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ИСТОРИЈАТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месна заједница „Сава Ковачевић” припада југозападном делу града Зрењанина.
Простире се на удаљености од 4.5 километара од самог центра града а граничи се са
месним заједницама „Берберско – Болница” и „Мужља”.
Насеље је добило име по народном хероју из Другог светског рата Сави Ковачевићу,
команданту треће ударне дивизије Народно ослободилачке војске Југославије.

(Дом месне заједнице 1969. године)
Насеље је грађено између 1961. и 1970. године као привремени смештај за раднике и
социјално угрожено становништво.
Сви изграђени станови били су идентични. Зидови су били црни од шљаке којом су и
грађени. У становима је била само једна чесма и то у просторији која је била намењена за
кухињу. Испред сваког станa, био он двособан или једнособан налазила се башта. Баште су
биле ограђене и преграђене жицом.
Станови су први пут окречени у пролеће 1967. године. Кречење је организовао привремено
изабрани Савет од 15 - МОССРН – извршног одбора. Плаћање је извршено добровољним
прилозима грађана и прилозима које је прикупљала организација ССРН преко свог одбора
за припрему стварања МЗ. Одбор су сачињавали: Бјелогрлић Сретен, Ковачевић Никола,
Пећанац Боро, Миланков Лазо, Мијук Лазар, Опачић Душан и Селеши Иштван.
Овај привремени орган за стварање МЗ „Сава Ковачевић“ основан је на седници МО 15- те
МО ССРН дана 17. марта 1967. године.
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У то време новоизграђено насеље није имало име, звали су га „Колонија два“. Насеље се
после тога звало и „Мужљанска колонија”, а садашњи назив je „Нова колонија”.

(изградња станова 1964. године)
У насеље се долазило из два правца: аутобуском линијом бр. 4 до Берберског насеља, а
одатле пешке, по турској калдрми којим се није могло возити ни бицикло. Други правац је
био од града преко Мужљанског моста на Бегеју, до прве раскрснице, одатле опет пешице,
калдрмом. Није било ни пешачке стазе.
Првих година у насељу није било ни једне продавнице, а досељена деца су у школу ишла у
град.
Данас, педесет година касније, месном заједницом управља 12- ти Савет Месне заједнице
и бори се и даље за побољшање услова живота грађана.
Чланови Савета су:
1. Радета Чворовић, Председник Савета Месне заједнице
2. Душко Кокир, Заменик председника Савета (преминуо 12.10.2015.)
3. Илија Мандић, Заменик председника (изабран 02.11.2015. године)
4. Никола Танкосић
5. Горан Пош
6. Бошко Кошутић
7. Милета Попов
8. Слободан Божин
9. Љубомир Вуковић
9. Зденка Тадић, кооптирана у Савет МЗ 02.11.2015.
Секретар Месне заједнице је Марица Кричкић.
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О НАРОДНОМ ХЕРОЈУ САВИ КОВАЧЕВИЋУ

Рођен је 25. јануара 1905. године у селу Нудолу, близу Грахова, код Никшића. Потиче из
земљорадничке породице Благоја и Јоване Ковачевић.
Још у раној младости, под утицајем свог старијег брата Николе Ковачевића, приступио је
револуционарном покрету, а члан Комунистичке партије Југославије постао је 1925.
године.
После окупације Краљевине Југославије, априла 1941. године, Сава је као члан Окружног
комитета КПЈ за Никшић, активно учествовао у припреми Тринаестојулског устанка.
У јесен 1941. године Главни штаб НОП одреда за Црну Гору и Боку га је именовао за
команданта Никшићког партизанског одреда, који је убрзо нарастао на десет батаљона.

У најтежем периоду Пете непријатељске офанзиве, јуна 1943. године, Сава је постављен
за команданта треће ударне дивизије. Дивизији је тада пао најтежи задатак - да буде
заштитница Главне оперативне групе, да штити Централну болницу и изврши пробој из
окружења. У десетодневним борбама под Савином командом, дивизија се борила с
непријатељем који је био готово двадесет пута бројнији, и учинила све да спасе рањенике
и изврши друге задатке. Чињени су покушаји да се нађе погодна могућност за пробој.
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У тешким борбама 11. и 12. јуна на Вучеву, под Маглићем, код Боровна, на десној обали
реке Сутјеске, одбијени су снажни удари непријатеља, спашена болница и направљен
покушај да се на левој обали Сутјеске образује мостобран. Дана 13. јуна, главне снаге
дивизије су пошле у општи напад на левој обали Сутјеске - дивизија је успела да потисне
непријатеља, али не и да сломи његов отпор на Кошуру, падинама Озрена, Ластве, Казана.
У најкритичнијем тренутку, Сава је одлучио да се новим јуришем изврши пробој - с
Пратећом четом и групом курира избио је у први стрељачки строј, заповедио јуриш, и
пуцајући из пушкомитраљеза, пошао напред и пао покошен непријатељевим рафалима.
Одлуком Врховног штаба НОЦ и ПОЈ, 6. јула 1943. године, проглашен је за народног
хероја, међу првим борцима НОВ и ПОЈ. Одлуком Президијума Врховног совјета
Совјетског Савеза одликован је Орденом Кутузова.
СПОМЕН БИСТЕ

(стара спомен биста 1976. година)

Израдио је Вук Бојовић.
Украдена 2006. године.

(нова спомен биста 2008. година)

Израдио је академски вајар Милош
Васиљевић.
Постављена у парку дома месне
заједнице 2011. године.
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ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА
1957.
1964.
1965.
1967.
1967.
1968.
1968.
1968.
1969.
1969.
1970.
1973.
1974.
1974.
1975.
1975.
1976.
1982.
1986.
1986.
1993.
1993.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2001.
2002.
2003.
2004.
2006.
2007.
2007.
2008.
2008.
2008.
2008.
2009.
2011.
2014.
2015.

Изградња Мужљанског моста
Оснивање насеља са основном инфраструктуром (путеви, водоводна и
електрична мрежа, јавна расвета)
Отворена прва продавница
Формиран привремени орган за оснивање Месне заједнице;
Формирање друштвено политичких организација и Црвеног крста
Донета одлука о изградњи дома месне заједнице
Формирана Месна заједница – Одлуком о измени Статута општине Зрењанин
Изабран први Савет МЗ
Изграђена прва пешачка стаза
Постављена прва јавна говорница
Завршена изградња станова – укупно изграђено 850 стамбених јединица
Изградња обданишта
Почела са радом здравствена амбуланта
Отворена Пошта
Изградња првог спортског игралишта
Основано спортско и културно-уметничко друштво „Херој Сава“
Постављена спомен биста Саве Ковачевића
Изградња телефонске мреже
Изградња спортског терена код Пескаре
Изграђена зубна амбуланта
Почетак изградње канализационе мреже
Почетак уређења Пескаре
Добили Октобарску награду града Зрењанина
Формиран Клуб пензионера и Актив жена
Реконструисана зграда дома месне заједнице
Изградња нове телефонске мреже – извршено раздвајање двојника
Одржан први турнир у фудбалу на мини голове
Купљен први рачунар за канцеларију месне заједнице
Реконструисан пијачни простор
Основан карате клуб „Младост – Сава Ковачевић“
Завршена изградња канализационе мреже
Започето уређење Пескаре као градског купалишта
Изграђено прво дечије игралиште
Отворене државна и приватна Апотека
Започето обележавање Бадње вечери
Изградња нове водоводне мреже
Реновирана зграде дома МЗ
Урађена нова спомен биста Саве Ковачевића
Започето организовање журке са Деда мразом за најмлађе становнике
Затворена Пошта
Почела са радом секција удружења „Пилатес и зумба“
Пресељена здравствена амбуланта у нову зграду
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КАРТА НАСЕЉА

Месна заједница обухвата следеће улице:
1. Ади Ендреа
2. Барска (од броја 2 - 14 и од броја 1 - 27)
3. Бранка Сурле
4. Девет Југовића
5. 9. Маја
6. Дрварска
7. Др. Михајла Предића
8. Ивана Мажуранића
9. Илинденска
10. Исидора Бајића
11. Јована Дучића
12. Крајишка
13. Мадач Имреа (парна страна)
14. Мала улица
15. Мариборска
16. Матије Гупца
17. Младости
18. Мостарска
19. Петра Мећаве
20. Радноти Миклоша
21. Ратка Павловића
22. Ровињска
23. Руђера Бошковића
24. Селеши Барбаре
25. Скопска
26. Тетовска
27. Шафарикова
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Сателитски снимак месне заједнице
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ДЕМОГРАФИЈА
Назив: Месна заједница „Сава Ковачевић” Зрењанин
Покрајина: Војводина
Управни округ: Средњобанатски
Општина: Зрењанин
Положај: Координате 45°21′30.1″N 20°23′29.8″E
Временска зона: средњоевропска, UTC+1
Надморска висина: од 74,21 до 78,50 m
Површина: 1,23km²
Број становника: 2929

Садашњи изглед зграде месне заједнице
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СТАНОВНИШТВО
Према попису становништва из 2011. године, у месној заједници „Сава Ковачевић“ живи
2.929 становника и то 1.509 жена и 1.420 мушкараца, што је у односу на попис
становништва из 2002. године када је на овом простору становало 3099 становника за
5,48% мање.
Овај податак је забрињавајући, млади одлазе у веће градове на школовање где по
завршетку школовања траже посао и углавном се не враћају у нашу средину.
Становништво је разнолико, као и целој Војводини. У добрим комшијским односима живе
Срби, Мађари, Македонци, Црногорци, Румуни, Роми, Албанци, Бошњаци, али тачне
податке о броју немамо, тако да их нећемо ни износити. Има много мешовитих бракова.
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Становништво према полу и старости, ПОПИС 2011.

Старост
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 - 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94
95 и више
укупно:

мушкарци
62
69
65
83
93
101
104
87
110
137
111
97
84
57
98
51
7
3
1
0
1420

жене
53
87
54
99
82
89
100
66
117
123
97
105
100
107
110
67
35
13
4
1
1509

укупно
115
156
119
182
175
190
204
153
227
260
208
202
184
164
208
118
42
16
5
1
2929
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ИНФРАСТРУКТУРА
Месна заједница „Сава Ковачевић“ налази се на подручју које је оивичено: са истока МЗ
„Берберско – Болница“, са запада МЗ „Мужља“, јужно језерима Пескаре и северно реком
Бегеј. На реци Бегеј налази се Мужљански мост, којим се повезујемо са МЗ „Доситеј
Обрадовић“.
Мужљански мост 1957. године заменио је дрвену скелу која је, у Вардарској улици,
деценијама повезивала приградско насеље Мужља са Зрењанином.

(изградња моста)
Дужина асфалтираног пута у месној заједници је око 6.350 метара, још увек има улица које
немају асфалтну подлогу чија је укупна дужина око 1.200 метара.
Водоводна мрежа у типском делу насеља грађена је приликом изградње станова у периоду
од 1961. до 1970. године. Специфичност ове водоводне мреже је што није постојао улични
вод него је мрежа ишла испод станова а потрошња воде је обрачунавана паушално. Нова
водоводна мрежа у типском делу насеља пуштена је у употребу 2008. године, чиме је свако
домаћинство добило посебан прикључак и сат за мерење потрошње али још увек
функционише и стара водоводна мрежа и обрачун наплате. Стару мрежу треба што пре
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ставити ван функције јер се догађају кварови који угрожавају безбедност станова.
У улицама Радноти Миклоша, Ади Ендреа, Мадач Имреа, Ровињска и Дрварска, водоводна
мрежа је грађена 1976. године, али део улице Ровињске (од броја 26 до 36) још увек нема
водоводну мрежу него воду добија од фирме „Пан инвест“.
Од некадашњих 9 уличних бунара, данас ради само један бунар који се налази код дома
МЗ. Вода се редовно контролише од стране надлежних служби, али последњих година
није за пиће те се користи само као техничка вода.
Канализациона мрежа је грађена у периоду од 1993. до 2004. године. Део улице Ровињске
(од броја 26 до 36) као и улица Мадач Имреа још увек нема секундарну канализациону
мрежу.
Кроз цело насеље је изграђена гасификациона, телефонска и СББ мрежа.
Јавна расвета постоји у целом насељу али обзиром да сијалична места нису постављена на
свакој бандери, у циљу побољшања осветљености потребно је поставити додатна
сијалична места као и обезбедити редовно одржавање растиња испод електромреже. Ово је
градском одлуком препуштено грађанима који нису увек у могућности да одржавају то на
потребан начин.
Током 2011. године „Електровојводина” је започела извођење радова на високонапонској
мрежи као и радове на реконструкцији нисконапонске мреже. Ови радови још увек нису
приведени крају, у делу насеља се осећа неједнак напон струје што грађанима ствара
велике проблеме. Сви надлежни су упознати са овим проблемом, за чије решавање ће бити
неопходно изградити нову трафо станицу, што се већ годинама обећава.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Од насељавања до данас, становништво сачињавају претежно радници, а данас и
пензионери те је пољопривреда сведена углавном на баште уз окућницу, ситну живину, по
које дрво ораха, вишње или јабуке, као и грожђе али све то само за личну употребу. У
оквиру насеља налази се и неколико њива.
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ПРИВРЕДА
У насељу се налазе бројне фирме и делатност је разнолика:
1. „Magus International“
2. „Univerexport“
3. „TOP-SJAJ“
4. „JYSK“
5. „Bonelli shoes“
6. „Izvor“
7. „Gomex“
8. „SENT ANDREJA“
9. „BENU Apoteka“
10. „Handy“
11. „Ševo tim“
12. „SR DOBRIĆ“
13. STR „Najke“
14. Pekara „Jovana“
15. Igraonica „Čarolija“
16. „Nora Market“
17. Cvećara i daroteka „Kikka“
18. „DRVOTERM“ DOO
19. „NBD STUB“ BETONSKA GALANTERIJA
20. „MIKI LIMAR“
21. „Transport-Inzenjering“
22. TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO „MINI ŠLJUNKARA“
23. DOO „E TIM ITS“
24. „ERDEI“
25. „MATEA“ DOO
26. Pekara „Zrenjaninka“
27. „Gramak“
28. „TEHNOPROMET“
29. „NIS PETROL“
30. „Intergradnja GIK Banat Group“
31. Restoran „Malo jezero“
32. „ČEPEL“ ŠARANSKI REVIR
33. AUTO „MUDRIĆ“
34. Mesara „Jonaš +“
35. „MATIJA“ S.T.R.
36. „GALATROX“ SZR
37. Picerija “Fresco”
38. „Alisin kutak“
39. „BANE TRANSPORT“
40. „KING CHICKEN“ DOO
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TУРИЗАМ И ЕКОЛОГИЈА

1. ШАРАНСКИ РЕВИР „ЧЕПЕЛ“

Након вишегодишњег залагања чланова клуба ЖСРК „Банат“ и многобројних молби
упућених управљачу вода на територији Баната, Риболовачком савезу Војводине и
Покрајинскoм секретаријату за водопривреду, пољопривреду и шумарство од 01.01.2005.
године, „Пескара 1” („Чепел”) је издвојена из рибарског подручја Тамиш, и проглашена
Шаранским ревиром под посебним режимом риболова. Уговором о пословно техничкој
сарадњи, ЖСРК „Банат“ је преузео бригу о овој води. „Чепел” је прва а уједно и једина
вода у Србији на којој важи режим риболова: ухвати – пусти, обезбеђујући тако стални
оптимум рибљег фонда у језеру.
Сви риболовци и гости при боравку на језеру „Пескара”, морају се понашати у складу са
правилником који прописује врло строге норме у области екологије и заштите животне
средине.
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На језеру се одржавају међународна такмичења у спортском риболову.
К.С.Р. „Банат” основан је 15.6.2000. године. Оснивачи су:
1. Еремић Драган
2. Глишић Бранислав
3. Сланкаменац Бранко
4. Арсенов Бране
5.Зарин Жељко
На оснивачкој скупштини за председника изабран је Бране Арсенов а за секретара
Вечански Владислав. Клуб је збанично регистрован у Министарству за омладину и спорт
Републике Србије 13.12.2000. године у циљу бављења риболовним спортом и одржавањем
еколошке равнотеже другог језера по величини и „Пескаре” у Зрењанину.
Досадашње активности К.С.Р. „Банат”:
Од свог оснивања до данас клуб је себи поставио високе циљеве у подизању еколошке
свести риболоваца, посебно деце као и у очувању рибљег фонда и природе. То је
допринело да клуб важи за један од најозбиљнијих у нашој земљи.
Од 2003. године О.Ш. „Серво Михаљ” уводи Спортски риболов у редовни школски
програм, а предавачи из овог клуба једном недељно раде са децом. У 2004. години овај
програм уводи и О.Ш. „2. октобар”.
Поред редовних активности у ове две школе чланови клуба су били ангажовани и на свим
трибинама и едукацијама које је Шаранџијска Федерација СЦГ организовала широм
земље.
Шлаг на торту је титула Светских првака у дисциплини лов шарана, коју су освојила два
члана овог клуба у Португалу 2004. године у саставу репрезентације. Овај спортски подвиг
је уједно и највећи успех у историји нашег риболова.
2006. године на олимпијади риболова овај успех је потврђен освајањем вицешампионске
титуле
2007. године клуб бира новог председника Чолак Славка
2008. године клуб мења име у Клуб Спортских Риболоваца (К.С.Р.) „Банат”
2008. године К.С.Р. „Банат” - Carp System постаје шампион Србије у лову шарана
2009. године К.С.Р. „Банат” - Carp System одбранио шампионску титулу Србије у лову на
шарана

http://www.peskara-zr.net
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2. КУПАЛИШТЕ „ПЕСКАРА”

На 5 километара од центра Зрењанина настала су три језера услед дугогодишње
експлоатације песка. Ова језера названа су заједничким именом „Пескара”. Због природно
чисте воде и атрактивне локације, дуги низ година грађани их користе за купање и
рекреацију, а 2007. године почело је планско уређење простора око највећег језера и
провођење намени као градског купалишта.
Садашњем изгледу купалишта претходили су обимни радови на чишћењу дна језера,
уређењу обале, насипању песка, изградњи комуналне инфраструктуре, постављању
мобилијара и других садржаја који су у функцији боравка неколико хиљада купача, колико
се дневно окупља на плажи током летњих месеци. Купалиштем управља Туристички
центар града Зрењанина и током сезоне овде је присутна спасилачка служба, а посетиоци
могу потражити освежење и у неком од многобројних угоститељских објеката. У
плановима је и даље уређење и проширење простора.

„Пескара 1” тј. „Чепел” друго је по величини језеро и у њему је купање сада забрањено јер
служи искључиво за спортски риболов.
19
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„Пескара 2” је прво по величини језеро и оно је сада главно купалиште.
„Пескара 3” je треће по величини језеро. Садашњи назив је „Мало језеро” по истоименом
ресторану који се ту годинама налази.
До „Пескаре” се стиже градским улицама које воде ка нашем насељу а на језерима се
завршавају улице Мостарска, 9. маја и Тот Иштвана. Из центра града до „Пескаре” се може
стићи улицама кроз насеља Берберско, Багљаш или Шећерана, потом улицом Радноти
Миклоша до неке од претходно наведених улица. Сви прилази купалишту су асфалтирани,
са довољно простора за паркирање моторних возила.

Проведете ли дан на купалишту, на вечерњем завршетку дана може вас обрадовати прелеп
залазак сунца...
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3. РЕСТОРАН „МАЛО ЈЕЗЕРО”
„Мало језеро“ је ресторан који се налази на крају Мостарске улице. Испред ресторана се
налази прелепо језерце „Пескара 3” и мирна, питома травната плажа. Прилаз води је
омогућен са две дрвене талпе које се сваке године обнављају помоћу воље и ентузијазма
љубитеља ове плаже. Бригу о чистоћи плаже и правилима лепог понашања и дружења,
поред особља ресторана, воде и посетиоци плаже кроз годинама грађен и негован дух
заједништва и солидарности. По том духу, ресторан је спонтано добио име „Мало језеро”
кафана за пријатеље.
Ресторан је омиљен и због малог парка у башти са раскошним крошњама дрвећа које
пружају освежавајуће расхладни угођај и заштиту у врелим летњим данима због чега
привлачи све већи број гостију. У оквиру објекта су и професионални терен за одбојку на
песку, столови за стони тенис као и пикадо.
Објекат је градио Раде Ковачевић, по којем је ово место и познато Зрењанинцима као
“Кафана код Ковачевића”.
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4. ПАРКОВИ И ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
Уређена дечија игралишта се налазе у следећим улицама:
1. Девет Југовића
2. Тетовска
3. Илинденска
4. Дрварска

Један парк у оквиру зграде месне заједнице
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СОЦИО – КУЛТУРА
1. ОБРАЗОВАЊЕ

На територији МЗ „Сава Ковачевић” нема ниједне Oсновне школе, тако да основно
образовање деца стичу у суседним месним заједницама а највише у О.Ш. „Серво Михаљ”
у Мужљи. Међутим, у последње време постоји тенденција да се деца уписују у О.Ш. „2.
октобар”. Ово се објашњава чињеницом да О.Ш. „Серво Михаљ” ради у две просторно
одвојене зграде, а у згради која се налази ближе и коју похађају деца са наше територије
нема фискултурнe салe. Та зграда, која се налази у улици „Серво Михаљ”, саграђена је
1964. године. У почетку је радила као четворогодишња, да би временом постала
осмогодишња школа (дограђена је у првој половини седамдесетих година). Настава се
одвија на српском и на мађарском језику. Месна заједница има добру сарадњу са О.Ш.
„Серво Михаљ”.
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ВРТИЋ „ЦВРЧАК“
Вртић „Цврчак“ је предшколска установа града Зрењанина.
У МЗ „Сава Ковачевић“ постоји један вртић који је од изградње 1972. године носио назив
„Сава Ковачевић“. Почетком овог века вртић је променио име у „Цврчак“.
Данас ради са пет одељења, двојезично (српски и мађарски), у полудневном и
целодневном боравку. Негују се добри односи са месном заједницом и удружењима
грађана.

(поклон вртићу од Удружења жена)

2.

2.
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2.ЗДРАВСТВО
АМБУЛАНТЕ:
Дом здравља „Бошко Вребалов“ Зрењанин на подручју МЗ „Сава Ковачевић“ има једну
здравствену амбуланту опште праксе (Здравствена амбуланта бр. 7) која покрива подручје
шире од саме месне заједнице. Почетком јуна 2015. године амбуланта је пресељена у нове
просторије, које су за ову намену дограђене уз зграду дома месне заједнице.
Амбуланта у насељу почела је са радом 1974. године и до 2002. године радила је само пре
подне, када је обезбеђен и други лекар а самим тим и рад у две смене. Одласком једног
лекара опште праксе на специјализацију 2013. године, дошло је до промене радног
времена, тако да амбуланта данас ради сваког дана пре подне, а уторком и четвртком ради
у две смене.
У периоду од 1987. до 2010. године у оквиру здравствене станице радила је и зубна
амбуланта.

АПОТЕКЕ:
Од формирања насеља до 2007. године најближа апотека налазила се на удаљености од 3
км, да би се 2007. године изградњом наменског објекта од стране месне заједнице у
Мостарској улици створили услови за отварање државне апотеке. Простор је уступљен на
коришћење Апотеци Зрењанин, што је значајно олакшало снабдевање грађана лековима.
Радно време апотеке је од 7 до 20 часова.
Исте године, у улици Мадач Имре отворена је приватна апотека „Сент Андреја“ a у склопу
супермаркета „Univerexport“ од 2008. године ради приватна апотека „Benu“.
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3.КУД И СПОРТСКО ДРУШТВО „ХЕРОЈ САВА”
На конференцији која је одржана 03.04.1975. године донета је одлука да се организује
манифестација спорта и културе под називом „Сутјеска“, а уједно је и основано спортско и
културно друштво „Херој Сава“. Богат културно-уметнички и друштвени живот спроводио
се у драмским и фолклорним секцијама, а спортски живот у спортском клубу. Неговало се
другарство, пријатељство и љубав кроз путовања која су организована у склопу
феријалног савеза.
11.12.1977. године, на основу реорганизације која је извршена у складу са Законом о
удруженом раду и Законом о удружењу грађана, формирано је друштво за аматерски
културно-уметнички рад под називом КУД „Херој Сава“. Активности у КУД- у базирале
су се кроз секције и то: мали фудбал, драмско-рецитаторска, фолклорно-музичка и ликовна
секција. Изузетан значај друштво је имало у традиционалној прослави „Сутјеска“.
Друштво је било покретач низа позитивних идеја и врло успешно је сарађивало са
институцијама културе: Народним позориштем, Народном библиотеком и Гарнизоном
ЈНА. Фолклорно-музичка секција је постигла одличне резултате и учествовала на многим
смотрама. Запажене резултате постигла је пласирајући се на зонску смотру у Јаши Томићу.
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5. М.О. ПЕНЗИОНЕРА „САВА КОВАЧЕВИЋ“

Месни одбор пензионера основан је 1992. године. Некада је бројао око 120 чланова, али се
чланство из године у годину смањује, тако да ове године има 48 регистрованих чланова.
Месни одбор за своје чланове организује дружења, прославе, посећују друге месне одборе
и организације, организују излете и учествују на спортским такмичењима. Преко
општинског удружења пензионера обезбеђују набавку на рате: огрева (дрво и угаљ),
зимнице и пакете са сухомеснатим производима и другим артиклима, као и одлазак својих
чланова у бање на рехабилитацију и лечење.
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6. М.О. ИНВАЛИДА РАДА
Месна организација инвалида рада постоји више десетина година. Раније је имала и до 100
чланова а задњих година се све смањује тако да 2015. године има 25 чланова. Одбор се
бави организовањем излета, слањем чланова у бање на рехабилитацију, имају разна
дружења у виду игранки као и одласке у друге организације и насељена места. За своје
чланове обезбеђују набавку са плаћањем на више рата: огрев, брашно, пецива, сухомеснате
производе, рибу и слично. Сваке године обилазе старе и болесне те им носе пригодне
поклоне.
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7. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – МО „САВА КОВАЧЕВИЋ“

Удружење жена основано је 1996. године и од оснивања променило је неколико назива
(Актив жена, Савез жена). Удружење окупља око 20-так чланова. Председница удружења
је Вера Јовин. Осим дружења (чајанке, маскенбали, игранке, томболе) што је покретачки
мотив овог удружења, учествују и побеђују на разним такмичењима у вештини
припремања посластица. Такође се активно баве хуманитарним радом – помоћ болесној
деци и деци без родитеља, а који је последњих година усмерен у правцу помоћи вртићу
„Цврчак“. Успешно организују манифестацију „Кифлијада“. Одржавају добре односе са
околним месним заједницама (Меленци, Книћанин, Ечка, Стајићево итд.).
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8. УДРУЖЕЊЕ „ВЕСЕЛИ КОТЛИЋИ”

Удружење је основано 2012. године ради остваривања циљева из различитих области.
Удружење брине о очувању културе и традиције у промовисању рибљих специјалитета у
друштву. Такође прати и разматра проблеме у овој области и преузима мере за њихово
решење. Удружење се труди да подигне свест људи о квалитету рибљих специјалитета и о
утицају коришћења рибе на здравље. Председник удружења је Золтан Кампф. Он као и
сами чланови удружења брину о уређењу међусобних односа, а остварују и добру сарадњу
са другим сличним удружењима који имају сродне циљеве. Врши се и активна едукација
младих али и самих чланова удружења у погледу неговања традиције рибљих
специјалитета. Питања од заједничког интереса за чланове решавају се у оквиру удружења.
Што се тиче манифестација које организује ово удружење имамо традиционалну
манифестацију „викенд промоција рибљих специјалитета” уз звуке војвођанских
тамбураша и манифестацију такмичарског типа „Златни котлић“.
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СПОРТ
1.КАРАТЕ КЛУБ “МЛАДОСТ – САВА КОВАЧЕВИЋ”
Карате клуб "Младост - Сава Ковачевић" основан је и ради у месној заједници "Сава
Ковачевић". Више пута је био најбољи у држави и покрајини а на међународном плану
остварује значајне резултате.
Покретач и оснивач карате клуба “Младост - Сава Ковачевић” је Зоран Микић . На почетку
као секција, а од 2003. године клуб је званично регистрован. Први председник клуба био је
Зоран Ненадић а тренер Зоран Микић. Од оснивања до данас клуб је освојио око 600
медаља на домаћим и преко 20 медаља на интернационалним такмичењима . Клуб отвара
2005. године секцију у Михајлову и уједно повећава чланство на преко 70 вежбача.
Карате клуб „Младост – Сава Ковачевић“ је ишколовао 7 мајстора каратеа и двоје судија
савезног ранга. Клуб данас на такмичењима наступа са тридесетак регистрованих

такмичара.
Највеће резултате за “Младост” постигли су: сениорка Зорана Николић, јуниор Никола
Николић и кадеткиња Сашка Николајев, сви вишеструки репрезентативци, освајачи
државних првенстава и медаља са европских такмичења. Са државних такмичења златна
одличја доносили су и: Стоиљковић Тијана, Колар Клементина, Пап Жолт и Сударски
Ђорђе а у категорији најмлађих такмичара Нађ Ана.
Тренер К.К. “Младост” Зоран Микић има звање мајстора каратеа 5. дан и диплому тренера
каратеа. Карате почиње да вежба 1973. год. у секцији “Нова Мужљанска Колонија” при
К.К.”Зрењанин”. Од 1978. до 1981. год. такмичи се за К.К. Зрењанин. Као почетник карате
учи од познатих тренера и мајстора каратеа Богдана Кесића и Душана Берберског. Од
2005. год. похађа и усавршава карате вештину на “Shotokan Ryu Karate-Do” академији код
Велибора Димитријевића, једног од најуспешнијег такмичара старе Југославије и носиоца
црног појаса 7. дан.
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2.ЗУМБА

Зумба је тренутно један од најпопуларнијих фитнес програма широм света. Комбинује
плес и аеробик, што је доста занимљиво и приступачно људима. Користе се елементи
салсе, меренгеа, хип-хопа, самбе, мамбе... Зумба је настала 90-их година прошлог века у
Колумбији, а оснивач је колумбијски плесач и кореограф Алберто Перез.
У нашој средини овај вид рекреације спроводи се од јануара 2014. године. Лиценцирани
тренер, Снежана Фанка успела је да окупи и одржи заинтересованост жена и девојака свих
узраста. На овим тренинзима сви се првенствено добро забављају а уз добру забаву троше
калорије и стичу бољу кондицију.
Секција Удружења „Пилатес и зумба“ ове јесени броји 20 полазница док је зимус број био
преко 30.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ У НАСЕЉУ
1. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ФУДБАЛУ НА МИНИ ГОЛОВЕ
„БОБИНАЦ НЕНАД – БРАЦА”

Савет МЗ Сава Ковачевић 1999. године први пут је организовао турнир у фудбалу на мини
голове. На иницијативу организације „Млади Нове Колоније“, две године касније овај
турнир је прерастао у меморијални турнир „Бобинац Ненад – Браца“ у знак сећања на
прерано преминулог друга, активисту овог удружења. Турнир почиње око 20-ог маја и
игра се три недеље на спортском терену код „Пескаре”, на мини голове по чему је овај
турнир препознатљив. Окупи око 180 такмичара у три старосна узраста: пионири, јуниори
и сениори.

Ове године турнир је одржан 17. пут. Четврти пут се играо на спортском терену код
“Пескаре” а Савет МЗ улаже напоре да овај простор сваке године надогради и створи
боље услове за спортске активности младих и свих који се тако осећају.

2. ЗЛАТНЕ РУКЕ

Савет МЗ „Сава Ковачевић“ сваке године организује изложбу „Златне руке“ која је већ
прерасла у традиционалну манифестацију. Своје радове излажу бројни учесници: грађани
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са територије наше месне заједнице и околних месних заједница, чланови разних
удружења, штићеници Геронтолошког центра, као и деца вртића „Цврчак“ и О.Ш. „Серво
Михаљ“. Иако је акценат у почетку стављен на изложбу слика, „Златне руке“ приказале су
и ручне радове: вез, хеклање, плетење као и израду предмета од природног материјала,
сламе и сувог цвећа. Тема ове несвакидашње манифестације временом се проширила чак и
на кулинарство, па смо тако једне године имали изложбу посне трпезе. Неретко ова
манифестација има и хуманитарни карактер па се направљени скромни поклони уручују
социјално угроженим породицама са територије наше месне заједнице, као знак пажње. По
заврштеку изложбеног дела манифестације, учесницима се уручују захвалнице за учешће.
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3.КИФЛИЈАДА

Манифестација „Кифлијада” одржава се сваке године првог викенда у октобру. Ове године
се одржава 6. пут по реду у просторијама МЗ „Сава Ковачевић”. Учесници манифестације
су све организације са којима Удружење жена сарађује, а код којих се и само Удружење
представља такође кифлама, али без учешћа у такмичењу.
Правила такмичења за учеснике су да то буду праве кифле са намотајима који су видљиви
тј. „пекарске кифле”. Оне могу бити слане или слатке, пуњене или празне. Такмичари се
могу такмичити за прво, друго или треће место и са сланим и са слатким кифлама.
Манифестација је пропраћена и подржана од стране медија, а што се тиче оцењивања и
дегустације кифли, за то је задужена комисија сачињена од стручних лица. Вече се
наставља у духу дружења са гостима уз дегустацију кифли.
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4.ЗЛАТНИ КОТЛИЋ

Удружење „Весели Котлићи” организује такмичење под називом „Златни котлић” у
кувању рибље чорбе. Такмичење се одржава сваке године првог викенда у месецу мају, од
самог оснивања удружења. На такмичењу учествују такмичари из целог региона.
Одржавање такмичења је у парку дома месне заједнице. Следеће године се први пут
очекују гости из Мађарске, како такмичари, тако и судије.
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5.ПЕСКАРА МАРАТОН (ТРОФЕЈ ЏОНИЈА ВАЈСМИЛЕРА)
Џони Вајсмилер је чувени пливач и холивудски глумац, најпознатији по улози Тарзана.
Рођен је 1904. године у нашем равном Банату, а и даље се води спор око тога у ком тачно
месту, мада се претпоставља да је то Међа. По народности је био Немац. Пре глумачке
каријере био је један од најуспешнијих пливача у историји. Умро је 1984. године.

У његову част у Зрењанину се од 2014. године у јуну месецу одржава трка даљинскомаратонског пливања под називом „Трофеј Џонија Вајсмилера”. Организатор маратона је
Клуб даљинско-маратонског пливања „Пескара” (КДМП) из Зрењанина. Председник клуба
је Александар Анђелић. Место одржавања маратона је на највећем језеру „Пескара”, тј. на
главном купалишту, а бодовано је и за Куп Србије. Добијају се медаље по различитим
категоријама, а најбољи мушкарац и жена добијају по пехар. Апсолутно најбољи пливач
добија пехар Џонија Вајсмилера – Трофеј Џонија Вајсмилера.
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6.ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

6.1. Дан Месне заједнице обележава се прославом која се одржава сваке године 25.
јануара на дан рођења Саве Ковачевића. Велику помоћ у програму и организацији пружају
нам: вртић „Цврчак“ , О.Ш. „Серво Михаљ“ и удружења која раде у месној заједници.
Извештај о раду Савета Месне заједнице за претходни квартал подноси председник
Савета. Неретко се организују и различите хуманитарне акције. Својим присуством славље
нам увеличају: бројни градски званичници, колеге и сарадници из околних месних
заједница, као и многобројни активисти и грађани.

6.2. Новогодишња журка одржава се у организацији Савета Месне заједнице сваке
године крајем децембра. Журка и сликање са Деда Мразом у свечаној сали дома уприличи
се за сву децу са територије месне заједнице узраста до десет година. Међутим, журци
присуствују и старија деца као и родитељи.
6.3. Дечија недеља организује се сваке године у првој недељи октобра. Један дан долазе
гости из вртића „Цврчак“ или из О.Ш. „Серво Михаљ“. Сваке године тема активности је
различита: цртање, приредба, маскенбал, планетаријум. У организацију се укључују и
удружења.
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6.4. Бадње вече у месној заједници уприличи се сваке године 6. јануара. Парох служи
божићно вечерње. Након молитве освешта се и запали централни Бадњак. Положајник
буде председник Савета а коринђаше дочекују чланови Савета Месне заједнице. Овом
светом чину, поред чланова Савета и Надзорног одбора Месне заједнице присуствују и
бројни грађани. Дружење се настави уз кувано вино.

6.5. Акција провере крвног притиска и провере нивоа шећера у крви спроводи се у
сарадњи са Домом здравља „Бошко Вребалов“ и Клубом дијабетичара. Мерење и давање
савета у вези очувања здравља врши патронажна сестра дома здравља свим
заинтересованим грађанима, бесплатно. Посећеност је велика а акција се спроводи једном
месечно.
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ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ

Зорица Машић (девојачко Гардиновачки) је рукометни судија из нашег насеља .
Својевремено је била једна од веома ретких жена која се бавила овим позивом. Њени
почеци везани су за Рукометни клуб „Лехел“ из Мужље. Први који је Зорицу уопште
упознао са судијском организацијом био је Мики Балић, њен тадашњи тренер, а прва
колегиница са којом је судила била је Габријела Нађабоњи. Средином осамдесетих
тадашња Југославија имала је изузетно јаку рукометну лигу, а жена судија до тада
једноставно није постојала. У самом почетку судила је у микс пару, она и мушки колега.
Много утакмица је одсудила, а морала је и много њих да одгледа као млад и неискусан
судија, што је можда и важније да би се што квалитетније научило суђење. Пре него је
почела да суди Зорица је била и успешан радио аматер, одличан је шахиста, а опробала се
и у одбојци и фудбалу. Једно од првих великих такмичења која је судила било је Светско
првенство за рукометашице у Норвешкој. Уместо две утакмице, колико је било у плану да
суде, својим одличним наступима она и њена колегиница Бранка Марић добиле су да суде
6 утакмица. Тада су и избориле право да суде на Олимпијади у Сиднеју, што је било први
пут у историји Светске рукометне федерације да на Олимпијаду пошаље женски судијски
пар. Након Сиднеја је уследила сјајна деценија у којој су Машићева и Марићева судиле сва
највећа рукометна такмичења, укључујући Олимпијске игре у Атини 2004, сва Европска и
Светска првенства за сениоре и тако све до 2008. и Европског првенства у Македонији. Да
бисмо набројале сва јуниорска такмичења као и значајне утакмице домаћег и страних
првенстава требало би нам много више простора. Заузетост међународним обавезама јој не
дозвољава да је и на нашем терену видимо у улози делиоца правде, барем за сада. Овом
приликом нећемо откривати Зорицине године, тек да споменемо да има право да суди још
7 година, а тада по сили администрације мораће да се определи за нешто друго. Радост и
енергија са којом обавља садашњи посао уверава нас да ће још дуго бити око рукометних
терена.

Зорана Николић је каратисткиња из нашег карате клуба. Више пута је била државни
првак, има златну медаљу са европског такмичења. Носилац је црног појаса 2. дан. Такође
је и карате судија. Поред ових успеха и два пута је освојила друго место у Републици у
ракетном моделарству док је била основац.
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ПЛАНОВИ ИНВЕСТИЦИЈА У МЗ

1. Уређење Пескаре
2. Реконструкција путева
3. Реконструкција електромреже
4. Изградња спортских садржаја, терена и пратећих објеката спорта
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ИЗВОРИ

1. Википедија - слободна енциклопедија
2. Историјски архив
3. Портал „I love ZR” www.ilovezrenjanin.com
4. Архива Месне заједнице
5. Facebook
6. Портал „Зрењанински” www.zrenjaninski.com
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mz.savakovacevic@grad.zrenjanin.rs

Личну карту израдиле:
1. Марица Кричкић
2. Миња Милошевић
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