нич ког“ нема изра зи тог лиде ра па се 
до тра же них резул та та углав ном дола зи
ло сна гом колек ти ва или инспи ра ци јом 
раз ли чи тих поје ди на ца у црве ном дре су.

– Наш нај ве ћи адут пре све га је колек
тив, јер само из јаког колек ти ва може да 
иза ђе неки поје ди нац. Због тога на сва
кој утак ми ци неки играч „бље сне“. Пред
у слов све га су добра атмос фе ра коју су 
мом ци напра ви ли, изу зет но добар рад 
и добра при пре ма за сва ки тре нинг или 

утак ми цу, каже тре нер Нико лић.
Што се тиче пред сто је ћих при пре ма 

и зим ског пре ла зног рока, још увек се 
пла ни ра ју кон крет не актив но сти. Бит но 
је одра ди ти ква ли тет не при пре ме али 
и досе лек ци ју овог тима. Пре ма речи
ма шефа стру ке њего вој еки пи можда 
недо ста је три до чети ри игра ча који би 
као поја ча ња побољ ша ли кон ку рен ци ју и 
ниво игре. Нико лић напо ми ње да већи на 
игра ча који су сти за ли у клуб нису про
шли зајед нич ке при пре ме. На про ле ће 
у настав ку куп так ми че ња „Рад нич ки“ се 
наме рио на још јед ног вели ка на срп ског 
фуд ба ла  „Црве ну зве зду“. Стра тег тима 
са „Хесне“ сма тра да утак ми ца про тив 
Бео гра ђа на, баш као и она про тив „Пар
ти за на“ тре ба да буде пра зник фуд ба ла 
у коме ће „Рад нич ки“ дати све од себе да 
утак ми ца буде неиз ве сна и да дома ћин 
што дуже оста не у актив ном резул та
ту. Међу тим, пла но ви и мисли струч ног 
шта ба и руко вод ства клу ба у овом тре
нут ку  усме ре ни су ка важним првен стве
ним окр ша ји ма који Митров ча не чека ју у 
фебру а ру, пре госто ва ња „Зве зде“.

Д. Мостар лић

Свет ско првен ство је изу зет на 
шан са за репре зен та ци ју 

Неиз бе жно пита ње за крај раз го во ра 
одно си се на „гро зни цу“ која је ових дана 
захва ти ла чита ву спорт ску пла не ту – Свет
ски фуд бал ски шам пи о нат у Ката ру и шан
се  репре зен та ци је Срби је.

– Гле да ју ћи нашу репре зен та ци ју кроз 
ква ли фи ка ци је, мислим да одав но нисмо 
пока зи ва ли такву ста бил ност као у овим 
ква ли фи ка ци о ним утак ми ца ма.  Посто је 
ква ли тет и добра атмос фе ра која се јасно 

види. Сигур но да ту доста ути ца ја има 
селек тор Пик си Стој ко вић. Добра атмос фе
ра гене рал но је пред у слов за добар резул
тат. Има мо јаку гру пу али има мо и изу зет но 
добре шан се да је про ђе мо а после тога  све 
је фуд бал ска лутри ја. Уоста лом, по мени је 
и сам одла зак на Свет ско првен ство вели ки 
успех а све што се напра ви више од тога за 
нас као земљу и репре зен та ци ју вели ки је 
успех, уве ра ва тре нер Нико лић.

СУПЕР ЛИ ГА СРБИ ЈЕ ЗА ОДБОЈ КА ШИ ЦЕ, 7. КОЛО

Узбу дљив меч и пораз одбој ка ши ца „Сре ма“
ГЖОК „Срем“: Михај ло вић А, Михај

ло вић М, Гра бић, Гаће ша, Шарић, Тадић, 
Дап че вић, Јова но вић, Сте ва но вић, Егић, 
Стан ко вић, Дра шко вић, Антић, Живо ји но
вић. Тре нер Нико ла Каприц, помоћ ни тре
нер Ката ри на Чуто вић

ОК ТЕНТ: Петро вић, Ман до вић, Сушић, 
Цвет ко вић, Кур та гић, Мале ше вић, Мија
то вић, Цикуц Деанс Ната ша, Цикус Деанс 

Нађа, Јара ма зо вић, Гоча нин, Тамон, 
Вида чић. Тре нер Кри сти јан Тамон

У изу зет ном одбој ка шком мечу Супер 
лиге Срби је који је оди гран у субо ту 19. 
новем бра 2022. годи не у Срем ској Митро
ви ци, ТЕНТ је пора зио дома ћи „Срем“. 
Одав но митро вач ка публи ка није гле
да ла толи ко узбу дљив меч. Од првог до 
послед њег пое на меч у сали „Митро вач

ке гим на зи је“ био је пот пу но неиз ве стан а 
еки пе су се сме њи ва ле у вод ству. ТЕНТ је 
на кра ју добио сва три сета али су се два 
сета игра ла на раз ли ку а гошће су осво
ји ле све га шест пое на више од „Сре ма“. 
Сва ка ко је нај не и зве сни ји био први сет 
у коме су обе еки пе има ле сво је шан се 
али га је на кра ју доби ла срећ ни ја еки па 
из Обре нов ца резул та том 31:29. Неиз ве
сна бор ба се наста ви ла и кроз дру ги сет. 
ТЕНТ је водио али је „Срем“ при сти зао и 
на самом кра ју гото во сти гао про тив ни це. 
Тре ћи сет је поно во донео дра му. После 
вођ ства ТЕНТа 17:11 дома ће игра чи це 
сти жу до 23:23, али на кра ју сета поно во 
је било више сре ће за гошће за конач
них 3:0. Ути сак је да је на кра ју пре су дан 
био бољи блок висо ких игра чи ца гошћи 
из Обре нов ца. Јова на Цвет ко вић и Мина 
Мија то вић су биле нај бо ље у побед нич кој 
еки пи, док су а „Сре му“ соли да но оди гра
ле при мач ки пар Ана Михај ло вић и Дуња 
Гра бић као и сред њи бло кер Мили ца 
Жива но вић. 

Сле де ће неде ље „Срем“ игра важну 
утак ми цу про тив еки пе „АС“а у Батај ни ци.
 

Д. М.

ГЖОК „Срем“ Срем ска Митро ви ца : ОК ТЕНТ Обре но вац 0:3 (29:31, 23:25, 24:26) 

 У зао ста лој утак ми ци 5. кола Супер
ли ге Срби је за одбој ка ши це у уто рак 
15. новем бра 2022. годи не пред пре пу
ном халом „Пин ки“ у Срем ској Митро
ви ци саста ле су се еки пе „Сре ма“ и 
про шло го ди шње прва ки ње држа ве, 
еки па „Црве не зве зде“. „Црве на зве
зда“ је у Срем ску Митро ви цу дошла 
као фаво рит што се потвр ди ло током 
утак ми це. Госту ју ћа еки па побе ди ла 
је резул та том 0:3 (14:25, 22:25, 19:25). 
Виђе на је ква ли тет на одбој ка у којој 
је еки па „Сре ма“ пру жи ла озби љан 
отпор током дру гог сета када је добар 

део вре ме на „држа ла“ неко ли ко пое
на пред но сти. Слич но је било и у тре
ћем сету где се игра ло поен за поен, 
али су иску сне Бео гра ђан ке одлич но 
оди гра ле у завр шни ца ма оба сета и 
забе ле жи ле оче ки ва ну побе ду. Нај ви
ше пое на у „Сре му“ забе ле жи ла је Ана 
Сарић. Ова утак ми ца је игра на и као 
хума ни тар на у скло пу акци је „За Алек
сан дру Динић“ Хума ни тар не фон да
ци је „Буди хуман“. При ку пље на су 
сред ства у изно су од 145 820 дина ра. 
Алек сан дра се рани је бави ла одбој
ком и игра ла је за еки пу ЖОК „Срем“. 

Пуна хала доче ка ла „Зве зду“
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ЈОВАН КОВА ЧИЋ, КАПИ ТЕН СЕНИ ОР СКОГ ТИМА „СРЕМ ИТО НА“ И ТРЕ НЕР МЛА ЂИХ 
КАТЕ ГО РИ ЈА МИТРО ВАЧ КОГ ОДБОЈ КА ШКОГ КЛУ БА

Нове одбој ка шке гене ра ци је 
доче ка ле сво ју шан су

Нису рет ки слу ча је ви да одбој ка шки 
спорт у Срем ској Митро ви ци поста не део 
поро дич ног вас пи та ња и тра ди ци је. Тре
не ра одбој ка ша „Срем Ито на“ Зора на 
Кова чи ћа, про фе со ра физич ког вас пи та
ња у „Баји ће вој“ основ ној шко ли углав
ном позна је мо као одбој ка шког струч ња ка 
који је током низа годи на офор мио чита ве 
гене ра ци је митро вач ких одбој ка ша. Сво ју 
посве ће ност и љубав пре ма одбој ци Зоран 
је пре нео на сина Јова на који је данас капи
тен и један од нај и ску сни јих игра ча сени ор
ског тима а ујед но је и тре нер нај мла ђих 
пола зни ка одбој ка шке шко ле и пио нир ског 
саста ва „Срем Ито на“. Два де сет пе то го ди
шњи Јован Кова чић може да се похва ли 
сво јом играч ком кари је ром која би можда 
била и бога ти ја да у важним момен ти ма за 
доно ше ње живот них одлу ка при о ри тет није 
дао сти ца њу висо ког обра зо ва ња. Зва ње 
дипло ми ра ног пси хо ло га данас му и те 
како пома же, првен стве но у одно су пре ма 
новим „клин ци ма“ који ма поред одбој ка шке 
љуба ви, ваља уса ди ти пози тив не рад не 
нави ке и добре карак тер не осо би не. 

Као један од лиде ра сада шње одбој ка
шке гене ра ци је при кра ју јесе ње полу се зо не 

Јован са сво јим саи гра чи ма и сарад ни ци ма 
саби ра ути ске и ана ли зи ра оства ре но. На 
осно ву све га може бити задо во љан јер је 
сени ор ски тим „Срем Ито на“ пред послед
ње коло на дру гој пози ци ји  Прве вој во
ђан ске лиге „Запад“ са  чети ри  побе де и 
све га два пора за. Нај бо љи тим митро вач
ких одбој ка ша „кубу рио“ је про шле сезо не 
са играч ким кадром  и повре да ма а тре нер 
Зоран Кова чић нерет ко се жалио на недо
вољ но зала га ње и однос поје ди них игра ча 
пре ма тиму и игри. На ове окол но сти надо
ве за ла се и ради кал на реор га ни за ци ја лиге 
из које је „испа да ла“ поло ви на тимо ва. За 
Јова на Кова чи ћа као капи те на и вођу тима, 
добри насту пи њего ве еки пе од ове јесе
ни нису слу чај ност, јер твр ди да је „Срем“ 
неве ро ват ним спле том несрећ них окол но
сти про ле тос напу стио тре ћи так ми чар ски 
ранг и пре се лио се у Вој во ђан ску лигу. 

– Углав ном је сачу ван „костур“ наше еки
пе и одлич но смо игра ли од почет ка так ми
че ња. Осно ву еки пе чине игра чи из Срем
ске Митро ви це а успо ста ви ли смо прак су 
да у поста ви увек игра ју један до два пио
ни ра. На тај начин тежи мо да се осла ња мо 
углав ном на наше игра че. Нарав но, чим је 

еки па тако мла да може јој недо ста ја ти кон
стант но сти, али се тру ди мо да сава ку утак
ми цу оди гра мо мак си мал но. Нову сезо ну 
поче ли смо у изу зет но доброј атмос фе ри, 
тако да нема инди ви ду ал ног при сту па и 
сви ма нам је циљ добра игра кроз здрав 
тим ски дух. Гене рал но, мно го боље изгле
да мо него про шле годи не. Међу соб но 
се подр жа ва мо и бодри мо, каже капи тен 
Кова чић који за саи гра че у првој поста ви 
има и неке од пио ни ра који ма је тре нер. 

При ме ра ради, у кон ку рен ци ји „Срем 
Ито на“ редов но се нала зе Давид Тадић, 
Иван Дудок, Петар Андри је вић и Мате ја 
Кера но вић. Дру ги деча ци пио нир ског узра
ста дола зе на тре нин ге првог тима. Пио
нир ски погон митро вач ког клу ба који бро ји 
16 мла дих игра ча недав но се у вој во ђан
ском првен ству избо рио за ула зак међу 
осам нај бо љих тимо ва. Чети ри еки пе из 
те гру пе пла си ра ће се на финал ни тур нир 
Првен ства Срби је.

– Има мо заи ста сјај ну пио нир ску гене ра
ци ју, о чему све до чи пода так да смо ушли 
у Топ 8 у Вој во ди ни, што је добар резул тат 
јер је Вој во ди на нај бо ље под руч је у том 
омла дин ском одбој ка шком раду. Ми смо 

Одбој ка шка при ча Јова на Кова чи ћа раз ви ја ла се као део поро дич не тра ди ци је у којој 
је важна уло га њего вог оца Зора на, позна тог одбој ка шког тре не ра и твор ца мно гих успе
шних гене ра ци ја. Као капи тен сени ор ске еки пе „Срем Ито на“ Јован је задо во љан тре нут
ном висо ком пози ци јом на првен стве ној табе ли а као тре не ра пио ни ра раду је га њихов 
пла сман међу осам нај бо љих еки па у Вој во ди ни

Пио ни ри „Срем Ито на“ са тре не ром Јова ном Кова чи ћем
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стан дард но у овој завр шни ци а сад нам је 
циљ да буде мо међу прва чети ри тима и 
оде мо на држав но првен ство. Мени је рад 
са пио ни ри ма зани мљив и инспи ра ти ван 
јер их знам „од малих ногу“ а вели ки део 
њих је мој отац Зоран  укљу чио је у одбој ку 
и нау чио их је основ ним еле мен ти ма у овом 
спор ту. Осим што су добри као игра чи, ови 
деча ци су заи ста добра деца и задо вољ
ство је ради ти с њима, каже њихов тре нер 
Јован Кова чић. 

Клуб ће се у будућ но сти осла ња ти и на 
неке од пет на е стак пола зни ка одбој ка шке 
„шко ли це“, узра ста од првог до четвр тог 
раз ре да. Рад ове шко ле наста вак је про јек
та „Мој први смеч“ а пре ма тврд њи тре не ра 
Кова чи ћа, пре вас ход ни циљ је да ова деца 
кроз дру же ње и игру заво ле одбој ку, тако 
да ни тре нин зи нису пре ви ше зах тев ни и 
тешки. Већи на сада шњих пио ни ра про шла 
је ову шко лу одбој ке.

Дејан Мостар лић

Одбој ка ће увек бити део мене
Момак рођен 1997. годи не спорт ску 

при чу у Срем ској Митро ви ци запо чео је у 
кошар ка шком спор ту, да би већ са десет, 
једа на ест годи на кре нуо на одбој ку. Нарав
но, први тре нер био му је отац Зоран а 
ради ло се при лич но озбиљ но. Зоран је 
познат као „шеф“ који тра жи дисци пли ну 
и одго вор ност. Јован је био део одлич не 
гене ра ци је „Сре ма“ чији су чла но ви поста
ли при ја те љи за цео живот али и дока за ни 
ква ли тет ни одбој ка ши, попут Алек сан дра 
Андо но ви ћа, дана шњег интер на ци о нал ца 
у Тур ској. Еки пу је тих годи на пред во дио 
позна ти митро вач ки тре нер Михаљ Форо. 
„Срем“ је 2012. годи не био дру га еки па у 
Срби ји. Након финал ног тур ни ра, захва
љу ју ћи добрим игра ма Кова чић и Андо
но вић доби ја ју позив бео град ске „Црве не 
зве зде“. После вели ког кора ка у кари је ри 
Јован је постао капи тен „Зве зди не“ кадет
ске и јуни ор ске селек ци је и члан мла ђих 
селек ци ја репре зен та ци је Срби је. Сред
њу шко лу наста вио је у Бео гар ду. Редов
но је одла зио на тре нин ге и утак ми це, али 
је у јед ном тре нут ку морао одре ди ти свој 
даљ ни пут у живо ту и кари је ри.

– Мене су роди те љи учи ли и под сти ца
ли да никад не зане ма рим шко лу. Уз два 
тре нин га днев но у Еко ном ској шко ли у 
Бео гра ду био сам одли чан ђак, тако да је 
за мене шко ла била на првом месту. Сма
трао сам да човек поред физич ког раз во ја 
мора да се раз ви ја инте лек ту ал но и пси
хич ки. То је нешто што желим да пре не
сем и овој деци – да је шко ла јако бит на 
у њихо вом пси хо  соци јал ном напрет ку у 
живо ту. Пут искљу чи во спорт ског раз во
ја мора има ти алтер на ти ву, у сми слу да 
увек може да се деси нека повре да или 
дру ги раз лог који вас спре ча ва да пока
же те нај бо ље, тако да се ула га ње у вла
сти то обра зо ва ње и зна ње увек испла ти. 
Кад има те јасно дефи ни са не циље ве и 

при о ри те те све може да се ускла ди, каже 
Јован Кова чић.

Игра ње у врхун ском клу бу није га спре
чи ло да упи ше факул тет и завр ши сту ди
је пси хо ло ги је, јер како сам рече, одбој ка 
није про фи та би лан спорт, попут фуд ба ла 
или кошар ке где у дру гој или тре ћој лиги у 
ино стран ству може те солид но да зара ђу
је те. У одбој ци су потреб ни пот пу ни про
фе си о на ли зам и посве ће ност.

– Касни је се пока за ло се да ми позна
ва ње пси хо ло ги је мно го зна чи у прав цу 
отво ре но сти пре ма игра чи ма и међу соб
ног пре но ше ња инфор ма ци ја, где је врло 
бит но да се добро раз у ме мо. Наро чи то 
је то важно у раду са мом ци ма који су у 
тинеј џер ским годи на ма и за мно ге ства ри 
тра же раз у ме ва ње, чак и у вези њихо вог 
при ват ног живо та, каже Кова чић.

Уз редов не факул тет ске оба ве зе са 
одбој ком је наста вио у шабач ком „Засло
ну“ где је у сезо ни 2016/2017. годи не играо 
тада шњу тре ћу лигу са еки пом која је 
има ла усло ве и шан су да достиг не дру
го ли га шки ста тус. Због про бле ма у клу бу 
то се није деси ло па се Јова но ва при ча 
наста вља у „Бор цу“ из Стар че ва, у дру го
ли га шком ран гу. После две сезо не у овом 
клу бу упи сао је четвр ту годи ну сту ди ја и 
у вре ме пан де ми је коро на виру са вра тио 
се у род ни град, одно сно Одбој ка шки клуб 
„Срем Итон“. У исто вре ме, око 2020. годи
не кре ће и тре нер ска кари је ра у шко ли 
одбој ке. Факул тет ско обра зо ва ње дефи
ни тив но се испла ти ло Јова но вим анга жо
ва њем у сек то ру људ ских ресур са озбиљ
не швај цар ске ком па ни је, па су њего ви 
лич ни пла но ви веза ни за уса вр ша ва ње у 
про фе си о нал ном сек то ру уз неиз бе жно 
анга жо ва ње у одбој ци. 

– Одбој ка је део мене и не могу да зами
слим да бар неким делом нисам укљу чен 
у овај спорт, закљу чу је Јован Кова чић.

Јован Кова чић  на тре нин гу пио ни ра и нај мла ђих
пола зни ка шко ле одбој ке у „Баји ће вој“ шко ли

СПОРТСКИ ЦЕНТАР РУМА

Нови пар кет
У току су, а неки су и завр ше ни, радо ви 

на рено ви ра њу Спорт ског цен тра у Руми. 
Ком плет но је скло њен ста ри пар кет, поста
вље на је нова под ло га са амор ти зе ри ма, 
ура ђе на је нео п ход на ниве ла ци ја и поста
вљен нови пар кет.

Уре ђу ју се и сви ула зи у Спорт ски цен
тар, ход ни ци и свла чи о ни це.

Тако ђе, у току су радо ви на пла тоу тако 
да је укло њен ста ри, дотра ја ли мер мер 
који ће бити заме њен некли за ју ћим гра ни
том.

Поред тога, поста вљен је и видео над
зор, док су почет ком неде ље запо че ли 
радо ви на заме ни расве те у Вели кој хали, 
која ће тако бити пот пу но спрем на за сва 
буду ћа так ми че ња. 

Поно во Зим ски 
фут сал тур нир

Спорт ски цен тар „Рума“ биће ове годи
не дома ћин Зим ског фут сал тур ни ра 
2022./23. који се поно во орга ни зу је, у 
циљу да Рума опет буде на мапи нај бо
љих зим ских тур ни ра. Спорт ски цен тар је 
рено ви ран  поста вљен је нови пар кет и 
ново осве тље ње тако да и уче сни ке тур
ни ра и публи ку оче ку ју знат но бољи 
усло ви за игру и нави ја ње.

Тур нир почи ње 21. децем бра, а рок за 
при ја вљи ва ње еки па је 19. децем бра. 
Наград ни фонд за ово го ди шњи тур нир је 
мили он дина ра, а при пре мље ни су и 
број ни покло ни и изне на ђе ња за публи ку.

Орга ни за то ри Зим ског фут сал тур ни ра 
су Спорт ски цен тар, Општин ски фуд бал
ски савез и Спорт ски савез уз покро ви
тељ ство локал не само у пра ве. С. Џ.

ПВК „СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ 
МИТР О ВИ ЦЕ

Успех на два
пли вач ка митин га

На Међу на род ном пли вач ком митин гу 
који је про шлог викен да одр жан у Пан че ву 
уче ство ва ло је шест пли ва ча ПВК „Срем“ 
из Срем ске Митро ви це. Стра хи ња Дрма
но вић осво јио је јед но „зла то“, две сре бр не 
и брон за ну меда љу. Бошко Ђекић осво јио 
је јед ну злат ну меда љу а Мате ја Видо вић 
сре бр ну. Обо ре но је 36 клуп ских рекор да. 
Андреј Моц ко и Мир на Љуби са вље вић 
попра ви ли су сво је резул та те у све чети
ри дисци пли не.  Дан касни је, 21. новем бра 
2022. годи не на так ми че њу у Бече ју Мате ја 
Видо вић постао је апсо лут ни побед ник на 
3000 мета ра, оста вив ши иза себе наред ног 
так ми ча ра за неве ро ват них седам мину та. 
Мате ја Видо вић дефи ни тив но изра ста у 
нај бо љег пли вач ког мара тон ца у Срби ји.
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ЛСК И ЛСКовци – ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА: ГОРАН СТА НИЋ

Нај бр же лево кри ло ЛСКа
Ста нић је играо на пози ци ји левог кри ла. Позна ва о ци фуд ба ла, они вер ни ЛСКови 

нави ја чи који су тих годи на пра ти ли сва ку утак ми цу и код куће и у гости ма кажу да је 
био добар тех ни чар. Имао је одли чан цен тар шут, али могао је без про бле ма да игра 
и „један на један“, добар дри блер и изу зет но брз, јед ном реч ју ком пле тан играч 
каквог се данас не би одре као ни један прво ли га шки клуб 

Горан Ста нић (58) остао је упам ћен 
као нај бр же лево кри ло ЛСКа. Њего
ва играч ка кари је ра поче ла је 1982. 
годи не. За раз ли ку од мно гих ЛСК
ових прво ти ма ца, Ста нић није дуго 
играо у под млат ку. Већ после јед не 
полу се зо не оди гра не за под мла дак, 
почео је да игра у првом тиму. А како 
је сам у сво јој испо ве сти за М нови не 
при знао, у раним дечач ким дани ма и 
није баш хтео да игра фуд бал. Одра
стао је у Лаћар ку у Ули ци Нико ле 
Тесле, а бли зи на Саве је нека ко дик
ти ра ла и инте ре со ва ња, купа ње, 
пеца ње ... фуд бал није био висо ко 
ран ги ран. Мада, пика ње лоп те било 
је зајед нич ки име ни тељ гене ра ци ја ма 
деча ка које су у Лаћар ку одра ста ле 
седам де се тих и почет ком осам де се
тих годи на. 

Кажу да је тале нат као вода, увек 
про на ђе пра ви пут. Тако је било и са 
Гора ном Ста ни ћем. Иако пома ло 
резер ви сан пре ма фуд ба лу, Ста нић је 
ипак заи грао за први тим ЛСКа и то у 
годи на ма када није било лако поста ти 
прво ти мац лаћа рач ких „зеле но – 
белих“. Очи глед но да његов тале нат 
није остао непри ме ћен.   

– Као дете нисам хтео да играм 
фуд бал, има ли смо ми овде дру ге 
зани ма ци је. Јед ном сам оти шао на 
ЛСКово игра ли ште, али ми се нешто 
није сви де ло... Дру ги пут ме је одвео 
ком ши ја Јови ца Јоја Дро бац (одли чан 
ЛСКов фуд ба лер, прим. аут.), али 
тада сам већ имао седам на ест и по 
годи на, тако да сам за под мла дак 
оди грао јед ну полу се зо ну и одмах 
пре шао у први тим. Са мном је тад 
ушао и Лале Вуле тић. Била је то 
8283. годи на, а у ЛСКу су игра ли  
Вла да Мал ба шић, Иви ца Гом бар, 
Душан Дудуш Пет ко вић, и оста ли 
одлич ни фуд ба ле ри поред којих се 
није лако могло ући у први тим. У 

почет ку сам поне кад ула зио у први 
тим, јер нисам могао од њих тро ји це, 
то су били супер игра чи, сјај на ЛСК
ова гене ра ци ја, каже Ста нић и дода је 
да је стан дард ни прво ти мац постао 
после годи ну дана.

Ста нић је играо на пози ци ји левог 
кри ла. Позна ва о ци фуд ба ла, они вер
ни ЛСКови нави ја чи који су тих годи
на пра ти ли сва ку утак ми цу и код куће 
и у гости ма кажу да је био добар тех
ни чар. Имао је одли чан цен тар шут, 
али могао је без про бле ма да игра и 
„један на један“, добар дри блер и изу
зет но брз, јед ном реч ју ком пле тан 
играч каквог се данас не би одре као 
ни један прво ли га шки клуб. 

– У моје вре ме ЛСК је играо у Срем

ској лиги, после је то била Ново сад
ско – срем ска, у сва ком слу ча ју јак 
ранг. Индекс, Кабел то су били ти клу
бо ви, ско ро цела Вој во ди на. Моја 
гене ра ци ја је игра ла у Купу са субо
тич ким Спар та ком, али ја тада нисам 
играо, био сам у вој сци. Сре ма смо 
побе ђи ва ли редов но, сећа се Ста нић. 

Тих осам де се тих годи на била је 
при ви ле ги ја игра ти за ЛСК. Кон ку рен
ци ја је била опа сна, ранг јак, а три би
не у цен тру Лаћар ка пуне. Онда су 
дошле рат не деве де се те и фуд бал и 
ЛСК су поде ли ли суд би ну целог дру
штва и држа ве.

Ипак, при се ћа ју ћи се оних лепих 
тре ну та ка и дана про ве де них у ЛСКу 
Ста нић каже да је нај ду же играо са 
гол ма ном Пани ћем, Дра га ном Вет ми
ћем, Божом Вуко ли ћем, Иви цом Гом
ба ром, Војом Дивља ком. Био је ту и 
Чеда Лужа јић, Дра ган Хај ду Лај чи ка ... 
и мно ги дру ги. 

Што се тре не ра тиче, мно ги су се 
про ме ни ли за вре ме Ста ни ће ве ско ро 
десе то го ди шње кари је ре.

– Били су ми тре не ри Ђор ђе Милан
ко вић, Миро слав Бала шћак, Гој ко 
Петро по љац Ђуса, Бог дан Ради во јев 
Џегер. Бран ко Хер цег Масак је био 
крат ко. Кад је пре стао да игра и Дра
ган Јова но вић ми је био тре нер. Сви 

Сви у поро ди ци Ста нић су били 
веза ни за ЛСК, а ЛСКове утак ми це су 
биле дога ђај.

– Дру го је то вре ме било, није било 
теле ви зо ра, теле фо на ... ЛСКове 
утак ми це су биле дога ђај за цело 
село. Мој мато ри је ишао на сва ко 
госто ва ње. Има ли смо један ауто бус 

само за нави ја че. И ево шта се деси, 
моја сестра Гоца про да је ула зни це, ја 
играм, тата Живо јин је редар, а мама 
је спре ма ла и пра ла дре со ве.  И 
неде љом смо сви на утак ми ци, никог 
нема код куће. И онда дођу лопо ви и 
покра ду нам пили ће из дво ри шта, 
при се ћа се уз смех Горан Ста нић.

Сви Ста ни ћи на утак ми ци
а пили ћа нема ...

ИГРА ТИ ЗА ЛСК БИЛО ЈЕ ПИТА ЊЕ 
ПРЕ СТИ ЖА: Горан Ста нић

СА ЈЕДНОГ ОД ТУРНИРА У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ: Горан Станић у најбољој 
форми
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су они били добри, али нека ко сам са 
Бала шћа ком нај бо ље сара ђи вао. 
Сећам се кад је Џегер деве де се тих 
годи на дошао, тад није било ничег, 
игра чи се осу ли, напу сти ли, она био 
млад, луд, пун енту зи ја зма, нико га 
није ни пла ћао,  и зачу до у свом том 
расу лу добро смо игра ли, каже Ста
нић и дода је да је ЛСК увек имао и 
сво је док то ре, Божу Бед на ра и Нема
њу Љуби ши ћа Поцу.

Што се тиче самог клу ба Ста нић 
каже да је ЛСК увек водио рачу на о 
сво јим игра чи ма. Наро чи то док је 

пред сед ник клу ба био Бошко Нин ко
вић.

– Путо ва ло се, ишло се на при пре
ме, било публи ке на три би на ма, жен
ске наро чи то, нагла ша ва кроз смех 
наш саго вор ник и дода је да се води ло 
рачу на о фуд ба ле ри ма. 

– Увек су се тру ди ли да помог ну и 
око запо сле ња, шко ле, попра вља ња 
оце не ... Мно го сам про пу то вао као 
играч ЛСКа, а први виски у живо ту 
сам попио код Бошка Нин ко ви ћа у 
Комо ри. Био је то човек од ути ца ја и 
мно го је зна чио за клуб, каже Ста нић.

То је било ЛСКово злат но доба, 
када су сви хте ли у ЛСК, и Лаћар ци и 
Митров ча ни. Како каже Ста нић, сви 
су срља ли у ЛСК. 

– Кад сам као млад ушао у први тим 
још су игра ли Марин ко Дивљак и Бра
ни слав Пеј но вић Пене, а кад сам 
завр шио имао сам 35 годи на, а са 
мном су игра ли клин ци од 18 годи на. 
И већ на кра ју кари је ре ме звао Дра
ган Јова но вић да наста вим, али 
нисам више хтео. Играо сам и са 
Мила ном Баби ћем, Белим Пејо ви ћем, 
Јови цом Поло ви ном. Било је из Ман
ђе ло са њих шест – седам, и сви су 
били добри, из Митро ви це су игра ли 
Цука, Кеза поли ца јац ... Било је пита
ње пре сти жа игра ти за ЛСК, завр ша
ва сво ју при чу нај бр же ЛСКово лево 
кри ло, Горан Ста нић. С. Ћосић

ЕКИ ПА ЛСКа ИЗ 1995. ГОДИ НЕ: Сто је: Ђор ђе Ско ру пан, гол ман Дра ги ша Панић, Бошко Боле Лаза ре вић,
Божа Вуко лић, Горан Петро по љац, Момир Мома Дро нић, тре нер Миро слав Бала шћак. Чуче: Лазар Лале Вуле тић,
Иви ца Гомба р, Горан Ста нић, Жељ ко Шеик Сиба, Миро слав Дерењ 

СА ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ: Стоје: Голман Стеван Томић Ашов,
Воја Дивљак, Горан Станић, Предраг Марковић Цука. Чуче: Ивица Гомбар,
Јовица Половина, Драган Ветмић, Божа Вуколић

Као и сва ки играч у нава ли, Ста нић 
је у кари је ри имао гад них окр ша ја са 
про тив нич ким одбрам бе ним игра чи
ма. На пита ње какви су били сусре ти 
са про тив нич ким беко ви ма крат ко 
одго ва ра:

– Крва ви, не пам тим.
Даље каже да је код куће било тако 

– тако, али на стра ни је зна ло да 
буде баш незгод но.

– Одре де јед ног за мене и јед ног за 
Иви цу Гом ба ра, а они само „поли ва
ју“. Не можеш ти ту ни побе ћи. Код 
куће још и нека ко, али на стра ни, 
исту ку те само тако. Пљу ва ли су ме, 
гађа ли, сва шта је било, каже Ста нић 
и дода је да се тада игра ло оштри је. 

Удри ...
поли вај ...
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

 Че ка ју ћи Бра зил
Бро ји мо са те до на шег де би ја на 

ак ту ел ном Свет ском пр вен ству у 
Ка та ру. Цир кус је по чео у не де љу 

утак ми цом из ме ђу до ма ћи на и Еква до
ра, ко ју су Ју жно а ме ри кан ци до би ли са 
2:0. Ути сак је да је Ка тар ипак пре сла
ба еки па за ова ко ве ли ко так ми че ње, 
али има ју још две утак ми це да нас уве
ре у су прот но. 

Нај бо љи на чин да се пре кра ти вре ме 
до ду го оче ки ва ног окр ша ја са Бра зи
лом је сте ба ви ти се не ким фуд бал ским 
и оним ма ло ма ње фуд бал ским те ма
ма ко је пра те овај не сва ки да шњи тур
нир. Као што је сви ма већ по зна то, 
мно ге кон тро вер зе су ис пра ти ле из бор 
ове ма ле зе мље са Бли ског ис то ка за 
до ма ћи на Свет ског пр вен ства. 2010. 
го ди не Ка тар је до био до ма ћин ство и 
већ та да су по диг ну те обр ве ши ром 
фуд бал ског све та. Глав но пи та ње је 
би ло ка ко уоп ште зе мља ко ја има са мо 
је дан из гра ђен ста ди он уоп ште мо же 
да до би је ор га ни за ци ју нај ве ће свет ске 
фуд бал ске смо тре. Исти на, ФИ ФА је у 
свом ду го роч ном про гра му до 2030. 
го ди не има ла у пла ну да ор га ни за ци ју 
по ве ри не кој арап ској зе мљи, али је 
нај ве ћи про блем би ла фуд бал ска 
ин фра струк ту ра.

Ка тар је иза шао са ам би ци о зним 
пла ном да за 12 го ди на из гра ди се дам 
ста ди о на и обез бе ди ком плет ну по др
шку за ин ва зи ју ми ли он и по на ви ја ча 
са свих стра на све та. Луд по ду хват 
узев ши у об зир да ова ма ла зе мља 
има по пу ла ци ју не што ма њу од три 
ми ли о на љу ди.

На рав но, мо ра ло је све то би ти 
до бра но под ма за но, а ала ве гла ве ко је 
во де ФИ ФУ се ни су га ди ле на арап ске 
нов це. Та ко Ка тар по ста де до ма ћин 
пр вен ства ко је ће се пр ви, а мо жда и 
по след њи пут, од и гра ти то ком зи ме. 
Јер се игра усред пу сти ње.

Оно што је ура ђе но у Ка та ру у 
по след њих 12 го ди на мо же ући у уџ бе
ни ке као при мер ка ко се уз до бру и 
па мет ну ор га ни за ци ју, пот по мог ну ту 
бр дом нов ца, мо же на пра ви ти чу до. 
Са гра ђе но је се дам пот пу но но вих ста
ди о на. Нај ве ћа уда ље ност из ме ђу два 
ста ди о на је са мо 100 ки ло ме та ра. Ура

ђе на је ком плет на са о бра ћај на ин фра
струк ту ра ко ја по ве зу је све бит не тач
ке, укљу чу ју ћи и ме тро.

На рав но, не ће сви ста ди о ни за др жа
ти функ ци ју ко ју ће има ти на овом 
Свет ском пр вен ству. Не ки ма ће ка па
ци тет би ти знат но сма њен по сле Мун
ди ја ла, док ће је дан би ти пре тво рен у 
уни вер зи тет ски цен тар. Нај за ни мљи
ви ји ста ди он је онај ко ји је на пра вљен 
од брод ских кон теј не ра и пред ви ђе но 
је да бу де ра ста вљен ка да про ђе цео 
цир кус. И да, је дан ста ди он су ком
плет но сру ши ли па по но во на пра ви ли, 
а ре ци кли ра ли су 90 по сто ма те ри ја ла.

Још је дан ку ри о зи тет овог Пр вен ства 
је то што сви ста ди о ни, осим оног од 
ле го коц ки ца, има ју кли ме. И то ка кве. 

Рас хлад ни си сте ми су по ста вље ни 
по ред са мог те ре на и хла ди ће цео ста
ди он укљу чу ју ћи и три би не. По себ но 
ди зај ни ра ни кро во ви не ће до зво ли ти 
ве тру да ула зи у обје кат.

И тра ву су лу ди Ара пи на пра ви ли 
по себ но за ову при ли ку. За ту на ме ну 
су осно ва ли ис тра жи вач ки цен тар да 
би про из ве ли тра ву ко ја ће би ти от пор
на на су ро ве кли мат ске усло ве. По што 
кро во ви пра ве сен ку на ве ћем де лу 
те ре на, тра ва ће по сле утак ми ца има
ти ве штач ко осве тље ње ко је ими ти ра 
сун це.

Ка да се го во ри о уло же ном нов цу, ту 
до ла зи мо до не ве ро ват не ци фре. При
ме ра ра ди, у Свет ско пр вен ство у Бра
зи лу уло же но је до сад нај ви ше па ра. 

Спо ми ње се ци фра од око 14 ми ли јар
ди до ла ра. Ка тар је уло жио 200 ми ли
јар ди. На рав но, пи та ће се сви, на че га 
су спич ка ли то ли ке нов це. На ста ди о не 
је оти шло „са мо“ око 10 ми ли јар ди. 
Оста так је уло жен у про јек те ко ји су ту 
да оста ну, а не са мо да има ју јед но
крат ну на ме ну.

Ка тар је сам по се би мно го чуд на 
зе мља, ујед но и ја ко за ни мљи ва. Пре
бо га та је, а во де је љу ди ко ји су ма хом 
шко ло ва ни на пре сти жним уни вер зи те
ти ма ши ром све та. По ку пи ли су зна ње 
и до не ли га у сво ју зе мљу и са да пра ве 
рај на зе мљи.

Ипак, тај ма ли рај има и сво ју дру гу, 
ону мрач ну стра ну. Мно го се при ча о 
угро жа ва њу људ ских пра ва. Нај ви ше 
жен ских и пра ва ЛГБТ по пу ла ци је. 
Ве ли ки је иза зов и кул ту ро ло шки су дар 
све то ва по се та ово ли ког бро ја стра на
ца ма лој зе мљи ко ја жи ви по сво јим 
ри го ро зним вер ским пра ви ли ма. До ма
ћи ни ће у што ве ћој ме ри гле да ти да 
иза ђу у су срет го сти ма у по гле ду то че
ња ал ко хо ла и ма ха ња геј за ста ви ца ма 
на ста ди о ну, али исто та ко на гла ша ва ју 
да се њи хо ва тра ди ци ја мо ра по што ва
ти. Че кај те да вам до ђу пи ја ни Ен гле зи.

Још јед на мр ља на овој на из глед 
бај ко ви тој при чи је и чи ње ни ца да 
је  ве ле леп ни гра ђе вин ски по ду

хват ко ји је ко штао ми ли јар де, уне сре
ћио хи ља де рад нич ких по ро ди ца. 
Углав ном је рад на сна га до вла че на из 
си ро ма шних зе ма ља, а број ни су из ве
шта ји ор га ни за ци ја ко је се ба ве људ
ским пра ви ма да су ти му че ни ци че сто 
др жа ни ми мо сво је во ље у не кој вр сти 
ро бо вла снич ког од но са. Зва нич на ста
ти сти ка зе мље до ма ћи на Свет ског 
пр вен ства ка же да је у про це су из град
ње по ги ну ло „све га“ три рад ни ка. Не ки 
дру ги из во ри, пак, ка жу да та ци фра 
иде до 7.000. Је зи во.

Елем, че твр так је дан за окр шај са 
Бра зи лом. Сви смо ми већ ис ку сни 
се лек то ри и не ма по тре бе са да па ла
му ди ти о так ти ци. Би ће при ли ке у 
на ред ним не де ља ма. Са мо не ка мом
ци иза ђу на те рен и из ги ну је дан за 
дру гог. На гра да ће до ћи. Пре или 
ка сни је.

Ка тар је иза шао са ам би
ци о зним пла ном да за 12 

го ди на из гра ди се дам ста
ди о на и обез бе ди ком

плет ну по др шку за ин ва зи
ју ми ли он и по на ви ја ча са 

свих стра на све та. Луд 
по ду хват узев ши у об зир 
да ова ма ла зе мља има 
по пу ла ци ју не што ма њу 
од три ми ли о на љу ди

ШАХ КЛУБ МЛА ДОСТ ПО ДРУ ГИ ПУТ ДЕО ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ 
Ново па зов ча ни међу нај бо љи ма

Шах клуб Мла дост из Нове Пазо ве 
поно во је постао поча сни члан Прве лиге 
Срби је, гру па Вој во ди на. Овај клуб, који 
има тра ди ци ју дугу већ 68 годи на, је на 
првен ству Дру ге лиге које је одр жа но у 
Сен ти од 4. до 11. новем бра, био нај у спе
шни ји са 23 меч  бода и 41 пое ном. 

Осам на е сто го ди шњи Милан Стан ко вић 
из Ста рих Бано ва ца је са седам годи на 
почео да игра шах са баком и од тада је 
љубав само расла. Ново па зо вач ки шахов
ски клуб је 2019. годи не тако ђе у новем
бру пости гао исто риј ски успех ушав ши 
први пут међу прво ли га ше без ијед ног 

пора за. У так ми чар ској 2023. годи ни заи
гра ће уз пуно енту зи ја зма.  Овај клуб тре
нут но бро ји око 50 чла но ва а под се ти мо 
да је акту ел ни шам пи он Срби је у шаху 
упра во веле мај стор Алек сан дар Инђић из 
Ста ре Пазо ве који је дуго био део ново па
зо вач ке шахов ске зајед ни це. З. К.
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ОВАН: До но си те низ 
ва жних од лу ка и де лу
је те од луч но у сво јим 
на ме ра ма пред са рад

ни ци ма. Пре о ста је вам да спро ве
де те у де ло све оно што сте уго ва
ра ли у про те клом пе ри о ду. Не ма 
по тре бе да се рас пра вља те са 
не ис то ми шље ни ци ма и да гу би те 
вре ме на не ке спо ред не си ту а ци је. 
Има те до бар осе ћај а љу бав ни 
до га ђа ји ко је на слу ћу је те на ја вљу
ју сре ћан рас плет. 

БИК: Де лу је те по зи
тив но и ан га жо ва ни 
сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да 

пре не се те ства ра лач ки им пулс и 
кре а тив ну енер ги ју на сво ју око ли
ну што вам олак ша ва оства ре ње 
мно гих пла но ва ко је има те. Не ма 
по тре бе да се упу шта те у не ке 
нов ча не ри зи ке или да се за ду жу
је те. Па жљи ви је ослу шкуј те по ру
ке ко је до би ја те од бли ских осо ба. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Про ла зи
те кроз раз ли чи те 
фа зе ства ра лач ког 
рас по ло же ња и ста ло 

вам је да се би обез бе ди те оп ти
мал не усло ве. Обра ти те па жњу на 
ре ак ци ју бли же око ли не, јер по не
кад не же ли те да при хва ти те кри
ти ку. У од но су са љу бав ним парт
не ром че сто пре у зи ма те ак тив ну 
уло гу и спрем ни сте да про ме ни те 
не ке за јед нич ке на ви ке ко је вас 
спу та ва ју. 

РАК: По треб но је да 
осми сли те до бар план 
и да оста не те до след
ни у сва кој фа зи спро

во ђе ња, по себ но ка да се на ла зи те 
пред са рад ни ци ма ка да вас оспо
ра ва ју. На кон ду жег по слов ног 
убе ђи ва ња си ту а ци ја ће се про ме
ни ти у ва шу ко рист. Пре пла вље ни 
сте раз ли чи тим ми сли ма и емо ци
ја ма та ко да па жљи во од ме ра ва те 
до бру при ли ку у ко јој мо же те да 
из ра зи те сво је же ље. 

ЛАВ: Све ко ри сне 
ин фор ма ци је мо гу да 
вам олак ша ју успе шно 
ре ша ва ње не ких 

по слов них пи та ња ко ја има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је ко је 
вам да је јед на ис ку сна осо ба, 
не ма раз ло га да од ба цу је те не ке 
иде је са мо за то што вам зву че 
су ви ше ап стракт но.  Ако вам је 
ста ло да по бољ ша те од нос са 
во ље ном осо бом он да по ка жи те 
ви ше раз у ме ва ња за кри те ри ју ме 
ко је ко ри сти дру га стра на. 

ДЕ ВИ ЦА: Мо жда све 
ин фор ма ци је са ко ји
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

по у зда не кри те ри ју ме, али без 
ве ли ких иза зо ва не ма ни ве ће 
по слов не афир ма ци је. По тру ди те 
се да пра вил но до зи ра те свој ства
ра лач ки им пулс. Про ла зи те кроз 
фа зу осци ла ци ја, скло ни сте 
че стим про ме на ма у по на ша њу и 
рас по ло же њу. По вре ме но вам је 
те шко да пра вил но ускла ди те свој 
љу бав ни ри там у од но су са бли
ском осо бом. 

ВА ГА: Раз ми сли те о 
про ме ни од ре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у до го во ру са са рад

ни ци ма ка ко би сте по бољ ша ли 
сво ју по слов ну по зи ци ју. Сло бод
но мо же те да ин си сти ра те на сво
јим иде ја ма, јер има те вр ло по у
зда не по ка за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном за но су спрем ни 
сте да учи ни те не што по себ но 
ка ко би сте им пре си о ни ра ли свог 
парт не ра. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бар пред о се ћај и 
успех вам се на ла зи 
на до хват ру ке. Нај ви

ше ће вас об ра до ва ти фи нан сиј
ско по бољ ша ње и бо љи ма те ри
јал ни стан дард. Не са мо да има те 
до бре по слов не про це не већ 
до би ја те и но ви број при ста ли ца 
та ко да у ве ћи ни си ту а ци ја про ла
зи те лак ше и бо ље од дру гих. 
Осе ћа те да се на ла зи те на емо
тив ној пре крет ни ци и ра до при
хва та те раз не иза зо ве. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко вам 
да је ко ри сне су ге сти је 
ко је ла ко мо же те да 
при ме ни те при ли ком 

ре ша ва ња озбиљ них пи та ња. 
По тру ди те се да пра вил но до зи
ра те свој ства ра лач ки им пулс са 
за јед нич ким ин те ре си ма ка ко 
би сте на нај бо љи на чин ускла ди
ли раз ли ке ко је по сто је у ми шље
њу или ис ку ству. Има те ути сак да 
вам парт нер ус кра ћу је од ре ђе не 
ин фор ма ци је из ва ма пот пу но 
не по зна тих раз ло га. 

ЈА РАЦ: Де лу је те ве о
ма опре зно и не же ли
те пре ви ше да ри зи ку
је те у по слов нофи

нан сиј ским пре го во ри ма. Ипак, 
мо ра ће те да се су о чи те са не ким 
иза зо ви ма ко ји ни су по ва шој 
во љи или уку су. За тра жи те на 
вре ме до бар са вет од јед не ста
ри је осо бе На кра ју ће се све 
ре ши ти у ва шу ко рист. При жељ ку
је те ви ше раз у ме ва ња и не жно сти 
у љу бав ном од но су. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Обра ти те 
па жњу на но ве про фе
си о нал не мо гућ но сти, 
ка ко би сте про ши ри ли 

са зна ње и по бољ ша ли сво ју укуп
ну по зи ци ју. Ако пре пу сти те да 
ства ри са ме иду сво јим то ком не ко 
дру ги из не на да мо же да вас пред
у хи три. Свет око се бе по сма тра те 
дру га чи јим очи ма или у ве дрим 
то но ви ма осе ћа те се за до вољ но и 
срећ но уз во ље ну осо бу. 

РИ БЕ: Осла ња те се 
на сво је пре го ва рач ке 
ма ни ре јер да без 
до бре при пре ме пла

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

VREMEPLOV
23. но вем бар

1855. У Сен ти ро ђен Сте ван 
Сре мац, нај и зра зи ти ји пред
став ник срп ске ху мо ри стич ке 
про зе и је дан од нај зна чај ни јих 
пи са ца срп ског ре а ли зма.

24. но вем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Јан сон Та сман ју жно од 
Ау стра ли је от крио остр во и 
на звао га Ван Ди ме но ва 
Зе мља, ка сни је ње му у част 
на зва но Та сма ни ја. 
1859. Об ја вље на књи га ен гле
ског при род ња ка Чар лса Дар
ви на „По ре кло вр ста”. 

25. но вем бар
1969. Члан “Битлса” Џон Ле нон 
вра тио је ти ту лу Ре да Бри тан
ске Им пе ри је ко ју му је 1965. 
до де ли ла кра љи ца Ели за бе та 
II, у знак про те ста због по др
шке Ве ли ке Бри та ни је агре си ји 
САД у Ви јет на му и бри тан ске 
по ли ти ке у ни ге риј ској про вин
ци ји Би ја фра.

26. но вем бар
1940. Нем ци су у оку пи ра ној 
Вар ша ви у Дру гом свет ском 
ра ту по че ли да огра ђу ју део 
гра да од ко јег су на пра ви ли 
ге то за око по ла ми ли о на пољ
ских Је вре ја. 
1942. У Би ха ћу је у Дру гом 
свет ском ра ту осно ва но Ан ти
фа ши стич ко ве ће на род ног 
осло бо ђе ња Ју го сла ви је, а 54 
де ле га та су иза бра ла Из вр шни 
од бор АВ НОЈа са др Ива ном 
Ри ба ром на че лу.

27. но вем бар
1919. У окви ру Вер сај ске 
ми ров не кон фе рен ци је по сле 
Пр вог свет ског ра та Бу гар ска 
пот пи са ла до ку мент ко јим је 
До бру џа при па ла Ру му ни ји, 
ис точ на Тра ки ја Грч кој, а гра
до ви Ди ми тров град, Бо си ле
град и Стру ми ца Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

28. но вем бар
1830. У Бе о гра ду, на Та шмај
да ну, у при су ству кне за Ми ло
ша и бе о град ског па ше, све ча
но про чи тан ха ти ше риф тур
ског сул та на Мах му да II о ау то
но ми ји Ср би је. Тур ци по том 
про да ли има ња Ср би ма и 
на пу сти ли Бе о град.
2000. Пар ла мент Хо лан ди је 
одо брио за кон ко јим се до пу
шта ју еу та на зи ја и са мо у би
ство уз по моћ ле ка ра. Хо лан
ди ја та ко по ста ла пр ва зе мља 
ко ја је ле га ли зо ва ла ту прак су.

29. но вем бар
1864. У Сент Кри ку у аме рич кој 
др жа ви Ко ло ра до је ди ни ца 
пу ков ни ка Џо на Чи винг то на 
ма са кри ра ла нај ма ње 400 
Че је на и Ара па хо са, ко ји су се 
пре да ли уз прет ход но до би је ну 
до зво лу да се уло го ру ју.
1941. На бр ду Ка ди ња ча код 
Ужи ца у Дру гом свет ском ра ту 
из ги нуо Рад нич ки ба та љон, 
шти те ћи глав ни ну пар ти зан
ских сна га.

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) но вем бар    
Све ти апо сто ли Олимп, Ераст, 
Ро ди он и дру ги с њи ма

Че твр так, 24. (11) но вем бар    
Све ти ве ли ко му че ник Ми на; 
Све ти краљ Сте фан Де чан ски

Пе так, 25. (12) но вем бар    
Све ти Јо ван Ми ло сти ви; Пре по
доб ни Ник Си нај ски

Су бо та, 26. (13) но вем бар    
Све ти Јо ван Зла то у сти, Па три
јарх ца ри град ски

Не де ља, 27. (14) но вем бар    
Све ти апо стол Фи лип; Св. Гри
го ри је Па ла ма (Бо жић не по кла
де)

По не де љак, 28. (15) но вем бар    
Све ти му че ни ци Гу ри је, Са мон 
и Авив (По че так по ста)

Уто рак, 29. (16) но вем бар    
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Ма теј

Crkveni
kalendar

Гу лаш из рер не
По треб но: 300 гр јаг ње ти не, 

300 гр ју не ти не, 20 гр ма сла ца, 2 
гла ви це лу ка, би бер, со, 2 ка ши ке 
бра шна, 750 мл су пе, 100 гр 
па вла ке, 200 гр шам пи њо на, 150 
гр гра шка, ма ло чи ли па при ке.

При пре ма: Ме со исе ћи на коц
ке сред ње ве ли чи не, те га пре
при жи ти на уљу, до да ти лук и 
ње га ма ло пре пр жи ти па до да ти 
со и би бер и сма њи ти тем пе ра ту
ру. За тим пре ко то га по су ти бра
шно и још ма ло пре пр жи ти ме ша
ју ћи. За тим до да ти су пу од по вр ћа 
и чи ли пап ри ку. До да ти из ре за не 
шам пи њо не и гра шак и про ме ша
ти. Ва тро стал ну или зе мља ну 
по су ду по кло пи ти и ста ви ти да се 
пе че и прет ход но за гре ја ној рер ни 
на 200°С око 90 ми ну та. 

• Нас дво је се мно го леп
ше не ма мо, не го што се 
ви сви има те...
• Во лим је као да ми 
не ко бра ни ..
• Ми ко ји не тра жи мо 
пре ви ше, обич но до би
је мо ни шта.


