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У са ли Скуп шти не оп шти не Шид, у пе-

так 10. фе бру а ра, до де ље на су при-
зна ња за нај бо ље спор ти сте, спор-

тист ки ње и спорт ске еки пе у 2016. го ди ни. 
Успе шне спор ти сте по здра вио је пред сед-
ник Оп шти не Пре драг Ву ко вић, ис та кав ши 
том при ли ком да му је ве ли ко за до вољ-
ство што мо же да ви ди ве ли ки број мла-
дих љу ди ко ји се ба ве спор том. Та ко ђе, 
за хва лио се и ме диј ској ку ћи Ко пер ни кус 
Ра дио-те ле ви зи ји Шид ко ја је на ста ви ла 
тра ди ци ју уру чи ва ња на гра да нај у спе шни-
јим спор ти сти ма.

- Ми смо јед на од рет ких оп шти на ко-
ја има ма ли бу џет, а из два јамо три од сто 
сред ста ва из бу џе та за спорт. У на шој оп-
шти ни по сто ји бли зу 50 ре ги стро ва них 
спорт ских клу бо ва и то је јед на озбиљ на 

оба ве за ко ју ми као Оп шти на пре ма њи ма 
има мо и тру ди мо се да што пра вил ни је и 
по ште ни је рас по ре ди мо сред ства ка ко би 
сви мо гли да се ба ве спор том. Јер спорт 
ни је са мо при ви ле ги ја бо га тих не го свих 
љу ди ко ји жи ве на те ри то ри ји шид ске оп-
шти не. За то ће мо се тру ди ти да што ви ше 
по мог не мо раз вој спор та, да на ши спор ти-
сти и клу бо ви бу ду још бо љи. Дра го ми је 
што Шид иако је ма ло ме сто, има два ре-
пре зен та тив ца и искре но се на дам да ће 
ова го ди на за све вас би ти још успе шни ји 
- ис та као је Пре драг Ву ко вић.

За нај бо љег спор ти сту у 2016. го ди ни 
про гла шен је Го ран Смо лић, члан КК „Фи-
лип Ви шњић“ Ви шњи ће во, члан ка дет ске 
али уско ро и омла дин ске се лек ци је Ка ја-
ка шке ре пре зен та ци је Ср би је. За нај бо љу 

спор тист ки њу иза бра на је Ма ри ја Тан цик, 
чла ни ца БК „Јед но та“ Шид. 

По ред на гра да за нај у спе шни је спор ти-
сте и спорт ске еки пе, по тра ди ци ји уру че-
не су и пла ке те за за слу жне спорт ске рад-
ни ке, као и за спорт ске ор га ни за ци је ко је 
су по сти гле ре зул та те у дру гим обла сти-
ма, осим оног так ми чар ског. За нај бо љег 
спорт ског рад ни ка про гла шен је Сло бо дан 
Ра до ва но вић из БК „Јед но та“ Шид. У по је-
ди нач ној кон ку рен ци ји код ка де та - омла-
ди на ца ово го ди шње при зна ње у му шкој 
кон ку рен ци ји по нео је мла ди Ла зар Ћа-
лић, члан Бо ћар ског клу ба „Фру шка го ра“ 
из Ер де ви ка. Код де вој чи ца ово го ди шње 
при зна ње оти шло је у ру ке Јо ва ни Са вић, 
чла ни ци КК „Шид“ ко ја је на број ним так ми-
че њи ма у зе мљи и ино стран ству, осво ји ла 
пре гршт ме да ља. 

У ка те го ри ји нај у спе шни јих спорт ских 
еки па ме сних за јед ни ца, за нај бо љу 
про гла ше на је ОФК „Бин гу ла“, ко ја је 

јесењи пр ва к Општинске фудбалске лиге 
Шид. За нај бо љу му шку спорт ску еки пу 
про гла шен је Од бој ка шки клуб „Шид“, док 
је ти ту лу нај у спе шни је жен ске спорт ске 
еки пе по не о ЖОК „Макс“ Шид. Нај бо ље 
омла дин ске еки пе су БК „Јед но та“ Шид, а 
му шка СТК „Пар ти зан“ Шид. При зна ње за 
нај бо ље школ ско - спорт ско дру штво уру-
че но је Основ ној шко ли „Срем ски фронт“ и 
Гим на зи ји „Са ва Шу ма но вић“, док је спорт-
ска еки па „Ср би ја воз“ Шид, про гла ше на за 
нај бо љу рад нич ко - спорт ску еки пу. Спе ци-
јал не пла ке те уру че не су Ми ла ну Ко тар ли-
ћу, ко ме је уру че на на гра да за жи вот но де-
ло, за тим ФК „Рад нич ки“ Шид за из град њу 
спорт ских обје ка та и ПСД „Же ле зни чар“  
Но ви Сад по дру жни ца Шид, ко ја је Но во-
го ди шњи шид ски ма ра тон увр сти ла ме ђу 
нај бо ље спорт ско - ре кре а тив не ма ни фе-
ста ци је у на шој зе мљи.
 М. Н.

На гра ђе ни ис ти чу да их до би је на при-
зна ња мо ти ви шу да на ста ве и да ље 
успе шно да се ба ве спор том. 

– Осе ћај је фан та сти чан кад по не сеш 
ова кву ти ту лу. Ова на гра да ће ми би ти 
са мо до дат ни мо тив у да љем ра ду, ка ко 
би и у бу дућ но сти би ла под јед на ко успе-
шна – ре кла је Ма ри ја Тан цик, нај бо ља 
спор тист ки ња шид ске оп шти не у про-
шлој го ди ни. 

Са њом се сла же и Го ран Смо лић, ко-
ји је про гла шен за нај бо љег спор ти сту у 
2016.

– Ова на гра да ми зна чи мно го и ве о ма 
сам за до во љан што ми се труд ис пла-
тио. Тре ни рам већ се дам го ди на сва ко-
днев но и мно го тру да и љу ба ви сам уло-
жио у овај спорт. И у на ред ном пе ри о ду 
ћу се тру ди ти да бу дем под јед на ко успе-
шан ако не и још бо љи. Циљ ми је да 

уђем у ју ни ор ску ре пре зен та ци ју Ср би је 
и да уче ству јем на Европ ском пр вен ству 
у Бе о гра ду ове го ди не – из ја вио је Смо-
лић.

На гра да за жи вот но де ло при па ла је 
Ми ла ну Ко тар ли ћу – Ка ри ки.

– На гра да за жи вот но де ло ми пу но 
зна чи. Ја имам 72 го ди не, а ка да си у 
тим го ди на ма, сва ка па жња пу но зна чи. 
Овај гест љу ди ко ји су ме се се ти ли, ми 
нео пи си во пу но зна чи. За хва лио бих се 
сви ма они ма ко ји су ме пред ло жи ли за 
ову на гра ду. Од ма лих но гу сам по чео 
да се ба вим спор том и не ма спор та ко-
ји ни сам про бао да тре ни рам. На кра ју 
сам се ипак нај ви ше по све тио ру ко ме ту. 
Дра го ми је што сам до био ово при зна ње 
и не ма ре чи ко јим би се мо гао за хва ли-
ти они ма ко ји су ме ода бра ли – ре као је 
Ко тар лић.

Труд се ис пла тио

Нај бо љи спор ти сти шид ске оп шти не
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Сто ча ри су ука за ли на про блем лоше гене ти ке сви ња и дода ли да не могу 
и нема ју сред ста ва у крат ком року то да про ме не. Тако ђе, освр ну ли су се и 
на лоше цене отку па и непо ве ре ње, јер су неко ли ко пута до сада били пре-
ва ре ни за новац

Пред став ни ци ком па ни је 
Митрос су про шле неде ље, 
12. фебру а ра у Дому кул ту-

ре у Мар тин ци ма одр жа ли саста нак 
са узга ји ва чи ма сви ња из овог села 
на којем се раз го ва ра ло о могу ћој 
сарад њи. 

На састан ку се могло чути да ће на 
основу предлога понуђеног уговора 
Митрос пла ћа ти 180 дина ра по кило-
гра му полутке која има 56 процената 
месна то сти, а сва ки товље ник ће се 
обра чу на ва ти пона о соб. Додат но ће 
се пла ћати тран спорт. 

Сто ча ри су ука за ли на про блем 
лоше гене ти ке сви ња и дода ли да не 
могу и нема ју сред ста ва у крат ком 
року то да про ме не. Тако ђе, освр-
ну ли су се и на лоше цене отку па и 
непо ве ре ње, јер су неко ли ко пута до 
сада били пре ва ре ни за новац.

Жељ ко Ком не но вић из Мар ти на-
ца, нека да шњи рад ник Митро са 
иста као је да је пону да Митро са 
добра, али да је то још све ново за 
овда шње сеља ке, мисле ћи при томе 
на начин пла ћа ња, пре ма про цен ту 
месна то сти товље ни ка.

- Сточ на про из вод ња је сма ње на, 
наро чи то што се тиче јуна ди. Захва-
љу ју ћи Митро су, који ства ра кон-
ку рент ност, цена товље ни ка је иста 
од Нове годи не, капа ци те ти посто-
је, само кад би се мла ди одлу чи ли 
да раде овај посао, али неће мла ди 
да хра не сви ње. Уз њихо ву хра ну и 

гене ти ку може се про фи ти ра ти, али 
се мора ради ти. Митрос ће нама 
пону ди ти уго вор којим ће нас оба-
ве за ти да ми сто ку њима дамо, али 
ћемо и ми њих оба ве за ти да је они 
мора ју то отку пи ти - рекао је Ком не-
но вић.

Још један узга ји вач товље ни ка 
који подр жа ва сарад њу са Митро-
сом је Божо Савић из Мар ти на ца. 

- Син и ја има мо 130 крма ча у 
затво ре ном циклу су. Због вели ке 
коли чи не сви ња, узи ма мо држав но 
земљи ште у закуп. По мени би тре-
ба ло да се даје на мало дужи пери од 
та земља. Апсо лут но сам за сарад-
њу са Митро сом, то је јед на пози-
тив на ствар, не само за мене него и 
за цео Град. Има ће мо здра ви ју кон-
ку рен ци ју, мада, од самих усло ва ће 
зави си ти коме ћу про да ва ти товље-
ни ке. Ипак бих нај ви ше волео да то 
буде Митрос - рекао је Савић.

Гене рал ни дирек тор Митро са 
Рамо Адро вић рекао је да је задо-
во љан бро јем при сут них сто ча ра и 
нагла сио да су слич ни састан ци већ 
одр жа ни у неко ли ко срем ских села. 
Капа ци те ти кла ња сви ња у Митро су 
су 5.000 днев но, а сада се коље од 
600 до 700. Зато је позвао све про-
из во ђа че товље ни ка да сво је сви ње 
про да ју Митро су.

- Митрос је сада у дру гој фази 
радо ва. То зна чи да ћемо осно ва ти 
први репро цен тар, који ће нај ве ро-

ват ни је бити у Гргу рев ци ма, дру ги 
у Шиду, тре ћи у Инђи ји, четвр ти у 
Бога ти ћу, а пету лока ци ју још увек 
тра жи мо. До осни ва ња те послед-
ње лока ци је, ми ћемо поде ли ти око 
2.000 пра са ди недељ но нашим коо-
пе ран ти ма на услу жни тов и тако 
ући са њима у коо пе ра ци ју - рекао је 
Адро вић. 

Састан ку су при су ство ва ли 
пред став ни ци локал не само-
у пра ве, гра до на чел ник Вла-

ди мир Сана дер, начел ник Град ске 
упра ве за пољо при вре ду Вла ди мир 
Насто вић и в.д. дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Петар Самар џић.

- Жели мо да помог не мо и буде мо 
спо на изме ђу Митро са и фар ме ра, 
да се сви ње више не про да ју испод 
тржи шне цене и да сви буду задо-
вољ ни. Дого вор зави си од њих, а ми 
као локал на само у пра ва жели мо да 
буде мо нека врста гаран та, да оно 
што фабри ка Митрос пону ди нашим 
фар ме ри ма, да ће то бити и реа ли-
зо ва но - рекао је гра до на чел ник Вла-
ди мир Сана дер. 

У наред них десет дана, пред став-
ни ци Митро са посе ти ће опет ово 
село, како би виде ли шта су сеља-
ци одлу чи ли. Да ли ће прихватити 
предложен уговор који ће важити 
годину дана или ће се цена њихових 
товљеника формирати по тржишним 
условима, остаје да се види. 

Сања Ста не тић

Сеља ци непо вер љи ви, 
јер су мно го пута пре ва ре ни

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МИТРО СА СА СТО ЧА РИ МА ИЗ МАР ТИ НА ЦА
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УВОДНИК

Оригинално дуално
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ево нама и фебруара. У овом необичном и кратком 
месецу чека нас велики државни празник и нерадни 
дани. Сретење, које се некако још није примило 

заправо. Можда због фебруара у ком човек не зна шта би у 
нерадне дане. Можда зато што се слабо „слави на 
телевизији“. Не знам. Сретење нам је више било познато по 
мечки која треба да изађе из рупе тог дана, него по Уставу 
Димитрија Давидовића. Уосталом, тај Устав није поживео ни 
три месеца. Није био по вољи ни Турцима, а богами ни 
Србима. Чист егзибиционизам госн Давидовића.

Распоред празника нам је иначе веома необичан. Све 
пада у прву половину године, и Божић, и Сретење, Ускрс, 
Први мај, па чак и Осми март који се обележава радно. До 
лета испуцамо све што имамо па се онда у зноју лица свог 
купамо до Нове године. Можда би било боље да убацимо 
нешто за славље негде у августу или септембру. Неки 
црквени, ако већ нема световних празника. Не бисмо се 
бунили. Не би се бунили ни атеисти, сигурна сам. Можда би 
се једино бунио Александар Вучић који је решио да Србима 
под кожу утера протестантску радну етику и дух капитализма 
о којем је писао његов омиљени и многоцитирани Макс 
Вебер. 

По дефиницији, особа која поседује радну етику живи у 
уверењу да је рад сам по себи добар и користан за развој 
појединца и друштва. Међутим, има народа који више воле 
да слушају него да раде. Да ли је наш међу њима? Да ли 
овде важи оно - све му ради, само га не терај да ради? Како 
рад истицати као врхунску моралну категорију кад се на 

овим просторима добро зна да се „од мотике нико још није 
обогатио“. Од мотике може само кичма да ти пукне, да 
нешто зарадиш, јок. То народ добро зна. Није џабе вековима 
децу световао „учи школу да не мораш да радиш“. 

Али, то је било пре нашег пута ка ЕУ. На нашем путу ка 
ЕУ, чуда се дешавају. Деци која тек треба да изуче неке нове 
и европске школе, нуди се оригинално решење у виду 
дуалног образовања. Наслов можда јесте оригиналан, али 
суштина је већ виђена. Они старији се сећају, некада се то 
звало „школа ученика у привреди“. Док је било привреде. 
Онда су нас усрећили транзицијом у којој је привреда 
нестала у виду ластиног репа. Остали нам само ученици. 

Кажу, цела Европа крцата дуалним образовањем. 
Верујем да је тако. Само што Европа има још то нешто 
индустрије па јој је лако да децу дуално образује. Моја 

пријатељица која живи у Аустрији каже да је њен син у току 
школе, а завршио је за аутомеханичара, лепе паре зарадио 
на пракси. Све тако дуално, мало школа, мало радионица. 
Дете нешто научило, а и зарадило. Кад бих овде написала 
која је то цифра, нико ми не би веровао, зато ћу тај детаљ 
прећутати. Могу само напоменути да је то „дуално“ примање 
изнад просечне зараде у Републици Србији, па ви рачунајте. 
Али то је Аустрија. Трули запад. 

Питање је како ће то код нас да изгледа. Овде ни 
родитељи не зарађују бог зна колико, а како ће приватници 
плаћати децу на пракси, тек ће да се види. 

А што се тиче празника, само да додам, сваки је мио. 
Само да их има више. Па ти Веберу праштај, ако си човек.

Моја пријатељица која живи у Аустрији каже да је њен син у току школе, а завршио 
је за аутомеханичара, лепе паре зарадио на пракси. Све тако дуално, мало школа, 
мало радионица. Дете нешто научило, а и зарадило. Кад бих овде написала која је то 
цифра, нико ми не би веровао, зато ћу тај детаљ прећутати
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Спорт ски рад ни ци, меди ји, про фе-
со ри свакoдневно нас „бом бар-
ду ју“ инфор ма ци ја ма о здра вом 

начи ну живо та, пра вил ној исхра ни, о 
нео п ход но сти укљу чи ва ња у одре ђе не 
физич ке актив но сти, као и о све дужем 
вре ме ну које деца про во де испред 
екра на теле ви зо ра или ком пју те ра. 

Док су нам уста пуна фло ску ла како 
је школ ски спорт осно ва све га и како 
основ ци уме сто за рачу на ром више 
вре ме на тре ба да про во де у сала ма за 
физич ко, у поје ди ним митро вач ким 
основ ним шко ла ма про фе со ри физич-
ког у вечер њим сати ма напла ћу ју тре-
нин ге сво јим уче ни ци ма. 

Да ли је због тога физич ко вас пи та ње 
у шко ла ма изгу би ло при мат над агре-
сив ним насту пом разних спорт ских клу-
бо ва и сек ци ја? Током рад не неде ље 
про фе сор физич ког одр жи 20 часо ва, 
одно сно уме сто тамо неких слу жбе ни ка 
чија рад на неде ља тра је 40 сати, он 
ради 15 сати. Због тога одмо ран дола зи 
на вечер ње тре нин ге које држи у школ-
ској сали у којој пре да је. И на те исте 
тре нин ге дола зе њего ви ђаци. Нарав-
но, пошто ови тре нин зи спа да ју ван 
рад ног вре ме на, поште но их напла ти. 

Па не чуди што исти ти про фе со ри 
физич ког школ ске рас пу сте про во де 
поро дич но на пла ни ни или на мору. 
Зара ђу ју на сво јим уче ни ци ма још јед ну 
пла ту мимо оне редов не из шко ле. Ако 
се месеч но уче ни ку напла ћу је изме ђу 
1.000 и 2.000 дина ра, у зави сно сти од 
врсте спор та на који иде, а на тре нин гу 
буде од 10 до 30 ђака, рачу ни ца је 
јасна.

У Основ ној шко ли „Јован Јова но вић 
Змај“ у Срем ској Митро ви ци ђаци има ју 
могућ ност да тре ни ра ју фуд бал, гим на-
сти ку, одбој ку, кошар ку и руко мет. Тре-
нин ге им држе исти они про фе со ри који 
физич ко пре да ју у шко ли. Да ствар 
буде још гора, од све га тога шко ле у 
који ма се тре нин зи одр жа ва ју нема ју 
мате ри јал ну надок на ду, јер оне сво јим 
коле га ма бес плат но усту па ју салу за 
физич ко. 

- Сви моји настав ни ци физич ког су 
спе ци ја ли сти за одре ђе ни спорт, па су 
се тако и сек ци је пра ви ле. Школ ске сек-
ци је се деци не напла ћу ју, али тре нин ге 
коле ге напла те. Има мо шко ли цу фуд-
ба ла, кошар ке, гим на сти ке, одбој ке и 
руко ме та. Ми даје мо бес плат но салу, а 
коле ге су те које напла ћу ју вре ме које 
утро ше у раду са том децом. Дошло је 
доба када се сло бод но вре ме напла-
ћује – каже дирек тор Зма је ве шко ле 
Зоран Ђурић.

Пре ма нашим сазна њи ма слич но се 
ради и у Основ ној шко ли „Бошко Пал ко-
вље вић Пин ки“. Нови дирек тор Пин ки-
је ве шко ле Игор Дошен избе га ва да се 
види са аутор ком овог тек ста, али оно 
што зна мо јесте да се у сали Пин ки је ве 

Начел ник Недић наво ди да је у одно су 
на број спорт ских клу бо ва недо вољ но 
про сто ра за тре на жни про цес. Дирек тор 
Пре храм бе но шумар ске и хемиј ске шко ле 
све тер ми не за кори шће ње школ ске сале 
након наста ве ста вио је на рас по ла га ње 
Град ској упра ви за спорт, која их рас по ре-
ђу је за тре на жни про цес клу бо ви ма. 

- Ово је учи ње но на обо стра но задо-
вољ ство. Ми шко ли купу је мо рекви зи те 
јер нам је ста ви ла на рас по ла га ње тер ми-
не и тако јед ни дру ги ма изла зи мо у сусрет 
– каже Недић.

Тер ми ни у 
рука ма Гра да

Наставничка „дифовска 
уз прећутну сагласност

Варају се они који мисле да „сироти дифовци“ имају мишиће чак и у 
мозгу. Многи од њих су врло вешти манипулатори који уз прећутно 
одобрење надлежних пљачкају своје сопствене ђаке, тако што им 
наплаћују физичке активности у школи, за шта иначе примају плату
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мафија“ пљачка ђаке
директора школа?!

шко ле орга ни зу је рекре а ци ја за жене, 
затим шко ли ца кошар ке, спорт ски клуб 
Мали змај има своје термине, а у 
касним вечер њим тер ми ни ма рекре а-
ци ју има ју и мушкар ци. Нова дирек тор-
ка Основ не шко ле „Све ти Сава“ Дра га-
на Сре те но вић наво ди да се у њихо вој 
шко ли након наста ве одр жа ва ју спорт-
ске сек ци је које воде про фе со ри физич-
ког и каже да се оне не напла ћу ју. 
Међу тим како смо сазна ли од поје ди-
них роди те ља, деца која тре ни ра ју 
одбој ку у ОШ „Свети Сава“ пла ћа ју 
1.500 дина ра месеч но, а тре нин зи 
кошар ке кошта ју 1.000 дина ра.

Из град ског буџе та про шле годи не је 
за школ ски спорт издво је но око седам 
мили о на дина ра. Начел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Недић неза до во љан је чиње ни-
цом да се уче ни ци ма напла ћу ју тре нин-
зи и каже да ће од сле де ће школ ске 
годи не систем дру га чи је функ ци о ни са-
ти. 

– Jош ће ова школ ска годи на бити 
завр ше на, као и мно ге прет хо де, како је 
поче ла, нака рад но по пита њу кори шће-
ња сала за физич ко. Нови Закон о 
спор ту пред ви ђа сасвим дру га чи ју упо-
тре бу школ ских сала, јер се школ ске 
сале тре ти ра ју као спорт ски објек ти и 
има ју рав но пра ван ста тус. Као такве 
оне ће локал ној само у пра ви бити на 
рас по ла га њу. Од сле де ће школ ске 
годи не функ ци ја тих сала биће пот пу но 

дру га чи ја. То зна чи да ће се сви тер ми-
ни након одр жа ва ња наста ве ста ви ти 
Гра ду на рас по ла га ње. Део тер ми на ће 
ићи за школ ске сек ци је, мањи део за 
тре на жне про це се спорт ских клу бо ва 
који су од зна ча ја за Град Срем ску 
Митро ви ца. Тер ми ни се неће напла ћи-
ва ти, јер сма трам да апсо лут но није у 
реду да се напла ћу ју тре нин зи деци, 
бори мо се про тив тога – наво ди Недић.

На пита ње како комен та ри ше изја ву 
дирек то ра Зма је ве шко ле да про фе со-
ри физич ког држе тре нин ге ван рад ног 
вре ме на и да зато напла ћују сво је сло-
бод но вре ме, Недић одго ва ра:

- Није тач но да мора ју да напла те 
свој рад, јер настав ник физич ког има 

недељ ну нор му 20 часо ва, а доби ја 
почет ком школ ске годи не реше ње о 
рас по ре ду 40-часов не рад не неде ље, у 
коју спа да ју редов на наста ва, ван на-
став не актив но сти, при пре ме и одла-
сци на так ми че ња. То је у окви ру рад ног 
вре ме на. Бори ће мо се про тив тога. Ако 
неко узи ма при ват ну салу у закуп, у 
реду, онда и напла ти тре нинг, али што 
се тиче школ ских сала, које се тре ти ра-
ју као спорт ски објек ти, про тив смо 
било каквог тезга ре ња. Биће на тере ну 
опи ра ња, али неће мо оду ста ти, дове-
шће мо ми то у ред.

Начел ник каже да је у реду ако роди-
тељ жели да му дете тре ни ра у неком 
спорт ском клу бу да пла ћа чла на ри ну. 
Исто тако нема ништа про тив и изнајм-
љи ва ња сала клу бо ви ма или при вред-
ни ци ма, јер је то додат ни при ход шко-
ли, те шко ла од тог нов ца може да 
финан си ра набав ку рачу на ра, екс кур-
зи је, одла ске на так ми че ња и дру го. 

Да ли ће Град успе ти да уве де ред у 
овој обла сти, оста је да се види. Нова 
школ ска годи на није тако дале ко. Сва-
ка ко да ће се про фе со ри физич ког 
буни ти, али коли ко онда има исти не у 
тврд њи про све та ра да сви који раде у 
про све ти су ту због љуба ви пре ма деци 
и жељи да их нау че нешто, а не због 
нов ца. На овим при ме ри ма рекло би се 
да смо дале ко од такве исти не. Код нас 
већ годи на ма дифов ци „кори сте гужву“ 
тезга ре ћи и зара ђу ју ћи на деци.  

У бавље њу спор том одав но нема само 
игре и задо вољ ства, већ и потен ци јал но 
вели ког нов ца, али и роди тељ ских амби-
ци ја да им дете буде нај бо ље. Није редак 
слу чај да роди те љи сво је нео ства ре не 
жеље из мла до сти по сва ку цену хоће да 
оства ре код сво је деце, или да виде дете 
као излаз из бес па ри це. Изгу бље но 
детињ ство и ствар не потре бе и могућ но-
сти дете та зву че им безна чај но кад поми-
сле на потен ци јал ну зара ду сво је деце 
врхун ских спор ти ста.

Амби ци је
роди те ља

ПИШЕ: Биљана Селаковић

Није тач но да мора ју 
да напла те свој рад, 
јер настав ник физич
ког има недељ ну нор
му 20 часо ва, а доби ја 
почет ком школ ске 
годи не реше ње о рас
по ре ду 40часов не 
рад не неде ље, у коју 
спа да ју редов на наста
ва, ван на став не актив
но сти, при пре ме и 
одла сци на так ми че
ња. То је у окви ру рад
ног вре ме на, каже 
начел ник Недић

Зоран Ђурић,
дирек тор Зма је ве шко ле

Или ја Недић,
начел ник ГУ за спорт
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СУДА НИ ЈА:

У Пре кр шај ном суду у Срем ској 
Митро ви ци у уто рак, 7. фебру а-
ра одр жа но је дру го рочи ште у 

поступ ку који се води про тив Сло бо-
да на Сто ка но ви ћа из Срем ске Митро-
ви це.  

Саслу шан је један од пред ло же них 
све до ка, Миро слав Јова но вић, начел-
ник Град ске упра ве за сао бра ћај, 
кому нал не и инспек циј ске посло ве. 
Рочи шту се нису ода зва ли Ненад 
Лема јић и др Миро слав Кен дри шић. 
Лема ји ћев пуно моћ ник је, како је 
саоп шти ла суди ни ца Десан ка Обра-
до вић, послао писме но оба ве ште ње 
да се у пери о ду од 5. до 12. фебру а-
ра Ненад Лема јић нала зи у ино стран-
ству. Др Кен дри шић је теле фон ским 
путем суди ни цу оба ве стио да не 
може да при су ству је рочи шту због 
нео д ло жних оба ве за. 

Све док Миро слав Јова но вић навео 
је да је он 17. авгу ста 2016. годи не 

испред згра де Град ске куће давао 
изја ву за Срем ску теле ви зи ју, након 
чега је ушао у згра ду Скуп шти не и 
застао да попри ча са обез бе ђе њем. 

- Пошто су ула зна вра та ста кле на 
видео сам како се Сло бо дан Сто ка-
но вић и Ненад Лема јић држе за руке 
и одгу ру ју. Нисам видео да ли је неко 
неког уда рио. Затим сам видео да је 
Ненад Лема јић утр чао у згра ду и да 
су му покидане нао ча ре. Ништа 
нисам чуо од оно га што се деша ва ло 
напо љу. Након тога је дошла поли ци-
ја, и пита ли су да ли је неко нешто 
видео, рекао сам им шта сам видео и 
они су рекли да ће ме ста ви ти за све-
до ка – навео је у сво јој изја ви Јова но-
вић. 

Окри вље ни Сло бо дан Сто ка но вић 
при су ство вао је рочи шту без адво ка-
та. 

Под се ти мо, испред Град ске куће у 
Срем ској Митро ви ци 17. авгу ста 

ОДР ЖА НО ДРУ ГО РОЧИ ШТЕ У ПОСТУП КУ
ПРО ТИВ СЛО БО ДА НА СТО КА НО ВИ ЋА

Да ли Лема јић и Кен дри шић 
избегавају саслу ша ње на суду?  

У СУД БЕЗ АДВОКАТА: Окривљени Слободан Стокановић

Још увек није позна то 
да ли ће на Суду 

доказ који при ло жи 
Ненад Лема јић у виду 
лекар ског изве шта ја 

бити вали дан,
с обзи ром на то да се 

може рећи да је
у пита њу сукоб
инте ре са, јер су
и др Миро слав

Кен дри шић и Ненад 
Лема јић функ ци о не ри

исте стран ке
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прошле године изме ђу 9.30 и 10 часо-
ва ују тру дого дио се инци дент на очи-
глед број них про ла зни ка. Уче сни ци 
овог дога ђа ја били су функ ци о нер 
Демо крат ске стран ке и одбор ник ДС 
у митро вач кој Скуп шти ни Ненад 
Лема јић и Сло бо дан Сто ка но вић, 
нека да шњи начел ник Поли ци је.

Пре ма наво ди ма Сло бо да на Сто-
ка но ви ћа он је тог 17. авгу ста на сте-
пе ни ца ма испред Услу жног цен тра у 
Срем ској Митр о ви ци срео Нена да 
Лема ји ћа, са којим како каже има 
нера шчи шће не рачу не, и на глас про-
ко мен та ри сао више за себе „Где 
нале тих на бак су за“, не мисле ћи 
притом на Лема ји ћа. Затим му је 
Ненад Лема јић при шао и оте рао га у 
три п.... мате ри не и побе гао у Услу-
жни цен тар. Сто ка но вић је про ду жио 
даље.

- Касни је смо се поно во сре ли 
испред ула за у Град ску кућу, ја сам 
про ла зио туда, а он је изла зио из 
Град ске куће. Про фе сор Лема јић је 

нешто мумлао, про во ци рао ме је и 
ишао пре ма мени. Мислио сам да ће 
ме уда ри ти, па сам ја реа го вао. 
Одмах је поди гао фрку, звао поли ци-
ју, напра вио хаос. Дошла је поли ци ја, 
ради ли су ми алко тест, нисам ништа 
наду вао, све сам лепо испри чао како 
је било – изјавио је за М нови не тог 
17. авгу ста након суко ба са Лема ји-
ћем Сто ка но вић.

Ненад Лема јић се након инци ден та 
јавио у Меди цин ски цен тар где су му 
кон ста то ва не лак ше теле сне повре-
де. Пре ма незва нич ним инфо р ма ци-
ја ма до којих смо дошли, лекар ско 
уве ре ње је Нена ду Лема ји ћу пот пи-
сао његов стра нач ки друг др Миро-
слав Кедри шић, који је спе ци ја ли ста 
ото ри нола рин го ло ги је. 

Упра во због тога је опту же ни Сло-
бо дан Сто ка но вић на првом рочи шту 
25. окто бра про шле годи не тра жио да 
се за све до ка позо ве др Миро слав 
Кен дри шић, који је пот пи сао лекар-
ско уве ре ње Нена ду Лема ји ћу. Још 
увек није позна то да ли ће на Суду 
доказ који при ло жи Ненад Лема јић у 
виду лекар ског изве шта ја бити вали-
дан, с обзи ром на то да се може рећи 
да је у пита њу сукоб инте ре са, јер су 
и др Миро слав Кен дри шић и Ненад 
Лема јић функ ци о не ри исте стран ке. 

Лема јић се није ода звао пози ву за 
саслу ша ње, јер се нала зио у ино-
стран ству. Поје ди ни Митров ча ни твр-
де да су упра во у том пери о ду, док је 
Лема јић навод но био у ино стран ству, 
виђа ли дотич ног по гра ду. Сто га се 
пита мо да ли ће суди ни ца Обра до вић 
тра жи ти од Нена да Лема ји ћа пасош 
на увид, како би се утвр ди ло да ли је 
заи ста 7. фебру а ра био ван земље 
како је навео његов пуно моћ ник. 

Оче ку је се још јед но рочи ште, када 
би тре ба ло да буду саслу ша ни Ненад 
Лема јић и др Миро слав Кен дри шић.

 Б. Села ко вић

Након инци ден та који се дого
дио про шлог авгу ста, позва ли смо 
Нена да Лема ји ћа за комен тар, 
међу тим он није желео ништа да 
комен та ри ше за наше нови не. 
Исто тако смо након сазна ња да је 
свом стра нач ком дру гу пот пи сао 
лекар ско уве ре ње упу ти ли допис 
са пита њи ма др Миро сла ву Кен
дри ши ћу. Пита ли смо га сле де ће:

1. Да ли је нор мал но да Ви пре
гле да те свог стра нач ког коле гу 
Нена да Лема ји ћа и изда је те му 
лекар ски изве штај, иако зна те да 
ће се тај изве штај кори сти ти на 

Суду као доказ? 
2. Зар не мисли те да би то могло 

бити про ту ма че но на Суду као 
при стра сност?

3. Како ће тај лекар ски изве штај 
бити про ту ма чен на Суду, с обзи
ром на то да Ви и Ненад Лема јић 
има те исти инте рес? 

4. Због чега нисте Нена да Лема
ји ћа упу ти ли на пре глед код дру
гог, неза ви сног лека ра? 

Одго во ре на поста вље на пита
ња и даље нисмо доби ли. 

Лемајић и Кендришић се нису 
појавили на суду.

ЗИД ЋУТА њА: Лемајић
и Кендришић се нису
појавили на суду

БЕЗ КОМЕН ТА РА: Функ ци о не ри ДС
Ненад Лема јић и др Миро слав Кен дри шић 

ВИДЕО САМ КОШКАњЕ:
Сведок Мирослав Јовановић

Видео сам како се 
Сло бо дан Сто ка но вић 
и Ненад Лема јић држе 
за руке и одгу ру ју. 
Нисам видео да ли је 
неко неког уда рио. 
Затим сам видео да је 
Ненад Лема јић утр чао 
у згра ду и да су му 
покидане нао ча ре. 
Ништа нисам чуо од 
оно га што се
деша ва ло напо љу

(Мирослав Јовановић)
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НАКОН ПРО ТЕ СТА ЗАПО СЛЕ НИХ У МИТРО ВАЧ КОЈ АПО ТЕЦИ

ОДЛА ГА њЕ КРА ХА: 
Апо те ка на вештач ком диса њу?

Са тран спа рен ти ма у руци, на 
који ма је писа ло „Ми ни смо 
кри ви за про паст апо те ке, 

хо ће мо на ше пла те“, „Пет ме се ци без 
пла те! Је смо у бе лом, али ни смо 
ов це“, за по сле ни у митро вач кој Апо-
те кар ској уста но ви 7. фебру а ра про-
ше та ли су до Град ске куће у Срем ској 
Митро ви ци, испред које су про те ство-
ва ли тра же ћи испла ту за ра да, ове ре-
не здрав стве не књи жи це и ре ше ња 
за тех но ло шке ви шко ве. Истог дана 
одр жан је саста нак са гра до на чел-
ником Срем ске Ми тро ви це Вла ди-
миром Са на дером, на чел ником Град-
ске упра ве за со ци јал ну и здрав стве-
ну за шти ту Во ји славом Мир нићем и 
на чел ником Град ске упра ве за бу џет 
и локал ни еко ном ски раз вој Ду шком 
Ша ро шко вићем. На са стан ку је до го-
во ре на ис пла та дру гог дела сеп тем-
бар ске пла те и цела ок то бар ска 
за рад е, што је и учи ње но. По том је 
10. фе бру а ра одр жан још један са ста-
нак на ко јем је до го во рен вре мен ски 
оквир за ис пла ту за ра да за но вем-
бар, де цем бар и ја ну ар, како је саоп-
ште но из Град ске куће. Међу тим, није 
рече но када ће то бити. 

- Град Срем ска Ми тро ви ца већ 
ду же вре ме ра ди на ре ша ва њу про-
бле ма ду го ва ња Апо те кар ске уста но-
ве. Има мо про блем са за о ста лим 
за ра да ма ко је ће мо по ку ша ти да 
ре ши мо ди рект ном ис пла том из град-
ског бу џе та. Та ко ђе, ми слим да ће мо 
на кон усво је них скуп штин ских од лу ка 
до ћи у си ту а ци ју да са по ве ри о ци ма 
за кљу чи мо спо ра зум о из ми ре њу 

Љи ља на Не дељ ко вић, пред сед ни ца 
Син ди ка та Апо те ке за М но ви не је ре кла 
да је за по шља ва ња у Апо те кар ској уста-
но ви би ло са ра зних стра на. Оту да се 
Апо те ка су о чи ла са ве ли ким бро јем тех-
но ло шких ви шко ва, од но сно не здрав стве-
них рад ни ка. 

- Ми ни смо до шли по ли тич ким ли ни ја-
ма, сви ко ји ра ди мо ов де, има мо пре ко 30 
го ди на рад ног ста жа и за по сли ли смо се 
та да кад су се вред но ва ле ди пло ме. Та да 
је био би тан и смер ко ји смо за вр ши ли, а 
да нас је то ап со лут но не бит но. Сла ли су 
нам стал но но ве рад ни ке са свих стра на. 
Го во ри ли су да не ма ве зе ко је то, има да 
га при ми те, ма иста при ча као и у дру гим 
пред у зе ћи ма. Сад кад смо до шли у про-
блем, сад ни смо ни чи ја бри га – ре кла је 
Љи ља на Не дељ ко вић.

Стра нач ко 
за по шља ва ње

Не за до вољ ни рад ни ци ис пред Град ске ку ће 

За по сле нима
у срем ско ми тро вач кој 

др жав ној апо те ци 
здрав стве не књи жи це 

од ја ну а ра су
неове ре не. Ду го ва ња 

Апо те кар ске уста но ве 
у Срем ској

Ми тро ви ци, чи ји је 
осни вач ло кал на 

са мо у пра ва, из но се 
пре ко 162 ми ли о на 
ди на ра, а ра чун им
је од 25. но вем бра 

про шле го ди не
у бло ка ди
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ду га, да од бло ки ра мо ра чун Апо те ке, 
што је та ко ђе ве лик про блем. Има мо 
и уве ра ва ње по ве ри ла ца да ће на кон 
ре ор га ни за ци је ко ју пла ни ра мо да 
спро ве де мо у Апо те кар ској уста но ви 
кре ну ти по но во снаб де ва ње ле ко ви-
ма – ре као је гра до на чел ник Вла ди-
мир Са на дер, на кон про тест не шет-
ње за по сле них.

Он до да је да ће се је дан број 
не здрав стве них рад ни ка мо ра ти про-
гла си ти тех но ло шким ви шком.

- Са мо на тај на чин мо же мо да очу-
ва мо по сто ја ње Апо те кар ске уста но-
ве Срем ска Ми тро ви ца. До го во ри ли 
смо се на са стан ку да из вр ши мо 
упла ту до при но са за здрав стве но 
оси гу ра ње  – до дао је Сан дер. 

Врши лац дужно сти пред сед ни ка 
Син ди ка та Апо те ке Љи ља на Не дељ-
ко вић није била задо вољ на после 
првог састан ка са пред став ни ци ма 
Гра да. Међу тим, након што су прет-
ход не неде ље испла ће не зара де за 
сеп тем бар и окто бар, запо сле ни 
веру ју да Град није дигао руке од 
њих.

Оста је још да се реши про блем 
нео ве ре них здрав стве них књи жи ца и 
тех но ло шких вишко ва. 

Подсетимо, за по сле нима у срем-
ско ми тро вач кој др жав ној апо те ци 
здрав стве не књи жи це од ја ну а ра су 
неове ре не. Ду го ва ња Апо те кар ске 
уста но ве у Срем ској Ми тро ви ци, чи ји 
је осни вач ло кал на са мо у пра ва, из но-
се пре ко 162 ми ли о на ди на ра, а 
ра чун им је од 25. но вем бра про шле 
го ди не у бло ка ди. Уста но ву је од про-
шлог ав гу ста до кра ја 2016. го ди не 
на пу сти ло де вет ди пло ми ра них фар-
ма це у та и се дам фар ма це ут ских тех-
ни ча ра, те су због мањ ка рад ни ка 
за тво ре не апо те ке у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, Ла ћар ку, Чал ми и јед на 
апо те ка у гра ду. 

С. Ста не тић  

Дру ги по реду саста нак са пред став ни-
ци ма/запо сле ни ма Апо те ке „Срем ска 
Митро ви ца“,  одр жан је 10. фебру а ра, у 
Град ској кући. Састан ку је при су ство ва ло 
25 запо сле них ове уста но ве, дирек тор 
Дра ган Божић, гра до на чел ни ка Вла ди мир 
Сана дер и в.д. начел ни ка за здрав стве ну 
и соци јал ну зашти ту Воји слав Мир нић. 

На првом састан ку, који је био одр жан у 
уто рак, дого во ре на је испла та за  дру ги 
део сеп тем бар ске и окто бар ску зара ду, 
што је данас и учи ње но. 

Град ско веће данас је усво ји ло финан-
сиј ски план Апо те ка „Срем ска Митро ви-
ца“ за 2017, Про грам рада и посло ва ња, 
Изве шта је за 2016. годи ну и изме ну Ста-
ту та Апо те ке и упу ти ло на даљу скуп-
штин ску про це ду ру како би се фина ли зи-
рао прав ни оквир за реа ли за ци ју свих 
усло ва који су нео п ход ни за понов ни рад 
Апо те ке. 

На дана шњем састан ку, дого во рен је 
вре мен ски оквир за испла ту зара да за 
новем бар, децем бар и јану ар. 

Град Срем ска Митро ви ца интен зив но 
ради на реша ва њу ситу а ци је у којој се 
нашла Апо те ка „Срем ска Митро ви ца“ и 
чини све што је могу ће да помог не запо-
сле ни ма, сто ји у саоп ште њу Слу жбе за 
инфор ми са ње Гра да Срем ска Митро ви ца 
које је изда то 10. фебру а ра.

Саоп ште ње 
Гра да

Са састанка у Град ској ку ћи 

На првом састан ку, 
који је био одр жан
7. фебруара,
дого во ре на је
испла та окто бар ске
и дру гог дела
сеп тем бар ске зара де, 
што је и учи ње но

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Вен ци на гроб
кра ља Мила на

Помоћ ник мини стра за рад, запо шља-
ва ње, борач ка и соци јал на пита ња 
Милан Попо вић, пред во дио је држав ну 
цере мо ни ју пола га ња вена ца и ода ва ња 
поча сти про шле субо те, 11. фебру а ра 
пово дом обе ле жа ва ња годи шњи це смр-
ти кра ља Мила на Обре но ви ћа који је 
сахра њен у мана сти ру Кру ше дол код 
Ири га.

Код гро ба кра ља Мила на вен це су 
тако ђе поло жи ли и ода ли почаст пред-
став ни ци Мини стар ства одбра не, Вој ске 
Срби је и Општи не Ириг. Орга ни за тор 
држав не цере мо ни је је Вла дин Одбор за 
него ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких 
рато ва Срби је.

Краљ Милан Обре но вић вла дао је 
Срби јом од 1868. до 1889. годи не. Током 
тог пери о да вође но је више осло бо ди-
лач ких рато ва, а Срби ја је сте кла међу-
на род но при зна ње одлу ка ма бер лин ског 
кон гре са од 13. јула 1878. годи не. Краљ 
Милан умро је у Бечу 11. фебру а ра 1901. 
годи не, а сахра њен је у гроб ни ци која се 
нала зи у мана сти ру Кру ше дол на Фру-
шкој Гори.

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА

Пре да ва ње
о Бату ту

Пре да ва ње и изло жба пово дом 170 
годи на од рође ња Мила на Јова но ви ћа 
Бату та орга ни зо ва ни су про шлог четврт-
ка, 9. фебру а ра у митро вач кој Библи о те-
ци.

О Бату ту је гово ри ла библи о те кар ка 
Морав ка Тодић. Како се могло чути, 
Милан Јова но вић Батут, док тор меди ци-
не, про фе сор уни вер зи те та и здрав стве-
ни про све ти тељ, рођен је у Срем ској 
Митро ви ци 12. окто бра 1847. годи не. У 
Срем ској Митро ви ци про вео је детињ-
ство и рану мла дост. Рођен је у углед ној 
трго вач кој поро ди ци, у којој је тубер ку ло-
за од 11 деце одне ла шест. У мла до сти је 
и сам обо лео од ове боле сти али је 
успео да се изле чи. Дожи вео је дубо ку 
ста рост захва љу ју ћи првен стве но стро-
гом хиги јен ском начи ну живо та који је 
водио и који је про па ги рао у сво јим књи-
га ма, рекла је Морав ка Тодић, аутор ка и 
изло жбе коју чине ста ри доку мен ти и 
ске ни ра не наслов ни це књи га Мила на 
Јова но ви ћа Бату та.

Изло жба у окру глој сали Библи о те ке 
биће отво ре на до кра ја фебру а ра.
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Чла но ви Општин ског већа 
Општи не Шид на сед ни ци одр-
жа ној про шле сре де, 8. фебру-

а ра, изме ђу оста лих тача ка днев ног 
реда утвр ди ли су пред лог одлу ке о 
при сту па њу спо ра зу му о изград њи и 
кори шће њу реги о нал ног систе ма за 
упра вља ње чвр стим отпа дом „Срем – 
Мачва“. Како исти чу у локал ној само-
у пра ви, при сту па њем реги о нал ном 
систе му „Срем – Мачва“, решио би се 
про блем град ске депо ни је у Шиду, као 
и одла га ње сме ћа са под руч ја шид ске 
општи не.

- Пре усва ја ња ове тач ке днев ног 
реда, утвр ди ли смо пред лог одлу ке да 
Општи на Шид исту пи из рани јег спо-
ра зу ма о сарад њи општи на фор ми ра-
њем реги о на за упра вља ње чвр стим 
кому нал ним отпа дом. Општи на Шид 
је била део про јек та који је тре ба ло да 
зажи ви у Инђи ји. Међу тим депо ни ја 
у Инђи ји није зажи ве ла, а и про блем 
нам пред ста вља вели ка уда ље ност од 
шид ске општи не. Срем ска Митро ви ца 

је мно го бли жа и ми смо само напра-
ви ли један логи чан потез и пот пи са ли 
смо уго вор са Гра дом Срем ска Митро-
ви ца и Гра дом Шабац. Та два гра да 
су нам гео граф ски бли жа и еко ном ски 
нам је испла ти ви је. Надам се да ће 
тај про је кат бити успе шан како бисмо 
реши ли про блем шид ске депо ни је - 
иста као је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић.

Чла но ви Већа усво ји ли су и про гра-
ме посло ва ња јав них пред у зе ћа Завод 
за урба ни зам, „Водо вод“ и „Стан дард“. 
Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, похва лио је рад ЈКП „Водо-
вод“ и „Стан дард“, исти чу ћи да су та 
два јав на пред у зе ћа ове годи не посло-
ва ла у добит ку и да су све оба ве зе 
како пре ма рад ни ци ма тако и пре ма 
сви ма оста ли ма, испо што ва не.

- Тре ба их награ ди ти за честит и 
поштен рад. Зато смо недав но и пот-
пи са ли посе бан колек тив ни уго вор у 
јав ним пред у зе ћи ма, како бисмо омо-
гу ћи ли дирек то ру да износ за топли 

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ОПШТИ НЕ ШИД

Сме ће из Шида на
митро вач ку депо ни ју

Као тако ђе јед ну од важних одлу ка доне-
тих на сед ни ци Општин ског већа, пред сед-
ник Вуко вић иста као је реше ње про бле ма 
недо вољ ног бро ја спе ци ја ли ста у шид ском 
Дому здра вља.

- Доне ли смо реше ње о финан си ра њу 
спе ци ја ли за ци је офта мо ло га и интер ни сте 
у шид ском Дому здра вља у тра ја њу од 

чети ри до пет годи на. На годи шњем нивоу 
ће се за те наме не, из општин ског буџе та, 
издва ја ти 1.500.000 дина ра. Два лека ра из 
шид ског Дома здра вља иду у пен зи ју и ми 
смо се због тога одлу чи ли да помог не мо у 
шко ло ва њу потреб них кадр о ва. Шид не сме 
да оста не без лека ра, посеб но не без ове 
две меди цин ске стру ке - наво ди Вуко вић.

Општи на финан си ра
лека ре спе ци ја ли сте

Сед ни ца Општин ског већа

Како исти чу
у локал ној

само у пра ви,
при сту па њем

реги о нал ном систе му 
„Срем – Мачва“,

решио би се про блем 
град ске депо ни је у 

Шиду, као и одла га ње 
сме ћа са под руч ја
шид ске општи не. 

Надам се да ће тај
про је кат бити

успе шан, иста као је
пред сед ник Општи не

Шид Пре драг Вуко вић
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Чла но ви Већа усво ји ли су и тач ку днев-
ног реда која се одно си ла на доно ше ње 
пра вил ни ка о одо бра ва њу и финан си ра-
њу про гра ма који ма се задо во ља ва ју 
потре бе и инте ре си гра ђа на шид ске 
општи не у обла сти спо р та, као и пра вил-
ник о кате го ри за ци ји спорт ских удру же-
ња.

- Спорт ски клу бо ви су већ поче ли сво је 
при пре ме и сред ства су им пре ко потреб-
на. Ове годи не смо као и дру ге општи не у 
Сре му, мало касни ли са кон кур си ма, због 
неких нових закон ских про пи са. То је сада 
реше но и спорт ски клу бо ви ће ипак на 
вре ме доби ти сво ја сред ства и она ће 
бити поде ље на на вре ме - исти че пред-
сед ник Општи не Шид.

Кон кур си
за спорт исте

оброк у изно су од 50 дина ра подиг-
не за 150 дина ра. Људи у тим јав ним 
пред у зе ћи ма раде тешке физич ке 
посло ве и тре ба им пока за ти пошто-
ва ње - каже Вуко вић.

Након раз ма тра ња допи са ЈКП 
„Водо вод“ о исте ку уго во ре ног рока о 
дава њу на одр жа ва ње и упра вља ње 
водо во да месних зајед ни ца Ада шев-
ци, Моро вић и Вишњи ће во, донет је 
закљу чак да се водо во ди тих месних 
зајед ни ца, дају на упра вља ње ЈКП 
„Водо вод“ Шид.

- У дана шњим реал ним усло ви ма 
те месне зајед ни це нема ју могућ но сти 
да одр жа ва ју буна ре у тим сели ма. Те 
посло ве не могу да финан си ра ју јер 
нема ју сред ста ва за то. Зато смо ми 
те буна ре дали на упра вља ње ЈКП 
„Водо вод“, које има могућ но сти и које 
може на аде ква тан начин да се ста ра 
о њима. Они су дати на упра вља ње 
том јав ном пред у зе ћу на три годи не, 
а после тог рока ћемо виде ти да ли ће 
ићи у њихо во трај но вла сни штво, све у 
скла ду са закон ском регу ла ти вом која 
тада буде на сна зи. Нама је инте рес 
да ЈКП „Водо вод“ на пра ви лан начин 
води бри гу о тим буна ри ма, као и о 
исправ но сти воде која сти же до потро-
ша ча у тим сели ма - каже Вуко вић.

Доне сен је и пра вил ник о поступ ку 
и начи ну реша ва ња зах те ва гра ђа на 
за накна ду ште те наста ле услед напа-
да напу ште них живо ти ња и усво јен је 
пред лог општин ског пра во бра ни о ца 
за пове ћа ње изно са накна де по одр-
жа ној коми си ји у изно су од 3.000 дина-
ра. Тако ђе чла но ви Већа доне ли су и 
закљу чак о виси ни пла та запо сле них 
у соци јал ној зашти ти, пред школ ском 
обра зо ва њу и уста но ва ма кул ту ре 
чији је осни вач Скуп шти не општи не 
Шид, а доне то је и реше ње о име но-
ва њу струч не коми си је за оце њи ва ње 
про је ка та у обла сти јав ног инфор-
ми са ња. Поред ових тача ка днев ног 
реда утвр ђе ни су и пред ло зи одлу ке 
о про стор ном пла ну Општи не Шид и 
анга жо ва њу екс тер ног реви зо ра.

М. Н.

ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИН ЂИ ЈА

До бу на ра но вим
те рен ским во зи ли ма

Ми, као но ва ло кал на са мо у пра ва ба ви мо се до ма ћин
ским по сло ва њем а не шмин ком, за то ов де мо же те 
ви де ти два но ва те рен ска во зи ла ко ја има ју је ди ну уло
гу, да се што лак ше при ђе бу на ри ма, ре као је пред сед
ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак

Да су пре са мо не ко ли ко ме се ци 
рад ни ке ЈКП „Во до вод и ка на ли-
за ци ја“ у Ин ђи ји, ко ји из ла зе на 

те рен, пи та ли шта им је јед на од нај-
ве ћих же ља, од го во ри ли би да су то 
но ва те рен ска во зи ла. Та же ља им се 
оства ри ла у сре ду, 8. фе бру а ра ка да је 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак све ча но уру чио кљу че ве два но ва 
те рен ска во зи ла ма р ке „Да чиа“. 

Бран ко Де лић, по сло во ђа во до вод не 
опе ра ти ве ка же да нај ве ћи део во до-
вод не мре же у ин ђиј ској оп шти ни про-
ла зи кроз ата ре и да су ту има ли нај ви-
ше про бле ма при из ла сци ма на те рен, 
ка да се до го ди не ка ха ва ри ја или у то-
ку ре дов них ак тив но сти на одр жа ва њу. 
Би ло је те шко, ка же он, при ла зи ти и бу-
на ри ма, јер су сва во зи ла ко ри шће на 
за те рен у ло шем ста њу или ни су по-
год на за во жњу по блат ња вим и те шко 
до ступ ним те ре ни ма.

Че ти ри го ди не ни је об на вљан во-
зни па рк у ин ђиј ском „Во до во ду“. Ни-
шта бо ље ни је би ло ни у оста лим јав-
ним пред у зе ћи ма, ка же Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја и до да је 
да се та си ту а ци ја ме ња.

- Ми, као но ва ло кал на са мо у пра ва 
ба ви мо се до ма ћин ским по сло ва њем 
а не шмин ком. За то да нас ов де мо-
же те ви де ти два но ва те рен ска во зи-
ла ко ја има ју је ди ну уло гу, да се што 

лак ше при ђе бу на ри ма. За хва љу ју ћи 
њи ма, не ће би ти про бле ма у одр жа ва-
њу, и све то у ко рист свих нас ко ји жи-
ви мо у оп шти ни Ин ђи ја. На дам се да 
ће гра ђа ни пре по зна ти то што ра ди мо, 
не са мо у овом, не го и у свим оста лим 
јав ним пред у зе ћи ма. По сле јед не ка-
та стро фал не фи нан сиј ске си ту а ци је, 
про на шли смо сред ства за ку по ви ну 
два те рен ска во зи ла за „Во до вод“ и за-
и ста ми је дра го што имам при ли ку да 
уру чим кљу че ве рад ни ци ма ко ји ће их 
ко ри сти ти – ре као је Гак.

Са но вим те рен ским во зи ли ма еки пе 
„Во до во да и ка на ли за ци је“ би ће мо-
бил не 24 ча са.

- Да би смо има ли јед но озбиљ но и 
од го вор но јав но пред у зе ће, што већ 
ми слим да је смо, нео п ход но је да бу де-
мо опе ра тив но и тех нич ки опре мље ни. 
На бав ка но вих те рен ских во зи ла је са-
мо је дан од ко ра ка ко је смо за јед но на-
чи ни ли у уна пре ђе њу ра да, за хва љу ју-
ћи са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом. 
С об зи ром на ве о ма ам би ци о зан про-
грам по сло ва ња за 2017. го ди ну, на-
ста вља мо са тех нич ким опре ма њем 
на шег пред у зе ћа, а све у скла ду са 
при ли вом сред ста ва - ка же Дра го љуб 
Три фу но вић, ди рек тор ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“ ко ји за крај до да је да је 
то јав но пред у зе ће пр ви пут ку пи ло те-
рен ска во зи ла. М. Ђ.

Пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Гак уру чио кљу че ве рад ни ци ма „Во до во да“
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СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА У БЕ О ГРА ДУ

По след ње при пре ме 
Сре ма ца

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и Оп шти на 
Ин ђи ја у че твр так 9. фе бру а ра би ле су 
до ма ћи ни пе тог по ре ду рад ног са стан ка 
свих срем ских ту ри стич ких ор га ни за ци ја 
ко је ће и ове го ди не за јед нич ки на сту пи ти 
на пред сто је ћем Ме ђу на род ном сај му 
ту ри зма у Бе о гра ду, ко ји тра је од 23. до 
26. фе бру а ра. На до са да шњим са стан ци-
ма утвр ђе ни су ви зу ел ни иден ти тет, 
из глед штан да и на чин на ко ји ће се 
срем ске ту ри стич ке ор га ни за ци је пред-
ста ви ти по се ти о ци ма, ка же Ма ја Бо шњак, 
ди рек тор ТО Оп шти не Ин ђи ја. 

С об зи ром на то да се Са јам бли жи, на 
са стан ку у Ин ђи ји утвр ди ли су де та ље 
као што су: про грам де ша ва ња на за јед-
нич ком штан ду, на ко ји на чин ће се пред-
ста ви ти ту ри стич ким аген ци ја ма и ме ди-
ји ма. Ове го ди не би ће спро ве де не раз ли-
чи те ан ке те и на град не игре.

- Тре ћу го ди ну на сту па мо за јед но штан-
ду ТО Вој во ди не и на ше ми шље ње је да 
смо та ко мно го атрак тив ни ји и при ме ће-
ни ји, те да се са да из два ја мо као јед на 
де сти на ци ја. До би ли смо и по хва ле, јер 
смо ус пе ли да се ор га ни зу је мо са мо ни ци-
ја тив но, без по мо ћи ијед не кров не ор га-
ни за ци је, ис кљу чи во по је ди нач ним тру-
дом и за ла га њем - ка же Бо шњак и до да-
је:

- За пред сто је ћи Са јам у Бе о гра ду 
осми сли ли смо и по ну ду из ле та за ту ри-
стич ке аген ци је ко је же ле да са ра ђу ју са 
на ма. Сва ка од ту ри стич ких ор га ни за ци ја 
у Сре му из дво ји ће не што из сво је по ну де, 
те ће аген ци је мо ћи да осми сле из ле те у 
скла ду са по тре ба ма сво јих кли је на та. 

М. Ђ.

КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ 

Оправ да ло
оче ки ва ња

Ово го ди шња од лу ка ру ко вод ства 
Оп шти не Ин ђи ја да се на Тр гу код По ште 
по ста ви кли за ли ште, по ка за ла се ви ше-
стру ко оправ да ном, кон ста то ва но ја на 
са стан ку ана ли зе Си сте ма 48, одр жа ном 
у пе так 10. фе бру а ра.

Ка ко су ис та кли пред став ни ци Уста но-
ве Спорт ски цен тар, све о бу хват ном ор га-
ни за ци јом обез бе ђен је до ла зак уче ни ка 
из свих на се ље них ме ста у Шко лу кли за-
ња. О ве ли ком ин те ре со ва њу шко ла ра ца 
го во ри и чи ње ни ца да је у то ку ме сец и по 
да на про да то ви ше од се дам хи ља да 
кар ти.

СЕ ВЕ РО И СТОЧ НА ИН ДУ СТРИЈ СКА ЗО НА

Из град ња
са о бра ћај ни це
и во до вод не мре же 
У ци љу при вла че ња стра них ин-

ве сти то ра, на ло ка ци ји 15 у се-
ве ро и сточ ној ин ду стриј ској зо ни 

у Ин ђи ји, по че ла је пр ва фа за из град-
ње са о бра ћај ни ца и во до вод не мре же. 
Тре нут но се вр ше ра до ви на из град њи 
пу та у ду жи ни од јед ног ки ло ме тра, док 
је укуп на вред ност те ин ве сти ци је не-
што ви ше од 40 ми ли о на ди на ра. 

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја ис та као је да ће ова ин ве сти-
ци ја зна чај но по ве ћа ти атрак тив ност 
де ла СИ рад не зо не за ула га ње ин ве-
сти то ра. 

- Реч је о пар це ла ма ко је су вла сни-
штво Оп шти не Ин ђи ја и овај по сао је 
је дан од пр вих ко ра ка ка ис пу ње њу 
обе ћа ња, да ће на ша оп шти на у на-
ред ним го ди на ма по ста ти јед на од нај-
ве ћих гра ди ли шта у Ср би ји - ка же Гак.

Ра до ви на из град њи са о ба ра ћај ни ца 
и во до вод не мре же тра ја ће око 45 да-
на. Пред став ни ци ло кал не са мо у пра-
ве, по ред ула га ња у ин фра струк ту ру 
у СИ рад ној зо ни у Ин ђи ји, за те ку ћу 
го ди ну на ја ви ли су и опре ма ње бу ду ће 
ин ду стриј ске зо не у Бе шки.

М. Ђ.

Из град ња са о бра ћај ни це 

Због ве ли ких тро шко ва одр жа ва-
ња јав не ра све те, ин ђиј ско ЈП 
„Ин ђи ја пут“ пла ни ра за ме ну 

по сто је ћих си ја ли ца ште дљи вим, 
по ру чио је Зо ран Ми ли ће вић, ди рек-
тор тог јав ног пред у зе ћа. ЈП „Ин ђи ја 
пут“ јав на ра све та го ди шње ко шта, у 
про се ку од 35 до 40 ми ли о на ди на ра, 
а на овај на чин оства ри ће се ве ли ке 
уште де. 

- Ми смо у прет ход ном пе ри о ду уло-
жи ли ве ли ку енер ги ју и сред ства да 
би смо јав ну ра све ту по ди гли на ви ши 
ни во. Во ди ли смо ра чу на и о уште ди 
елек трич не енер ги је, на тај на чин што 
смо од укуп но 4.500 си ја лич них ме ста 
са ко ји ма рас по ла же мо на те ри то ри ји 
оп шти не, ус пе ли да жи ви не си ја ли це 
за ме ни мо на три ју мо вим на 1.000 
ме ста - твр ди ди рек тор и об ја шња ва: 

- Пла ни ра мо да сва си ја лич на ме ста 
за ме ни мо лед си ја ли ца ма, са ко ји ма 

се оства ру је уште да елек трич не енер-
ги је од 50 до 70 од сто. Те си ја ли це 
под ра зу ме ва ју од ре ђе не тро шко ве, а 
са мо уз по моћ ви ших ни воа вла сти 
ће мо ус пе ти да тај про је кат за ме не 
спр о ве де мо до кра ја.

Лед ра све та је ра ни је по ста вље на у 
Ми тров дан ској и у још не ко ли ко ин ђиј-
ских ули ца, у скло пу пи лот про јек та 
ко ји је већ по ка зао зна чај не уште де.

- Лед ра све та се ко ри сти у свим евр-
оп ским зе мља ма и под ра зу ме ва функ-
ци о ни са ње на ба зи фре квен ци је са о-
бра ћа ја. То зна чи да у ноћ ном ре жи му 
са о бра ћа ја, ка да има мо ма ње ауто мо-
би ла на ули ца ма, до ла зи до ве ли ких 
уште да. Ин тен зив но ће мо ра ди ти на 
то ме да је по ста ви мо на што ве ћем 
бро ју ме ста, а то би мо гло до не ти 
уште ду и до 20 ми ли о на ди на ра го ди-
шње - твр ди Ми ли ће вић.

М. Ђ.

АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈП „ИН ЂИ ЈА ПУТ“

Уште да са лед ра све том
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БЕОГРАДИЗАЦИЈА КОМОР СКОГ СИСТЕ МА

Ове године без Сабора рекордера 

Лоша вест за
пољо при вред ни ке

и Реги о нал ну
при вред ну комо ру 

Сре ма је та што ове 
годи не неће бити

одр жан Сабор
рекор де ра Сре ма,

тра ди ци о нал на
мани фе ста ци ја која

би ове годи не
про сла ви ла

43. рођен дан 

Срем це је недав но зате кла вест 
да ове годи не неће бити одр жан 
тра ди ци о нал ни Сабор рекор де-

ра пољо при вред ни ка Сре ма, мани фе-
ста ци ја коју годи на ма уна зад кра јем 
фебру а ра орга ни зу је Срем ска при-
вред на комо ра. Наи ме, од 1. јану а ра у 
Срби ји је на сна зи нови Закон о комор-
ском систе му, којим је успо ста вљен 
једин ствен комор ски систем. То зна чи 
да је нека да шња Срем ска при вред на 
комо ра (СПК) поста ла састав ни део 
При вред не комо ре Срби је, изгу би ла је 
ста тус прав ног лица и сада носи назив 
Реги о нал на при вред на комо ра Срем-
ског управ ног окру га (РПК Сре ма). 

Како наво ди Ђор ђе Божић, доју че-
ра шњи пред сед ник СПК, данас врши-
лац дужно сти дирек то ра РПК Сре ма, 
мани фе ста ци ја Сабор рекор де ра 

Сре ма није уга ше на, већ одло же на, с 
обзи ром на то да је недо вољ но вре-
ме на да би се ква ли тет но орга ни зо вао 
један тако велик дога ђај.

- Све комо ре из Вој во ди не које су до 
сада биле реги о нал не и само стал не 
сада су део При вред не комо ре Срби-
је. То што се ове годи не неће одр жа ти 
Сабор рекор де ра је лоша вест за 
пољо при вред ни ке и комо ру. Раз лог 
због чега је одло же на мани фе ста ци ја 
је тај што ми више нема мо ста тус 
прав ног лица, те не може мо да скла-
па мо уго во ре са спон зо ри ма. Ми смо 
се 1. јану а ра при по ји ли При вред ној 
комо ри Срби је, још увек се ухо да ва-
мо, те је недо вољ но вре ме на да би се 
јед на ова ко вели ка мани фе ста ци ја 
орга ни зо ва ла – наво ди Божић.

На пита ње да ли то зна чи да ће и 

оста ле мани фе ста ци је које је до сада 
орга ни зо ва ла СПК, попут Срем ске 
куле ни ја де у Ерде ви ку и Реги о нал ног 
сај ма при вре де у Новој Пазо ви, одло-
жи ти или уга си ти, Божић каже:

- Сабор рекор де ра Сре ма је одло-
жен, ника ко није уга шен. Људи из 
При вред не комо ре Срби је осе ћа ју 
тежи ну те мани фе ста ци је и има мо 
чвр сто уве ра ва ње да ће се тра ди ци ја 
одр жа ва ња ове мани фе ста ци је наста-
ви ти. Што се оста лих мани фе ста ци ја 
тиче има мо уве ра ва ња да ће се оне 
одр жа ти. Осни ва чу смо посла ли план 
мани фе ста ци ја и оне су ушле у 
финан сиј ски план При вред не комо ре 
Срби је. 

Једин ствен комор ски систем пред-
ви ђа и оба ве зно члан ство за све при-
вред ни ке. Тре нут но је 75 одсто при-
вред ни ка осло бо ђе но пла ћа ња чла на-
ри не. Сва при вред на лица која су 
недав но осно ва ла фир ме су осло бо-
ђе на пла ћа ња чла на ри не, као и при-
вред ни ци чији је послов ни при ход у 
2015. био мањи од 20 мили о на дина-
ра. Чла на ри на изно си од 300 до 
185.000 дина ра месеч но, у зави сно сти 
од виси не оства ре них при хо да у 2015. 
годи ни.  

Како исти чу из При вред не комо ре 
Срби је, при вред ни ци сада за мно го 
мању чла на ри ну доби ја ју мно го више 
услу га.

Б. Села ко вић

Од 1. јану а ра на услу зи при вред ни ци-
ма је При вред на комо ра Срби је као 
једин стве на мре жа за пру жа ње услу га и 
зашти ту инте ре са при вре де у целој 
земљи. Кључ ну уло гу у таквој комор ској 
орга ни за ци ји има ће реги о нал ни пар ла-
мен ти при вред ни ка које ће при вред ни ци 
сами бира ти. Избо ри за реги о нал не пар-
ла мен те биће рас пи са ни нај ка сни је до 
кра ја фебру а ра. Сва ки при вред ник добио 
је пра во да буде биран и да бира сво је 
пред став ни ке који ће га засту па ти.

- У Реги о нал ној при вред ној комо ри 
Сре ма у наред ном пери о ду тре ба да се 
фор ми ра Пар ла мент при вред ни ка, који 
би бро јао 35 при вред ни ка из Сре ма. Пар-
ла мент при вред ни ка биће саве то дав но 
тело, док је дирек тор опе ра ти вац који 
има директ ну кому ни ка ци ју са руко вод-
ством ПКС. Вла да Срби је и мини стар-
ства су нам знат но бли жа него што су 
била и мисли мо да се више цени и 
пошту је мишље ње при вред ни ка – наво-
ди Божић.

Пар ла мент при вред ни ка

Дирек тор Реги о нал не при вред не комо ре Сре ма Ђор ђе Божић



14 15. FEBRUAR 2017.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУ МА

Би ће сти пен ди ра но
110 сту де на та
Ви си на сти пен ди ја је 8.400 ди на ра, а сту ден ти ће је до би ја ти 10 ме се ци, без 
оба ве зе вра ћа ња. Сред ства за сти пен ди је су обез бе ђе на у оп штин ском бу џе ту

Ло кал на са мо у пра ва је 
и ове го ди не обез бе-
ди ла сред ства за сти-

пен ди ра ње нај бо љих рум-
ских сту де на та, а ове го ди-
не је реч о 110 сту дент ских 
сти пен ди ја.

До бит ни ци ма сти пен ди ја 
уго во ре је уру чи ла Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред-
сед ни ка рум ске оп шти не на 
све ча но сти ко ја је тим по во-
дом упри ли че на 13. фе бру-
а ра у Кул тур ном цен тру.

Реч је о 39 сти пен ди ја за 
сту ден те пр ве го ди не, 55 за 
сту ден те од дру ге до 
по след ње го ди не сту ди ја 
пр вог сте пе на и 16 сти пен-
ди ја за сту ден те дру гог сте-
пе на сту ди ја.

Ма ри ја Стој че вић се, пре 
по де ле уго во ра, обра ти ла 
сти пен ди сти ма ис та кав ши 
да је рум ска оп шти на увек 
ту да по мог не нај бо љим 
сту ден ти ма и уче ни ци ма.

- Ово је је дан од ре дов них 
ви до ва на ше по мо ћи. Свим 
до бит ни ци ма сти пен ди ја 
че сти там и же лим успех у 
да љем шко ло ва њу и уса вр-
ша ва њу. Не ка ова сти пен-
ди ја бу де до дат ни мо тив да 
ра ди те мар љи во и вред но, 
ка ко би оства ри ли ва ше 
ци ље ве. У на ма ће те увек 

има ти по моћ, а ја се на дам 
да ће те се по сле шко ло ав-
ња вра ти ти и сво јим зна-
њем и ве шти на ма по мо ћи 
раз вој на ше оп шти не - по ру-
чи ла им је Ма ри ја Стој че-
вић.

Је дан од 110 сти пен ди ста 
је и Сте фан Јо кић ко ји је 
сту дент пр ве го ди не ФТН у 
Но вом Са ду, смер ра чу нар-

ство и ауто ма ти ка.
- Ова сти пен ди ја ће мно го 

по мо ћи ме ни и мо јим ро ди-
те љи ма, јер жи вим у ста ну 
ко ји тре ба пла ћа ти. На 
бу џе ту сам, а што се ти че 
ра да на фа кул те ту, је сте 
те шко али су то и ле пи иза-
зо ви. За са да све иде до бро 
и на дам се да ће та ко би ти 
и да ље, јер ми се сви ђа 

смер ко ји сам ода брао, та ко 
је ка ко сам оче ки вао - ре као 
је за на ше но ви не Сте фан 
Јо кић.

Мо ра мо ис та ћи да су за 
до ста сту де на та по уго во ре 
до шли при ја те љи или ро ди-
те љи, бу ду ћи да је у то ку 
ис пит ни рок и да су не ки 
сту ден ти мо жда и по ла га ли 
или се спре ма ли за ис пи те.

Ви си на сти пен ди ја је 
8.400 ди на ра, а сту ден ти ће 
је до би ја ти 10 ме се ци, без 
оба ве зе вра ћа ња.

Сред ства за сти пен ди је 
су обез бе ђе на у оп штин-
ском бу џе ту на по зи ци ји 
на кна де за со ци јал ну 
за шти ту из бу џе та - по моћ 
уче ни ци ма и сту ден ти ма.

Сти пен ди је се не вра-
ћа ју, али сту дент ко ји 
пре ста не да ис пу ња-

ва би ло ко ји од усло ва за 
до де лу сти пен ди ја пре ма 
ва же ћој од лу ци, не ће да ље 
при ма ти  сти пен ди ју.

Ове го ди не за до де лу сти-
пен ди ја су кон ку ри са ла 223 
сту ден та, про пор ци о нал но 
нај ви ше их је би ло са пр ве 
го ди не - 84, док је за сти-
пен ди је од дру ге до по след-
ње го ди не сту ди ја зах тев 
по де ло 115 сту де на та.

С. Џа ку лаСте фан Јо кић и Ма ри ја Стој че вић

Део рум ских сти пен ди ста
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На кон пре ки да 
због ве о ма ни-
ских тем пе ра-

ту ра, ра до ви на ре-
кон струк ци ји цен тра 
Вој ке су на ста вље ни, 
ако вре ме до зво ли, 
тре ба ло би да бу ду за-
вр ше ни за око ме сец 
да на, по про јек ту ко ји 
под ра зу ме ва из град-
њу кру жног то ка. Спо-
ред не ули це ко је се за 
вре ме ра до ва ко ри-
сте као оби ла зни це, би ће до ве де не 
у пр во бит но ста ње. Гра ди ли ште је у 
че твр так, 9. фе бру а ра по се тио Ђор-
ђе Ра ди но вић, пред сед ник Оп шти не 
Ста ра Па зо ва.

Ра до ви на ре кон струк ци ји цен тра 
Вој ке би ли су у пре ки ду због вре мен-
ских усло ва, због ве о ма ни ских тем-
пе ра ту ра, а са да су на ста вље ни по 
про јек ту, ре као је на кон оби ла ска гра-
ди ли шта Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед-
ник Оп шти не Ста ра Па зо ва.

- Ва жно је да се ра до ви на ста вља-
ју, да је све уго во ре но, и што се ти че 
Елек тро ди стри бу ци је Ру ма, ко ја на-
ста вља ра до ве на укла ња њу сту бо ва 
што су оста ли, а и Срем пут на ста вља 
да ра ди. Опет за ви си од вре мен ских 
усло ва, али оче ку је мо да у ро ку од 
ме сец да на све бу де при ве де но кра-
ју - ис та као је Ра ди но вић.

Пред сед ник Ра ди но вић је ре као да 
ни су тач не при че о од сту па њу од про-
јек та.

- Ва жно је ре ћи да ће све би ти ура-
ђе но, по про јек ту, по пла ну, јер сам 
чуо при че да се пла но ви ме ња ју, што 
ни је тач но. Ова ко ка ко је при ка за но 
на фо то гра фи ја ма са кру жним то ком, 
та ко ће из гле да ти. Већ се на зи ру кон-
ту ре и већ се ви ди да ће ле по да из-
гле да. Овај део на се ља Вој ке ће би ти 

је дан од нај леп ших у 
Сре му, а мак си мал но 
ква ли тет но се ра ди и 
што се ти че елек трич-
них ин ста ла ци ја и што 
се ти че са ме из град-
ње - до дао је Ђор ђе 
Ра ди но вић.

Вој ча ни се на да ју да 
ће у ре кон стру и са ном 
цен тру би ти бо ља без-
бед ност и ве ћа про пу-
сна моћ са о бра ћа ја. 
Ме ђу тим, не ки ме шта-

ни су за бри ну ти за ста ње ули ца ко је 
се ко ри сте као оби ла зни це. Пред сед-
ник Оп шти не је ре као да гра ђа ни не-
ма ју раз ло га за бри гу.

- Чим опет до зво ле усло ви, кад се 
упа ле ас фалт не ба зе, кад се бу де ра-
дио овај део ас фал ти ра ња цен тра, 
он да ће мо по пра ви ти и те ули це. За-
и ста, све ће ули це би ти вра ће не у пр-
во бит но ста ње, гра ђа ни тих ули ца, а и 
уоп ште гра ђа ни Вој ке не тре ба да се 
се ки ра ју. Ове го ди не би ће ура ђе не и 
фа са де на објек ти ма од јав ног зна ча-
ја у цен тру Вој ке - ре као је Ра ди но вић.

Љу бан Ско пљак, пред сед ник Са ве-
та Ме сне за јед ни це Вој ка је за мо лио 
су гра ђа не за још ма ло стр пље ња.

 Мо ји ме шта ни тре ба да бу ду стр-
пљи ви. 40 да на пре ки да ра до ва, ми-
слим на онај вре мен ски пе ри од ка да 
су би ле ја ко ни ске тем пе ра ту ре, на-
рав но да ни је мо гло да се ра ди. Тре-
ба ло би да се пи та мо и ка кав би био 
ква ли тет ра до ва да је и би ло мо гу ће 
ра ди ти та да - ре као је Љу бан Ско-
пљак, пред сед ник Са ве та Ме сне за-
јед ни це Вој ка.

Рад ни ци Срем пу та су на гра ди ли-
шту, а уско ро тре ба и рад ни ци Елек-
тро ди стри бу ци је да на ста ве ра до ве 
на осве тље њу цен тра.

М. Ми ја то вић

НА СТА ВЉЕ НИ РА ДО ВИ У ЦЕН ТРУ ВОЈ КЕ

Не ма од сту па ња
од пр во бит ног пла на

Ра до ви у Вој ки

Пред сед ник Оп шти не
Ђорђе Радиновић

СО СТА РА ПАЗО ВА

Усво јен локал ни 
акци о ни план
за мла де

Одбор ни ци Скуп шти не општи не Ста ра 
Пазо ва усво ји ли су у петак, 10. фебру а ра 
финан сиј ске пла но ве пре ма који ма ће 
укуп ни при хо ди и рас хо ди Месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва у 2017. изно си ти 20 мили о на 
дина ра, Месне зајед ни це Вој ка и Беле гиш 
по десет мили о на, а Месне зајед ни це Сур-
дук седам мили о на дина ра. Зеле но све тло 
доби ле су изме не одлу ке о начи ну финан-
си ра ња про гра ма орга ни за ци ја и удру же ња 
гра ђа на из буџе та као и одлу ке о доде ли 
буџет ских сред ста ва црква ма и вер ским 
зајед ни ца ма, а сушти на је да ће сада сва 
сред ства бити доде љи ва на на осно ву јав-
ног кон кур са. Усво јен је Локал ни акци о ни 
план за мла де од 2017. до 2020. годи не као 
и одлу ка да Општи на Ста ра Пазо ва при-
сту пи Наци о нал ној асо ци ја ци ји кан це ла ри-
ја за мла де. Ната ша Филип раз ре ше на је 
дужно сти дирек тор ке Народ не библи о те ке, 
а за врши о ца дужно сти име но ва на је Дра-
га на Милаш из Нове Пазо ве. Одбор ник 
Дра ган Рок сан дић пред ло жио је да се 
одбор ни ци одрек ну дела фебру ар ске 
накна де у корист лече ња Сто ја на Раде ке, а 
одлу ка ће бити доне та на сед ни ци кра јем 
овог месе ца. М. М.

ПО МОЋ ЗА МЛА ДЕ ТА ЛЕН ТЕ

По ла ми ли о на ви ше 
не го про шле го ди не

До 24. фе бру а ра тра ју јав ни по зи ви за јед-
но крат ну по моћ мла дим та лен ти ма у обла-
сти обра зо ва ња и умет но сти и кул ту ре, а 
Оп шти на Ста ра Па зо ва ове го ди не опре де-
ли ла је за ове на ме не два и по ми ли о на 
ди на ра, што је за 500 хи ља да ди на ра ви ше 
не го про шле го ди не, из ја вио је за РТВ Ста-
ра Па зо ва Жељ ко Шо ла ја, на чел ник Оде-
ље ња за дру штве не де лат но сти, кул ту ру и 
ин фор ми са ње. Пра во на нов ча ну по моћ у 
обла сти кул ту ре и умет но сти има ју сту ден ти 
ста ро сти до 26 го ди на са про сеч ном оце ном 
нај ма ње де вет, ди пло ма ма: „Нај бо љи сту-
дент фа кул те та“, „Нај бо љи сту дент Уни вер-
зи те та умет но сти“, и на гра да ма са при зна-
тих так ми че ња у зе мљи и ино стран ству. 
Пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ у обла-
сти обра зо ва ња има ју сту ден ти основ них 
ака дем ских сту ди ја, сту ди ја дру гог и тре ћег 
сте пе на, ко ји у прет ход ним го ди на ма сту ди-
ја има ју про сеч ну оце ну нај ма ње де вет. Кан-
ди да ти мо ра ју има ти пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва нај ма ње 
две го ди не, а оба ве зни су да до ста ве: по пу-
њен обра зац при ја ве, фо то ко пи ју лич не 
кар те и ин дек са, по твр ду о про сеч ној оце ни, 
и фо то ко пи ју те ку ћег ра чу на. М. М.
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СТА РА ПА ЗО ВА ПО ГОД НО
ТЛО ЗА ИН ВЕ СТИ ТО РЕ

Гра ђе вин ске
до зво ле за пет да на

Оп шти на Ста ра Па зо ва је већ де це ни ја-
ма по зна та по при ват ном пред у зет ни штву. 
У бив шој Ју го сла ви ји би ла је во де ћи при-
мер по раз во ју ма ле при вре де, док да нас 
на те ри то ри ји оп шти не по слу је пре ко 1.000 
при ват них пред у зе ћа и пре ко 3.000 са мо-
стал них пред у зет нич ких рад њи. За сту пље-
не су ра зно вр сне ин ду стриј ске де лат но сти, 
а на 1.500 хек та ра тре нут но по сто је че ти ри 
ин ду стриј ске зо не ко је су у пот пу но сти 
опре мље не. Ства ра ње аде кват ног и под-
сти цај ног ам би јен та за ин ве сти то ре је дан је 
од при о ри те та Оп шти не Ста ра Па зо ва ко ји 
кон ти ну и ра но ра ди на при вла че њу но вих 
ин ве сти то ра. У при лог то ме го во ри и при-
мар ни еко ном ски циљ оп штин ског ру ко вод-
ства да ин ве сти то ри у што кра ћем ро ку 
до би ју гра ђе вин ске до зво ле и оста лу нео п-
ход ну до ку мен та ци ју. Од мо мен та ка да се 
ин ве сти тор од лу чи да ин ве сти ра у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва, нео п ход но је да ре сор ном 
оде ље њу је дин це ло кал не са мо у пра ве 
под не се зах тев за из да ва ње ло ка циј ских 
усло ва чи ји рок тра је 28 да на, а на кон то га 
мо же да при сту пи из ра ди глав ног про јек та 
за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле за чи је 
до би ја ње је по треб но нај ви ше пет да на, од 
да на ка да је под нет зах тев. Ре а ли за ци је 
ве ли ких ин ве сти ци ја по зи тив но су ути ца ле 
на раз вој ста ро па зо вач ке при вре де, што је 
до при не ло еко ном ском бо љит ку и окру же-
њу као кру ци јал ни услов за тр жи шну ста-
бил ност с јед не стра не, али и сма ње ну 
бро ја не за по сле них гра ђа на с дру ге.

ФИР МА АЛУ МИЛ

210 рад ни ка
про из ве ло 8.500 
то на про фи ла 

У фир ми Алу мил YУ ин ду стри, у ко јој на 
око 24 хи ља де ква дра та про из вод ног про-
сто ра у Ин ду стриј ској зо ни у Но вој Па зо ви 
ра ди 210 рад ни ка, про шле го ди не про из ве-
де но је осам и по хи ља да то на алу ми ни јум-
ских про фи ла, вред но сти око 35 ми ли о на 
евра. Око 60 по сто про из вод ње вред но сти 
20 ми ли о на евра је из ве зе но, ре као је у 
раз го во ру за РТВ Ста ра Па зо ва Бо рис 
Ра до вић, ди рек тор про из вод ње. У се дам 
ди стри бу тив них цен та ра у Ср би ји ра ди још 
50 за по сле них, а да би од го вор но на сту па-
ли пре ма куп ци ма, алу ми ни јум ске труп це 
на ба вља ју на ви ше стра на. Пла те су по 
ре чи ма Ра до ви ћа ре дов не, ис пла ћу ју се на 
ра чун, сви за по сле ни су при ја вље ни, а у 
при ме ни је ви ше стан дар да у ци љу ква ли-
тет ни је про из вод ње, по што ва ња еко ло-
шких и ме ра за шти те на ра ду. Пла но ви се 

пр вен стве но од но се на ис ко ри шћа ва ње 
сло бод них ка па ци те та и ели ми ни са ње 
уских гр ла у про из вод њи. М. М.

НОВА ПАЗО ВА

Изме шта ње пија це 
За Месну зајед ни цу Нова Пазо ва финан-

сиј ским пла ном Општи не Ста ра Пазо ва ове 
годи не је као и про шле пред ви ђе но 20 
мили о на дина ра, а сход но томе ура ђен је и 
план рада за 2017. годи ну, а који је су усво-
ји ли Извр шни одбор и Савет МЗ Нова Пазо-
ва. Месна зајед ни ца као сер вис гра ђа на 
сва ка ко да бри не нај ви ше о кому нал ним 
про бле ми ма. У Новој Пазо ви би ове годи не 
изме ђу оста лог тре ба ло да се изгра ди тре-
на жна хала, изме сти зеле на пија ца из цен-
тра на про стор изме ђу ули ца Ђуре Ђако ви-
ћа и Мило ша Оби ли ћа, пла ни ра се уре ђе-
ње хола у Дому здра вља, сана ци ја оште ће-
них коло во за, уре ђе ње баре у Рад нич кој 
ули ци. Како у прет ход ном, тако и у буду ћем 
пери о ду Месна зајед ни ца ће подр жа ва ти 
кул тур не и спорт ске мани фе ста ци је у Новој 
Пазо ви, рекао је Саша Бари шић, пред сед-
ник ИО Саве та МЗ. З. К.

ТРЕ НИНГ ЦЕН ТАР

Меха тро ни ча ри
на цени

Отва ра ње Тре нинг цен тра у Ста рој Пазо-
ви са циљем уна пре ђе ња вешти на рад не 
сна ге иде ја је Тех нич ке шко ле која је пред-
ста вље на у петак, 10. фебру а ра на одр жа-
ној пре зен та ци ји на ову тему коју је, поред 
Општи не Пећин ци и Тех нич ке шко ле орга-
ни зо вао гло бал ни лидер у обла сти про фе-
си о нал не обу ке у инду стри ји. Меха тро ни ка 
пред ста вља тех нич ку дисци пли ну која је у 
дана шње вре ме спој неза о би ла зних дисци-
пли на као што су машин ство, елек тро тех ни-
ка и про гра ми ра ње, а глав ни свет ски иза зов 
у обра зо ва њу је, сва ка ко недо ста так вешти-
на рад ни ка пого то во у меха тро ни ци. Тех-
нич ка шко ла у Ста рој Пазо ви у сарад њи са 
Општи ном Ста ра Пазо ви покре ну ла је ини-
ци ја ти ву за отва ра њем Тре нинг цен тра, узи-
ма ју ћи у обзир да меха тро ни ча ри спа да ју у 
нај тра же ни ја тех нич ки ори јен ти са на зани-
ма ња сада шњо сти и будућ но сти, иста као је 
дирек тор Тех нич ке шко ле Лазар Ђукић. 
Уна пре ђе ње вешти на запо сле них, зна чај 
прак тич ног дела наста ве ради овла да ва ња 
вешти на ма и опре ма ње Тре нинг цен тра у 
Ста рој Пазо ви биле су само неке од тема 
ску па. Општи на Ста ра Пазо ва је ову иде ју 
пре по зна ла као зна ча јан корак у уна пре ђе-
њу сарад ње изме ђу уче ни ка, буду ћих меха-
тро ни ча ра и при вред ни ка који послу ју на 
тери то ри ји општи не. Опре ма ње Тре нинг 
цен тра дидак тич ком опре мом изи ску је суму 
нов ца од 50.000 евра, а у наред ном пери о-
ду иде ја ће бити пред ста вље на зна чај ни јим 
ком па ни ја ма уз чију помоћ би Ста ра Пазо ва 
доби ла Тре нинг цен тар. С. С.

НАВАК

Акци ја „Живот
за мла де воза че“

Наци о нал на возач ка ака де ми ја НАВАК у 
сарад њи са шест ауто-шко ла у Срби ји реа-
ли зу је акци ју „Живот за мла де воза че“ у 
окви ру које је одр жан први у низу бес пла-

тан тре нинг за кан ди да те који су сте кли 
проб не возач ке дозво ле. Мла ди воза чи, 
неис ку сни, а нај че шће убе ђе ни да мно го 
тога зна ју, нај у гро же ни ја су кате го ри ја међу 
уче сни ци ма у сао бра ћа ју и у све ту и код 
нас. Због тога је њихо ва еду ка ци ја вео ма 
важна. Под буд ним оком тре не ра НАВАК-а 
у стро го кон тро ли са ним усло ви ма мла ди 
воза чи има ли су при ли ку да бес плат но про-
ђу тре нинг без бед не вожње и тако стек ну 
зна ња која ће им помо ћи да буду без бед ни-
ји када сед ну за волан, посеб но у ван ред-
ним ситу а ци ја ма. Јед на од шест ауто шко-
ла у Срби ји чији су кан ди да ти има ли при ли-
ку да поха ђа ју ова кву врсту тре нин га јесу и 
мла ди воза чи који су обу че ни у Ауто-шко ли 
„Сема фор“ у Ста рој Пазо ви. Вра та Наци о-
нал не возач ке ака де ми је НАВАК још јед ном 
су зва нич но отво ре на за мла де воза че, 
који ма је омо гу ће но да уна пре де сво је зна-
ње о без бед но сти и да на тај начин сачу ва-
ју свој и живо те дру гих уче сни ка у сао бра-
ћа ју. Вели ка акци ја еду ка ци је под нази вом 
„Живот за мла де воза че“ зајед нич ки орга-
ни зу ју Мини ста р ство уну тра шњих посло ва 
Срби је и Наци о нал на возач ка ака де ми ја уз 
помоћ ком па ни ја ДДОР Нови Сад и ОМВ 
Срби ја у сарад њи са ауто-шко ла ма.

С. С.

БЕЛЕ ГИШ

Опљач ка на црква
Црква Пре но са мошти ју Све тог оца Нико-

ла ја у Беле ги шу била је на мети пљач ка ша 
у ноћи изме ђу пет ка, 10. фебру а ра и субо-
те, 11. фебру а ра. Пре ма незва нич ним 
инфор ма ци ја ма, за сада непо зна та лица 
про ва ли ла су у цркву кроз олтар ски део, да 
би затим пре шли у цркве ну про дав ни цу из 
које су одне ли суве ни ре и новац. Иако 
црква у Беле ги шу има видео над зор, то 
пљач ка ше није спре чи ло да почи не ово 
дело. При пад ни ци поли циј ске ста ни це Ста-
ра Пазо ва извр ши ли су уви ђај, а мешта ни-
ма и све штен ству оста је нада да ће се 
сазна ти који је раз лог све уче ста ли јих 
пљач ки цркви у ста ро па зо вач кој општи ни. 

С. С.

ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ

Помоћ за
Сто ја на Раде ку

На аук ци ји дре со ва позна тих спор ти ста 
у неде љу, 12. фебру а ра је у Цен трал бару 
у Ста рој Пазо ви, за малог Сто ја на Раде ку 
при ку пље на 741 хиља да дина ра. Нај ве ћу 
цену на лици та ци ји 250.000 дина ра, пости-
гао је дрес Фуд бал ског клу ба Црве на Зве-
зда са пот пи си ма игра ча, док су за по 
60.000 дина ра купље ни дре со ви Нова ка 
Ђоко ви ћа и Кошар ка шког клу ба Црве на 
Зве зда, на коме су пот пи си свих игра ча. 
Колек ци о на ри су има ли при ли ку да отку пе 
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25 дре со ва у који ма су игра ли изме ђу 
оста лих и Душан Лајо вић, Ива на Шпа но-
вић, Душан Тадић, а на овај начин су дали 
свој допри нос за лече ње пето го ди шњег 
Сто ја на. Отку пље ни дре со ви Нова ка 
Ђоко ви ћа, Душа на Лајо ви ћа и Алек сан дра 
Тана си је ви ћа су одмах покло ње ни Сто ја ну 
за успо ме ну, а њему је кик бок сер Бојан 
Џепи на даро вао сво је рука ви це. Свој дрес 
за аук ци ју дони рао је и наш позна ти баске-
таш Дејан Мај стро вић, а Мај сто ро вић је и 
отку пио два дре са. Након аук ци је усле ди-
ла је и хума ни тар на сви р ка бен да Gitar 
and saks duo, а од про да је пића и добро-
вољ них при ло га при ку пље но су додат на 
сред ства у овој хума ни тар ној акци ји коју су 
орга ни зо ва ли Цен трал бар и РТВ Ста ра 
Пазо ва.

Изво ђе њем пред ста ве „Дом за веша ње“ 
ама тер ског позо ри шта „Пепо Крсто“ из 
Судру ка, у позо ри шној сали у Вој ки, у 
петак, 10. фебру а ра наста вљен је низ 
хума ни тар них акци ја за при ку пља ње нов-
ца за пето го ди шњег Сто ја на Раде ку, коме 
је потреб но 300.000 евра за тран сплан та-
ци ју кошта не сржи у Немач кој. Овом при-
ли ком при ку пље но је 17.000 дина ра.

Тако ђе, у петак, 10. фебру а ра, у позо ри-
шној сали у Ста рој Пазо ви на хума ни тар-
ном кон цер ту за боле сног Сто ја на Раде ку 
тра жи ло се место више. При ку пље но је 
око 128.000 дина ра, а орга ни за тор је КУД 
Голу бин ци, уз подр шку број них при ја те ља, 
који су публи ци пру жи ли богат про грам. 
Акци ји се ода зва ло више кул тур но - умет-
нич ких дру шта ва, пле сних гру па и реци та-
то ра како из ста ро па зо вач ке, тако и из 
сусед них општи на. Орга ни за то ри дода ју, 
да ће поје ди на  кул тур но - умет нич ка дру-
шта ва, која су позва на, а нису уче ство ва ла 
на кон цер ту, упла ти ти одре ђе ну суму нов-
ца у скла ду са тро шко ви ма потреб ним за 
дола зак, на  динар ски жиро рачун 340 – 
3233108579, који је, ина че, отво рен како 
би сви они који то желе могли  упла ти ти 
нов ча на сред ства за Сто ја нов одла зак на 
опе ра ци ју. 

На одр жа ном ху ма ни тар ном кон цер ту у 
Пин клу бу у Ста рој Па зо ви 6. фе бру а ра, за 
ма лог Сто ја на Ра де ку при ку пље но је 15 
хи ља да евра. По ред то га Ме сна за јед ни ца 
Го лу бин ци је до ни ра ла пи ће у вред но сти 
од 45 хи ља да ди на ра, а уко ли ко не ко 
же ли, још увек мо же да се при кљу чи овој 
ак ци ји, ка жу ор га ни за то ри. У свим ме сти-
ма ста ро па зо вач ке оп шти не у јав ним 
ин сти ту ци ја ма по ста вље не су ку ти је за 
до бро вољ не при ло ге. У уто рак, 7. фе бру а-
ра у би ли јар клу бу Је дин ство у Ста рој 
Па зо ви одр жан је ху ма ни тар ни тур нир за 
по моћ Сто ја ну Ра де ки. Пре ма на во ди ма 
ор га ни за то ра, на тур ни ру је при ку пље но 
70.000 ди на ра. 

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Ауто грам Вик то ри је 
Та ма ши Ба бић

Ака дем ска сли кар ка из Но вог Са да на 
сво јој из ло жби у Га ле ри ји Цен тра за кул ту-
ру Ста ра Па зо ва из ла же ра до ве из два 
ци клу са: екс пре сив ним пеј за жи ма сли ка-
ним крат ким и енер гич ним по те зи ма и 
ап стракт ним ар те фак ти ма - сли ке као фо то 
лик. Из ло жбу под на зи вом „Ауто грам Вик то-
ри је Та ма ши Ба бић“ отво рио је Ма ри јан 
Ка ра вла, ака дем ски сли кар и струч ни 
са рад ник Цен тра за кул ту ру за ли ков ну 
умет ност. Аутор ка је до са да има ла 14 
са мо стал них из ло жби ка ко у Ср би ји, та ко и 

у ино стран ству, оства ри ла мно ге по хва ле 
за свој рад а сво је сли кар ско уме ће пре но-
си и на уче ни ке у свом ате љеу у Но вом 
Са ду. Ње ни ра до ви ће у па зо вач кој га ле ри-
ји би ти из ло же ни до 1. мар та.  З. К.

КОН ЦЕРТ 

Леген де у
Ста рој Пазо ви

Пазо вач ка, али и публи ка из окол них 
места и из Бео гра да, која није могла да 
доче ка кон церт у Сава цен тру, ужи ва ла је у 
субо ту 11. фебру а ра шесна е сти пут на кон-
цер ту Леген ди у Ста рој Пазо ви. Инте ре со-
ва ње је и ово га пута било вели ко, а при мет-
но је да на кон цер те Леген ди дола зе и 
мла ђе гене ра ци је. Поред стан дард ног 
репер то а ра, биле су засту пље не и нуме ре, 
које су у прет ход них три де сет годи на, коли-
ко гру па посто ји, како каже Зоран Дашић, 
ком по зи тор, тек сто пи сац и гита ри сте, 
непра вед но запо ста вље не. Леген де, за 
чије песме се каже да су пра ва пое зи ја, 
изве ле су и неко ли ко нових песа ма. У Ста-
рој Пазо ви може публи ка заси гур но да их 
оче ку је и наред не годи не. Ј. К.

НАЈ БО ЉИ ПРО ФЕ СОР
ФИ ЗИЧ КОГ У 2016. ГО ДИ НИ

При зна ње Ива ни 
Мар ко вић 

Ива на Мар ко вић, про фе сор ка фи зич ког 
вас пи та ња у Гим на зи ји „Бран ко Ра ди че-
вић“ у Ста рој Па зо ви до би ла је при зна ње 
као нај бо љи на став ник фи зич ког вас пи та-
ња свих основ них и сред њих шко ла на 
те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не на 
не дав но одр жа ној све ча но сти Спор ти ста 
го ди не ко ју ор га ни зу ју Оп шти на Ста ра 
Па зо ва и РТВ Ста ра Па зо ва. Сјај ни ре зул-
та ти уче ни ка ста ро па зо вач ке Гим на зи је на 
спорт ским так ми че њи ма ко ји се ба ве 
од бој ком, ка ра те ом, сто ним те ни сом и 
стре ља штвом сва ка ко су је дан од до брих 
по ка за те ља ко ји по твр ђу ју да са њи ма 
ра де пре све га струч ни и ква ли тет ни про-
фе со ри фи зич ке кул ту ре. Успе ху уче ни ка 
ко ји су у олим пиј ској 2016. го ди ни уче ство-
ва ли на 10. Олим пиј ским игра ма за уче ни-
ке одр жа ном у Вра њу до при не ла је Ива на 
Мар ко вић, про фе сор ка фи зич ког вас пи та-
ња ко ја их је сво јом по све ће но шћу мо ти ви-
са ла да вред но тре ни ра ју. За ти ту лу нај бо-
љег на став ни ка фи зич ког вас пи та ња свих 
основ них и сред њих шко ла у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва Ива на Мар ко вић се из бо ри-
ла за хва љу ју ћи, пре све га из у зет ним 
спорт ским ре зул та ти ма уче ни ка на так ми-
че њи ма на ко ји ма су осво ји ли не ко ли ко 
ме да ља у раз ли чи тим спорт ским ди сци-
пли на ма.

С. С.

СЕ МИ НАР У КУ ЋИ ФУД БА ЛА

Спре чи ти ди вља ња 
на ви ја ча

У про шлој го ди ни спорт ске при ред бе у 
Ср би ји обез бе ђи ва ла је 41.000 по ли циј ских 
слу жбе ни ка, ве ћих про бле ма ни је би ло, а у 
на ред ном пе ри о ду тре ба по бољ ша ти ква-
ли тет са ста на ка пред утак ми це и по ве ћа ти 
на по ре ка ко би се спре чи ло уно ше ње пи ро-
тех нич ких сред ста ва на утак ми це, ре че но је 
на Се ми на ру о уна пре ђе њу са рад ње у 
обла сти ор га ни за ци је спорт ских при ред би 
ор га ни зо ва ном у сре ду 8. фе бру а ра у Ста-
рој Па зо ви. На се ми на ру је би ло ре чи и о 
при ме ни За ко на о при ват ном обез бе ђе њу. 
Се ми нар у Ку ћи фуд ба ла, отво рио је др 
Јо ван Шур ба то вић, ге не рал ни се кре тар 
Фуд бал ског са ве за Ср би је, а Вла ди мир 
Ре бић, ди рек тор по ли ци је је ре као да је 
спре ча ва ње на си ља на спорт ским до га ђа-
ји ма нај зна чај ни ји за да так за Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва. Да су по стиг ну ти 
до го во ри са пред став ни ци ма ту жи ла штва и 
пре кр шај них су до ва да се убр за но про це су-
и ра ју на ви ја чи ко ји ни су по што ва ли за бра-
ну ула ска на спорт ски те рен. На се ми на ру 
је би ло ре чи о спорт ским до га ђа ји ма ко ји 
пред сто је, а пред ста вљен је и За кон о при-
ват ном обез бе ђе њу. М. М.

СА ВЕЗ ЗА ШКОЛ СКИ СПОРТ

Ван ред на сед ни ца 
Скуп шти не

Са вез за школ ски спорт Сре ма одр жао је 
у Врд ни ку ван ред ну сед ни цу скуп шти не на 
ко јој је усво јен но ви Ста тут, ко ји је ускла ђен 
са За ко ном о спор ту. На кон за вр шет ка ван-
ред не Скуп шти не одр жа на је сед ни ца 
ре дов не го ди шње Скуп шти не где је усво јен 
из ве штај Над зор ног од бо ра, из ве штај о 
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу за 2016. 
го ди ну и план ра да и фи нан сиј ског по сло-
ва ња за 2017. го ди ну. Та ко ђе, за но вог 
пред сед ни ка СШСС ре и за бран је Ла зар 
Пи ли по вић, а за пред сед ни ка УО СШСС 
по но во је иза бран Мир ко Ву ја кли ја. Но ви 
Управ ни од бор чи не пред сед ник Ре на та 
Му же вић из Ста ре Па зо ве, Мир ко Ву ја кли ја 
из Ин ђи је, Зо ра на Ста ни шић из Срем ске 
Ми тро ви це, Ан дри ја на Сто ја ко вић из Ру ме, 
Жар ко Мр ка јић из Ши ма но ва ца, Го ран 
Жу гић из Ири га и Ве ри ца Си мић из Ши да.

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

Ма ње пше ни це
ове го ди не

Ка да је био де бе ли ми нус у ја ну а ру, сне-
жни по кри вач за шти тио је озим не кул ту ре, 
али ве ли ке тем пе ра тур не раз ли ке ни су 
до бре за усе ве. Ле де ни та лас ко ји је пре ма 
не ким про це на ма тра јао 50 да на, мо же ути-
ца ти на при нос хлеб ног жи та. Нај ве ћу ште-
ту пре тр пе ће пше ни ца ко ја ни је за се ја на у 
оп ти мал ном ро ку. Пше ни ца у па зо вач ком 
ата ру по се ја на у оп ти мал ном ро ку је у 
до бром ста њу. Ма ло оште ће ња има са мо 
на не ким вр хо ви ма ли сто ва ко ји ни су би ли 
под сне гом. По што сне га тре нут но не ма, а 
тем пе ра ту ра је у па ду, услед ве ћих го лих 
мра зе ва мо гло би до ћи до из мр за ва ња, али 
по љо при вред ни ци се на да ју, да дру ги део 
зи ме не ће би ти то ли ко хла дан. Пше ни це је 
ове го ди не ма ње и на па зо вач ким њи ва ма.

Ј. К.
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ДР АЛЕК САН ДАР ОМЕ РО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ДО МА ЗДРА ВЉА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Пазовачки Дом здравља
међу три најуспешније 
установе у Србији
Иако се здрав ство у на шој зе мљи 

на ла зи у ве о ма те шком ста њу, 
ипак по сто је све тли при ме ри 

уста но ва ко је успе ва ју да одр же ни во 
ква ли те та услу га ко је пру жа ју сво јим 
гра ђа ни ма.

Дом здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ у Ста рој Па зо ви у ја ну а ру 2015. 
го ди не акре ди то ван је на пе ри од од 
се дам го ди на, нај ду жи мо гу ћи пе ри од 
ко ји јед на здрав стве на уста но ва при-
мар ног ни воа здрав стве не за шти те 
мо же сте ћи акре ди та ци јом. То их је 
свр ста ло ме ђу три здрав стве не уста-
но ве у на шој зе мљи ко је су, зва нич но, 
на овај на чин до би ле по твр ду о ква ли-
те ту услу га ко је пру жа ју па ци јен ти ма. 
По ме ну ти сер ти фи кат Аген ци је за 
акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва 
Ср би је, на пе ри од од се дам го ди на, 
мо же до би ти дом здра вља уко ли ко је 
оства рио ви ше од 71 од сто оце на 4 и 
5, ста ро па зо вач ки дом здра вља је 
до био чак 91,13 од сто. 

Ко мо же бо ље да го во ри о успе шном 
ра ду ове здрав стве не уста но ве, не го 
чо век ко ји је на че лу исте. Др Алек сан-
дар Оме ро вић ви ше од две го ди не је 
ди рек тор ове успе шне „ку ће здра вља“ 
и га је ћи до бре од но се са са рад ни ци ма 
и ко ле га ма ус пео је да ство ри здрав-
стве ну уста но ву ко јој мо гу по за ви де ти 
и не ке уни вер зи тет ске кли ни ке у на шој 
зе мљи.

- Дом здра вља у Ста рој Па зо ви, пре 
све га, је здрав стве на уста но ва у слу-
жби свих гра ђа на и ко ја, у до ме ну свог 
ра да, вр ши све ана ли зе и пре гле де 
при мар не здрав стве не за шти те. 
По тру ди ли смо се да те ба зич не услу-
ге функ ци о ни шу бес пре кор но, ка ко 
па ци јент не би мо рао да иде у не ку 
дру гу уста но ву. Иако има мо стру чан 
ка дар, ипак ни је све у то ме, тре ба 
об но ви ти и апа ра ту ру и сре ди ти 
ин фра струк ту ру - ка же др Оме ро вић.

Ста ро па зо вач ки Дом здра вља „Др 
Јо ван Јо ва но вић Змај“ у свом са ста ву 
има де вет ам бу лан ти и укуп но 16 обје-
ка та. Та ко ђе, у тој здрав стве ној уста-
но ви ра ди 417 ли ца. 

- Све то тре ба да бу де до бро ко ор-
ди ни ра но, и ка да Аген ци ја ко ја оце њу-
је ваш рад ка же да сте до бри и да све 
функ ци о ни ше као ор ке стар, он да је то 
за и ста пра во за до вољ ство – ка же 
ди рек тор и до да је да су јед на од нај у-
спе шни јих здрав стве них уста но ва 

за хва љу ју ћи и раз у ме ва њу чел них 
љу ди Оп шти не Ста ра Па зо ва.

- По себ но до бру са рад њу и ве ли ку 
по др шку има мо од пред сед ни ка 
Оп шти не Ђор ђа Ра ди но ви ћа ко ји је, 
од тре нут ка ка да сам ја до шао на че ло 
ове уста но ве, пре по знао све што сам 
пред ло жио, као нео п ход но и бит но за 

за шти ту и ор га ни за ци ју здрав ства у 
на шој оп шти ни. Ни је би ло ни јед ног 
пи та ња ни мол бе ко ју смо упу ти ли 
ло кал ној са мо у пра ви, а да ни смо на и-
шли на раз у ме ва ње и нео п ход ну 
по моћ. Ло кал на са мо у пра ва је наш 
под сти цај да ра ди мо ви ше и ква ли тет-
ни је, и упра во та до бра са рад ња 

Ди рек тор ста ро па зо вач ког До ма здра-
вља до бит ник је Пла ке те за хвал но сти при-
зна ња за из у зе тан до при нос ло кал но - еко-
ном ском раз во ју Оп шти не Ста ра Па зо ва. 
Та на гра да др Алек сан дру Оме ро ви ћу 
уру че на је на дру гој по ре ду це ре мо ни ји 
одр жа ној кра јем де цем бра про шле го ди не 

у Спорт ском цен тру Фуд бал ског са ве за 
Ср би је. При зна ња ста ро па зо вач ке ло кал-
не са мо у пра ве до би ло је та да 11 успе-
шних до ма ћих и стра них ком па ни ја, ме ђу 
њи ма и Дом здра вља ко ји је свр стан ме ђу 
три нај бо ља од 148 здрав стве них уста но-
ва у на шој зе мљи. 

Др Оме ро вић до бит ник Пла ке те 
за хвал но сти Ста ре Па зо ве

Др Алек сан дар Оме ро вић, ди рек тор До ма здра вља у Ста рој Па зо ви
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ре зул ти ра ла је на бав ком но вих ме ди-
цин ских апа ра та. 

У то ку 2016. го ди не у ста ро па зо вач-
ком До му здра вља оса вре ме ни ли су 
РТГ ка би нет ку по ви ном но вог ренд ген 
апа ра та вред но сти шест ми ли о на 
ди на ра.

- Но вом ренд ген апа ра ту смо при по-
ји ли ста ри, ко ји смо ре па ри ра ли та ко 
да, пр ви пут у исто ри ји До ма здра вља, 
ра ди мо исто вре ме но на два апа ра та. 
То ни је по ве ћа ло са мо број услу га, 
не го и про ток па ци је на та, јер не за ка-
зу је мо сни ма ња. Иста при ча је у 
ми кро би о ло шкој и ла бо ра то риј ској 
ди јаг но сти ци, где не ма мо че ка ња 
ду жих од се дам да на. Про шле го ди не 
смо ку пи ли ул тра звуч ни апа рат на кон 
че га смо офор ми ли Ка би нет за ул тра-
звуч ну ди јаг но сти ку у но во па зо вач кој 
ам бу лан ти - ка же др Алек сан дар Оме-
ро вић и до да је да су јед на од рет ких 
здрав стве них уста но ва, ко ја има и 
ам бу лан ту ко ја мо же да па ри ра би ло 
ком до му здра вља у Ср би ји.

- Ам бу лан та у Но вој Па зо ви пру жа 
ско ро све услу ге ко је има мо у До му 
здра вља у Ста рој Па зо ви. За хва љу ју-
ћи ул тра звуч ном ка би не ту мо же да се 
ра ди сва ди јаг но сти ка, осим ренд ге на, 

те Но во па зов ча ни не мо ра ју да до ла зе 
у ма тич ни дом здра вља, што за нас 
пред ста вља ве ли ко рас те ре ће ње. Ове 
го ди не ће мо ку пи ти још апа ра та и но ва 
са ни тет ска во зи ла - наводи др 
Омеровић.

У прет ход них не ко ли ко го ди на ре но-
ви ра не су и све се о ске ам бу лан те. 
Ка ко ка же др Оме ро вић функ ци о ни шу 
пер фект но и све има ју апо те ке, сто ма-
то ло шку слу жбу, као и оп шту ме ди ци-
ну.

- Ме шта ни та ко не ма ју по тре бу да 
до ла зе у Ста ру Па зо ву, јер у сво јим 
се ли ма до би ја ју при мар не здрав стве-
не услу ге. Чак смо се ла те ри то ри јал но 
по де ли ли, те је дан број гра ви ти ра пре-
ма Но вој Па зо ви, дру ги пре ма Ста рој 
Па зо ви тј. ма тич ној уста но ви и то са мо 
уко ли ко су нео п ход не здрав стве не 
услу ге, ко је не мо гу до би ти у ме сној 
ам бу лан ти – ис ти че ди рек тор.

Ка ко би још ви ше уна пре ди ли ква ли-
тет услу га ко је пру жа ју па ци јен ти ма, за 
ову го ди ну, пла ни ра на је на бав ка два 
ул тра звуч на апа ра та, два са ни тет ска 
во зи ла и два ЕКГ апа ра та. По ред 
на бав ке ме ди цин ских апа ра та у пла ну 
је ре кон струк ци ја глав не згра де у Ста-
рој Па зо ви.

- Пла ни ра мо ре ор га ни за ци ју слу жбе 
хит не ме ди цин ске по мо ћи, јер смо и ту 
спе ци фич ни у од но су на оста ле до мо-
ве здра вља у на шем окру же њу.  Има-
мо три пунк та: у Ста рој, Но вој Па зо ви 
и у По ду на вљу. Пла ни ра мо да их об је-
ди ни мо у јед ну згра ду Ур гент не ме ди-
ци не, у ко јој ће све еки пе би ти ста ци о-
ни ра не на јед ном ме сту и оп слу жи ва ти 
оп шти ну на ква ли тет ни ји на чин. Де ша-
ва се вр ло че сто да у ова квом функ ци-
о ни са њу обе еки пе, из Ста ре и Но ве 
Па зо ве, оду на те рен, а да па ци јен ти 
оста ну без хит не ме ди цин ске по мо ћи. 
То се не би де си ло у си ту а ци ји ка да 
би смо има ли јед ну фик сну еки пу, ко ја 
би би ла у згра ди Ур гент не ме ди цин ске 
по мо ћи, а две би би ле на те ре ну - 
ка же др Оме ро вић и за крај до да је да 
се пла ни ра и из град ња но ве згра де у 
ко ју ће би ти из ме ште но Оде ље ње за 
хе мо ди ја ли зу. М. Ђ.

За раз ли ку од 2015. го ди не ка да је под-
не то 10 при ја ва За штит ни ку пра ва па ци је-
на та, у оп шти ни Ста ра Па зо ви про шле 
го ди не ни је под не та ни јед на при ја ва 
истом, што го во ри о то ме ко ли ко су па ци-
јен ти за до вољ ни здрав стве ном услу гом 
ко ју до би ја ју.

- То је по да так ко ји је ме не об ра до вао, 
јер за штит ник пра ва па ци је на та се на ла зи 
у згра ди Оп шти не Ста ра Па зо ва, из ме-
штен је из До ма здра вља и то до ка зу је да 
ми, ако има мо не ки про блем, ре ша ва мо 
га у окви ру на ше уста но ве, што нас охра-
бру је да на ста ви мо да ље да ра ди мо - 
ка же др Оме ро вић.

Без жал би 
па ци је на та у 
2016. го ди ни

Згра да До ма здра вља у Ста рој Па зо ви

По тру ди ли смо се
да ба зич не услу ге 

функ ци о ни шу
бес пре кор но, ка ко 

па ци јент не би мо рао 
да иде у не ку дру гу 

уста но ву. Иако има мо 
стру чан ка дар, ипак 

ни је све у то ме, тре ба 
об но ви ти и апа ра ту ру 

и сре ди ти
ин фра струк ту ру,

ка же др Оме ро вић

Но ви ренд ген апа рат вред ан шест ми ли о на ди на ра
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У Општи ни Пећин ци про шлог пет ка, 
10. фебру а ра одр жан рад ни саста-
нак који је за циљ имао сагле да ва ње 

потре ба при вред ни ка из пећи нач ке општи-
не за ква ли фи ко ва ним кадро ви ма. Саста-
нак је одр жан у скло пу актив но сти на при-
пре ми општин ског пла на упи са у сред ње 
шко ле и даљој импле мен та ци ји дуал ног 
систе ма обра зо ва ња у Сред њој тех нич кој 
шко ли „Милен ко Вер кић Неша“ у Пећин ци-
ма, а поред пред став ни ка пећи нач ке локал-
не само у пра ве и тех нич ке шко ле, састан ку 
су при су ство ва ли и пред став ни ци При вред-
не комо ре Срби је, Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње, про свет не инспек ци је и 
два де се так ком па ни ја које послу ју на тери-
то ри ји општи не Пећин ци.

По речи ма начел ни це Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти Општин ске упра ве 
Општи не Пећин ци Сне жа не Гагић, локал на 
само у пра ва је мапи ра ла потре бе посло да-
ва ца за ква ли фи ко ва ним кадро ви ма које у 
овом тре нут ку не успе ва ју да про на ђу на 
тржи шту рада и насто ја ће да ква ли тет ним 
пла ном упи са обра зов не про фи ле у тех нич-
кој шко ли при ла го ди потре ба ма при вре де.

- Иде ја дуал ног систе ма обра зо ва ња је 
да уче ни ци одмах по завр шет ку шко ло ва-
ња буду у пот пу но сти спрем ни за рад у про-
из вод њи. На тај начин при вред ни ци ма са 
наше тери то ри је обез бе ђу је мо ква ли фи ко-
ва не рад ни ке, а уче ни ци ма већу шан су да 
одмах по завр шет ку шко ло ва ња про на ђу 
запо сле ње у нашој општи ни и да не мора ју 
да одла зе у потра зи за послом – рекла нам 
је Сне жа на Гагић.

Општи на Пећин ци је пио нир у уво ђе њу 
дуал ног обра зо ва ња, а дирек то р ка пећи-
нач ке сред ње тех нич ке шко ле Спо мен ка 
Ракић каже да се обра зов ни про фил инду-
стриј ски меха ни чар, уве ден у ову шко лу пре 
две годи не, пока зао као пун пого дак.

- Овај про фил смо уве ли у сарад њи са 
ком па ни јом Бош и Немач ком орга ни за-
ци јом за међу на род ну сарад њу (ГИЗ), уз 

подр шку пећи нач ке локал не само у пра ве и 
Мини стар ства про све те. Сви инду стриј ски 
меха ни ча ри из прве гене ра ци је су запо сле-
ни у ком па ни ји Бош и за упис у овај про-
фил вла да све веће инте ре со ва ње међу 
уче ни ци ма. Вери фи ко ва ли смо осам нових 
обра зов них про фи ла и циљ нам је да буде-
мо шко ла чијим су обра зов ним про фи ли ма 
задо вољ ни и при вред ни ци и уче ни ци, јер је 
дуго роч но гле да но само такав при ступ при-
хва тљив и одр жив – изја ви ла је Ракић.

Јед на од ком па ни ја које су спрем не да се 
укљу че у про грам дуал ног обра зо ва ња је 
Инду стри ја меса Ђур ђе вић, која је иска за-
ла потре бу за меса ри ма, којих би, по речи-
ма пред став ни ка ове ком па ни је Дани је ла 
Лон ча ре ви ћа, могла да упо сли пет на е стак 
сва ке годи не.

- Дуал но обра зо ва ње нам омо гу ћа ва да 
доби је мо ком плет ног рад ни ка од првог дана 
запо сле ња, што нам олак ша ва да испу ни мо 
све већу потра жњу за нашим про из во ди ма 
од стра не наших купа ца. Спрем ни смо и да 
сти пен ди ра мо уче ни ке који се опре де ле за 
обра зов ни про фил месар и да им по завр-
шет ку шко ло ва ња обез бе ди мо запо сле ње 
– каже Лон ча ре вић.

Мари ја на Гра бић, дирек тор ка срем-
ско ми тро вач ке фили ја ле Наци о нал-
не слу жбе за запо шља ва ње, изне ла 

је пода так да се на еви ден ци ји НСЗ у пећи-
нач кој општи ни тре нут но нала зи 1.100 неза-
по сле них, што је за 10 одсто мање него у 
истом пери о ду про шле годи не. Она је рекла 
да је само у јану а ру ове годи не на тери то-
ри ји општи не запо сле но 277 лица, али је 
напо ме ну ла и да 500 лица на еви ден ци ји 
НСЗ у Пећин ци ма има само основ ну шко лу 
и да је ова кате го ри ја нај те же упо шљи ва, 
јер посло дав ци тра же ква ли фи ко ва ну рад-
ну сна гу.

А упра во то је оно што дуал ни систем 
обра зо ва ња нуди – ква ли фи ко ва не рад ни-
ке по мери при вре де који лако про на ла зе 
запо сле ње.

РАД НИ САСТА НАК У ОПШТИ НИ

Обра зо ва ње по мери 
при вре де и уче ни ка

РЕШЕН ПРО БЛЕМ СА
АУТО ПРЕ ВО ЗНИ КОМ „ЛАСТА“

Ауто бу си поно во 
возе за Бео град

Чети ри ауто бу ске лини је пре ма Бео гра-
ду, које је ауто пре во знич ко пред у зе ће 
„Ласта“ недав но само вољ но уки ну ло, од 9. 
фебру а ра поно во су успо ста вље не по 
уста ље ном реду вожње. Дого вор о понов-
ном успо ста вља њу уки ну тих лини ја 
постиг нут је 7. фебру а ра на пре го во ри ма 
изме ђу деле га ци је Општи не Пећин ци, коју 
је пред во дио начел ник Општин ске упра ве 
Жељ ко Трбо вић, и гене рал ног дирек то ра 
пред у зе ћа „Ласта“ Боја на Боја ни ћа.

- Начел ник Трбо вић је том при ли ком 
поно вио чврст став Општи не Пећин ци да 
је недо пу сти во уки ну ти ауто бу ске лини је 
које деце ни ја ма пове зу ју општи ну Пећин-
ци и глав ни град и од којих гра ђа ни пећи-
нач ке општи не зави се за одла зак на 
посао и на шко ло ва ње. Трбо вић је ста вио 
до зна ња и да ће пећи нач ка локал на 
само у пра ва подр жа ти про те сте гра ђа на 
које је иза зва ла одлу ка о уки да њу лини ја. 
На кра ју пре го во ра, који су потра ја ли до 
дубо ко у ноћ, дого во ре но је да већ од 9. 
фебру а ра уки ну те ауто бу ске лини је поно-
во сао бра ћа ју пре ма уста ље ном реду 
вожње.

Општи на Пећин ци се захва љу је гене-
рал ном дирек то ру „Ласте“, госпо ди ну 
Боја ну Боја ни ћу, који је једи ни имао раз у-
ме ва ња за про бле ме гра ђа на пећи нач ке 
општи не и који је, руко во де ћи се општим 
инте ре сом, донео одлу ку да се лини је 
поно во успо ста ве, не усло вља ва ју ћи 
Општи ну Пећин ци да финан си ра део тро-
шко ва – сто ји су саоп ште њу Општи не 
Пећин ци.

ПРЕ ДА ВА њА ЗА
ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Не може се
без струч ња ка

У Доњем Товар ни ку је 10. фебру а ра, 
тре ћим пре да ва њем за пољо при вред ни-
ке, завр ше на тро днев на зим ска еду ка ци ја 
пољо при вред ни ка из пећи нач ке општи не. 
Еду ка ци ју је одр жа на у орга ни за ци ји 
Удру же ња пољо при вред ни ка општи не 
Пећин ци и општин ске Аген ци је за раз вој, 
а пре да ва че је обез бе ди ла Пољо при вред-
на струч на слу жба Срем ска Митро ви ца.

Тро днев ним пре да ва њем је обу хва ће но 
више од 100 пољо при вред них про из во ђа-
ча из свих насе ља пећи нач ке општи не, а 
да пољо при вред ни ци схва та ју зна чај ова-
квих еду ка ци ја потвр дио нам је Мило рад 
Гор дић, пољо при вред ник из Доњег Товар-
ни ка који, како сам каже, већ годи на ма 
уче ству је на зим ским еду ка ци ја ма.

И Сен ка Мишко вић из Пољо при вред не 
струч не слу жбе Срем ска Митро ви ца каже 
да је из годи не у годи ну при ме тан пораст 
инте ре со ва ња пољо при вред ни ка за зим-
ске еду ка ци је.

Један од пре да ва ча Жељ ко Гра о вац 
још јед ном је упо зо рио сто ча ре да има ју 
на уму да су про шле годи не изме ње ни 
роко ви за под но ше ње зах те ва за суб вен-
ци је за тов јуна ди и сви ња.

Поред Доњег Товар ни ка, пре да ва ња су 
одр жа на и у Пећин ци ма и Купи но ву.

Општи на Пећин ци је пио нир у уво ђе њу дуал ног обра
зо ва ња, а дирек то р ка пећи нач ке сред ње тех нич ке шко
ле Спо мен ка Ракић каже да се обра зов ни про фил инду
стриј ски меха ни чар, уве ден у ову шко лу пре две годи не, 
пока зао као пун пого дак



2115. FEBRUAR 2017.   M NOVINEДУАЛНО ОБРАЗОВАњЕ

ПОД СТИ ЦА њЕ ЗА ПО ШЉА ВА њА МЛА ДИХ 

Шко ле треба да буду
сер вис при вре де

Као при мер добре прак се наво ди се Сред ња струч на шко ла „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ из Ири га, чији ђаци сме ра вино гра дар одла зе на прак су у један при ва тни 
вино град

Ускла ђи ва ње сред њо школ ског 
обра зо ва ња са по тре ба ма при-
вре де била је тема састан ка који 

је про шлог четврт ка, 9. фебру а ра одр-
жан у срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи. До га ђај је ор га ни зо ван у окви ру 
про јек та „Под сти ца ње за по шља ва ња 
мла дих“ ко ји фи нан си ра не мач ка вла-
да, а спро во де га Не мач ка ор га ни за ци-
ја за ме ђу на род ну са рад њу ГИЗ и 
Ми ни стар ство омла ди не и спор та, у 
са рад њи са Ми ни стар ством при вре де 
и Ми ни стар ством за рад, за по шља ва-
ња, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 

- На на ма је би ло да у по след ње 
две, три го ди не по ку ша мо да об ја сни-
мо при вред ни ци ма да су ком пе тен ци је 
уче ни ка мно го ши ре од оног што им 
пи ше у за ни ма њу. По ку ша ва мо за јед-
но са при вред ни ци ма да отво ри мо 
тре нинг цен тар ко ји би био опре мљен 
ди дак тич ком опре мом, где ће се за по-
сле ни, а и на ши уче ни ци об у ча ва ти из 
обла сти ко је ни су за сту пље не. Ове 
школ ске го ди не по ку ша ћемо да уве де-
мо за ни ма ње ме ха тро ни чар. Дру га 
ствар ко ју ра ди мо је тре нинг цен тар за 
уче ни ке ко ји су за вр ши ли шко лу и ни су 
се до бро об у чи ли и за уче ни ке ко ји су 
на пу сти ли шко ло ва ње и да њи ма 
по мог не мо по што при ме ћу је мо да  су 
они на ни жим рад ним ме сти ма. Ста ра 
Па зо ва је оп шти на ко ја има до бро раз-
ви је ну ин ду стри ју и ма ло не за по сле-
них. На ше је да као шко ла бу де мо 
сер вис при вре ди – об ја снио је ди рек-

тор Тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви 
Ла зар Ђу кић. 

Тех нич ка шко ла из Ста ре Па зо ве 
обра зу је уче ни ке у два под руч ја ра да и 
то: ма шин ство и об ра да ме та ла и 
хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство. 
По ред кла сич них учи о ни ца у ко ји ма се 
ре а ли зу је те о риј ски део на ста ве, 
по сто је и ка би не ти и школ ске ра ди о ни-
це на ме ње не ре а ли за ци ји прак тич не 
на ста ве где уче ни ци раз ви ја ју ве шти-
не ру ко ва ња ра зним ала ти ма и ма ши-
на ма.

При вред ни ци су ука за ли на недо ста-
так одго ва ра ју ћег струч ног кадра и 
подр жа ли су уво ђе ње дуал ног обра зо-
ва ња у систем сред њег струч ног обра-
зо ва ња у Срби ји. Као при мер добре 
прак се наво ди се Сред ња струч на 
шко ла „Бори слав Михај ло вић Михиз“ 
из Ири га, чији ђаци сме ра вино гра дар 
одла зе на прак су у један при ва тни 
вино град.  

Сарад њом шко ле и пред у зе ћа на 
кра ју шко ло ва ња доби ја мо стру-
чан кадар који зна шта га чека 

након шко ло ва ња, а пред у зе ће доби ја 
сарад ни ке који већ позна ју начин и 
орга ни за ци ју рада сре ди не у коју дола-
зе. 

Бо ја на Пе ро вић, са вет ни ца у Сек то-
ру за омла ди ну Ми ни стар ства омла ди-
ну и спор та ис ти че да је овај про је кат 
тре нут но је дан од нај ва жни јих, јер је 
про блем за по шља ва ња мла дих и 
да ље го ру ћа те ма. Она је дода ла да је 
ди ја лог из ме ђу при вре де, сред њих 
шко ла и мла дих из у зет но ва жан како 
би се уна пре дио поло жај мла дих и 
њи хов жи вот у ло кал ним за јед ни ца ма. 

Оче ку је се да се ди ја ло гом кључ них 
ак те ра у ло кал ним сре ди на ма и за јед-
нич ким за ла га њем раз ли чи тих ин сти-
ту ци ја уна пре ди прак са и ло кал на 
по ли ти ка за по шља ва ња мла дих. 
Састан ку у митро вач кој Град ској кући 
при су ство вао је и пред сед ник Скуп-
шти не Гра да Срем ска Митро ви ца 
Томи слав Јан ко вић. С. С. 

Ла зар Ђу кић, ди рек тор
Тех нич ке шко ле у Старој Пазови
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СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ВХВ ОБЕЛЕЖИЛО 114. ГОДИШњИЦУ

Са Хурбаном у 114. годишњици
Ретка су аматерска позоришта у 

Србији која имају више од једног 
века дугу традицију а међу 

њима је Словачко позориште ВХВ из 
Старе Пазове које је 3. фебруара 
обележило 114. рођендан. Иако је 
позоришни живот у Старој Пазови 
почео 1881. године, када су пазовачки 
интелектуалци редовно позивали на 
пазовачку сцену Српско народно 
позориште из Новог Сада, прва 
представа „Ташта у кућу, мир из куће“ 
изведена је 2. фебруара 1903. године 
у крчми код Киршнера. Тада су 
аматери дали завет да ће играти 
сваке године. И не само да су 
аматери сваке године припремали 
једну нову представу, већ некада и 
две и више.  

Обично су премијере ту негде око 
овог датума, или у фебруару. Ове 
године СП ВХВ није изашло са новом 
премијером већ је на прославу 114. 
годишњице позвало госте из Кисача, 
са којима имају дугогодишњу сарадњу 
И који ове године имају на репертоару 
Хурбанову драму „Брава шкрипи“ у 
режији младе, талентоване 
редитељке Светлане Гашко. Млади 
глумачки ансамбл је доказао да су 
драмска дела старопазовачког писца 

Владимира Хурбана Владимирова, 
чије име носи пазовачко позориште, и 
данас актуелна. 

За 114 година
322 премијере

Владимир Хурбан Владимиров је 
био и остао до данас инспирација 
многим редитељима, глумцима и 
културним радницима и то не само у 
Старој Пазови већ и у другим 

словачким војвођанским 
позориштима. Често су његова дела 
играна у овом позоришту, које је од 
оснивања до данас извело 322 
премијере, међу којима су и 
Хурбанова оперета али и 
нонвербалне представе.

Од самог почетка су Пазовчани не 
само неговали матерњи језик, већ су 
водили рачуна и о квалитету 
представа. За то се побринула у 
почетку свештеничка породица 
Владимира Хурбана, касније бројни 
професори, интелектуалци, а у 
данашње време и професионални 
редитељи. За 114 година СП ВХВ 
водило рачуна о разноврсности 
жанрова и на тај начин позориште је 
не само забављало већ и едуковало 
публику. Зато се често чују похвале 
бројних драмских ансамбала да воле 
да играју у Старој Пазови јер има 
изузетну публику.

СП ВХВ и на 
међународним сценама
У СП ВХВ од првог дана се водило 

рачуна о квалитету представа у свим 
позоришним сегментима, дакле о 
добрим костимима, необичним 

SlovenSké divadlo vHv zaznamenalo 114 výročie

S Hurbanom k 114.výročiu
Z riedkavé sú ochotnícke divadlá, 

ktoré majú viac ako storočnú 
tradíciu. Medzi take patrí SD VHV 

v Starej Pazove, ktoré v piatok 3.
februára zaznamenlo 114. výročie od 
predvedenia prvého slovenského 
predstavenia. Hoci sa divadelný život v 
Starej Pazove začal v roku 1881, kedy 
pazovský intelektuáli pravidelne pozývali 
na pazovskú scénu Srbské národné 
divadlo z Nového Sadu, prvé 
predstavenie  Testina do domu, 
spokojnosť von z domu, bolo 
predvedené 2.februára v roku 1903. v 
krčme u Kiršnerov. Vtedajší ochotníci si 
zaspievali  kuplet a sľúbili, že hrávať 
budú každý roku. Budúce divadelné 
generácie dodnes hrajú divadlo a každý 
rok pripravia nielen jednu premiéru, ba 
aj viac.

Obyčajne  sú premiéry vo februári, v 
deň divadla alebo vôkol toho dňa. V 
tomto roku SD VHV k výročiu 
nepripravilo nové predstavenie, ale si k 
114 výročiu zavolali divadelníkov z 
Kysáča, nielen pretoo, že s týmto 
súborom majú dlhoročnú spoluprácu, 
ale aj z toho, že tento súbor má v 

repertoári Hurbanovu drámu Zamka 
škripí, v réžii mladej, talentovanej 
režisérky Svetlany Gaškovej. Mladí  
herecký súbor svojou dobre 
naštudovanou hrou dokázal, že sú diela 
Vladimíra Hurbana Vladimírova, čie 
meno má aj pazovské divadlo, aj dnes 
aktuálne.

za 114 rokov
322 premiéry

Vladimír Hurban Vladimírov bol a aj 
dodnes zostal inšpiráciou mnohým 
režisérom, hercom a kultúrnym 
dejateľom  nielen v Starej Pazove ale aj 
v iných slovenských vojvodinských 

Глумци прве представе

maratonci 
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сценографијама и добрим светлосним 
и музичким ефектима. На репертоару 
овог позоришта нису биле само 
представе словачких аутора, већ од 
самог почетка су играна и дела 
српских аутора а највише Бранислава 
Нушића, док су од светских највише 
била заступљена дела Чехова, али и 
Молијера, Вајлда, Шекспира. 
Деведесетих година прошлог века ово 
позориште је закорачило смелим 
корацима и ка позоришту покрета. 
Прве кораке је направио Мирослав 
Бенка са представом СОС.

Од 2007. године Бенка је основао 
Арт центар Хлеба и игара у оквиру 
кога је направио врхунске представе, 
које су игране на најзначајнијим 

фестивалима у земљи и 
иностранству: БИТЕФ у Србији, MESS 
у Босни и Херцеговини, EX PONTO у 
Словенији, Pozorišna Njitra у 
Словачкој, International Theatre Fadjr 
Festival 2006, Техеран у Ирану, где је 
освојило - GRAND PRIX за најбољу 
представу, Cairo International Festival 
for Experimental Theatre 2007, где је 
добило награду за најбољу 
сценографију и представа је 
номинована за најбољу а Бенка за 
најбољег редитеља, затим у Аустрији, 
Хрватској, Мађарској, Румунији, 
Норвешкој и Финској. 

СП ВХВ има будућност

Седамдесетих година прошлог века 
позориште ВХВ са сценама у Старој 
Пазови, Ковачици и Бачком Петровцу 
имало је функцију 
полупрофесионалног позоришта. 
Данас Словаци у Војводини имају 
професионално позориште у Бачком 
Петровцу, где често играју глумци 
аматери из Старе Пазове. Но СП ВХВ 
у Старој Пазови није престало са 
радом и постизањем значајних 
резултата на фестивалима и 
смотрама у Србији и иностранству. 

Стопама Мирослава Бенке кренули 
су млађи глумци сада редитељи, 
иначе његови  ученици. Александар 
Бако се фокусирао на драме и 
комедије док је Мирослав Кожик 
кренуо путем нонвербалног 
позоришта. Тренутно СП ВХВ има на 
репертоару две представе управо 
ових редитеља, Маратонци трче 
почасни круг у режији Александра 
Бака и кореодраму Ад инфинитум, 
иначе трећи део трилогије Мирослава 
Кожика. На крају може се 
констатовати, да иако је ово 
позориште аматерско, већ одавно је 
прерасло аматерске оквире, јер су 
многе представе већ неколико 
деценија на професионалном нивоу.  

Ана Симоновић,
Фото: Архив позоришта

divadlách. Jeho divadelné predlohy sa 
často našli v repertoire  tohto divadla, 
ktoré od založenia dodnes predviedlo 
322 premiéry, medzi ktorými bola aj 
Hurbanova opereta ale aj nonverbálne 
predstavenia.

Od samotného začiatku sa snažili 
nielen  pestovať svoj materinský jazyk, 
ale dbali aj o kvalitu inscenácii. O to sa 
zo začiatku postarala farárska rodina 
Vladimíra Hurbana pokračovali početný 
profesori, intelektuáli a v dnešnú dobu aj 
profesionálny režiséri. Za 114 rokov SD 
VHV si dalo záležať na rôznorodosti 
žánrov a na ten spôsob nielen zabávali 
ale aj edukovali divákov. Práve kvôli 
tomu dnes často môžeme počuť 
pochvaly početných divadelných 
súborov, že sa im v Starej Pazove dobre 
hrá, lebo majú skvelé obecenstvo.

Sd vHv aj na 
medzinárodných scénach

SD VHV si od prvého dňa dalo záležať 
na kvalite predstavení vo všetkých jeho 
zložkách, teda na dobrých kostýmoch, 
neobyčajných sénografiach a dobrých 
svetelných a hudobných efektoch. V 
repertoáre od začiatku neboli iba 
inscenácie slovenských autorov, ale sa 
hrali aj diela srbských autorov, najviac 
Branislava Nušića, zo svetových autorov 
najviac diela A.P. Čechova, ale boli 

zastúpení aj Moliére, Wilde, 
Shakespeare. Deväťdesiatich rokoch 
minuleho storočia toto divadlo smelo 
zakročilo k pohybovému divadlu. Prvé 
kroky urobil Miroslav Benka s 
choreodrámou SOS. 

Od roku 2007  významný umelec 
Miroslav Benka  v rámci Art centra 
Chlieb a hry realizuje špičkové divadelné 
predstavenia. Zahrané boli na 
najznámejších divadelných festivaloch 
doma a v zahraničí: BITEF v Srbsku, 
MESS v Bonse a Hercegovine, EX 
PONTO v Slovínsku, Divadelná Nitra na 
Slovensku, International Theatre Fadjr 
Festival 2006, Teherán v Iráne - GRAND 
PRIX kde bolo najlepšie predstavenie, 
Cairo International Festival for 
Experimental Theatre 2007, odmenené 
za najlepšiu scénografiu a nominované 
za  najlepšie predstavenie a najlepšieho 
režiséra, ďalej v Rakúsku, Chorvátsku, 
Maďarsku, Rumunsku, Nórsku, Fínsku.

Sd vHv má budúcnosť 

Sedemdesiatých rokoch minuleho 
storočia SD VHV so scénami v Starej 
Pazove, Kovačici a Báčskom Petrovci 
bolo vo funkcii poloprofesionálneho 
divadla a zapísalo sa do dejín 
divadelníctva v pokrajine, republiky a na 
zväzovom festivale.  Dnes  Slováci vo 
Vojvodine majú profesionálne divadlo v 
Báčskom Petrovci, kde často hrajú aj 
divadelníci zo Starej Pazovy. Avšak, 
staropazovské SD VHV neprerušilo 
činnosť a aj teraz dosahuje výnimočné 
výsledky na festivaloch a prehliadkach v 
Srbsku a zahraničí.

Stopami Miroslava Benku dnes 
kráčajú mladší herci, teraz režiséri, inak 
jeho žiaci. Alexander Bako sa upriamil 
na drámy a veselohry, kým Miroslav 
Kožík ide cestou nonverbálneho divadla. 
Momentálne SD VHV má v repertoáre  
dve predstavenia, Maratonci bežia 
čestné kolo v režii Alexandra Baka a 
pohybové divadlo Ad infinitum, čiže 
tretiu časť z trilógie Miroslava Kožíka. 
Na záver môžeme skonštatovať, že toto 
divadlo hoci je ochotnícke, už dávno 
prerástlo ochotnícke rámce, lebo sú už 
niekoľko desaťročí predstavenia na 
profesionálnej úrovni.    

anna Simonovićová,
foto – divadelný archív 

Брава шкрипи (zamka škripi)

ad infinitum



24 15. FEBRUAR 2017.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ЈКП „Во до вод“ на ста вља са ре ша ва-
њем про бле ма во до снаб де ва ња у 
ци љу обез бе ђи ва ња бо љег ква ли те та 
снаб де ва ња во дом. То се пре све га 
од но си на ста бил ност при ти ска и 
ре дов ну ис по ру ке во де за пи ће.

На ини ци ја ти ву Са ве та Ме сне за јед-
ни це Ма чван ска Ми тро ви ца, рад ни ци 
срем ско ми тро вач ког „Во до во да“ за вр-
ши ли су ра до ве на по ста вља њу но вог 
по ли е ти лен ског це во во да преч ни ка 
110 ми ли ме та ра, у ду жи ни од 135 
ме та ра у На се љу Мо дран у Ма чван-

ској Ми тро ви ци. Ти ме је ре шен ви ше-
го ди шњи про блем сма ње ног при ти ска 
ко ји је по сто јао због че стих ква ро ва и 
цу ре ња. Ста ри це во вод је у скло пу 
по ме ну тих ра до ва ста вљен ван функ-
ци је.

Овим је ста би ли зо ван при ти сак у 
ди стри бу тив ној мре жи ка ко у по ме ну-
том на се љу, та ко и у Но ћа ју и Са ла шу 
Но ћај ском. Ра до ве у вред но сти око 
250 хи ља да ди на ра фи нан си ра ЈКП 
„Во до вод“ соп стве ним сред стви ма.

Љ. Ј.

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нови цево вод у 
Насе љу Модран

Оби ла зак радо ва у Насе љу Модран 

ЈП „ГАС  РУ МА“

Не ће би ти по ве ћа ња це не га са
Це на при род ног га са за по тро ша че у ка-

те го ри ји до ма ћин ство у рум ској оп шти ни 
из но си 37,63 ди на ра са ПДВ - ом и она је 

за 15,3 про цен та ни жа у од но су на прет ход ну 
греј ну се зо ну, а у од но су на це ну из 2014. го-
ди не са да шња је ума ње на за чак 34,5 од сто.

Ка ко на ја вљу је ди рек тор ЈП „Гас - Ру ма“ 
Ра да Ма ра вић ова це на ће сва ка ко оста ти не-
про ме ње на у фе бру а ру и мар ту. 

- У „Ср би ја га су“ ка жу да не ће би ти по ве-
ћа ња це не га са, та ко да ни ми не ма мо раз-
ло га да ко ри гу је мо на шу це ну. Чак и ка да би 
се це на у „Ср би ја га су“ по ве ћа ла ми мо ра мо 
по што ва ти  за кон ску оба ве зу да ме сец да на 
уна пред по тро ша чи ма на ја ви мо по ску пље ње. 
С об зи ром на то да је већ фе бру ар, по у зда но 
мо же мо ре ћи да по ве ћа ња це не га са до кра ја 
греј не се зо не не ће би ти - ка же ди рек тор ЈП 
„Гас-Ру ма“ Ра да Ма ра вић.

Под се ћа мо, ово Јав но пред у зе ће је из соп-
стве них сред ста ва омо гу ћи ло ре про грам ра-
чу на. 

- Ово је тре ћа го ди на ка ко има мо ре про-
грам, али овај пут се ра чу ни за утро ше ни гас 

ре про гра ми ра ју за чак пет ме се ци, зна чи би ће 
ре про гра мом об у хва ће на го то во це ла греј на 
се зо на. То ва жи за ра чу не за утро ше ни гас по-
чев од но вем бра, па за кључ но са ра чу ном за 
утро ше ни гас у мар ту. Пр ви ра чун ко ји до ђе на 
на пла ту 30. но вем бра до спе ва на на пла ту за 
165 да на да кле, 15. ма ја - об ја шња ва ди рек-
тор Ма ра вић.

То се по ка за ло као из у зет но до бар по тез, 
ко ји је гра ђа ни ма омо гу ћио лак ше из ми ре ње 
ра чу на, по го то во због ве ли ке по тро шње у ја-
ну а ру, због из у зет но ни ских тем пе ра ту ра у јед-
ном де лу тог ме се ца.

Упра во због тих тем пе ра ту ра би ла је ви со ка 
по тро шња га са ко ја је у ја ну а ру из но си ла 3,2 
ми ли о на куб них ме та ра га са.

У овој го ди ни ЈП „Гас - Ру ма“ пла ни ра из-
два ја ње 15,6 ми ли о на ди на ра за ин ве сти ци-
о не ра до ве. 

Ра ди ће се про ши ре ње мре же, део сред ста-
ва ће би ти уло жен у уна пре ђе ње по сло ва ња 
- те ле ме три ју, од но сно да љин ско очи та ва ње 
по тро шње - за ве ће по тро ша че, као и про ме ну 
мер них уре ђа ја у до ма ћин стви ма. С. Џ.

Ра да Ма ра вић, ди рек тор 
ЈП „Гас – Ру ма“

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Про ве ра кичме
код де це

У по не де љак,  13. фе бру а ра у 
Школи за основно и средње 
образовање „Ра ди вој По по вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци, ор га ни зо ва но је 
ме ре ње по сту лар ног ста ту са кич ме ног 
сту ба код деце. Ме ре ње се вр ши тре-
ћи пут на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а ове го ди не у фо ку су су  
де ца школ ског уз ра ста ко ја се ба ве 
спор том. Те сти ра но је 200 де це, а 
те сти ра ње су вр ши ли пред став ни ци 
Фа кул те та спор та и фи зич ког вас пи та-
ња из Новог Сада. Град Срем ска 
Ми тро ви ца је фи нан си јски подржао 
овај про је кат и из буџета је за његову 
реализацију издвојено 400.000 ди на-
ра. 

При сут ни су би ли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, Ака де ми је Ко ва-
чић и Фа кул те та спор та и фи зич ког 
вас пи та ња.

С. С. 
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За кон о оза ко ње њу 
обје ка та је сту пио на 
сна гу 26. но вем бра 

2015. го ди не и по ње му ће 
се из вр ши ти ле га ли за ци ја 
обје ка та по ни жим це на ма. 

Рок за за вр ше так по пи са 
био је го ди ну да на, али је он 
про ду жен бу ду ћи да је у том 
пе ри о ду  по пи са но не што 
ви ше од тре ћи не обје ка та.

У рум ској оп шти ни је од 
по чет ка при ме не За ко на, па 
до кра ја те го ди не по пи са но 
29 обје ка та, а то ком про шле 
го ди не 1.668, док је из да то 
386 ре ше ња.

Од 8. фе бру а ра упо ре до 
са на став ком по пи са у гра-
ду, за по чео је и по пис не-
ле га ли зо ва них обје ка та у 
се ли ма. 

Има ју ћи у ви ду до са да-
шњи ток и тем по по пи са 
Оде ље ње за ур ба ни зам и 
гра ђе ње је ан га жо ва ло до-
дат не по пи си ва че ка ко би 
се убр зао по пис не за ко ни то 
из гра ђе них обје ка та и за та 
ли ца је 7. фе бру а ра одр жа-
на еду ка ци ја у рум ском Кул-
тур ном цен тру.

По јед на по пи сна еки па 
од два чла на је оформ ље на 
за 11 се ла, а у пет ве ћих се-
ла - До брин ци ма, Пу тин ци-
ма, Хрт ков ци ма, Пла ти че ву 
и Клен ку ан га жо ва на су че-
ти ри по пи си ва ча, од но сно 
две еки пе.

- Ан га жо ва ли смо до дат-
них 42 ли ца за по пис у се-

о ским сре ди на ма и реч је о 
ли ци ма ко ја у тим се ли ма 
и жи ве. Ла не смо име но-
ва ли на ни воу гра да Ко ми-
си ју за по пис ко ја је има ла 
осам чла но ва из на ших јав-
них пред у зе ћа, а са да смо 
је про ши ри ли са још шест 
чла но ва. Да кле на ни воу 
гра да има мо 14 ли ца ко ја ће 
вр ши ти по пис. Ту су још ан-
га жо ва на и два на ша гра ђе-
вин ска ин спек то ра, има мо 
и два ли ца ан га жо ва на на 
при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма по одо бре њу 
над ле жног Ми ни стар ства 
и тре ба ло би да ан га жу је-
мо још јед ног рад ни ка, јер 
су нам три и одо бре на. Сви 
они су на те ре ну и на да мо 
се да ће мо до бар део по пи-
са ти, ми слим да ће мо сва 
се ла ус пе ти да по пи ше мо. 
Кво та је 20 обје ка та днев-
но, а по мо јој про це ни тре ба 

по пи са ти од 3.500 до 4.000 
обје ка та, ми мо оних до са да 
по пи са них - ка же Та ња Дро-
бац, ше фи ца Оде ље ња за 
ур ба ни зам и гра ђе ње.

Она ис ти че да је у рум ској 
оп шти ни око тре ћи на обје-
ка та до са да по пи са ни, а 
да оче ку је да би у на ред них 
ме сец да на мо гао да се овај 
ве ли ки по сао за вр ши бар у 
се ли ма рум ске оп шти не.

- На овој еду ка ци ји да ли 
смо им основ не ин фор ма-
ци је о то ме ка ко да ура де 
по пис, јер је ипак реч о ли-
ци ма ко ја не ма ју ис ку ства у 
овом по слу. Бит но је да се 
од ра ди по пис, то је јав ни 
ин те рес Ср би је и апе лу јем 
на гра ђа не да пу сте по пи си-
ва че да од ра де овај по сао 
ко ји је За ко ном пред ви ђен. 
Има не ких љу ди ко ји не го-
ду ју, не ће да пу сте ин спек-
то ре. Ми смо сви ма ко ји 
вр ше по пис из да ли ре ше-
ња, уз оба ве зу да их но се 
са со бом и да их гра ђа ни ма 
по ка жу, да се зна ко су и да 
су име но ва ни од стра не ло-
кал не са мо у пра ве - до да је 
Та ња Дро бац. 

Она ка же да су љу ди све-
сни да, ка да им се објек ти 
по пи шу, они су обје кат опо-
ре зи ва ња па отуд и то по не-
ко из бе га ва ње по пи са не за-
ко ни тих обје ка та. 

До са да ни је би ло ру ше-
ња обје ка та у рум ској оп-
шти ни. С. Џ.

ОЗА КО њЕ њЕ ОБЈЕ КА ТА У РУ МИ

Тре ба по пи са ти
још око 4.000 обје ка та

Еду ка ци ја но вих по пи си ва ча

Ше фи ца  Оде ље ња за 
ур ба ни зам Та ња Дро бац

Заплен а дувана
Опе ра тив ним радом, при-

пад ни ци Мини стар ства уну-
тра шњих посло ва у Руми пре-
се кли су још један ланац трго-
ви не акци зном робом, запле-
ни ли шест тона и 200 кило гра-
ма дува на у листу и ухап си ли 
осум њи че ног А. Л. (36) са под-
руч ја Руме. Дуван је про на ђен 
у помоћ ним про сто ри ја ма при-
ват не куће у око ли ни гра да. 
Због посто ја ња осно ва не сум-
ње да је извр шио кри вич но 
дело недо зво љен про мет 
акци зних про из во да, по нало гу 
над ле жног тужи ла штва А. Л. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва, након чега ће бити 
дове ден на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у 
Руми. 

Поку ша ј уби ства
При пад ни ци Мини стар ства 

уну тра шњих посло ва у Срем-
ској Митро ви ци су ухап си ли, 
Ж. Д. (29), због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио 
кри вич на дела уби ство у поку-
ша ју и недо зво ље но држа ње, 
ноше ње и про мет оруж ја и екс-
пло зив них мате ри ја. Он се 
тере ти да је у уго сти тељ ском 
лока лу у Срем ској Митро ви ци, 
кра јем јану а ра ове годи не 
пуцао у мла ди ћа и ранио га у 
ногу. По нало гу над ле жног 
тужи о ца осум њи че ном Ж. Д. је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва након чега ће уз кри-
вич ну при ја ву бити дове ден на 
саслу ша ње у Више јав но тужи-
ла штво у Срем ској Митро ви ци.

СА ОП ШТЕ њА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

О сео ском 
тури зму

Tуристичка орга ни за ци ја 
Срем ске Митро ви це орга ни зу је 
обу ку „ЗНА ЊЕМ ДО УСПЕ ШНОГ 
СЕО СКОГ ТУРИ ЗМА“ у сарад њи 
са Аген ци јом за рурал ни раз вој, 
Град ском упра вом за кул ту ру, 
спо рт и омла ди ну и ГУ за урба-
ни зам, про стор но пла ни ра ње и 
изград њу обје ка та. Обу ка ће се 
одр жа ти 21. фебру а ра у 12.00 
часо ва у Град ској кући. Циљ обу-
ке је да се потен ци јал ни уче сни-
ци у сео ском тури зму  упо зна ју 
са регу ла ти вом и могућ но сти ма 
бавље ња сео ским тури змом и 
начи ном да уз мини мал на ула га-
ња оства ре додат ну зара ду. Из 
Град а пози ва ју пред став ни ке 
пољо при вред них газдин ста ва, 
сео ских тури стич ких дома ћин-
ста ва и остале који желе да 
сазна ју како да покре ну или уна-
пре де соп стве но дома ћин ство 
да се ода зо ву обу ци.
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ОЛ ГА ОДА НО ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Бес крај но за љу бље на
у глу мач ки по зив

Ме ни је глу ма 
увек би ла пр ви 

из бор, али ни сам 
је од мах упи са ла. 
Ни сам има ла не ко 

са мо по у зда ње, 
из гле да да ни сам 

би ла спрем на. 
Упи са ла сам 
Фи ло зоф ски 

фа кул тет, али ја ко 
ме је то из је да ло 
и оти шла сам на 
при јем ни на ФДУ 

у 21. го ди ни
и би ла сам
при мље на

Ол га Ода но вић се глу мом ба ви 
три де це ни је, ви ше је ан га жо-
ва на у по зо ри шту, а ши рој 

пу бли ци по ста ла је по зна та као Зла-
та на у ве о ма гле да ној ТВ се ри ји „Се-
ло го ри а ба ба се че шља“. 

Не ко ли ко пу та је на сту па ла и пред 
рум ском пу бли ком, од ско ра у две 
но ве пред ста ве На род ног по зо ри шта, 
пр во у де цем бру про шле го ди не у „Го-
зби“, а по том кра јем ја ну а ра ове го ди-
не у пред ста ви „Бе ла ка фа“.

 
М НО ВИ НЕ: Обе пред ста ве се 

фо ку си ра ју на по ро ди цу, њен рас
пад и суд би ну по је дин ца, ма да „Бе
ла ка фа“ на је дан мно го озбиљ ни ји 
на чин.

ОЛ ГА ОДА НО ВИЋ: Пр во мо рам да 
ка жем да сам ја ко срећ на што смо 
до шли у Ру му са овом пред ста вом. 
Ми слим да ће пу бли ка ужи ва ти јер је 
за ме не био по зо ри шни до га ђај ка да 
је би ла пре ми је ра ове пред ста ве. Аца 
По по вић је, по сти лу пи са ња и сен зи-
би ли те ту, мо гу да ка жем мој пи сац. 
Во лим ње гов на чин пи са ња и ка да ме 
је Ми лан Не шко вић по звао да играм 
мај ка Ја њу у пред ста ви од мах сам 
при ста ла, без ика квог раз ми шља ња. 

Ре ди тељ је пра вио пред ста ву о стра-
да њу јед не по ро ди це то ком Дру гог 
свет ског ра та и Го лог ото ка, ге не рал-
но се то мо же пре ве сти и на стра да-
ње це лог на шег на ро да. Мо же мо да 
на ђе мо коп чу и са да на шњим вре ме-
ном, а је ди но је Ср ђа, мој син (игра га 
Не над Стој ме но вић) лик ко ји ги не за 
сво је иде а ле. Да нас је ја ко те шко 
на ћи чо ве ка ко ји ги не за не што, за 
не ку иде ју, то ви ше не по сто ји и ме ни 
је жао због то га, то се про сто не где 
из гу би ло. Сад смо праг ма тич ни, мно-
го опе ра тив ни ји, тај но вац нас је по јео 
и љу ди про сто не ма ју вре ме на да 
ги ну за не ке сво је иде је и иде а ле, да 
бу ду по жр тво ва ни - то ап со лут но 
од го вор но твр дим да да нас не по сто-
ји. Али за то тај рас пад по ро ди це, ми 
то мо же мо да ви ди мо и да нас дру гим 
по во ди ма, на при мер ка да до ђе до 
про ме на вла сти, опре де ље ња за не ке 
стран ке... Сва ки ју нак у овој пред ста-
ви има свој раз вој ни пут  и то је 
фа сци нант но ода кле љу ди поч ну, а 
где за вр ше.

Ви ше сте ве за ни за по зо ри ште, 
пр во „Бо шко Бу ха“, са да сте у 
На род ном по зо ри шту, то зна чи ста

лан ан га жман. Ко ли ко је то зна чај
но за јед ног глум ца у ово вре ме 
ка да је по зо ри шна и филм ска про
дук ци ја ма ла?

Мно го је зна чај но. По сма трам сво је 
мла де ко ле ге ко ји ма ни је ни ма ло 
ла ко, ге не рал но ми слим да умет ни ци-
ма, у би ло ко јој обла сти ни је ла ко. 
Вр ло се те шко ула зи у по зо ри ште, 
не ка ко су по зо ри шта по ста ла за тво-
ре на. Не ка жем да се не при ма ју мла-
ди љу ди, али рет ко, на је дан ду жи 
пе ри од се ни ко не при ма, па се он да 
при ми јед но или дво је, про сто ни је 
ка ко је не ка да би ло. Ја знам да су се 
пре 15 до 20 го ди на при ма ле це ле 
кла се, не ке кла се ко је су би ле да ро-
ви те. Та да су управ ни ци по зо ри шта 
ишли на ис пи те на ФДУ и чим се не ка 
кла са из дво ји као да ро ви та они при-
ме це лу кла су, то се ра ди ло и у 
На род ном по зо ри шту, у Ате љеу, са да 
ви ше то га не ма, ни је ла ко. Ва жно је 
да по сто ји ста лан по сао, то је не ка 
си гур ност, не из ве сност вас ствар но 
из је да, ви иде те од про јек та до про-
јек та, пи та ње је да ли ће не ко да вас 
зо ве, чак вам то не га ран ту је ни прет-
хо дан до бар по сао ко ји сте ура ди ли - 
јед но став но је та кво вре ме.

Ол га Ода но вић

M NOVINE :
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На род но по зо ри ште је сва ка ко 
јед на на ша кул тур на ин сти ту ци ја. 
Да ли игра ти у ње му зна чи и мо гућ
ност за зна чај ни је пред ста ве и уло
ге?

На род но по зо ри ште, на сву сре ћу, 
за и ста ра ди мно го, има мо до ста пре-
ми је ра и за хва љу ју ћи на ше ди рек то ру 
Жељ ку Ху ба чу. Та ко смо 2015. го ди не, 
ка да је иза шла „Бе ла ка фа“ има ли и 
пре ми је ру „Ро до љу ба ца“ и „Ма ри ја 
Стју арт“ то су би ле три пре ми је ре ко је 
су обе ле жи ле се зо ну те го ди не и 
На род но по зо ри ште је, без ла жне 
скром но сти, би ло та да број је дан у 
Бе о гра ду, јер је Ху бач до вео та кве 
из ван ред не ре ди те ље и на ре пер то ар 
ста вио та кве тек сто ве. Али што се 
ти че нов ца, ми је смо на ре пу блич ком 
бу џе ту па се љу ди ма чи ни да ми има-
мо ви ше нов ца, што ни је тач но, јер ми 
има мо три ан сам бла - дра му, ба лет и 
опе ру, то је као три по зо ри шта, али се 
до ви ја мо ка ко зна мо и уме мо, из ла зе 
те пре ми је ре, уз те шко ће на рав но.

До бит ни ца сте број них на гра да: 
„Сте ри ји на на гра да“, „Зо ра нов брк“ 
„Ми лош Жу тић“. Да ли то не кад зна
чи да због њих до би ја те ви ше 
мо гућ но сти за не ке уло ге или је то 
ви ше сти цај окол но сти, не ве за но за 
на гра де?

Да вам ка жем, то је ви ше не ка сре-
ћа. Љу ди вас узму за не ке по де ле та ко 
што су вас гле да ли у не ким про јек ти-
ма, па про це њу ју да би мо гли то да 
од и гра те. За и ста, кад до би је те не ку 
уло гу ви ни кад не зна те на шта ће то 
да иза ђе. Ка ко ће из гле да ти пред ста ва 
и ка ко ће пу бли ка ре а го ва ти. На ма је 
су срет са пу бли ком пре су дан. Он да 
ви ди те шта сте ура ди ли. И што се ти че 
на гра да, то се ни кад не зна. Ви не кад 
као глу мац осе ти те кад не што до бро 
ура ди те, по ми сли те мо жда бих баш за 
ово тре ба ло да до би јем не ку на гра ду, 
а обич но вас тад не ке на гра де ми мо и-
ђу, а он да до би је те за не што што ни сте 
ни са ња ли да је то за на гра ду. Али 
су штин ски је ле по да до би је те на гра-
ду, јед но став но јер не ко при ме ти то 
што ви ра ди те и вред ну је ваш рад и 
труд и за то је су зна чај не и за вас и за 
ваш глу мач ки раз вој, али оне до ђу и 
про ђу. До би је те сле де ћу по де лу, но ву 
уло гу, и он да са мо на то ми сли те, 
ап со лут но се по на шам као да сам 
пр ва го ди на фа кул те та и као да ни кад 
ни сам пре ра ди ла ни јед ну пред ста ву. 
У то ме мо жда и је сте не ка тај на, да 
увек има те не ку стреп њу и да ура ди те 
пот пу но раз ли чи то од оног прет ход ног. 
То су ве ли ки на по ри, али ја се увек 
тру дим да кре ћем ис по чет ка.

Без об зи ра ко ли ко глу мац ра ди у 
по зо ри шту и ко ли ко бит них уло га 
од и гра, за ши ри пу бли ку по ста не 
по знат ка да се по ја ви на ТВ па је 
та ко и са Ва ма. Реч је о уло зи Зла та
не у се ри ји ко ја је иза зва ла до ста 
опреч них ре ак ци ја „Се ло го ри а 
ба ба се че шља“.

То је и ло гич но, јер у по зо ри ште 
до ла зи про цен ту ал но ма ли број љу ди, 
а ТВ је ши ро ко гле дан ме диј. Се ри ја је 
би ла ја ко гле да на. Нас је сва ке су бо-
те, че ти ри го ди не уна зад гле да ло три 
ми ли о на љу ди, то су би ли та кви реј-
тин зи. Хте ли ви то или не, ви ула зи те 
у њи хо ве до мо ве и по ста је те ли це ко је 
је пре по зна тљи во и у са мо по слу зи и 
на пи ја ци. Ја се се ћам пр вог раз го во-
ра са Ра до шем ка да је он ме не по звао. 
Про чи та ла сам текст, ја ви ла се и 
ре кла да ја ми слим да ја ту уло гу не ћу 
мо ћи да глу мим. Про сто, у пи та њу је 
мен та ли тет ко ји Ра дош ја ко до бро зна 
јер је он од ра стао у Ме две ђи, он зна 
те љу де, а игра ти мен та ли тет ни је 
ни ма ло ла ко, мо ра те да уђе те у уну-
тра шњи жи вот тих љу ди. Ја сам ре кла 
да ја у то ме не ћу мо ћи да се сна ђем и 
да тре ба то не ко дру ги да ра ди. И на 
то ме је оста ло. Про шло је го ди ну да на 
и он да су ме по но во зва ли, спо ји ли су 

ме не и по кој ног Ман ду и Ока но ви ћа и 
та ко је та по ро ди ца про функ ци о ни са-
ла на про ба ма. До ста смо ра ди ли, 
има ли чи та ју ће про бе ко је се рет ко 
ра де на ТВ-у, Ра дош је са на ма ра дио 
ско ро ме сец да на на ак цен ту, пу но 
смо раз го ва ра ли о тим љу ди ма, од ла-
зи ли на се ло да се упо зна мо са њи хо-
вим жи во том. Да кле, јед не озбиљ не 
при пре ме.

Прет по ста вљам да Вас са да по 
тој уло зи нај ви ше ши ра пу бли ка и 
пре по зна је.

Да, ши ра пу бли ка јер је та се ри ја 
би ла не што по след ње ве ли ко што се 
ра ди ло, еми то ва ло се, а по сле и 
ре при зи ра ла. Љу ди су је пу но гле да ли 
и на рав но, по ста ла сам пре по зна тљи-
ва по тој уло зи. Ма да, ме ни је вр ло 
сме шно да се го во ри о не кој по пу лар-
но сти у Ср би ји. Зна се шта је би ти 

по пу ла ран у све ту и шта то под ра зу-
ме ва, ов де са мо има те му ку да вас 
не ко пре по зна, па да ви че за ва ма, 
ву че вас за ру ку. Ме ђу тим, ја сам ипак 
за хвал на тој пу бли ци ко ја нас је гле-
да ла и би ла уз нас те че ти ри го ди не, 
пра ти ла то, јер ми ипак ра ди мо за 
пу бли ку и због пу бли ке.

Вас пра ти ми шље ње да сте глу
ма ца ко ја је нај ви ше, по жан ру, бли
ска ко ме ди ји.

Је сте, ге не рал но ја сам мно го ви ше 
игра ла у ко ме ди ја ма не го у не ким 
драм ским уло га ма и ме ни је жао због 
то га. Ун ков ски је пре не ко ли ко го ди на 
ра дио јед ну див ну пред ста ву у На род-
ном по зо ри шту „Фи га ро се же ни и раз-
во ди“ где је три ко ма да спо јио у је дан. 
Ја  ми слим да је то пр ви пут да је не ко 
не што та ко ура дио, ни сам ви де ла 
та кву пред ста ву, а и по кој ни Јо ван 
Ћи ри лов је ре као да то ни је ви део ни 
у све ту. То је би ла јед на из ван ред на 
пред ста ва ко ја је под ра зу ме ва ла 
ко ме ди ју, дра му и опе ру и он је то све 
спо јио у јед ну при чу и то је би ло 
фа сци нант но. Он је ме не ста вио у тај 
драм ски део и ја сам му би ла за хвал-
на за то што ми је то ја ко при ја ло. Ја 
сам су штин ски драм ска глу ми ца, али 
су ме ухва ти ли у тај жа нр ко ме ди је.

Ва ма је ФДУ био дру ги из бор, упи
са ли сте пр во Фи ло зоф ски фа кул
тет.

Ме ни је глу ма увек би ла пр ви из бор, 
али ни сам је од мах упи са ла. Ни сам 
има ла не ко са мо по у зда ње, из гле да да 
ни сам би ла спрем на. Же ља је би ла 
пре ве ли ка, а ни сам има ла до вољ но 
са мо по у зда ње, ни сам до вољ но ве ро-
ва ла у се бе тог ча са, ка да сам за вр-
ши ла гим на зи ју. Упи са ла сам Фи ло-
зоф ски фа кул тет - ан дра го ги ју и 
до шла та мо чак до тре ће го ди не, да ла 
сам и услов за че твр ту го ди ну и он да 
сам схва ти ла да ми је ово по след њи 
воз, ја ко ме је из је да ло и оти шла сам 
на при јем ни на ФДУ у 21. го ди ни и 
би ла сам при мље на. Та да је би ло 
при ја вље но 980 кан ди да та, а ја сам 
схва ти ла да, ако са да то не ура дим, 
ни кад ви ше не ћу оти ћи на при јем ни, 
али има ла сам сре ћу и од мах сам 
би ла при мље на.

Он да би то би ла мо жда и по ру ка 
мла дим љу ди ма, да ипак сле де 
сво је сно ве.

Та ко је, ја свој сан са њам већ 30 
го ди на и ни ка да се ни сам по ка ја ла. 
На ста вљам да га са њам са истом 
ра до шћу и љу ба вљу као и пр вог да на. 
Огром на је љу бав пре ма том по слу, 
без љу ба ви се овај наш глу мач ки 
по сао не мо же ра ди ти. Ово мо ра бес-
крај но да се во ли. То је као ка да се 
за љу би те у не ко га - ја сам се за љу би-
ла у глу му, па у свог му жа и де цу, али 
без глу ме ја не бих би ла ком плет на 
лич ност, не бих ни кад би ла пот пу но 
срећ на.

Сми ља Џа ку ла

Ол га Ода но вић у „Бе лој ка фи“
(фо то: Ли ди ја Јер гић)
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ЗНА МЕ НИ ТА СРП СКА ПОРО ДИ ЦА БАЈИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ 

Добро тво ри и гра ди те љи
Пери од мигра ци ја срп ског 

наро да у 18. веку инспи-
ри сао је нашег позна тог 

књи жев ни ка  Мило ша Црњан-
ског (1893-1977) да напи ше  
дело „Сео бе“. Роман  је засно-
ван на исто риј ским чиње ни ца-
ма у вре ме коло ни за ци је срп-
ског наро да у Сре му почет ком 
18. века. Лико ви из рома на 
поду да ра ју се са пор тре ти ма 
пуков ни ка: Вуком Иса ко ви ћем 
и Ата на си јем Рашко ви ћем,  
осо ба ма које су сво ју офи цир-
ску слу жбу у аустриј ској вој ци 
веза ли за суд би ну и опста нак 
наро да. Када су се поја ви ли 
први Баји ћи, Атанaсије пл 
Рашко вић, хра бри офи цир срп-
ске мили ци је и носи лац злат не 
колај не са чети ри лан ца 
(поклон  цари це Мари је Тере-
зи је) орга ни зо вао је у Митро ви-
ци Срем ски хусар ски и пеша-
диј ски пук. Исто вре ме но на 
исто риј ску сце ну сту па ју и чла-
но ви вели ке и бога те поро ди це 
Бајић, пред став ни ци новог 
цивил ног дела дру штва. Срем-
ска Митро ви ца тада је била 
мала неу глед на вој на општи на, 
без и јед ног вели ког вер ског, 
кул тур ног и адми ни стра тив ног објек та, 
који је данас кра се, са неко ли ко зида-
них вој но гра ни чар ских касар ни и седи-
штем шта ба 9. петро ва ра дин ске реги-
мен те у окви ру Аустриј ске Монар хи је. 

Јан ко пл (от) Бајић (1730 – 1799) 
био је трго вац на вели ко и изу зет но 
богат човек. Целу сво ју поро ди цу 
конач но је пре се лио у Монар хи ју веро-
ват но 1767. годи не. Име так је 
времeном пове ћао успе шним трго вач-
ким мане ври ма изме ђу два цар ства, 
тур ског и аустриј ског. Био је оже њен са 
Рок сан дом Гли го рић још у Маке до ни ји, 
где су им се и изро ди ла сва деца: Тео
дор, Дими три је, Лука, Баја, Нико ла, 
и кћи Ката ри на. Он је добио наслед ну 

пле мић ку титу лу од аустриј ског 
цара Лео пол да II 1791. годи не 
на осно ву вели ких заслу га у 
аустро-тур ским рато ви ма, а 
посеб но 1789-1790. годи не 
при ли ком опса де шабач ког и 
бео град ског утвр ђе ња. Рато ви 
про тив Тур ског цар ства има ли 
су и димен зи ју вер ских суко ба 
када се гра ни ча ри из Сре ма 
регру ту ју у вој ску која се бори 
про тив шире ња исла ма. 

Већи на прво до се ље них чла-
но ва поро ди це Бајић сахра ње-
ни су или око мале пра во слав-
не цркве Све тог Сте фа на на 
Сави, или у уну тра шњо сти 
саме цркве. Посмрт ни оста ци 
Јан ка пл Баји ћа нала зе се у 
мушком делу цркве, затим и 
њего вог наслед ни ка Тео дор са 
супру гом, и још јед ног митро-
вач ког пле ми ћа, Игња та от 
Про да но ви ћа. Њихо ви гро бо ви 
нала зе у цркви јер су они били 
на неки начин кти то ри при ли-
ком обна вља ња цркви це, једи-
не хри шћан ске бомо го ље око 
које су се ску пља ли вер ни ци 
још у тур ско доба. На жалост у 
прак си се дого ди ло, да се 
послед њом рекон струк ци јом 

забо ра ви ло на допри нос срп ском 
наро ду Јан ка от Баји ћа и њего вог 
наслед ни ка у 18. и 19. веку те су им 
гроб на обе леж ја затр та, одно сно 
покри ве на под ном обло гом, што је 
веро ват но редак слу чај у прак си очу-
ва ња аутен тич но сти спо ме ни ка кул ту-
ре. Слич но се дого ди ло и са гро бо ви-
ма зна ме ни тих Рашко ви ћа у мана сти-
ру Беше но во.

Јан ко от Бајић помо гао је изда ва ње 
прве књи ге о исто ри ји Срба коју је 
напи сао Јован Рајић, исто ри чар дру ге 
поло ви не 18. века. Њего ви сино ви и 
оста ли потом ци тако ђе су били добро-
тво ри срп ског наро да, као што су били 
сви бога ти и пле ме ни ти Срби у Аустри-
ји. Добро чин ство је било меха ни зам за 
очу ва ње срп ског бића у нена ци о нал-
ној - туђој држа ви. При ли ком изград ње 
вели ке пра во слав не цркве Све тог Сте-
фа на (данас Све тог Дими три ја), Дука 
от Бајић усту пио је део свог земљи шта 
за храм, затим су сви оста ли покло ни-
ма помо гли сти ца ње имо ви не и инвен-
та ра цркве, а нај ве ћи легат срп ском 
наро ду и пра во слав ној цркви учи ни ли 
су Јан ко ви наслед ни ци, унук Тео дор 
(1825 – 1904) са супру гом Јеле ном 
от Бајић, заве шта ли су пре леп објект 
у самом цен тру места срп ском наро ду 
и пра во слав ној цркви, који је до ско ро 
био паро хиј ски дом, а од сада је кафа-
на „Двор“. Тре ћи Јан ков син, Лука 
(17601840) одсе лио се у Беч, због 
трго вач ког пред став ни штва и успе-

Чла но ви поро ди це
Бајић били

су добро тво ри,
гра ди те љи, дипло ма те

и науч ни ци...
За раз ви так

митро вач ке сре ди не
18. и 19. века има ју

вели ке заслу ге

Тео дор Бајић

Паро хиј ски дом
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шни јег поро дич ног посло ва ња, али и у 
овој сре ди ни они су се нашли међу 
углед ним Срби ма и поста ли добро тво-
ри и цркве и зајед ни це.

Дру го ро ђе ни син Дими три је (1755
1821) био је и аустриј ски дипло ма та за 
вре ме оба срп ска устан ка и успе шни 
пре го ва рач  са звор нич ким Али - 
пашом Вида ји ћем 1813. годи не. Тео-
дор, Дими три је и Лука, поми њу се 
стал но као иза сла ни ци срп ских избе-
гли ца у вре ме Првог и Дру гог срп ског 
устан ка код патри јар ха Стра ти ми ро ви-
ћа. Баји ћи су покло ни ли ста нов ни штву 
у Вој ној гра ни ци 1800. годи не хиља де 
меро ва жита ри ца те мно ге гра ни чар-
ске поро ди це спа си ли од муке зва не 
– глад. Сви Баји ћи били су чла но ви 
сабо ра Срем ске жупа ни је, заступ ни ци 
пле ми ћа из Вој не гра ни це. 

Међу позна тим лич но сти ма поро ди-
це је град ски физик Митро ви це др 
Или ја от Бајић, изу зет на све стра на 
осо ба, добар здрав стве ни рад ник, 
пре во ди лац, исто ри чар ама тер и 
песник. Затим Баја Бајић, чуве ни про-
фе сор опште пси хо ло ги је на Фило-
зоф ском факул те ту у Бео гра ду и 
зачет ник савре ме не пси хо ло ги је у 
Срби ји и др Милош Бајић про фе сор 
рим ског пра ва у Сара је ву.

Данас у Срем ској Митро ви ци бора-
ве неки потом ци пле ме ни тих Баји ћа, 
добро тво ра, гра ди те ља, трго ва ца, 
науч ни ка... Живе непри мет но и сва ки 
дан про ла зе поред лега та – паро хиј-
ског дома, пра во слав них црка ва, гро-
бо ва без име на и кућа које су некад 
дав но биле први зида ни гра ђан ски 
објек ти у месту. Нај леп ша је била кућа 
Дими три ја пл Баји ћа где су одсе да ле 
углед не лич но сти и висо ки офи ци ри 
про шлих вре ме на, данас је ту Музеј. 
Пре ле пи објек ти кра се и савре ме ну 
Срем ску Митро ви цу...

Оли ве ра Делић

Нај ве ћи легат
срп ском наро ду
и пра во слав ној цркви 
учи ни ли су Јан ко ви 
наслед ни ци, унук
Тео дор (1825 – 1904) 
са супру гом Јеле ном 
от Бајић, заве шта ли
су пре леп објект у 
самом цен тру места 
срп ском наро ду
и пра во слав ној цркви, 
који је до ско ро био 
паро хиј ски дом, а од 
сада је кафа на „Двор“

На Вели кој сце ни Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“ у уто-
рак, 21. фебру а ра са почет ком у 

20 часо ва игра се вечер ња пред ста ва 
„Пери кле“, у про дук ци ји Шабач ког позо-
ри шта.

Пред ста ва „Пери кле“ је јед но од нај-
бо љих умет нич ких оства ре ња позо ри-
шне сезо не 2015/2016, про гла ше на је за 
нај бо љу пред ста ву 52. Фести ва ла „Јоа-
ким Вујић“. У пита њу је један од нај ре-
ђе игра них Шек спи ро вих тек сто ва, тако 
да је ова пред ста ва прво изво ђе ње овог 
Шек спи ро вог кома да у срп ској позо ри-
шној про дук ци ји. Пре ми јер но изво ђе ње 
пред ста ва је има ла на Шек спир фести-
ва лу 25. јуна 2015. у Чор та нов ци ма, а 
сада ће и митро вач ка публи ка има ти 
при ли ке да погле да ово врхун ско оства-
ре ње.

Пред ста ву „Пери кле“ на сце ну је 
поста вио реди тељ Ники та Мили во је-
вић, а глу мач ки ансамбл чине Ане та 
Тома ше вић, Соња Мило је вић, Зоран 
Кара јић, Ервин Хаџи мур те зић, Дејан 
Шар ко вић, Вла ди мир Мило је вић, Деа-
на Костић, Милош Вој но вић, Стра хи ња 
Баро вић и Кри сти на Пај кић. 

При ча пред ста ве пра ти нашег јуна ка 
који бежи из Анти о хи је и похо ди разна 
дру га цар ства, током јед ног од похо да 
губи жену и кћер ку са који ма се на кра-
ју вол шеб но сје ди њу је. Милош Вој но вић 
који игра Пери клеа игра јуна ка са пра-
вом мером, сме шног и сна жног, а њего-
ву кћер ку извр сно и одлуч но игра Кри-
сти на Пај кић. 

Цена ула зни це за ову пред ста ву изно-
си 500 дина ра. Инфор ма ци је и резер ва-
ци је ула зни ца на теле фон 022-615-115.

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Пери кле пред 
Митров ча ни ма

У За ви чај ном му зе ју у Ру ми отво ре-
на је 9. фе бру а ра го сту ју ћа из ло-
жба На род ног му зе ја из Сме де-

рев ске Па лан ке под на зи вом „Из ме ђу 
ко сти ма и ор на мен та ан тро по морф не 
фи гу ри не вин чан ске кул ту ре“.

По се ти о ци За ви чај ног му зе ја ће би ти 
у при ли ци да по гле да ју вин чан ске фи гу-
ри не, на кит и игле од ко сти ју чи ја је ста-
рост из ме ђу пет и шест хи ља да го ди на. 

Реч је о де лу из у зет ног бла га ко је по-
се ду је На род ни му зеј из Сме де рев ске 
Па лан ке, а из ло же не фи гу ри не су про-
на ђе не на ло ка ли те ти ма Се ле вац и Ме-
двед њак и по ти чу из сред ње и ка сне 
фа зе вин чан ске кул ту ре, од но сно ка сног 
нео ли та и по чет ка ене о ли та - пе ри од 
4500.го ди на п.н.е. - 3200. го ди на п.н.е. 

Ова из ло жба от кри ва ква ли тет умет-
нич ке об ра де пред ме та, а де ко ра тив ни 
ути сак по ја ча ва ју и оста ци бо је ња пред-
ме та бе лом, цр ном и цр ве ном бо јом.

По ред из ло же них пред ме та су и цр-
те жи му шка ра ца и же на са оде ћом, на-
ки том и фри зу ра ма ко је су ин спи ри са не 
мо ти ви ма и ор на мен ти ком ове кул ту ре.

Не над Шо шић, ку стос ар хе о лог у На-
род ном му зе ју ка же да им је же ља да 
ову из ло жбу ви ди што ви ше гра ђа на Ср-
би је та ко да је до са да го сто ва ла у Пе-
тров цу на Мла ви, Срем ским Кар лов ци-
ма и Па ра ћи ну. 

У пла ну је да се то ком из ло жбе ор га-
ни зу ју и еду ка тив не ра ди о ни це на ме ње-
не рум ским ђа ци ма. Из ло жба ће би ти 
отво ре на  до 3. мар та. С. Џ.

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

Вин чан ске фи гу ре



30 15. FEBRUAR 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

Же лим да Хе сна 
по ста не Ре пу бли ка, 

мо ра мо ду хом
и иде јом да бу де мо

у Европ ској уни ји. 
Мо ра мо да

оства ру је мо
кон так те, да не

пра ви мо
пред ра су де. Има мо 

до бру са рад њу, 
по знан ства са

Нем ци ма ко ји су 
не ка да жи ве ли ов де и 

њи хо вим по том ци ма 
и по то ме је Хе сна 

ушла у Европ ску
уни ју, ка же Сте вић

Пре ми јер ми тро вач ког На се ља 
Хе сна, ка ко се бе на зи ва Јо ви ца 
Сте вић, на ја вљу је за М но ви не 

мо гућ ност да се у овом де лу гра да гра-
ди тр жни цен тар, јер су Нем ци за ин те-
ре со ва ни да ула жу. 

- Хе сна је за Ми тров цу при мер на се-
ља ко ји има сву сво ју фи зи о но ми ју, 
јед на не за ви сна ен кла ва  ко ја има сво-
ју пла жу, ин ду стриј ску зо ну, шко лу. 
Та ко ђе има не ко ли ко атрак тив них 
ло ка ци ја где ће се гра ди ти. Као што се 
у Бе о гра ду гра ди Бе о град на во ди, 
та ко мо же би ти и Хе сна на во ди. Си гур-
но ће би ти ин ве сти ци ја, до ла зи ће из 
Аустри је и Не мач ке. На дам се да ће то 
би ти вр ло бр зо ре а ли зо ва но, а о име-
ни ма ни шта још не мо же мо го во ри ти. 
Же лим да Хе сна по ста не Ре пу бли ка, 
мо ра мо ду хом и иде јом да бу де мо у 
Европ ској уни ји. Мо ра мо да оства ру је-
мо кон так те, да не пра ви мо пред ра су-
де. Има мо до бру са рад њу, по знан ства 
са Нем ци ма ко ји су не ка да жи ве ли 
ов де и њи хо вим по том ци ма и по то ме 
је Хе сна ушла у Европ ску уни ју у 
на шим ср ци ма. Угле да мо се на на шег 
пре ми је ра Ву чи ћа ко ји има са рад њу са 
Не мач ком и Аустри јом на нај ви шем 
ни воу, па за што на ло кал ном ни воу не 
би смо мо гли да има мо та кву са рад њу 
- пи та се Сте вић и до да је да би он 
мо гао би ти пре ми јер овог на се ља. 

Хе сну су осно ва ли не мач ки ко ло ни-
сти ко ји су се до се ли ли из гра да Обе-
ро де на, из не мач ке по кра ји не Хе сен, 
1827. го ди не. У пи та њу је јед но од нај-

ве ћих ми тро вач ких на се ља ко је се 
на ла зи у за пад ном де лу гра да и тре-
нут но бро ји око 10.000 ста нов ни ка. 

- Нем ци су се на ста ни ли у де лу гра-
да из ме ђу Срем ске Ми тро ви це и 
Ла ћар ка. На том под руч ју би ли су 
па шња ци, мо чва ран пре део, про стор 
ко ји је тре ба ло пре у ре ди ти и при ла го-
ди ти га за ста но ва ње. Нем ци су га 
на зва ли Хе сен дорф што у пре во ду 
зна чи Хе сна се ло или хе сен ско се ло. 
Пут и жи вот пр вих не мач ких до се ље-
ни ка био је ве о ма те жак. Хе сна је 
осам де се тих го ди на до би ла свој са да-
шњи из глед са ле пим ши ро ким ули ца-
ма, уре ђе ним ка на ли ма, по че ле су да 
ни чу пр ве фа бри ке, за нат ске рад ње. 
По да так ко ји го во ри ко ли ко је ово на се-
ље би ло на пред но и мо дер но је тај да 
су ста нов ни ци та да шње Хе сне осно ва-
ли и из гра ди ли Же ле знич ку ста ни цу 
ко ја се зва ла „Ми тро ви ца оба ла Са ве“. 
Ста нов ни штво овог на се ља би ло је у 
ве ћи ни не мач ко, све га де сет од сто ста-
нов ни ка чи ни ли су Ср би, Хр ва ти, 
Ма ђа ри – при ча Јо ви ца Сте вић. 

У то вре ме, пре Дру гог свет ског ра та, 
Хе сна је би ла је ди но ин ду стриј ско 
на се ље у гра ду. Ка ко je Сте вић об ја-
снио ту се на ла зи ло не ко ли ко фа бри ка 
за пре ра ду др ве та, пи ла не, сви ла ра, 
за нат ске рад ње... 

- Све је то до при не ло раз во ју кул ту-
ре и спор та, осно ва ни су и те ни ски 
те ре ни и Фуд бал ски клуб „Рад нич ки“ 
1922. го ди не. „Рад нич ки“ је био ло кал-
ни клуб ко ји се углав ном так ми чио у 

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАњА: ЈОВИЦА СТЕВИЋ САМОЗВАНИ ПРЕМИЈЕР ХЕСНЕ

Република 
Хесна у 
Европској 
унији
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град ској ли ги. Ин те ре сан тан је по да так 
да је у „Рад нич ком“ 1938. го ди не, у 
ти му од 11 фуд ба ле ра, би ло де вет 
Не ма ца и два Ма ђа ра а Ср бин је био 
пред сед ник клу ба. Нај по зна ти је име 
ко је до ла зи из клу ба је Бран ко Да ви до-
вић, гол ман Цр ве не зве зде. Ове го ди не 
„Рад нич ки“ про сла вља 95 го ди на 
по сто ја ња. На се ље се по сте пе но раз-
ви ја ло и по при ма ло ка рак тер са вре ме-
не, ур ба не че твр ти ко ја је пле ни ла 
сво јом ле по том. По да так да је у то 
вре ме ули ца би ла ши ро ка 100 ме та ра, 
го во ри о то ме ко ли ко су ти љу ди раз-
ми шља ли о све му уна пред. Жи вот 
Не ма ца и оста лих ста нов ни ка био је 
ја ко до бар, они су се ле по сла га ли. У 
по чет ку је наш нарoд ма ло пот це њи-
вао Нем це због ло шег срп ског. Нем ци 
ни кад ни су хте ли да пре ва ре, би ли су 
ко рект ни и са ве то ва ли су Ср бе да уве-

ду са вре ме не ме то де у по љо при вре ди 
и за нат ству. Хе сна је чак има ла и 
не мач ку шко лу. Тај жи вот је све до Дру-
гог свет ског ра та био ко рек тан, па чак и 
та да, би ло је по ма га ња, са рад ње – 
до да је Сте вић. 

По сле ра та Нем ци су до жи ве ли стра-
да ња. Нај ви ше су страдалe же не, ста-
ри и не моћ ни.

- Све оно ло ше што се де си ло у ра ту, 
то се пре ло ми ло пре ко ових љу ди. У 
Хе сни је био ци вил ни ло гор за при пад-
ни ке не мач ке ма њи не, свим Нем ци ма 
је од у зе та имо ви на, а они ко ји су оста-
ли су би ли у ло го ри ма. Град Срем ска 
Ми тро ви ца се ко рект но оду жио спо ме-
ни ком на Ка то лич ком гро бљу. То је 
је дан вид са рад ње и по ми ре ња са 
Не мач ком и Аустри јом. Ми смо у Бе о-
гра ду офор ми ли дру штво Срп ко – 
не мач ке са рад ње, ор га ни зу је мо по се те 

бив ших ста нов ни ка ко ји до ла зе у свој 
за ви чај. До ла зе и по том ци али има још 
и жи вих Не ма ца ко ји су ро ђе ни у 
Ми тро ви ци – ис ти че Сте вић. 

Све у све му, Јо ви ца Сте вић одр жа ва 
до бре ве зе са Не мач ком, па се сто га у 
овом но вом про јек ту око ула га ња 
не мач ких ком па ни ја у Хе сну, пред ста-
вља као пре ми јер Хе сне. Са мо про зва-
ни пре ми јер Хе сне, још увек не ма ја сан 
став ка ко ће са ра ђи ва ти са До нал дом 
Трам пом, но вим аме рич ким пред сед-
ни ком, ка кви ће од но си би ти са Ру си-
јом и да ли ће Хе сна би ти део НА ТО-а. 
Оста је да раз мо три стра те ги ју у ком ће 
прав цу ићи Ре пу бли ка Хе сна. 

Што би ре као ов да шњи за ви чај ни 
кан та у тор Рат ко Коп чић: Ми тро ви ца 
не ма Ска дар ли ју, али има Хе сну и 
Ја ли ју. 

С. Ста не тић 

Хе снер ци ис пред ка фа не „Ста ра Хе сна“

Хе сна на во ди
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ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

ПОСАО: Према бајчетинском 
народном календару који делимично 
личи на кинески, пред нама је година 
„Изветреле томоваче“. Сем Јупитера, 
Венере и Сатурна, у вашу прву кућу 
хоће да уђе бар још њих десет, од 
којих, срећом, ниједан није планета, 
али међу њима има неколико 
астероида. Не плашите се Јупитера, 
Венере и Сатурна, они кад уђу у кућу 
неће ту да заседну пет година, него 
улазе накратко пошто тесно сарађују 
са астролозима који пишу наталне 
карте. Али ови остали би да заседну, 
промене распоред у вашем кабинету, 
обуку ваш бадемантил, преотму 
Станиславу Пак, фактички би да вас 
избаце напоље. Ако вам ипак уђу у 
кућу, не брините: боравак Меркура у 
вашем седмом пољу, такорећи оном 
пољанчету код Бајчетине, отвара 
могућност да постанете највећи 
узгајивач Меркура у региону. И 
почнете да печете ракију 
„меркуровачу“. 

ЉУБАВ: Порасло дете, 
осамосталило се, више се и не јавља, 
одувек је био висок, али сад је баш 
порастао. Посебно у својим очима. 
Одреците га се преко новина. 
Препоручујемо Недељник, јер ако га 
се одрекнете па предомислите, увек 

можете да кажете: „Онај Лалић све 
измислио!“

ЗДРАВЉЕ: Научите трбушни плес, 
Арапи га обожавају. Најважније је 
стицање контроле над појединим 
групама мишића – кук, стомак, груди, 
раме – затим основне кретње по 
сцени, њихово међусобно 
комбиновање и стварање једне 
предивне целине. Идеално за вас.  
Кад већ ништа друго немате под 
контролом, стекните контролу макар 
над куком, стомаком, грудима и 
раменом. 

САША ЈАНКОВИЋ

ПОСАО: Размишљате о промени 
посла. Ваша идеја да плату од 
376.650 динара замените платом од 
150.000 динара и није баш 
економична. Зато размишљате да 
почнете да печете ракију, такозвану 
„сашовачу“, као додатни приход. 
Верујте, један се тако обогатио. Устав 
не забрањује да сваки грађанин може 
да бира, буде биран и пече ракију 
истовремено. 

ЉУБАВ: Добра вест: воли вас 
најмање сто људи који знају да се 
потпишу. Лоша вест: не воле вас 
људи који не знају да се потпишу.

ЗДРАВЉЕ: Добру кондицију 
одржавајте тако што ћете сваког дана 

око 12 сати и 30 минута шетати куче. 
Ако вас питају: „Зашто усред радног 
времена шетате куче“, кажите им: 
„Куче не сме да трпи због посла.“ 
Предност вашег евентуалног новог 
радног места јесте што се одмах 
испред улаза налази Пионирски парк, 
традиционално састајалиште људи 
који шетају кучиће у радно време, али 
ви то можете аргументовано 
правдати: „Идем мало да протегнем 
ноге међу народ.“ 

ВУК ЈЕРЕМИЋ

ПОСАО: Наредни период је веома 
повољан за оне малишане који ће 
први пут да се сусретну са већим 
колективом у предшколској установи. 
Нова познанства и комуникација са 
другом децом причиниће вам највећу 
радост. 

ЉУБАВ: Недостаје вам Бан Ки Мун.
ЗДРАВЉЕ: Од када сте се 

посвађали са вашим професором 
психологије из Прве београдске 
гимназије, недостаје вам добар 
клинички психолог. Од када не 
разговарате ни са медијским 
саветником вашег професора 
психологије из Прве београдске, 
недостаје вам и доктор, макар у рангу 
лекара опште праксе Дома здравља у 
Комижи. 

Шта чека 
председничке 
кандидате 

Традиционални 
хороскоп
Драже Петровића:
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ЗЕЛЕ НИ СРБИ ЈЕ
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Први рођен дан

Прва рад на Скуп шти на Град ског одбо-
ра Зеле них Срби је Срем ска Митро ви ца 
одр жа на је про шле субо те, 11. фебру а-
ра, када је обе ле жен и први рођен дан 
ове поли тич ке орга ни за ци је. Пред сед ник 
Град ског одбо ра Иван Арту ков је пред-
ста вио изве штај о раду за 2016. годи ну и 
пред ло жио про грам рада Зеле них за ову 
годи ну.

Зашти та живот не сре ди не, одр жи ви 
раз вој, енер гет ска ефи ка сност, суб вен-
ци је за зеле ну еко но ми ју и пољо при вре-
ду, раз вој села и етно тури зма само су 
неки од прав ца дело ва ња Зеле них 
Срби је. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре вен тив ни
пре гле ди 

Пре вен тив ни пре гле ди за гра ђа не 
Ме сне за јед ни це „Са ва“ у Срем ској 
Митро ви ци, ор га ни зо ва ни су про шлог 
пе тка, 10. фе бру а ра. Гра ђа ни ко ји жи ве у 
овом де лу гра да мо гли су бес плат но да 
из ме ре крв ни при ти сак, пре кон тро ли шу 
ше ћер у кр ви, хо ле сте рол, три гли це ри де 
и доби ју здрав стве не са ве те. 

- Увек гле дамо да иза ђемо у су срет, 
ка ко љу ди ма ко ји жи ве у гра ду, та ко и 
љу ди ма ко ји жи ве на се ли ма. Гра ђа ни су 
овде има ли при ли ку да кон тро ли шу 
ше ћер у кр ви, три гли це ри де и хо ле сте-
рол, то је оно што ин те ре су је ста ри ју 
по пу ла ци ју, а на жа лост у по след ње вре-
ме и све мла ђу – ре као је др Ду шко 
Ма џић, за ме ник ди рек то ра митро вач ке 
Бол ни це. 

Пре ма ре чи ма Сло бо да на Вуј чи ћа, 
пред сед ни ка Саве та ме сне за је ди це 
„Сава“, слич ни пре гле ди ор га ни зу ју се 
сва ког пет ка. 

Ор га ни за тори овог база ра здра вља су 
Дом здра вља, За вод за јав но здра вље, 
Цр ве ни крст, Са вет за здрав ство и Град-
ска упра ва за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Гра да Срем ска Митро ви ца. 

 С. С. 

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

ПОСАО: Ако Вјерицу Радету 
испоруче у Хаг, оне мајице: „Шешељ, 
српски јунак“ можете прештампати 
ликом Вјерице Радете и натписом 
„Вјерица, српска јунакиња“. То би 
ишло ко алва, верујте. 

ЉУБАВ: Демантујте да сте 
написали толико књига само зато што 
је Вјерица Радета гледала филм 
„Мизери“, а вама се покварила кола 
баш испред њене куће. 

ЗДРАВЉЕ: Порастао вам је нос, 
али срећа у несрећи је да расте у 
ширину, а не у дужину. 

БОШКО ОБРАДОВИЋ

ПОСАО: Већ око 7. јануара очекујте 
прилив новца ако баш ви извучете 
новчић у чесници. Отворите радњу за 
ПВЦ прозоре и ПВЦ двери.

ЉУБАВ: Јуре вас жене, али ви им 
успешно бежиииииите јер сте у браку. 
Што је најважније, бежиииииите им на 
чачанском тако да никако не могу да 
вас стигну. Бежање је доказ да цените 
пре свега породичне вредности и 
атлетику. 

ЗДРАВЉЕ: Да бисте могли 
успешно да бежиииииите од жена, 
препоручујемо да свакодневно 
џогирате ауто – путем Прељина – 
Љиг и назад, деоницом Љиг – 
Прељина. И успут прескачете ограде, 
ако их већ све нису покрали.

 
ДРАГАН ШУТАНОВАЦ

ПОСАО: Кад пропадате, то чините 
помпезно. Коначно сте постали 
председник Демократске странке, 
што је степеница да постанете 
стечајни управник Демократске 
странке. Не брините ништа, тако је 
почео и онај Радуловић, па ви 
видите где је он сад, а где сте ви. 

ЉУБАВ: Имате стабилан брак. 
Једино вам је кумство мало 
нестабилно. 

ЗДРАВЉЕ: Што више шетајте по 
природи, а најбоље је да то чините 
по пашњацима. Важно је да 
пашњаци буду прве класе. То вам 
гарантује насловну страну 
Информера због чега ће вам скочити 
притисак. 

ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ 

ПОСАО: Рођени сте 13. априла 
1970, што је значајан дан не само за 
астрологију већ и астрономију. Баш 
тог датума „Аполо 13“ није успео да 
слети на површину Месеца јер је 
дошло до експлозије резервоара с 
течним кисеоником, те је то постала 
највећа акција спасавања из свемира 
у историји свемирских истраживања. 
Слетање на Месец морало је бити 
отказано, а посада је једва извукла 
живу главу. Сви ваши животни 
подухвати су слични: од ЛДП –а до 
Фиделинке. Никада вам, додуше, 
неће бити јасно како је Фиделинка 
умрла пре Фидела. А била млађа бар 
80 година... 

ЉУБАВ: То што сте пропали у 
послу са тестенинама, не значи да 
сте пропали у послу са 
тестостеронима. Пробајте са 
отварањем фабрике тестостерона. 

ЗДРАВЉЕ:  Иако је забавно носити 
уске мајице, избегавајте их када 
преговарате са премијером, јер њему 
нешто не стоје, више му истичу груди 
него бицепсе. Ваши бисепси су океј, 
тако да наставите да тренирате 
према саветима са сајта 
savrsenazadnjica.com и видећете 
помак већ средином године.

ПИШЕ: Драгољуб
Дража Петровић
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ИЗЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ ПЕЋИНЦИ

Славни дани Купи ни ка
У холу Кул тур ног цен тра у Пећин-

ци ма 10. фебру а ра све ча но је 
отво ре на изло жба Купи ник – 

послед ња пре сто ни ца срп ских деспо та. 
Као резул тат тим ског рада Зави чај ног 
музе ја Рума, Аген ци је за раз вој општи-
не Пећин ци и Вој ног музе ја у Бео гра ду, 
а захва љу ју ћи финан сиј ској подр шци 
Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је, ова изло жба сво ју 
пре ми је ру дожи ве ла је кра јем про шле 
годи не у Зави чај ном музе ју у Руми, да 
би се синоћ пред ста ви ла и пећи нач кој 
публи ци.

Аутор изло жбе Ђор ђе Бошко вић, 
исти че зна чај ове постав ке, која је саже-
та за пећи нач ку публи ку због нешто 
мањег изло жбе ног про сто ра.

- Изло жба је кон ци пи ра на тако да 
при ка же Купи ник са разних ста но ви шта, 
посред ством мапа, сред њо ве ков них 
пове ља, фото гра фи ја дана шњег изгле-
да овог утвр ђе ња, као и пре ко одре ђе-
них пред ме та из тог пери о да. Тако ђе, 
изло жба је оса вре ме ње на интер ак тив-
ним садр жа ји ма, где посе ти о ци могу 
погле да ти како је Купи ник нека да нај-
ве ро ват ни је изгле дао – додао је Бошко-
вић.

Аген ци ја за раз вој општи не Пећин ци 
дала је зна ча јан допри нос изло жби, а 
коа у тор ката ло га за ову изло жбу архе-
о лог Пери ца Одо ба шић рекао је да је 
овај сја јан лока ли тет од непро це њи вог 
зна ча ја за исто ри ју срп ског наро да у јед-
ном пери о ду свог посто ја ња био вео ма 
битан и за европ ску исто ри ју.

- С обзи ром на то да се Купи ник 
нала зио на гра ни ци цар ста ва Уга р ске 
и Тур ске, људи који су живе ли у њему, 
као и рато ва ли за њега, поди гли су га 
до ран га пре сто ни це. У том пери о ду у 
Купи ни ку су сто ло ва ли издан ци послед-
ње срп ске вла дар ске лозе из поро ди-
це Бран ко вић, те се оту да та поро ди ца 

недво сми сле но везу је баш за Срем и 
овај његов део – казао је Одо ба шић и 
додао да ће посе ти о ци изло жбе бити у 
при ли ци да дожи ве упра во тај, нај слав-
ни ји пери од Купи ни ка и срп ских деспо та 
Бран ко ви ћа.

Купи ник, као сред њо ве ков но утвр ђе-
ње, вео ма зна чај но, не само за Срем 
него за чита ву Срби ју, сво ју при чу је тек 
почео да при ча, и то упра во пред ме ти-
ма про на ђе ним на и око овог лока ли те-
та. Пре ма речи ма др Мир ка Пеко ви ћа 
рецен зен та изло жбе и музеј ског савет-
ни ка у Вој ном музе ју у Бео гра ду, јако 
мало пред ме та има из пери о да сред њо-
ве ков не Срби је, а неки од њих су упра во 
пред пећи нач ком публи ком. Екс по на ти 
поти чу из пери о да 14. и 15. века, а наро-
чи то је, поред добро очу ва них копа ља, 
инте ре сант на пан цир кошу ља која је 
једин стве на у Срби ји, као и ори ги нал ни 
буздо ван са ори ги нал ном дршком који 
пред ста вља једин ствен комад.

Пре ма речи ма Мила на Алек си-
ћа дирек то ра Аген ци је за раз вој 
општи не Пећин ци, Купи ник није 

само исто риј ски лока ли тет - он кри је у 
себи и вели ки потен ци јал за истра жи ва-
ње, али је и један од кључ них чини ла ца 
за раз вој тури зма у пећи нач кој општи ни.

- Локал на само у пра ва је ушла у про-
цес екс про при ја ци је земљи шта на којем 
се твр ђа ва нала зи. Ула ском у посед тог 
земљи шта пред сто ји нам вели ки посао, 
а отва ра ју се и могућ но сти за новим 
про јек ти ма, који ће дове сти до конач ног 
циља – рекон струк ци је саме твр ђа ве 
Купи ник – иста као је Алек сић.

Све ча но отва ра ње изло жбе Купи ник – 
послед ња пре сто ни ца срп ских деспо та 
у Пећин ци ма упот пу ни ла су и два жен-
ска вока ла - Боја на Ради во је вић и Тео-
до ра Радо са вље вић. Изло жба у Пећин-
ци ма биће отво ре на за посе ти о це до 5. 
мар та.

Изло жба је
кон ци пи ра на тако

да при ка же Купи ник 
са разних ста но ви шта, 

посред ством мапа, 
сред њо ве ков них

пове ља, фото гра фи ја 
дана шњег изгле да овог 
утвр ђе ња, као и пре ко 
одре ђе них пред ме та 

из тог пери о да
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Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја, 
Карађорђев устаник из Босута 
Нај по зна ти ји и нај слав ни ји Бо су-

ћа нин свих вре ме на, сва ка ко је 
Ђор ђе Об ра до вић, по зна ти ји 

као Ђор ђе Ћур чи ја. Ђор ђе је био 
слав ни хај дук и Ка ра ђор ђев уста ник 
ко ји је 1804. го ди не по ди гао на бу ну 
Ја дар и Ра ђе ви ну. Ро ђен је у се лу 
Бо су ту 70-их или 80-их го ди на XVI II 
ве ка, али је, по Ву ку Ка ра џи ћу, пре шао 
у Бе о град ски па ша лук још као де те. 
На ди мак Ћур чи ја до био је због ћур чиј-
ског за на та ко ји је у мла до сти учио у 
Круп њу, код Ло зни це. Дру ги из во ри 
твр де да је за нат из у чио у Бо су ту, код 
свог ком ши је Ни ко ле Бу дим че ви ћа, а 
по том је пре шао у Кру пањ, где се за на-
том крат ко ба вио. Ка ко год би ло, Ђор-
ђе је ве о ма бр зо окре нуо ћу рак на о па-
ко, оста вио ћур чиј ски по зив, од мет нуо 
се у хај ду ке и по стао нај по зна ти ји 
ха рам ба ша Под ри ња, По це ри не и 
Ја дра. Ње го ви хај ду ци зва ли су га 
Ћур та, а на род је це лу Ћур чи ји ну хај-
дуч ку дру жи ну на зи вао Ћур ти нов ци. 

Пр ви срп ски уста нак је до че као као 
хај дуч ки ха рам ба ша и од мах се при-
дру жио дру гим срп ским хај ду ци ма у 
по ди за њу бу не про тив Ту ра ка. 

ЛЕ ГЕН ДА 
Нај дра го це ни је исто риј ске по дат ке о 

Ћур чи ји дао је ње гов ше сна е сто го ди-
шњи пи сар из пр ве го ди не устан ка Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић. Ме ђу тим, ма ње 
је по зна то да је ле ген де о Ћур чи ји и 
ње го вом жи во ту у Бо су ту за пи сао и 
Бо го љуб По зна но вић из Гр ка и об ја вио 
1887. го ди не у Ило ку, у књи зи „Све о ци 
на род ног пре да ња око гро ба Фи ли па 
Ви шњи ћаˮ. Познановић је ове при че 
слу шао од Бо су ћа на, ње го вих по то ма-
ка, пра у ну ка Мир ка и Во ји на Об ра до-
ви ћа Ка ни них, за тим од Ђо ке Бо шња-
ка, Ми лин ка Ста ни са вље ви ћа, Гру ји це 
Ми ра жи ћа и Ста је Бу дим че ви ћа. Он 
на во ди, нај ве ро ват ни је по гре шно, да 
се Ђор ђе Об ра до вић на се лио у Бо су-
ту, за јед но са бра ћом То до ром и Ја ко-
вом, око 1790. го ди не. Да нас се по у-
зда но зна да Об ра до ви ћи во де по ре-
кло из Ма чве, из Со вља ка, а да се у 
Бо сут нај ве ро ват ни је на се лио сре ди-
ном XVI II ве ка Ћур чи јин отац или де да. 

По зна но вић бе ле жи ка ко су аустриј-
ски за ко ни на ла га ли да од тро ји це 

У Ср би ји се све ча но сти ма ши ром зе мље 
обе ле жа ва 15. фе бру ар - Дан др жав но сти 
у знак се ћа ња на по че так Пр вог срп ског 
устан ка 1804. го ди не у Ора шцу, али и на 
дан ка да је 1835. у Кра гу јев цу до нет Сре-
тењ ски устав. Тај до ку мент озна чио је 
по че так са вре ме не др жав но сти.

Убр зо по сле то га Ср би су ушли у отво ре-
ни рат са Тур ском, чи ју су вој ску не ко ли ко 
пу та по ту кли. Нај ве ће по бе де уста ни ци су 
из во је ва ли код Иван ков ца 1804. го ди не, на 
Ми ша ру и код Де ли гра да 1805. го ди не. 
Слом устан ка по чео је 1812. го ди не по што 
су Ру си мо ра ли да се по ву ку због На по ле-
о но вог по хо да на Мо скву. Пот пи сан је Бу ку-
ре шки мир, ко јим је би ло пред ви ђе но да 
Ср би ја до би је ауто но ми ју и да се Тур ци 
вра те у Бе о град. Те усло ве Ср би ни су хте-
ли да при хва те. По сле то га тур ска вој ска 
на па ла је осло бо ђе ну те ри то ри ју из три 
прав ца. От пор срп ских уста ни ка сло мљен 
је па дом Бе о гра да 7. ок то бра 1813. го ди не. 

Иако угу шен, Пр ви срп ски уста нак утро 
је пут за да љу бор бу Ср ба за осло бо ђе ње, 
ко ја је на ста вље на две го ди не ка сни је 
по ди за њем Дру гог срп ског устан ка у Та ко-
ву. На Сре те ње, 1835. го ди не, кнез Ми лош 
Обре но вић про гла сио је пр ви срп ски устав 
и је дан од пр вих де мо крат ских уста ва у 
Евро пи. Тво рац јед ног од нај ли бе рал ни јих 
европ ских уста ва тог вре ме на је Ди ми три је 
Да ви до вић, уче ни Ср бин из Аустри је и кне-
жев се кре тар. У ње му су би ле из ра же не 
по тре бе срп ског дру штва за еман ци па ци-
јом, раз би ја њем фе у дал них уста но ва и 
ауто крат ске вла да ви не.

Овај да тум је узет као по че так ства ра ња 
мо дер не срп ске др жа ве и као на ци о нал ни 
пра зник се сла ви од 2001. го ди не. 

Тим по во дом об ја вљу је мо текст о нај по-
зна ти јем Бо су ћа ни ну Ђор ђу Об ра до ви ћу 
Ћур чи ји, слав ном хај ду ку и Ка ра ђор ђе вом 
уста ни ку, ко ји је за М но ви не при пре мио 
Ми ки ца Илић. 

ДАН ДР ЖАВ НО СТИ

Пи ше:
Ми ки ца ИлићПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ

Споменик јунацима Боја на Чокешини 
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Об ра до ви ћа, дво ји ца бра ће сту пе у 
вој ну слу жбу, док је тре ћи мо гао да 
оста не код ку ће. Ђор ђе и То дор су 
слу жи ли цр но-жу тој мо нар хи ји као гра-
ни ча ри, а Ја ков је остао са уку ћа ни ма 
да им по ма же у те шким се љач ким 
по сло ви ма. Вук Ка ра џић, ме ђу тим, 
уме сто Ја ко ва и То до ра по ми ње Јо ва-
на Об ра до ви ћа, као Ћур чи ји ног бра та 
и са бор ца из хај дуч ких и уста нич ких 
да на, не го во ре ћи ни шта о Ћур чи ји ном 
слу же њу у гра ни чар ском пу ку. По 
ње му је Ћур чи ја пре шао у Ср би ју још 
као де те, па пре ма то ме ни је ни слу-
жио у аустриј ској вој сци. 

По зна но вић опи су је Ђор ђа Ћур чи ју 
као ве о ма сна жног и хра брог чо ве ка: 
Ђор ђе бе ше ни ска ал’ те мељ на ра ста; 
бе ла ва смр ште на ли ка, ши ро ки вр ло 
пр си ју и то не ме ђу ра ме ни већ про-
тив ног прав ца, од пр си ју ле ђи ма. Био 
је на пра сит и вр ло сна жан. 

„За си нов ца му про зва ног „Ка нуˮ 
ве лу: Био је „пљу ну тиˮ стриц! Овај је 
хва ли са јућ се сво јом сна гом, умео по 
пет љу ди међ но ге сти сну ти без да су 
мо гли из ма ћи. И тро год че ју не, до че-
па ли за ро го ве, – и обо ри и осо ви на 
но ге, по во љи!ˮ 

Ђор ђе Ћур чи ја је во лео ве се ље, 
пе сму и ша лу. У дру штву је, ме ђу ком-
ши ја ма и ро ђа ци ма, био оми љен. 
Ра до је од ла зио код фа ми ли је у Цр ну 
Ба ру, са ко јом је одр жа вао род бин ске 
ве зе, прем да је би ло опа сно и за ко ном 
за бра ње но са мо вољ но пре ла зи ти гра-
ни цу. Бра ћа Об ра до ви ћи ни су се мно-
го оба зи ра ли на стро ге цар ске за ко не 
и ука зе. Ђор ђе је умео да ка же у љут-
њи: „Од тур ски па ша по бе го, да ме 
шваб ске ја шу!ˮ 

Јед ном при ли ком, ка да је цар ска 
власт на ре ди ла да сва ки гра ни чар у 
Бо су ту на спе пут ис пред сво је ку ће 
опе ком из ра чан ских ци гла на, остао је 
не на сут пут пред ку ћом са ну ме ром 
14. Про ла зи ла су вој нич ка ко ла да ни-
ма кроз се ло глав ним дру мом, с му ком 
за о би ла зе ћи огром не ба ре пред Ћур-
чи ји ном ку ћом, али ни ко ни је смео да 
га ка зни због не из вр ша ва ња на ред бе. 

Пре ма све до че њу Бо го љу ба По зна-
но ви ћа, Ћур чи ји је те шко па да ла кру та 
вој нич ка ди сци пли на и не чо веч но 
по сту па ње аустриј ских офи ци ра са 
гра ни ча ри ма. Он и брат То дор би ли су 
по зва ни у Мо ро вић на обу ку – 
„Abrichtungˮ. Сто је ћи са ти ма у вој нич-
кој вр сти и ве жба ју ћи стро је ви ко рак 
по сун цу и ки ши, гу био је стр пље ње 
Ђор ђе Ћур чи ја и, по при ро ди прек и 
на пра сит, за по чи њао је сва ђе и ту че 
са дру гим по да ни ци ма Кру не. Вре ме-
ном, срп ски гра ни ча ри и аустриј ски 
ула не ри ши ља стих бр чи ћа по че ше да 
из бе га ва ју су ко бе са њим, скла ња ју ћи 
се у стра ну ка да би про ла зио. 

Нај те же од све га је Ђор ђу па да ло 
рав на ње у вој нич ком стро ју – „Ric-
htung”, јер кад би ухва тио пра вац од на-
пред са оста лим сол да ти ма, по за ди би 
за чи тав пе даљ иска као из стро ја, а 
кад би га швап ски ча сник по рав нао 
ле ђи ма са оста лом вој ском, Ђор ђе би 

пр си ма од ска као спрам оста лих, опет 
за пе даљ. 

Отр пев ши увре де и по гр де аустриј-
ских офи ци ра, на ра сте у Ћур чи ји 
ве ли ка мр жња пре ма Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, па, нај по сле, од лу чи, за јед-
но са бра том То до ром, да бе жи од 
швап ског са ма ра. 

Ка да је Пе ти ва ра дин ски ба та љон, у 
је сен 1803. го ди не, по шао пе шке раз-
ло ка ним дру мо ви ма да се ту че са 
фран цу ском ар ма дом за сла ву Ца ре-
ви не, блат ња вим, ис про ва љи ва ним 
пу тем од Ми тро ви це пре ма Осе ку 
ко ра ча ли су, за јед но са дру гим гра ни-
ча ри ма и бра ћа Об ра до ви ћи. 

Пре по ла ска, пу ков ник Стој че вић и 
ма јор Обу ћи на одр жа ше пред стро јем 
го вор о ју на штву и сла ви срп ског оруж-
ја, ку ра же ћи гра ни ча ре пред пут на 
да ле ки фронт. По том су се сви за кле-
ли под бар ја ком да ће вер но слу жи ти 
Кру ни, док их је све ште ник бла го си-
љао. 

Ђор ђе Ћур чи ја, не мо гав ши ви ше да 
из др жи не ис кре не ти ра де аустриј ских 
офи ци ра, по че под бу њи ва ти срп ске 
пе ша ке у стро ју и на го ва ра ти их да 
ба це ре ме ње и пу шке и да по ђу сво јим 
до мо ви ма. Го во рио им је да су у Ср би-
ји има ли с ким да се би ју и да је бо ље 
да се ку Тур ке, ста ре ду шма не: 

„Фран цуз нит’ ме зна, нит’ га знам, – 
па о што и да се би јем с’ њим. Зар да 
ује дам куд ме ко и пса пуј ка ју? Кад две 
ку ће го ру, тво јој бли жу га си. Имам бра-
ћу, имам Шва бу да бра ним. Бра ни ћу и 
ги ну ти за сво је!”

По сле јед ног да на од мо ра у Осе ку, у 
зо ру се вој ска по стро ји за да љи по крет. 
Ствар је би ла хит на јер је не при ја тељ 
не за др жи во на пре до вао у Не мач кој. 
Ме ђу тим, не ко ли ко цар ских по да ни ка 
ни су би ли на про зив ци, у стро ју.

Стан ко Ту фек џи ја из Бо су та, Пе тар 
Ка ро ли ја из Мар ти на ца и ка зан џи ја 
То дор Вој но вић из Ми тро ви це, за јед но 
са Ђор ђем и То до ром Об ра до ви ћем, 

Ђор ђе Ћур чи ја
је во лео ве се ље, 

пе сму и ша лу.
У дру штву је,

ме ђу ком ши ја ма
и ро ђа ци ма, био

оми љен. Ра до
је од ла зио код

фа ми ли је у Цр ну Ба ру,
са ко јом је одр жа вао 

род бин ске ве зе,
прем да је би ло

опа сно и за ко ном 
за бра ње но

са мо вољ но
пре ла зи ти гра ни цу

Ка да је Ка ра ђор ђе 
Пе тро вић по ди гао 

уста нак у Ср би ји
1804. го ди не,

Ђор ђе Об ра до вић
– Ћур чи ја, по пут

Ста но ја Гла ва ша,
хај дук Вељ ка

Пе тро ви ћа и дру гих 
хај дуч ких ха рам ба ша, 

од мах је по чео
са мо стал но да
на па да и го ни

Тур ке где год
би их срео

Вук Стефановић Караџић
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ока чи ше ре ме ње на „квар ти љиˮ и 
ре ко ше збо гом цар ској ре ги мен ти, па, 
пре пли вав ши на бу ја лу Дра ву, до хва ти-
ше се не пре глед них сла вон ских шу ма.

Пу ков ник при ја ви де зер те ре осеч ком 
за по вед ни штву, а Пе ти ва ра дин ски 
ба та љон на ста ви да ље, ко ли ма „чак 
до Шор дин га на Ба јер ској гра ни циˮ, а 
по сле то га пе шке до бо ји шта, ода кле 
се мно ги ни ка да ви ше ни су вра ти ли. 
За бе гун ци ма је рас пи са на по тер ни ца, 
али их вла сти ни су по хва та ли јер су 
би ли „у свом ру вуˮ. 

По зна но вић да ље го во ри да су 
по сле не ко ли ко да на Ђор ђе и То дор 
са дру жи ном осва ну ли у Бо су ту, 
ис пред се о ске крч ме Те ше Ђу ри чи ћа. 
Од мах су раз ви ли не ки бар јак, ко ји су 
ус пут про на шли, и на ре ди ше јед ном 
ка лу ђе ру из Хо по ва, ко ји је у Бо су ту 
не де љом и цр кве ним пра зни ци ма слу-
жио ли тур ги ју, да их за ку не на вер ност. 
По том су до бро про сла ви ли по че так 
хај ду ко ва ња, пи ју ћи и пе ва ју ћи у крч-
ми. Се ло је би ло го то во пра зно и од 
по те ре ни је би ло ни тра га. 

По сле бур не но ћи, у са му зо ру бра-
ћа Об ра до ви ћи и Стан ко Ту фек џи ја се 
опро сти ше са сво јим уку ћа ни ма, па 
по ђо ше са То до ром ка зан џи јом и не ко-
ли ко мо ма ка, пре ко Вра тич на по ља, у 
шу му и да ље, на ре ку Са ву. Из бив ши 
на До му ске лу, хај ду ци се нео сет но 
при ву ко ше вој ној ка ра у ли на ко јој су 
стра жу др жа ли Бро ђа ни. Гра ни ча ри из 
Бро да, по зна ти као ве о ма сла би вој ни-
ци, ме ња ли су на чар да ци ма до ма ће 
гра ни ча ре ко ји су би ли на фрон ту. 

Ђор ђе са дру жи ном иза ђе из шу ме 
пред збу ње ног стра жа ра. Овај по ви ка 
не ко ли ко пу та: Стој!, па кад ви де да 
при до шли це не ма ју на ме ру да се за у-
ста ве, сил но се упла ши, те му То дор 
ка зан џи ја оте пу шку. 

Ђор ђе Ћур чи ја ис ко ри сти за бу ну, па 
за кљу ча пре о ста ле гра ни ча ре и по зва 
их на пре да ју. Упла ше ни Бро ђа ни иза-
ђо ше је дан по је дан кроз про зор и пре-
да до ше се хај ду ци ма ко ји им ве за ху 
ру ке. Нај по сле Ћур чи ја уђе у пра зну 
стра жа ру и по ку пи пу шке, фи ше ке са 
ба ру том и хра ну. 

Ка да су опљач ка ли ка ра у лу, Ћур чи-
ји ни ха ду ци се пре ба ци ше чам цем 
пре ко Са ве, у Бо сну. По том се упу ти-
ше ка ушћу Дри не у Са ву. 

Раз о ру жа не и ве за не Бро ђа не осло-
бо ди ли су не ки Ја мен ча ни. Ка сни је су 
би ли ка жње ни за свој ку ка вич лук: „На 
не ко ли ко да на иза то га, – би ли су ови 
„ју на циˮ у Ра чи пред ка за ма ти ма ли ња-
ти.ˮ 

Ћур чи ји на дру жи на је жи ве ла у јед-
ној ко ли би, у шу ми Ба нов Брод, крај 
са ме оба ле Са ве. Из тог ло го ра Ђор ђе 
је на па дао ра чан ску ске лу, оти ма ју ћи 
сто ку ко ју су мар ве ни тр гов ци во зи ли у 
Аустри ју. Ћур чи ја је уби јао и ро био 
Тур ке дуж гра ни це, од се цао гла ве 
бе го ви ма и су ба ша ма, а ке се са ду ка-
ти ма бо га тим тр гов ци ма. По том је 
опљач ка ну сто ку го нио ја та ци ма у 
Срем. Они су је про да ва ли по пи ја ца-
ма, а по том до во зи ли Ћур чи ји са ма ре 

пре пу не оруж ја, џе ба не, оде ће и хра-
не. Ћур чи ји ни ја та ци су се бр зо обо га-
ти ли тр гу ју ћи укра де ном сто ком и дру-
гом имо ви ном, али им бо гат ство ни је 
ду го по тра ја ло. Пре ма По зна но ви ћу, 
иза мно гих ни по род ни је остао. 

У Срем је Ћур чи ја пре ла зио на „Стој-
ши ном бо га зуˮ, у бли зи ни ку ће и шљи-
ви ка Ва си ља Не на до ви ћа из Ја ме не, 
ко ји му је био ја так. Јед ном је Ћур чи ја 
да ро вао Ва си ља ду ка том ве ли ким као 
коњ ско ко пи то, око ко јег су се мно го 
го ди на ка сни је ње го ви си но ви по ту кли, 
ка да су на след ство де ли ли, јер ни су 
мо гли ду кат да раз ме не у Ми тро ви ци, 
за то што му ни ко ни је знао пра ву вред-
ност. 

При ли ком јед ног од та квих пре ла за-
ка, Ћур чи ја је опљач као и бо га тог 
га зда Врап ца из Ап ше ва ца, ко јег је 
гад но на му чио, све док му ни је ре као 
где др жи но вац. По сле ове пљач ке за 
Ћур чи јом су аустриј ске вла сти рас пи-
са ле по тер ни цу. 

Ле ген да ка же да је Ђор ђе Ћур чи ја 
на у чио до бро да го во ри тур ски је зик од 
јед не Тур ки ње, ко ју је отео из ха ре ма 
не ког бе га у Би је љи ни. Тур ског бе га је 
убио, по том опљач као, а ње го ву „ка дуˮ 
по вео са со бом у хај дуч ки ло гор. При-
ча да ље го во ри да је Ћур чи ји у по ха ри 
по мо гла бе го ви ца ко ја је би ла за љу-
бље на у ње га, па га је јед не но ћи у 
ку ћу пу сти ла. Ка сни је, ка да је до бро 
на у чио тур ски је зик, умео је Ђор ђе 
Об ра до вић да, пре о бу чен у тур ско 
оде ло, оде у по бе ла да на у Би је љи ну 
и та мо, у чар ши ји ди ва ни са Тур ци ма о 
звер стви ма хај ду ка Ћур чи је, а да га 
ни ко не пре по зна. 

Од ла зио је Ћур чи ја но ћу у Би је љи ну 
или Ја њу и пљач као имућ ни је Тур ке. 
Ње го ва Тур ки ња га је упу ћи ва ла на 
нај бо га ти је ку ће. Тур ци ма је био то ли-
ко до ја дио да су рас пи са ли ве ли ку 
на гра ду за ње го ву гла ву. Та мо где је 
Ћур чи ја че то вао, Тур ци ни су за ла зи-
ли, па га је срп ска ра ја во ле ла и по ма-

га ла, јер је ви де ла у ње му на род ног 
спа си те ља. 

Нај по сле, пре те рав ши са зу лу ми ма, 
Ћур чи ји на дру жи на на чи сто за тво ри 
ра чан ску ске лу, јер ви ше ни ко ни је 
имао сме ло сти да пу ту је не си гур ним 
дру мо ви ма. Та да се Ђор ђе са сво јим 
хај ду ци ма пре ба ци у Ср би ју, да пљач-
ка тур ске бе го ве по се ли ма и ва ро ши-
ца ма. 

У то ку зи ме, Ђор ђе и То дор су од ла-
зи ли у Цр ну Ба ру, код ро ђа ка, где су се 
ба ви ли ћур чиј ским за на том. Ши ли су 
бес плат но зе мља ци ма ко жу хе и гу ње-
ве, да би пре кра ти ли ду ге зим ске но ћи. 
Чим би го ра оли ста ла, оста вља ли су 
иглу и хва та ли се пу шке. 

Ка да су Бо су ћа ни 1802. го ди не ози-
да ли цр кву Ро ђе ња све тог Јо ва на 
Кр сти те ља, Ћур чи ја је по же лео, као и 
сви раз бој ни ци, да ис ку пи гре хе при-
ло гом за из град њу хра ма. За то је 
угoворио пре ко Ва си ља Не на до ви ћа 
из Ја ме не са ста нак са сво јим ком ши-
јом из Бо су та, ста рим ћур чи јом и ри ба-
ром, Ни ко лом Бу дим че ви ћем, код ко јег 
је не ка да учио за нат, а ко ји је у то вре-
ме био цр кве ни ту тор. Ђор ђе је хтео 
да пла ти ба кар ни кров, да се по ста ви 
на бо сут ску цр кву. Храм је тре бао да 
по кри је ба кром ка зан џи ја То дор из 
Ми тро ви це, ко ји је, за јед но са Пе тром 
Ка ро ли јом, при ли ком јед не од цар ских 
ам не сти ја, на пу стио Ћур чи ји ну дру жи-
ну и вра тио се свом ста ром за на ту.

По што је Бо сут но вим на се ља ва-
њем гра ни ча ра пре ра стао од ма лог 
шан ца у ле по се ло, за ме сног за по вед-
ни ка је по ста вљен је дан ви ши ча сник. 
Ње му је пу ков ни ја из да ла на лог да 
ухва ти или уби је Ђор ђа Ћур чи ју, ка ко 
год бу де умео. За то је ме сни за по вед-
ник обе ћао свим бо љим ши ца ри ма из 
око ли не бо га ту на гра ду, ако ус пе ју да 
уби ју Ђор ђа. 

Кр ста Пе ру но вић је био је дан од нај-
ве шти јих стре ла ца у це лој пу ков ни ји, 
па се по на дао ле пој на гра ди уко ли ко 
уби је Ћур чи ју. Он је че сто чу вао сви ње 
у Вра тич ној шу ми, ко ја се про сти ра ла 
у бли зи ни Стој ши на бо га за, ме ста на 
ко јем је Ћур чи ја пре ла зио из Бо сне у 
Срем. Пе ру но вић је са знао од Ва си ља 
Не на до ви ћа вре ме и ме сто Ћур чи ји-
ног са стан ка са ту то ром Бу дим че ви-
ћем, па је ре шио да га у за се ди са че ка 
и уби је. 

Ка да је Ћур чи ја сти гао чам цем на 
уго во ре но ме сто, че као га је Бу дим че-
вић. До бро са кри вен у ше ва ру и гр мљу 
че као је и Кр ста Пе ру но вић са на би је-
ном пу шком. Док су Бу дим че вић и 
Об ра до вић раз го ва ра ли и док је Ћур-
чи ја из да вао упут ства око ба кар ног 
кро ва, Кр ста Пе ру но вић га је, ле же ћи у 
гр мљу на два де се так ко ра ка ода тле, 
др жао на ни ша ну. 

Ћур чи ја и Ни ко ла Бу дим че вић се 
по том опро сти ше и уго во ри ше дан кад 
ће Ђор ђе до не ти но вац за кров. По том 
Ћур чи ја се де у чун и, оти снув ши се од 
оба ле, за ве сла ка су прот ној стра ни. 

Кр ста Пе ру но вић ко јем је све вре ме 
Филип Вишњић
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ру ка дрх та ла од ве ли ког стра ха, ко нач-
но се осме ли и, кад му Ђор ђе окре ну 
ле ђа, са су кур шум из пу шке у хај ду ка, 
али га про ма ши. 

Об ра до вић цик ну бе сно и про стре-
ља кр ва вим очи ма об ра слу оба лу. У 
тај час Пе ру но вић се још ви ше пре па-
де и, ба цив ши пу шку, ста де бе жа ти 
кроз шу му, не ста ју ћи све до се ла. 

„Да си на био пу шку сре бром, мо жда 
би му шта и учи нио, – ал’ оло во ње га 
не би је! – го во ри ли су Кр сти се лом 
љу ди, кад им при ча ше, шта је ра дио...ˮ 

МЕ ЂУ ПР ВИМ
УСТА НИ ЦИ МА 

Ка да је Ка ра ђор ђе Пе тро вић по ди-
гао уста нак у Ср би ји 1804. го ди не, 
Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја, по пут 
Ста но ја Гла ва ша, хај дук Вељ ка Пе тро-
ви ћа и дру гих хај дуч ких ха рам ба ша, 
од мах је по чео са мо стал но да на па да 
и го ни Тур ке где год би их срео. 

Оку пив ши око се бе че ту хај ду ка и 
ја дар ских до бро во ља ца, Ђор ђе Ћур-
чи ја је већ ју ла 1804. го ди не по ди гао 
уста нак у це лом Ја дру и Ра ђе ви ни, 
ко ји су та да би ли у са ста ву Звор нич ке 
на хи је и Бо сан ског па ша лу ка. У по чет-
ку се Ћур чи ја ту као са Тур ци ма из 
Ва љев ске и Ша бач ке на хи је ску па са 
во ђом ва љев ских уста ни ка, вој во дом 
Ја ко вом Не на до ви ћем (1756 – 1836), 
чи ји је углед на гло по рас тао по сле 
по бе де над Тур ци ма код Сви ле у ве 28. 
фе бру а ра 1804. го ди не. Ме ђу тим, убр-
зо су се њих дво ји ца по сва ђа ли око 
пр вен ства. Вук Ка ра џић за пи су је о 
овим до га ђа ји ма: „Ста но је Гла ваш и 
Ђор ђе – Ћур чи ја би ли су на гла су 
са мо као ју на ци; али на и ја сво ји упра-
во ни је су има ли (као ни Спуж), не го је 
Гла ваш ишао уз Ђор ђи ја, а Ћур чи ја 
из нај при је уз Ја ко ва, а по сли је сам са 
сво јим мом ци ма.ˮ

БОЈ НА ЧО КЕ ШИ НИ 
На Ла за ре ву Су бо ту, уочи Цве ти, 16. 

апри ла 1804. го ди не, од и грао се чу ве-
ни Бој на Чо ке ши ни у ко јем су Тур ци 
до но гу по ту кли вој ску Ја ко ва Не на до-
ви ћа и, по бив ши пар сто ти на Ср ба, 
по ро би ли и опљач ка ли По це ри ну. 

Ђор ђе Ћур чи ја је уочи бит ке пи сао 
Ја ко ву и тра жио од ње га по моћ ка ко 
би Тур ке бо ље до че као. Ја ков, ме ђу-
тим, ни је хтео да осла би оп са ду Шап-
ца у ко јем су Тур ци већ раз ми шља ли о 
пре да ји, па је у Бој на Чо ке ши ни до вео 
ша чи цу уста ни ка. Ка да је Ћур чи ја 
ви део да Ја ков иде у бој без вој ске, 
на пу стио је бо ји ште не по сред но пред 
бит ку, оста вив ши Да мја на Ку ти шан ца, 
Пан ту Да мја но ви ћа и бра ћу Гли го ри ја 
и Ди ми три ја Недићa из Осе чи не, за јед-
но са 300 уста ни ка, да ју нач ки из ги ну. 

Про та Ма те ја, ко ји је у су ко бу из ме ђу 
Ја ко ва Не на до ви ћа и Ђор ђа Ћур чи је 
био на кло њен сво ме стри цу Ја ко ву, 
опи су је у „Ме мо а ри маˮ ста ње срп ске 

вој ске за вре ме оп са де Шап ца, не по-
сред но уочи окр ша ја на Чо ке ши ни: 
„Са мо не ки Ан дри ја Ви то ми ро вић из 
Дре нов ца и Осто ја Спуж др жа ли су по 
не ко чи сло мо ма ка, а Ђор ђе Ћур чи ја 
хо да по Ма чви и око Це ра, сла бо у 
Ша бац до ла зи и у бој се пу шта.ˮ 

О овом до га ђа ју пе ва и сле пи гу слар 
Фи лип Ви шњић у сво јој пе сми „Бој на 
Чо ке ши ниˮ, кроз раз го вор „два вра на 
га вра наˮ и „вер не љу беˮ пр ња вор ског 
кне за Кр сма на Ву ји чи ћа. Љу ба пи та 
га вра но ве ре дом за све срп ске ју на ке, 
за сво га му жа Кр сма на, за Ја ко ва 
Не на до ви ћа, игу ма на Ха џи-Кон стан ти-
на и Ђор ђа Ћур чи ју: 

Је сте л’ вид’ли Ћурч’ју арам ба шу, 
ко ји чу ва стра же од Ту ра ка 
с ње го ви јех три ста и три дру га, 
да не бу де ро бља из По цер ја? 

Га вра но ви од го ва ра ју Кр сма но вој 
љу би да су ви де ли Ћур чи ју и дру ге 
срп ске ју на ке. По том бе се де о су сре ту 
Ја ко ва и Ђор ђа, ко ји ни је про шао 
слав но: 

Ка ко до ђе Ва ље вац Ја ко ве, 
ка ко до ђе и до ве де вој ску, 
те се Ја ков са ста са Ћур чи јом, 
у образ се они по љу би ше, 
ал’ за здра вље пи тат се не ће ше; 
ве ће од мах кав гу за мет ну ше. 

Ђор ђе ни је хтео да се упу шта у бит-
ку са да ле ко број ни јом тур ском вој-
ском. За ме рао је Ја ко ву што ни је 
до вео ви ше уста ни ка у бој про тив 
Ту ра ка: 

‘Ва ко ре че Ћурч’ја арам ба ша: 
„Та Ја ко ве, срп ски ко мен да те, 
оћеш, бо лан, ви ше до вест вој ске? 
Ако л’ не ћеш ви ше до вест вој ске, 
ја се пр ви с Тур ци би ти не ћу: 
јер ја ни сам др во вр бо ви на, 
кад пос’је ку, да с’ омла дит мо гу, 

па да бу дем вр ба ко и би ла, 
већ Ћур чи ја, гор ски арам ба ша, – 
кад пос’је ку, омла дит се не ћу! 
Ја сам ју нак ду шу огр’је шио 
и уз ча сне по сте омр сио, – 
у Ље шни ци три но ћи но ћио, 
и три да на по њој зи одио, 
док сам тур ску ухо дио вој ску, 
с Тур ци ма сам мр сно ве че рао,
ве че рао мр сно и ру чао, 
с Тур ци ма сам ишо у џа ми ју, 
тур ски кла њам, срп ски бо га мо лим; 
у Ту ра ка мло го има вој ске: 
се дам хи љад’ и три ста Ту ра ка, 
и пред вој ском до два се ра шће ра: 
Дер виш-ага из гра да Звор ни ка, 
Но жин-ага од се ла Ма о че;
па сам чуо што го во ре Тур ци: 
Тур ци ве ле да По цер је ро бе, 
да за па ле цр кву Чо ке ши ну, 
да по гу бе Аџи-Ко стан ти на.ˮ 

Ћур чи ја је та да пред ла гао Ја ко ву да 
се по ву ку пред сил ном тур ском вој-
ском, ка ко не би уза луд ги ну ли. Вук 
Ка ра џић све до чи да је Ћур чи ја та да 
го во рио: „...па ако Тур ци за па ле на- 
ма стир, на род ће га опет на чи ни ти, као 
што је и до сад гра дио; али ми кад 
из ги не мо око ти је зи ди на, нас не мо же 
ни ко по вра ти ти ни по гра ди ти. А Тур ци 
се не сми ју да ле ко од мак ну ти од Дри-
не, не го ће се опет вра ти ти у Ље шни цу 
на ко нак, у том ће мо и ми при ку пи ти 
још вој ске, пак ће мо он да гле да ти, да 
ји ђе до че ка мо и раз би је мо.ˮ 

Ја ков ни је хтео да по слу ша Ћур чи ју, 
прем да ће се ка сни је по ка за ти да је 
овај био у пра ву. Вук Ка ра џић да ље 
ка же да Ја ков Не на до вић ни је смео да 
ка же Ћур чи ји и дру гим уста ни ци ма 
пра ви раз лог због ко јег ни је хтео да 
устук не пред Тур ци ма, јер се бо јао да 
ће оп са да Шап ца про па сти. Дру ге вој-
во де ни су мно го во ле ле Ћур чи ју за то 
што је био пре ча нин, па су ла ко убе ди-
ли Ја ко ва да се Ђор ђе пре пао Ту ра ка 
и да кре ну у бој без ње га. Ја ков Не на-
до вић је вре ђао Ћур чи ју због ње го вог 
пре чан ског по ре кла и сра мо тио га јав-
но пред оста лим уста ни ци ма:

Ал’ бе сје ди Ва ље вац Ја ко ве: 
„Ти Ћур чи ја, је дан пр жи ба бо, 
ни ста ри ти че то ва ли ни су, 
већ чу ва ли кра ве по Сри је му. 
Ла сно ти је, мо ре, ба бе пр жит 
у по но ћи, кад ни ко не ви ди, 
ал’ је муч но меј дан ди је ли ти 
у по под не св’је ту на ви ди ку:
не ћу, мо ре, ви ше ку пит дру штва, 
с ово бра та до че ка ћу Тур ке!”

На то му је Ћур чи ја ср ди то од го во-
рио: „Кад мо же те и без ме не, то је још 
бо ље; да вам да Бог сре ћу!” По том 
„Ћур чи ја Ђор ђе узме сво је дру штво и 
оде у Цер, а не у бој.” По што је Ћур чи-
ја са со бом од вео сто ти нак љу ди, 
оста де их је два две сто ти не да до че ка-
ју хи ља ду и пет сто ти на Ту ра ка. Ја ков 
је хтео да ко па ро во ве око са мог ма на-
сти ра, али бра ћа Не ди ћи из се ла 
Осјеч не у Ва љев ској на хи ји, ко ји се, по 

Прота Матеја Ненадовић
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Ву ку, бе ху већ до бро по о пи ја ли, од би-
ше тај пред лог да не би „цр кву кр вљу 
обо ји ли” и по ђо ше у су срет Тур ци ма, 
ма ло да ље од Чо ке ши не, „виш’ Вра-
њев ца ду бо ка по то ка”, пре ма Ле шни-
ци. Ка да су при спе ли Тур ци, бит ка је 
от по че ла: 

Истом они у ри је чи би ше, 
кре ну ше се Тур ци из Ље шни це: 
буб њи би ју, а сви ра ле сви ре, 
сва се зе мља ис под Це ра тре се, 
пра во Тур ци иду Чо ке ши ни. 
Кад то ви ђе Ћурч’ја арам ба ша, 
он до ко па пу шку по сре ди ни, 
оба зре се, ре че три ри је чи: 
„Мо ја бра ћо, до три ста дру го ва, 
ко ће са мном, не ка иде за мном: 
ја се пр ви с Тур цим’ би ти не ћу!”
Што би ја ше ог ња пла ме ни та – 
са Ћур чи јом оде у пла ни ну. 

Дру ге срп ске вој во де су се сил но 
упла ши ле ка да су ви де ле Ћур чи ју да 
на пу шта бо ји ште: 

Кнез Ми јај ло Ру жи чић по шао 
из ли је па се ла Мет ко ви ћа, 
и он во ди три хи ља де вој ске; 
кад Ми јај ло опа зи Ћур чи ју, 
ђе Ћур чи ја стру же уз пла ни ну, 
пре па де се Ру жи чић Ми јај ло, 
на мах сво ју рас пу стио вој ску: 
„Мо ја бра ћо и мо ја дру жи но, 
кад Ћур чи ја бје жи у пла ни ну, 
не ма да нас бо ја са Тур ци ма! 
Ви бје жи те сва ки сво ме дво ру, 
да се сва ки код свог дво ра на ђе.” 
Ту Ми јај ло рас пу стио вој ску. 

Тур ци Ле шни ча ни при кра ли су се 
Ср би ма с ле ђа и за мет ну ли кр ва ву, 
це ло днев ну бор бу у ко јој је уста ни ци-
ма пред ве че не ста ло џе ба не, а пу шке 
се ста до ше од пу ца ња пре гре ва ти, те 
су се, нај по сле, кун да ци ма од џе фер-
да ра и но же ви ма ту кли. Пред ве че Тур-
ци ма је сти гла по моћ из Ја ње и Би је-
љи не, па над вла да ше Ср бе и по би ше 
ра ње ну бра ћу Не ди ће и ско ро све 
уста ни ке, осим не ко ли ко мо ма ка ко ји, 
под окри љем мра ка, срет но уте ко ше. 
Та да су Тур ци за па ли ли и ма на стир 
Чо ке ши ну. 

Ја ков бе ше на ко њу од је здио на 
са мом по чет ку бит ке, да тра жи по моћ 
по окол ним се ли ма, али, кад при спе са 
не ко ли ко мо ма ка, бе ше већ пре ка сно. 
Не на до вић ни ка да ни је опро стио Ђор-
ђу што је од био да се ту че са Тур ци ма. 
За клео се да ће му се осве ти ти: 

Чи ча Ја ков на ђо ги уте че 
страм пу ти це пу тем при је ки јем; 
а Ћур чи ји ‘ва ко го во ра ше: 
„Еј, Ћур чи ја, да те бог уби је, 
ђе ме да нас из да де Тур ци ма? 
Ако бог да и сре ћа од бо га, 
ти се не ћеш на но си ти гла ве, 
на но си ти за ту при је ва ру.” 
И што ре че Ја ков, не по ре че. 

Ме ђу тим, и по ред по бе де на Чо ке-
ши ни, ша бач ки Тур ци су се пре да ли 

Ја ко ву Не на до ви ћу. Он је од мах по ста-
вио у це лој ша бач кој на хи ји сво је 
по вер љи ве љу де на кључ на ме ста, 
ка о ске ле џи је и управ ни ке се ла. То се 
Ћур чи ји ни ка ко ни је сви ђа ло, јер је 
сма трао да он има пра во на Ма чву. 

ШИ РОМ СР БИ ЈЕ 
По ред све га, Ћур чи ја се по ми рио са 

Ја ко вом, и на Во ждов по зив обо ји ца 
су, за јед но са сво јим љу ди ма, оти шли 
на Вра чар, у шан че ве на спрам Бе о-
гра да. Кад су утвр ди ли по ло жа је око 
Бе о гра да, Ћур чи ја, Ја ков и дру ге вој-
во де кре ну ше под Ка ра ђор ђе вим бар-
ја ком, пре ко Мо ра ве, на град По жа ре-
вац, да га осво је. Тур ци су се бо ри ли 
пет да на, али ка да Ср би по че ше да 
ру ше и па ле ку ће, га ђа ју ћи град из 
то по ва, пре да до ше се ма ја 1804. го ди-
не и от ку пи ше сво је гла ве са пе де сет 
ке са ду ка та, ве ли ким бла гом и сил ним 
ко њи ма, а са ми на пу сти ше град на 
ла ђа ма, низ Ду нав. 

Ка да су уста ни ци осво ји ли По жа ре-
вац, до шло је до су ко ба око по де ле 
пле на. Ћур чи ја се на љу тио на Цр ног 
Ђор ђа и Ја ко ва Не на до ви ћа због 
не ка квих но же ва, ко је му ови ни су 
да ли као рат ни плен, отет од Ту ра ка. 
На и ме, Ја ко ву су по сле по де ле рат ног 
пле на до па ла три но жа, с тим да је дан 
за др жи за се бе, а да дру га два бо де жа 
по де ли сво јим нај за слу жни јим че то ба-
ша ма. Ћур чи ја се на дао да ће је дан 
нож при па сти ње му, јер је од пр вог 
да на устан ка че то вао за јед но са Ја ко-
вом, али Не на до вић да де нож свом 
зе ту, кне зу Пе ји. То ве о ма увре ди и 
ра ср ди Ћур чи ју, ко ји на пу сти Ја ко ва и 
по че сам с Тур ци ма да се би је по Вра-
ча ру. Ме ђу тим, убр зо је Ћур чи ја 
до шао у су коб и са са мим во ждом 
Ка ра ђор ђем, ка да је овај пу цао и 
те шко ра нио ћур ти нов ца Ти мо ти ја ко ји 
је ра си пао џе ба ну, пу ца ју ћи на ди вље 
пат ке. 

Та да Ђор ђе Ћур чи ја по ди же сво ју 
вој ску и, на пу стив ши по ло жа је око 
Бе о гра да, оде љу тит уз Са ву, пра во у 
Ма чву. Ка да сти же та мо, од мах рас те-
ра све Ја ко вље ве љу де, сме ни их са 
по ло жа ја и по ста ви сво је хај ду ке. На 
ми тро вач кој ске ли, ко ја је до но си ла 
по за ма шан при ход, по ста вио је тад 
свог ро ђе ног бра та Јо ва на. 

У исто вре ме, по на ло гу Пор те, из 
Бо сне се упу тио, пре ко Шап ца ка Бе о-
гра ду, бо сан ски ве зир Бе ћир-па ша са 
сво јом вој ском, ка ко би при по мо гао 
Ср би ма да сврг ну зло гла сне да хи је. 
Ћур чи ја се са њим ми мо и шао у пу ту. 
За ко на чив ши у Шап цу, Ђор ђе по бо де 
свој хај дуч ки бар јак у Срп ској ва ро ши. 
Ста ри ји Тур ци, ко ји су ту да про ла зи ли, 
чу ди ли су се: „Ва ла и би ла! (Бо га ми и 
Го спо да!) ево би је ла бра да, а бар ја ка 
ај дуч ко га не ви ђе смо до да нас!”

УС ПЕ СИ У БОР БА МА
СА ТУР ЦИ МА 

Ка да је учвр стио сво ју власт у 
Ма чви, Ћур чи ја пре ђе пре ко Це ра у 
Ја дар 15. ју ла 1804. го ди не, и по че да 
се ту че са Тур ци ма ко је од мах ис те ра 
из свих ја дар ских се ла. Ђор ђе је 
пљач као и па лио тур ске дво ре, али 
ни је био ме ка ср ца ни пре ма Ср би ма. 
Од оси ро ма ше ног на ро да ку пио је 
сто ку, ко ју је по том про да вао у Сре му 
и за до би је не па ре ку по вао фи ше ке с 
ба ру том и оло во. 

По што је опљач као и по па лио Али-
бе го ве дво ре у Шу ри ца ма, по бив ши 
све Тур ке, Ћур чи ја је од ре дио ха рам-
ба шу Си му Са ри ћа из Ци ко та, за јед но 
са Пе тром бар јак та ром и дру гим мом-
ци ма, да ле вом оба лом ре ке Ја дра 
иду на Ло зни цу. Де сном оба лом Ја дра 
упу тио је на Ле шни цу ста рог хај ду ка 
Те о до ра Бо и но ви ћа из Гор њег До бри-
ћа, док се сам Ћур чи ја са пре о ста лим 
мом ци ма упу тио у Ра ђе ви ну, на Кру-
пањ.

Си мо Са рић је пре ко Тр ши ћа ушао 
у пу сту Ло зни цу из ко је су сви Тур ци 
по бе гли пре ко  Дри не, не же ле ћи да 
про ђу као су на род ни ци у Шу ри ца ма. 
Ме ђу тим, Ћур чи ја је пре су дио мно гим 
ло знич ким Тур ци ма, пре ба цив ши се 
пре ко Гу че ва и пре пре чив ши им пут. 
Си мо Са рић је опљач као Ло зни цу и 
по ста вио тро но шког игу ма на Ме лен-
ти ја за ка ди ју, а ха рам ба шу Ми тра 
Ту фег џи ју за му се ли ма. По том се 
Са рић упу тио са пре о ста лим мом ци-
ма на Смр дан, код Ко ви ља че. Ка сни је 
је си шао до Дри не и по чео да ко па 
шан че ве, ка ко би спрем но до че као 
Тур ке из Бо сне. 

Те о дор Бо и но вић, пак, про те ра Тур-
ке Ле шни ча не пре ко Дри не и уло го ри 
се у шу ми Ра ни то ва чи, на ушћу Ја дра 
у Дри ну. 

За то вре ме Ђор ђе Ћур чи ја ис те ра 
Тур ке из Круп ња и, по диг нув ши це лу 
Ра ђе ви ну на оруж је, по ста ви гла ва ре 
и че то ба ше. По том се спу сти низ Дри-

Јаков Ненадовић
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ну до Ло зни це, опљач ка тур ска го ве-
да и про да де их у Ми тро ви ци, а за 
до би је ни но вац ку пи ба рут и оло во, па 
по де ли џе ба ну вој сци у Ја дру. 

Ка да су Тур ци по че ли ку пи ти вој ску 
око Звор ни ка да би по но во пре шли у 
Ср би ју, Ћур чи ја на ре ди сво јим уста-
ни ци ма да се по ву ку са Дри не под 
са му Ко ви ља чу, ода кле су има ли 
бо љи пре глед. По том из да де ко ман ду 
уста ни ци ма да за па ле Ло зни цу уко ли-
ко не бу ду мо гли да је бра не, а он се 
упу ти са мом ци ма у Ра ђе ви ну, но се ћи 
уста ни ци ма џе ба ну. 

Вук Ка ра џић све до чи да је ис по чет-
ка Ло зни цу бра ни ло 500 до 600 Ја дра-
на, али да су се вре ме ном оси па ли, 
но се ћи рат ни плен сво јим ку ћа ма или 
од ла зе ћи да по са вр ша ва ју сво је 
по сло ве, па је, на по слет ку, оста ло 
све га 200 хај ду ка и уста ни ка у ло го ру 
под Ко ви ља чом. Сва ки Ср бин је за то 
уве че па лио по три ло гор ске ва тре, 
ка ко би Тур ци по ми сли ли да их че ка 
број на срп ска вој ска. Ста ри хај дук, 
Те о дор Бо и но вић, био је не што стро-
жи са сво јом вој ском ко ју је ка жња вао 
за де зер тер ство, па чак и ку бу ру по те-
зао на не по слу шне уста ни ке. 

Бо сан ски Тур ци су из бе га ва ли да се 
су ко бља ва ју са Ћур чи јом. За то, пре-
шав ши Дри ну но ћу, они уда ре на Те о-
до ра Бо и но ви ћа ко ји је као Ћур чи јин 
бу љу ба ша др жао де сну оба лу Ја дра, 
и осво је Ра ни то ва чу. Бу љу ба ша Бо и-
но вић уз ма че по сле те шког бо ја и 
по зва Ћур чи ју у по моћ са Ви до је ви це, 
где се бе ше по ву као. 

Ка да су уста ни ци ис под Ко ви ља че 
чу ли од Бо и но ви ће вог мом ка да су 
Тур ци пре шли Дри ну, на сту пи па ни ка 
ме ђу Ср би ма. Пе тар бар јак тар по ша-
ље не ко ли ко љу ди да по па ле Ло зни-
цу, а он са вој ском по ђе ис под Гу че ва 
за Тр шић. Ме ђу тим, љу ди се ус пут 
раз бе жа ше сво јим ку ћа ма, па у Тр шић 
до ђе све га сто ти нак уста ни ка. Ту се 
са ста ше са сто ти нак Ср ба из Ва љев-
ске на хи је, под вођ ством Ми ја и ла 
Не ди ћа и до го во ри ше се да за јед но 
уда ре на Тур ке у Ло зни ци. 

Пе ша ке по ве де Јо ван Ти мо тић, 
Ћур ти но вац из Вот ња ка, па уда ри ше 
на град са пла ни не, а ко ња ни ци уда-
ри ше од о здо, из рав ни це. Ме ђу тим, 
пред ко ња ни ке иза ђе де сет пу та ви ше 
Ту ра ка на ато ви ма, па, по што им је 
пре ти ло оп ко ља ва ње, Ср би се раз бе-
жа ше куд ко ји. Пе ша ци за бу ном уђо-
ше у хри шћан ску ва рош, пра во ме ђу 
Тур ке, ко ји их исе ко ше око осам де сет, 
а оста ли уте ко ше под окри љем мра-
ка. 

По што су се пре о ста ли Ср би ску пи-
ли са свих стра на у Тр ши ћу, Не дић им 
ре че да бе же пре ко Це ра, што ови 
од мах и учи ни ше. 

Тур ци из Ло зни це сва ки дан су 
па ли ли и пљач ка ли окол на се ла уз 
Ја дар, а но ћу су ко на чи ли у гра ду. 
Нај же шћи от пор Тур ци ма пру жао је 
Ћур чи ја са сво јим хај ду ци ма. Он је, 
чак, по ку шао и да од бра ни цр кву 
Је ре бич ку, да је Тур ци не за па ле. 

Ђор ђе Ћур чи ја кре ну из Ра ђе ви не 
и, сти гав ши у Ја дар, оку пи мом ке на 
Си ми ном бр ду. Ту им се при кљу чи ше 
поп Лу ка Ла за ре вић и Ми ло ван Гр бо-
вић са сво јим љу ди ма. Укуп но се у ску-
пи око 3.000 срп ских уста ни ка. На 
Пре о бра же ње Тур ци уз мак ну пре ма 
Шап цу, па Ср би по ђу низ По це ри ну да 
их пре срет ну, али Тур ци пре ђо ше пре-
ко Дри не у Бо сну и из бе го ше су коб. 

Oдатле су се Ср би вра ти ли у Чо ке-
ши ну на ко нак. Уве че, са ми тро вач ке 
ске ле у Чо ке ши ну сти же и Ћур чи јин 
брат Јо ван. Он пре не се Ђор ђу вест 
да се Ја ков Не на до вић спре ма да га 
уби је, али Ћур чи ја му не по ве ро ва и 
из гр ди га, ми сле ћи да се без раз ло га 
упла шио. 

По том Ћур чи ја по ру чи ма чван ским 
кне зо ви ма и кме то ви ма да су тра дан 
до ђу пред ње га, ка ко би по ло жи ли 
ра чун где је ко био кад су Тур ци сло-
бод но хо ди ли Ма чвом. Ме ђу тим, кне-
зо ви и кме то ви не сме до ше су тра дан 
да иза ђу пред Ђор ђа, те му по сла ше 
не ке стар це и си ро ма хе. Овај се ве о-
ма ра ср ди и, нај по сле по сва ђа са 
по пом Лу ком Ла за ре ви ћем, ко ји је 
бра нио Ма чва не пред Ћур чи јом. Поп 
Лу ка по том на пу сти по ло жа је са сво-
јим љу ди ма, а Ћур чи ја са Гр бо ви ћем 
оде пут Тур ске Лип ни це на ко нак, 
на ре див ши Ма чва ни ма да му до не су 
бра шно у Ло зни цу. 

У Лип ни ци и Ло зни ци Ћур чи ја по па-
ли све што му до ђе под ру ку и по ву че 
се са вој ском у Клуп це, где се уло го-
ри. Ма чва ни по че ше при сти за ти са 
бра шном за вој ску, али вој ске је би ло 
све ма ње, јер су љу ди од ла зи ли сво-
јим ку ћа ма. По сле не ко ли ко да на 
оста ло је све га 300 хај ду ка и уста ни-
ка. Ка да се, по сле јед не ла жне уз бу-
не, и они раз бе жа ше, Ћур чи ја са сво-
јим хај ду ци ма и Гр бо вић са мом ци ма 
пре ђо ше у Тр шић на ко нак. 

Тур ци су стал но на ди ра ли пре ко 
Дри не, али Ћур чи ји на дру жи на се 
хра бро бо ри ла. Ве ћи успех у бор би са 
Тур ци ма по сти зан је та мо где је Ћур-
чи ја лич но во дио уста ни ке у бој, док 
би ћур чин ци без свог ха рам ба ше 
по не кад уз ми ца ли пред Агар ја ни ма.

ПО ГИ БИ ЈА 
Мус-ага Фо чић ко ји је апри ла 1804. 

го ди не уго во ром из ме ђу уста ни ка и 
ша бач ких Ту рака био про те ран из 
Шап ца у Бе о град, оти де пре ко Зе му на 
у Бо сну, и ту са ку пи јед ну гру пу Ту ра-
ка, па пре ђе 6. ав гу ста 1804. го ди не 
пре ко Дри не и це ле Ма чве, нео па жен 
од Ћур чи ји них хај ду ка, и уђе у град, 
убив ши при том пре ко се дам де сет 
Ср ба „на ша бач ком ба и ру”. По том 
ис ко па сво јих сто ока ду ка та ко је је 
са крио у ве ли кој жур би, ка да је мо рао 
да на пу сти град. Нај по сле, Мус-ага се 
по вра ти у Бо сну, а да ни ко од Ћур чи-
ји них уста ни ка не опа ли пу шку на 
ње га. 

Ја ков Не на до вић ово је два до че ка, 
па оп ту жи Ћур чи ју код Ка ра ђор ђа и 

На Ла за ре ву Су бо ту, 
уочи Цве ти, 16. апри ла 

1804. го ди не, од и грао 
се чу ве ни Бој на

Чо ке ши ни у ко јем
су Тур ци до но гу 

по ту кли вој ску
Ја ко ва Не на до ви ћа

и, по бив ши пар
сто ти на Ср ба,

по ро би ли и
опљач ка ли По це ри ну

Ђор ђе Ћур чи ја
је уочи бит ке пи сао 
Ја ко ву и тра жио од 
ње га по моћ ка ко би 

Тур ке бо ље до че као. 
Ја ков, ме ђу тим, ни је 

хтео да осла би
оп са ду Шап ца у

ко јем су Тур ци
већ раз ми шља ли
о пре да ји, па је у
Бој на Чо ке ши ни 

до вео ша чи цу
уста ни ка

ПОДСЕЋАњА
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дру гих вој во да на Вра ча ру, да је Тур-
ци ма про дао Ја дар и Ма чву, да је за 
но вац пу стио Мус-агу Фо чи ћа у Ша бац, 
да је се ци ке са, раз бој ник и хај дук. 
На и ме, у пр вим ме се ци ма устан ка 
по ја ви ло се мно штво ло пу жа ко ји су у 
Ћур чи ји но име пљач ка ли на род, а, 
осим то га по не ки ћур ти но вац ба вио се 
ста рим хај дуч ким за на том и по сле 
осло бо ђе ња Ср би је од Ту ра ка, ква ре-
ћи углед свом ха рам ба ши код вој во да 
и кне зо ва. 

Ја ков је на ро чи то био љут на Ћур-
чи ју за то што му је власт пре о тео и 
рас те рао љу де у Ма чви, па му је још 
од та да по чео ра ди ти о гла ви. Нај по-
сле, Ја ков до би до пу ште ње од Ка ра-
ђор ђа и дру гих вој во да да мо же Ћур-
чи ју и ње го ве хај ду ке укло ни ти и ред 
за ве сти у це лој Ма чви. У ту свр ху 
Ја ков из мо ли да са њим по ђе и не што 
вој ске из бе о град ске на хи је, ка ко би 
из гле да ло да су Ћур чи ју осу ди ли на 
смрт сви за јед но, а не он сам, из лич-
не осве те. 

Ка да су, у је сен 1804. го ди не, Си ма 
Мар ко вић и Ја ков Не на до вић са сво-
јих 1.200 уста ни ка, при сти гли у Ма чву 
са Вра ча ра, не хте до ше од мах да се 
су ко бља ва ју са Ћур чи ји ним љу ди ма, 
не го оти до ше пра во у Но во Се ло и 
по што се ту уло го ри ше, Ја ков по сла 
пи смо Ђор ђу у Ја дар, да је до шао на 
до го вор око бу ду ће од бра не Ма чве и 
Ја дра од Ту ра ка. За јед но са Си мом и 
Ја ко вом, у Но вом Се лу је та да бо ра-
вио и про та Ма те ја Не на до вић, о че му 
пи ше у сво јим „Ме мо а ри ма”. 

Пи смо је Ћур чи ји про чи тао ње гов 
пи сар Вук Ка ра џић. Ђор ђе се ни је 
бо јао Ја ко ва, па по ђе на са ста нак са 
њим у Но во Се ло, код Ло зни це, узев-
ши са со бом са мо тро ји цу мо ма ка: 
Си му из Це ров ца и дво ји цу бра ће, 
Пе тра и Ни ко лу, из се ла Ба да ње. 

Ја ков га до че ка ра ши ре них ру ку и 
уго сти као ро ђе ног бра та. Не на до вић 
се бо јао да Ћур чи ја не по бегне и опет 
се ода хај ду чи ји, јер у том слу ча ју 
ви ше ни ко не би био си гу ран за свој 
жи вот. За то је на ре дио сво јим љу ди ма 
да уби ју исто вре ме но Ђор ђа и ње го-
вог мом ка Си му Це ров ца ко јег се 
на ро чи то пла шио. 

По сле го збе ко ју је Ја ков при ре дио 
због из ми ре ња, Ћур чи ја оде под ча дор 
да се од мо ри, оста вив ши сво је мом ке 
да га чу ва ју. Ме ђу тим, Ја ко вље ви 
Ва љев ци на пре ва ру узму Си ми 
Це ров цу пи што ље, да би их, на вод но, 
раз гле да ли и па за ри ли, и ка да то овај 
ни је ни слу тио, сру ше га и за ко љу као 
јаг ње. Је дан од бра ће из Ба да ње ово 
опа зи, па вик ну Ћур чи ји: „Арам ба ша, 
од Бо га на шао! уби ше Ва љев ци 
Си ма!”. 

Ћур чи ја ско чи иза сна и по ви ка из 
свег гла са: „Ка мо мој коњ?”, а по том, 
ви дев ши да су му ждреп ца од ве ли, 
згра би пу шку и ста де бе жа ти пре ко 
ло го ра. Ја ко вље ви љу ди из за се де 
осу ше паљ бу на ње га. Ту га је се дам-
на ест кур шу ма по го ди ло, али Ћур чи ја 
се још ни је пре да вао. По те гао је 

пи штољ и за ву као се у јед ну ко ли бу, 
ода кле је ис те рао не ке љу де. По што 
је опа лио још не ко ли ко кур шу ма, Ћур-
чи ју из да де сна га и па де на зе мљу. 
Та да при тр ча ше Ва љев ци и умла ти ше 
га кун да ци ма. По том га сву ко ше го лог 
и раз де ли ше ме ђу со бом ње го ве 
ха љи не и оруж је. Од мах за тим уби ше 
и два Ћур чи ји на мом ка, бра ћу из 
Ба да ње. 

Ја ков, бо је ћи се осве те, убр зо на ре-
ди да се уби је и Ћур чи јин брат Јо ван 
на ми тро вач кој ске ли, а по том и још 
три де се так дру гих ћур чи но ва ца по 
ша бач кој на хи ји. Пре о ста ли Ћур чи ји-
ни љу ди убр зо се при кло ни ше но вом 
го спо да ру или уте ко ше у дру ге кра је-
ве. Та ко Ја ков по но во за го спо да ри 
Ма чвом и По це ри ном, док Ја дром 
оста до ше да упра вља ју Ан та Бо ги ће-
вић и Јеф та Са вић. 

Не што дру га чи ји опис Ћур чи ји не 
по ги би је да је Бо го љуб По зна но вић. 
Он ве ли да су Сто ја ну Чу пи ћу и Ка ра-
ђор ђу стал но при сти за ле при ту жбе 
на ро да на Ћур чи ју ко ји се бе ше оси-
лио и, по сле про те ри ва ња Ту ра ка, 
ки ди сао на срп ску имо ви ну. Кад га је 
Змај од Но ћа ја не ко ли ко пу та опо ме-
нуо, Ђор ђе се јед но вре ме при ми рио 
и пре шао у Бо сну да хај ду ку је. Та мо 
му је ишло сла бо, па је пре шао у 
Аустри ју и на ста вио са по ха ра ма 
имућ ни јих љу ди. 

„Иза по ха ре Враб че ве, пре зао је 
амо ви ше до ла зи ти. Бо сном му не мо-
гу ће бе ше та ко ђер хај ду ко ва ти. По вра-
ти се у Ср би ју и по но во уде си ха ра ти. 
На ро ду до ту жи и при ту жу се по но во 
вла ди. Ова на ре ди да га смак ну. Не ки 
пан дур Фрај то вић из Цр не Ба ре ког са 
нео бич но сит на те ла а низ ка ра ста, 
сав окол ни на род зва ше „Пу жом” 
са ли је од ко си тра та не и из ла зе ћег 
Ђор ђа из ша бач ког ко на ка, с’ њим из 
пу шке уби је. Ђор ђе бе ше та мо на 
по зив он да шње вла де срп ске с’ мом-
ци ма до шао. И ове та мо по ту ку. То дор 
брат му из мак не, ал’ га на бр зо ухва ту 
и на срп ској Ми тро ви ци „ба цу на 
то чак”. 

Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја је био 
по ре клом из ро да Фрај то ви ћа, па је 
пан дур ко ји га је убио, пре ма По зна но-
ви ће вом све до че њу, био ње гов да ле-
ки ро ђак. 

О Ћур чи ји ном хај ду ко ва њу и уби-
ству пи ше и про та Ма те ја Не на до вић 
у „Ме мо а ри ма”: 

„...Ка ко је до шао Цр ни Ђор ђе са 
По жа рев ца са прочи ма, – од ма Ђор ђе 
Ћур чи ја зов не: ‘Ко је ћур чи нац, хај де 
за мном!’ На ку пи 10, 15 ли бес ку ћа ца, 
уда ри у Гра бо вац ва љев ски, по ха ра 
је дан ду ћан ро бе не ко га Ђор ђа Ма џа-
ра и од не се; и та ко све уз гред зу лум је 
чи нио до Ма чве; по Ма чви хо да и 
ис тра жу је где што тур ско да на ђе. 
Узме у сво ју ру ку ми тро вач ку ске лу, 
на ме сти сво га бра та на ске ли, ске ла-
ри ну на пла ћу је се би. Мно го пу та био 
је опо ми њат од Цр но га Ђор ђа и од 
сви ју да се то га про ђе, и на Вра чар у 
вој ску до ђе; но ба да ва, он ве ли: ‘Ја 

гра ни цу чу вам, од ске ле нов це за 
џе ба ну да јем.’ А ниг де се са Тур ци ма 
ни је по био. Ћур чи ја био је из Бо су та 
Не мач ко га. 

Ка ко сам ја са До бра ве ја вио стри цу 
да су Тур ци у Ша бац до шли, и Ја ков и 
кнез Си ма с вој ском по хи та ју, и кад 
чу ју да сам ја на Но вом Се лу, та мо 
до ђу. Ја са мо је дан дан бу дем с њи ма, 
пак ми ка жу да идем на Вра чар, а они 
дру ги, тре ћи ли дан уби ју Ћур чи ју и 
ње го во дру штво.”

За свог бив шег го спо да ра, Вук Ка ра-
џић је твр дио да је из гу био гла ву због 
су је те дру гих вој во да, пре све га Ја ко-
ва Не на до ви ћа, те да ни је био зли ко-
вац и раз бој ник ка квим су га ка сни је 
пред ста вља ли. 

СЕ ЋА њЕ И ЗА БО РАВ 
О Ђор ђу Ћур чи ји пи са ли су мно ги 

књи жев ни ци: Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић, ко ји је као пи сар слу жио код Ћур-
чи је све до ње го ве смр ти, па је ка сни је 
опи сао ње гов жи вот и по ги би ју у „Пр-
вој го ди ни срп ског во је ва ња на да и је”, 
про та Ма те ја Не на до вић, ко ји по ми ње 
Ђор ђа у сво јим „Ме мо а ри ма”, Фи лип 
Ви шњић, ко ји пе ва о Ћур чи ји у пе сми 
„Бој на Чо ке ши ни”, Ми лан Ђ. Ми ли ће-
вић, ко ји га по ми ње у свом „По ме ни ку 
зна ме ни тих љу ди срп ског на ро да 
но ви јег до ба”, Бо го љуб По зна но вић, 
ко ји за пи су је ле ген де ве за не за Ћур-
чи ју у „Све о ци ма на род ног пре да ња 
око гро ба Фи ли па Ви шњи ћа”, Ду шан 
Ба ра нин ко ји га опи су је у ро ма ну „Дри-
но во доˮ и мо ја ма лен кост у но ве ли 
„Ђор ђе Ћур чи ја”. 

У књи зи „Зна ме ни те лич но сти Сре-
ма: од I до XXI ве ка” по сто ји за пис о 
ха рам ба ши и уче сни ку Пр вог срп ског 
устан ка, Ђор ђу Ћур чи ји. 

Ђор ђе Об ра до вић је сво јим бур ним 
жи во том ин спи ри сао Ми ло ва на Ви те-
зо ви ћа, сце нари сту ТВ се ри је „Вук 
Ка ра џић”. Пр ве три епи зо де се ри је из 
1987. го ди не при ка зу ју до га ђа је ве за не 
за по че так устан ка и Ћур чи ји ну уло гу у 
устан ку, као и ње го ву не слав ну смрт. 
Ђор ђа Ћур чи ју ма е страл но је од глу-
мио до а јен срп ског фил ма, Пе тар 
Бо жо вић. 

На све га је дан ки ло ме тар се вер но 
од Круп ња, на гра ни ци се ла Ли пе но ви-
ћи, у под нож ју Ја год ње, Бо ра ње и 
Со кол ске пла ни не, на ла зи се до ли на 
До бри По ток. Ту је по ред хра ма Ус пе-
ња пре све те Бо го ро ди це и ет но-му зеј-
ског ком плек са по диг ну то и не ко ли ко 
ка ме них спо мен-пло ча: кне зу Кр сти 
Иг ња то ви ћу ко ји је бра нио Кру пањ од 
Ту ра ка из ме ђу 1804. и 1812. го ди не, 
ка пе та ну Пе тру Ра дој ло ви ћу ко ји је 
ра се лио Тур ке и 1862. го ди не сру шио 
Со ко-град и ха рам ба ши Ђор ђу Ћур чи-
ји ко ји је по ди гао Ра ђе ви ну на уста нак 
1804. го ди не. Ово је је ди но спо мен 
обе леж је по све ће но Ђор ђу Об ра до ви-
ћу – Ћур чи ји, чи ја сли ка или гра ву ра 
ни је са чу ва на и ко јем се до да нас не 
зна ни гроб. 
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Све ча на до де ла на гра-
да „Спор ти ста го ди-
не“ одр жа на је у 

срем ско ми тро вач кој Град-
ској ку ћи про шле сре де, 8. 
фе бру а ра. На гра да је до де-
ље на у не ко ли ко ка те го ри-
ја, а сви на гра ђе ни су до би-
ли пла ке ту, док су осва ја чи 
пр вог ме ста, по ред пла ке-
те, до би ли и ва у че ре за 
ку по ви ну спорт ске опре ме.

При сут не је по здра вио 
гра до на чел ник Срем скe 
Ми тро ви цe Вла ди мир 
Са на дер и че сти тао спор-
ти сти ма на по стиг ну тим 
ре зул та ти ма. Он им је 
по же лео још ви ше успе ха и 
ме да ља и до дао да Град 
сто ји иза њих. 

На чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди-
ну Или ја Не дић та ко ђе је 
че сти тао спор ти сти ма, тре-
не ри ма и про фе со ри ма 
ко ји су, ка ко ка же, до стој но 
ре пре зен то ва ли Град. 

- Про шле го ди не смо 
по сле 120 го ди на Олим пиј-
ског ци клу са до че ка ли пр ву 
олим пиј ску ме да љу за 
Срем ску Ми тро ви цу ко ју је 
осво јио Мар ко То ми ће вић.  
Све че стит ке и Ка ја к клу бу 
„Вал“ и свим спор ти сти ма 
ко ји су до стој но ре пре зен-
то ва ли Град Срем ску 
Ми тро ви цу, и оче ку јем да 
то ра де и у бу ду ћем пе ри о-

ду а Град је увек ту да сто ји 
иза њих – ис та као је на чел-
ник Не дић. 

Ма ри ја До ста нић, ка ја ка-
ши ца „Ва ла“ нај у спе шни ја 
je ју ни ор ка.

- За ме не је ово при зна-
ње ве ли ка част и 
представља ве ли ки под-
сти цај за ме не. Уче ство ва-
ла сам на Пр вен ству Евро-
пе за ју ни о ре и мла ђе се ни-
о ре, ту сам би ла пр ва у 
дво се ду на 500 ме та ра и 
осво ји ла сам дру го ме сто у 
јед но се ду на 500 ме та ра. 
На тур ни ру Олим пиј ских 
на да осво ји ла сам две 
брон за не и злат ну ме да љу 
– наводи Марија Достанић.

Тре нер Кајак клуба „Вал“ 
Не над Ко си јер ре као је да 
је про шла го ди на би ла ве о-
ма пло до но сна за Ка јак 
клуб „Вал“. По ру чио је да 
ће овај клуб оства ри ти још 
бо ље ре зул та те ове го ди не 
и да је ово при зна ње под-
стрек за да љи рад, ка ко 
ње га, та ко и за оста ле так-
ми ча ре. 

У ка те го ри ји пи о ни ра за 
нај у спе шни ју спор тист ки њу 
у про шлој го ди ни про гла-
ше на је Оли ве ра Ми хај ло-
вић из Ка јак клу ба „Вал“ из 
Срем ске Ми тро ви це, дру го 
ме сто при па ло је Ва њи Гру-
јић из Ка ра те клу ба „Сир-
ми јум“, док се на тре ћем 

ме сту у овој ка те го ри ји 
на шла Јо ва на Ра до је вић из 
Атлет ског клу ба „Срем“. 
Нај у спе шни ји ка дет у 2016. 
го ди ни био је још је дан 
члан срем ско ми тро вач ког 
Ка јак клу ба „Вал“ Бо јан 
Зде лар, иза ње га на шла се 
Ми ли ца Кр стић из Ка ра те 
клу ба „Сир мијум“, а тре ће 
ме сто при па ло је Алек сан-
дри Бак ши из Жен ског 
ру ко мет ног клу ба „Срем“. 
Ма ри ја До ста нић, ка ја ка-
ши ца „Ва ла“ је нај у спе шни-
ја ју ни ор ка. Иза ње су се 
на шли ко ле га из клу ба 
Мар ко Ми хај ло вић и Са ша 
Ба бић из Атлет ског клу ба 
„Сир ми јум“. За нај у спе шни-
јег се ни о ра про шле го ди не 
про гла шен је Мар ко То ми-
ће вић, још је дан члан Ка јак 
клу ба „Вал“. Дра га на То ма-
ше вић из Атлет ског клу ба 
„Сир миј ум“ се на шла од мах 
иза ње га, док је тре ћи био 
Ми ро слав Вре бац из Бо ди-
бил динг клу ба „Еуро спорт“.

Ти ту ла нај у спе шни јег 
клу ба при па ла је Ка јак клу-
бу „Вал“. Ти ту лу нај у спе-
шни јег тре не ра по нео је 
Са ша Рад ма но вић, тре нер 
ка јак ре пре зен та ци је Ср би-
је, док је нај у спе шни ји про-
фе сор Ср ђан Бо жић из 
Основ не шко ле „Све ти 
Са ва“.

С. С. 

НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ СПОР ТИ СТИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пет на ест најбољих

На гра ђени најбољи спортисти  

На гра де су до де ље не у не ко ли ко ка те го ри ја, а сви на гра ђе
ни су до би ли пла ке ту, док су осва ја чи пр вог ме ста, по ред 
пла ке те, до би ли и ва у че ре за ку по ви ну спорт ске опре ме

СПОРТ

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ
У АТЛЕ ТИ ЦИ

Ме да ље
за АК „Срем“

Са Пр вен ства Ср би је за ста-
ри је пи о ни ре у дво ра ни одр жа-
ног про шле су бо те, 11. фе бру а-
ра у Бе о гра ду чла но ви АК 
„Срем“ до ла зе бо га ти ји за два 
од лич ја. Ања Ла јић је у ди сци-
пли ни скок у даљ осво ји ла сре-
бро ско ком од 5,04 ме тра. Во ди-
ла је од пр ве до по след ње 
се ри је у ко јој ју је ско ком од 5,08 
ме та ра пре те кла чла ни ца Цр ве-
не зве зде Рад ми ла Елез. Брон-
за ну ме да љу но вим лич ним 
ре кор дом 5:11,07 у тр ци на 
1.500 ме та ра осво ји ла је хра-
бра Са ра Бер ток. У те шкој тр ци, 
са пу но про ме на и ја ком кон ку-
рен ци јом ус пе ла је да са чу ва 
сна гу за крај и да се до ко па 
тре ћег ме ста иза сјај ног ужич-
ког двој ца Јо ва но вић и Жу нић. 
Че твр том по зи ци јом мо ра ла је 
да се за до во љи На та ли ја 
Кр стић у ди сци пли ни ба ца ње 
ку гле (3кг). Као уте ха јој мо же 
по слу жи ти то што је по сти гла 
свој но ви лич ни ре корд ко ји 
са да из но си 10,36 ме та ра. Пе то 
ме сто је осво ји ла Ле он ти на 
Ђу ра но вић у ди сци пли ни 1.000 
ме та ра бр зо хо да ње ре зул та-
том 5:52,67.

Ксе ни ја Зо ра но вић је тр ча ла 
у кон ку рен ци ји де вој чи ца ста ри-
јих од се бе и та ко ђе је ус пе ла 
да обо ри лич ни ре корд и то у 
тр ци на 60 метара у вре ме ну 
8,59 се кун ди. 

Су тра дан је одр жа но Пр вен-
ству Ср би је за мла ђе пи о ни ре, 
на ко јем су та ко ђе мла ди атле-
ти ча ри АК „Срем“ има ли за па-
жен на ступ. 

У тр ци на 200 ме та ра по бе-
дио је Вук Ма рин ко вић ре зул та-
том 28,16 се кун ди док је дру го-
пла си ра ни био Вук Шу ман са 
28,48. Њих дво ји ца су оправ да-
ли уло гу фа во ри та ко ју су има-
ли пре овог так ми че ња јер су на 
ње га и до шли са нај бо љим вре-
ме ни ма. 

Ксе ни ја Зо ра но вић је у тр ци 
на 60 ме та ра са но вим лич ним 
ре кор дом 8,51 се кун ди осво ји-
ла тре ће ме сто док је Ми ла 
Ма рин ко вић на 600 метара 
та ко ђе по бољ ша ла сво је нај бо-
ље вре ме ко је са да из но си 
1:46,68 и до шла до брон зе са 
ско ро че ти ри се кун де пред но-
сти у од но су на че твр то пла си-
ра ну. 
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ФУД БАЛ СКИ СА ВЕЗ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

ОСТАВ КА АЛЕК САН ДРА УМЕ ТИ ЋА: 
Спо рт у ра ља ма по ли ти ке?

На кон осам го ди на успе шног 
ра да, Алек сан дар Уме тић 
под нео је остав ку на функ-

ци ју пред сед ни ка Фуд бал ског са-
ве за Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Остав ка је под не та под тач ком 
„ра зно“ на Скуп шти ни ФС, ко ја је 
одр жа на у не де љу 12. фе бру а-
ра у Град ској ку ћи, ка ко је ре че но 
„из лич них раз ло га“, на кон што је 
усво јен из ве штај о ра ду. Ни је тра-
же но, ни ти да ва но би ло ка кво об-
ја шње ње, као да су сви че ка ли да 
се са ста нак што пре окон ча, али 
у ку ло а ри ма је би ло раз ли чи тих 
при ча, ка кве се уо ста лом мо гу чу-
ти и у чар шиј ским го вор ка њи ма. 
Без на ме ре да се ба ви мо спе ку ла-
ци ја ма, „лич ни раз ло зи“ су че сто 
„об ја шње ње“ за не што што се не 
сме или не же ли ре ћи. 

Алек сан дар Уме тић, ина че 
про фе сор фи зич ког обра зо ва ња 
по школ ској спре ми, за по слен у 
Основ ној шко ли у „Бран ко Ра ди-
че вић“ Ку зми ну, где већ 11 го ди на 
оба вља функ ци ју  ди рек то ра. Сво-
је вре ме но је био члан ДСС, где је 
пре стао да бу де ак ти ван ка да је 
пред сед ник ми тро вач ке фи ли ја ле 
Не над Ле ма јић прак тич но де мон-
ти рао Градски одбор, ута па ју ћи га 
пр во у Ми тро ви цу европ ску ре ги ју 
(МЕР), за тим у Вред ну Ми тро ви-
цу и ко нач но у Срп ску на пред ну 
стран ку (СНС). Из гле да да ду го-
го ди шњи пред сед ник Фуд бал ског 
са ве за ни је на шао за јед нич ки је-
зик са но вом ло кал ном вла шћу, па 
је за то сме њен. На ње го во ме сто 
је иза бран Дра ган Ко вић, члан 
СНС. В. Ћо сић  

Клуб ма лог фуд ба ла „Ин ди анс“ Ин ђи ја 
15. фе бру а ра по чи ње са при пре ма ма 
за пред сто је ћу се зо ну. Игра чи и струч-

ни штаб оку пи ће се у Спорт ском цен тру 
„Ин ђи ја“, ка да је пла ни ран и пр ви тре нинг. У 
то ку при прем ног пе ри о да би ће од и гра но 
пет при ја тељ ских утак ми ца по ред пла ни ра-
них 30 тре нин га. 

Тре нер КМФ „Ин ди анс“ Сла ви ша Мар ко-
вић ис ти че да се на да ју да ће уз не ко ли ко 
игра ча, ко ји ће по ја ча ти кон ку рен ци ју у 
ти му, до ћи до пр вог ме ста и та ко оправ да ти 
је се њу ти ту лу пр ва ка на кра ју про шле се зо-
не. Пр вен ство у окви ру Фут сал ли ге Вој во-
ди не, у ко јој се так ми чи и ин ђиј ски клуб 
ма лог фуд ба ла, стар ту је 18. мар та. М. Ђ.

КМФ „ИН ДИ АНС“ ИН ЂИ ЈА

По че так при пре ма

КМФ „Ин ди анс“ Ин ђи ја

Алек сан дар Уме тић сво је вре ме но је био члан 
ДСС, где је пре стао да бу де ак ти ван ка да је пред
сед ник ми тро вач ке фи ли ја ле Не над Ле ма јић прак
тич но де мон ти рао Град ски од бо р

ЏУДО 

Лаћар ци
успе шни
у Теме ри ну

Про шлог викен да, 11. и 
12. фебру а ра одр жан је 33. 
међу на род ни џудо тур нир у 
Теме ри ну. Уче ство ва ло је 
око 600 так ми ча ра, а Џудо 
клуб „ЛСК“ Лаћа рак пред-
ста вља ло је чети ри так ми-
ча ра, који су оправ да ли 
епи тет озбиљ них бора ца. У 
вели кој кон ку рен ци ји осво-
ји ли су чети ри меда ље. 
Прва места су зау зе ли 
Стра хи ња Биро вљев и 
Ката ри на Педић, док су 
брон за ни били Урош Анто-
нић и Ива на Ата рац.
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На избор ној сед ни ци Скуп-
шти не Стре љач ког саве-
за Вој во ди не у Новом 

Саду, за новог пред сед ни ка иза-
бран је доса да шњи пред сед ник 
Саве за Дра ган Алим пи је вић, 
који је добио јед но гла сну подр-
шку деле га та.

Поред новог пред сед ни ка, 
иза бра ни су и чла но ви Управ-
ног одбо ра као и чла но ви Над-
зор ног одбо ра.

На сед ни ци су ана ли зи ра ни и 
усво је ни изве шта ји за прет ход-
не чети ри годи не као и план за 
ову и наред не чети ри годи не. 
Оче ки ва ња су да ће ква ли тет 
стре ља штва у Вој во ди ни ићи 
узла зном пута њом и у наред-
ном ман да ту новог руко вод-
ства. Похва ље ни су и клу бо ви 

који су и поред вели ких, првен-
стве но финан сиј ских поте шко-
ћа, успе ва ли да у вели ком бро-
ју уче ству ју на так ми че њи ма и 
постиг ну зна чај не резул тат ске 
доме те.

После рад ног дела Скуп шти-
не усле дио је и све ча ни део 
сед ни це, током којег су уру че на 
при зна ња нај бо љим стрел ци ма 
Вој во ди не у про шлој годи ни.

Нај бо љи стрел ци у сени ор-
ској кон ку рен ци ји су Сања Вука-
ши но вић из Новог Сада и Дејан 
Пешић из Пан че ва (пушка), 
Бран ки ца Зарић (Нови Сад) 
и Срђан Мило вић из Врба са 
(пиштољ).

Тро је стре ла ца су доби-
ли по три при зна ња: Мари ја 
Kоларевић из Ста ре Пазо ве 

је награ ђе на као нај у спе шни ја 
кадет ки ња, мла ђа јуни ор ка и 
јуни ор ка пушком; Сте фан Попа-
жи ва нов из Кикин де је нај у спе-
шни ји стре лац пишто љем за 
каде те, мла ђе јуни о ре и јуни о-
ре; Дими три је Гаће ша (Инђи ја) 
је про гла шен за нај бо љег пио-
ни ра, каде та и мла ђег јуни о-
ра пушком. Од инђиј ских стре-
ла ца титу лу нај бо љег јуни о ра 
пушком је по дру ги пут уза стоп-
но осво јио Мар ко Алим пи је вић. 
Нај бо ља пио нир ка је Ива на 
Вислав ски из Пан че ва, нај бо-
ља кадет ки ња и мла ђа јуни ор ка 
пишто љем је Ката ри на Мариц-
ки из Срем ске Митро ви це, а нај-
бо ља јуни ор ка пишто љем Неда 
Сарић из Кикин де. 

 М. Ђ.

ИНЂИН ЧА НИН НА ЧЕЛУ СТРЕ ЉАЧ КОГ САВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Дра ган Алим пи је вић
нови  ста ри пред сед ник

СПОРТ

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

У 2016. осво је не 384 меда ље

У субо ту, 11. фебру а ра одр жа на је све-
ча на избор на Скуп шти на Кара те клу-
ба „Сир ми јум“ из Срем ске Митро ви це. 

На Скуп шти ни су усво је не изме не и допу не 
Ста ту та клу ба пре ма новом Зако ну о спор-
ту. Раз ма тран је и усво јен финан сиј ски план 
за 2016. годи ну, изве штај о раду и про грам 
рада за 2017. годи ну. Иза бран је нови Управ-
ни и Над зор ни одбор. Пред сед ник Управ ног 
одбо ра је Алек сан дар Антић, а Над зор ног 
одбо ра Дра ган Паро вић, секре тар клу ба је 
Дани је ла Међе до вић. 

У изве шта ју за так ми чар ску 2016. годи ну 
про чи та ни су резул та ти који су понос клу-
ба, Срем ске Митро ви це и Срби је. Укуп но 
је осво је но 384 меда ље и то: 194 злат них, 

96 сре бр них и 94 брон за не. На раз ли чи тим 
дома ћим и међу на род ним купо ви ма осво је-
но је 247 меда ља, а на Првен ству Вој во ди не 
51 меда ља, на Првен ству Срби је 71 меда-
ља, на Првен ству Бал ка на осам и Првен ству 
Евро пе седам меда ља.

- Ове 384 меда ље су наша радост, јер смо 
оправ да ли пове ре ње свих оних који су са 
пра вом веро ва ли у нас. У вео ма сло же ној 
финан сиј ској ситу а ци ји захва љу ју ћи роди те-
љи ма и људи ма добре воље, који су несе-
бич но пома га ли одла зак наших так ми ча ра, 
не би било могу ће оства ри ти ова кве резул-
та те. Ми им се овим путем захва љу је мо. 
Про грам так ми че ња за 2017. је вео ма амби-
ци о зан, јер има мо вели ки број так ми че ња у 

земљи и ино стран ству – наво де из клу ба.
У све ча ном делу скуп шти не пеха ри ма су 

награ ђе ни нај у спе шни ји так ми ча ри и то: Вук 
Петро вић, Бра ни слав Лаза ре вић, Игор Спа-
хић, Вања Гру јић, Ђор ђе Гру јић, Дуња Ста-
ни ву ко вић, Вла ди мир Пашић, Нико ла Хоље-
вац, Мили ца Крстић, Мили ца Кузми нац, 
Мили ца Бала нац, Тама ра Булат, Ана ста си ја 
Павле шин, Мла ден Неди мо вић и Вла ди мир 
Лиже нес. 

- Они су се оки ти ли меда ља ма на првен-
ству Бал ка на и Евро пе у 2016. годи ни што 
нам је нај леп ша честит ка за 43 рођен дан 
клу ба, који је фор ми ран 8. фебру а ра 1974. 
годи не. Хва ла сви ма – исти чу из Кара те клу-
ба „Сир ми јум“.  М. М.

АК СИР МИ ЈУМ

Лич ни рекорд 
Саре Киш

Атле ти чар ка „Сирмиjума“ 
Сара Киш ниже успех за успе-
хом на самом почет ку ово го ди-
шње атлет ске сезо не. Она је на 
шам пи о на ту Срби је у кон ку рен-
ци ји пио нир ки у трци на 60 
мета ра два пута попра вља ла 
лич ни рекорд. У вели ком фина-
лу осво ји ла је сре бр ну меда љу 
са врло добрим резул та том 
7,84 секун ди само чети ри сто-
тин ке спо ри је од супер тален то-
ва не Ива не Илић из Чач ка.

- Задо во љан сам како је 
Сара трча ла. Озбиљ на је и 
дисци пли но ва на и пуно тога 
нау чи ла код свог првог учи те ља 
Алек сан дра Про ки ћа, али пред-
сто ји нам још мно го рада до 
циље ва које смо зацр та ли - 
исти че њен тре нер Горан 
Павло вић.

Г. П.

Каратисти 
„Сирмијума“ у 

прошлој години 
освојили су
укуп но 384

меда ље и то:
194 злат них,
96 сре бр них

и 94 брон за не
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ОВАН: Око ли на по зи-
тив но ре а гу је на ва ше 
иде је и не ко вас под-
сти че на ак тив ну уло-

гу или на до дат но ства ра ла штво. 
Ва жно је да не ис ти че те сво је 
по слов не иде је, без до брог по во-
да. Са чу вај те по слов не ин те ре се 
и до бар са рад нич ки од нос. По не-
кад у љу бав ном од но су при жељ-
ку је те ви ше не го што је  мо гу ће 
до би ти, али не ма раз ло га жа ли те 
на во ље ну осо бу. 

БИК: За пе тља ли сте 
се у раз ли чи те си ту а-
ци је ко је пре ва зи ла зе 
ва ше зна ње или прак-

тич но ис ку ство. Нај бо ље је да се 
дис тан ци ра те од све га што мо же 
да вам про у зро ку је но ву не при јат-
ност. По треб но је да при хва ти те 
исти ну или дру гу стра ну ме да ље 
ко ја вам се ма ње до па да. Не ма 
раз ло га да од ла же те су срет са 
јед ном осо бом или оно што је 
не из бе жно. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Раз о ча-
ра ни сте не чи јим 
по на ша њем и то вам 
да је за пра во да пре и-

спи та те за јед нич ки до го вор или 
сво ју уло гу у по слов ној са рад њи. 
Не ма раз ло га да до но си те ис хи-
тре не од лу ке, са чу вај те при себ-
ност ду ха и сво ју по слов ну по зи-
ци ју. По сто ји до бар по вод да при-
хва ти те не чи ји по зив за су срет 
или из ла зак ко ји ће вам при ја ти. 

РАК: Не ко вас ин ди-
рект но опо ми ње да 
про ме ни те сво је по на-
ша ње али ви не при-

да је те по се бан зна чај осо би за 
ко ју вас не ве зу ју за јед нич ки 
по слов ни ин те ре си. Има те по гре-
шан став о не ким са рад ни ци ма и 
де ли кат ним те ма ма. Па жљи во 
раз ми сли те о не чи јим ре чи ма ко је 
де лу ју вр ло до бро на мер но. Не ма 
по тре бе да би ра те по гре шну уло гу 
или да про во ци ра те свог парт не-
ра. 

ЛАВ: Има те до бре 
иде је и ре ал ну про це-
ну, али не до би ја те 
до вољ но оче ки ва ну 

по др шку у кру гу са рад ни ка. Не ко 
по ста вља по гре шна пи та ња или 
има дру га чи је по слов не ин те ре се. 
Не мој те до зво ли ти да у ва ма пре-
вла да же ља за до ми на ци јом. 
Ста ло вам ке да схва ти те не чи је 
емо тив не на ме ре, али по сто је 
раз ли чи ти сиг на ли ко ји вас збу-
њу ју и оста вља ју нео би чан ути-
сак. 

ДЕ ВИ ЦА: Ве ли ка 
упор ност у овом тре-
нут ку не до но си у пот-
пу но сти по зи ти ван 

ефе кат у су сре ту са са рад ни ци ма, 
сто га про ме ни те сво ју пр во бит ну 
так ти ку. По треб но је да до ка же те 
сво је на ме ре али и да са чу ва те 
до бар по слов ни од нос. По гре шно 
про це њу је те не чи је по на ша ње и 
уло гу. Не мо же те ла ко да убе ди те 
во ље ну осо бу да про ме ни сво је 
ми шље ње.

ВА ГА: По треб на вам 
је огром на енер ги ја и 
не чи ја по др шка ка ко 
би сте на вре ме за вр-

ши ли све пла ни ра не оба ве зе. 
На ла зи те се у до број при ли ци да 
по вла чи те не ке па ра лел не по те-
зе, сто га бу ди те про ми шље ни 
при из бо ру но вих по слов них 
те ма или ци ље ва. По ста вља те 
су ви шна пи та ња во ље ној осо би 
и на тај на чин ин ди рект но под-
сти че те но ву сум њу.  

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
по твр ђу је ва ша оче-
ки ва ња у по слов ној 
са рад њи. Ипак не 

бу ди те су ви ше ла ко ми сле ни 
пред раз ли чи тим са рад ни ци ма 
јер не чи је ре чи не пред ста вља ју 
до вољ ну га ран ци ју за ду жи 
пе ри од. Ва жно је да са чу ва те 
при себ ност ду ха у од лу чу ју ћем 
мо мен ту. Де лу је те за во дљи во и 
при влач но за сво ју око ли ну. Сре-
ћа је на ва шој стра ни. 

СТРЕ ЛАЦ: ста ло вам 
је да раз ре ши те но ве 
не спо ра зу ме, али 
не ма те до вољ но 

по ве ре ња у од ре ђе не са рад ни-
ке. По не кад исти на и прав да 
сти жу са из ве сним за ка шње-
њем, не ма раз ло га да гу би те 
ве ру у лич ни успех. Упо тре би те 
сво је за вод нич ке ма ни ре и 
не мој те до зво ли ти да вас не ко 
ин ди рект но др жи у сво јој сен ци. 
По ка жи те да има те ја ку во љу. 

ЈА РАЦ: По ку ша ва те 
да на мет не те свој 
ути цај у дру штву 
са рад ни ка. Ме ђу тим 

по сто је не ке си ту а ци је ко је као 
да пре ва зи ла зе ва ше про фе си о-
нал но ис ку ство. Уко ли ко до би је-
те лош сиг нал ва жно је да се 
по ву че те у стра ну и да са че ка те 
на бо љу при ли ку. Ра ду је вас 
не чи је по на ша ње и ис кре ни гест 
па жње ко ји вам се упу ћу је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: До па да-
ју вам се не чи је 
по слов не иде је, али 
још увек ни сте си гур-

ни у ко на чан ис ход. Сми шље но 
од ла же те тре ну так за зва нич но 
из ја шња ва ње пред са рад ни ци-
ма и оста вља те отво ре ну мо гућ-
ност за до дат ну про ве ру. Не ма 
раз ло га да сум ња те у не чи је 
емо тив не на ме ре за то што вам 
не до ста ју све ин фор ма ци је. 
Не мој те по ти ски ва ти сво ја осе-
ћа.

РИ БЕ: Са рад ни ци 
де лу ју по зи тив но на 
ва ше рас по ло же ње, 
има те до вољ но енер-

ги је да се ан га жу је те на раз ли чи-
тим стра на ма. Осе ћај по слов не 
афир ма ци је и успе ха тре ба 
до дат но да вас мо ти ви ше на 
ак ци ју и по зи тив не про ме не у 
при ват ном жи во ту. Уко ли ко сте 
сло бод ни пла ни рај те љу бав ни 
су срет или не ки из ла зак у дру-
штво. 

VREMEPLOV
15. фе бру ар

1835. До не сен је ли бе рал ни 
Сре тењ ски устав Ср би је, ко ји је 
по узо ру на фран цу ски и бел гиј-
ски устав из ра дио Ди ми три је 
Да ви до вић. То је пр ви устав на 
Бал ка ну. По том уста ву је за ко-
но дав на и из вр шна власт при-
па да ла кне зу и Са ве ту, што је 
зна чи ло огра ни че ње Ми ло ше ве 
до та да ап со лут не вла сти. Про-
тив Уста ва су ис ту пи ле Аустри-
ја, Ру си ја и Тур ска, оце њу ју ћи 
га не са мо као ли бе ра лан већ и 
као не са гла сан ва зал ном по ло-
жа ју Ср би је због не ких од ре да-
ба ко је је са др жао (нпр. о гр бу и 
за ста ви). Ру си ја и Тур ска 
по себ но су би ле не за до вољ не 
за то што ни је до не сен уз њи хо-
ву са гла сност, па га је Кнез 
Ми лош Обре но вић већ у мар ту 
1835. су спен до вао. 

16. фе бру ар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац 
Ра до је До ма но вић, нај ве ћи срп-
ски са ти ри чар, ко ји је сар ка-
стич но и ду хо ви то сли као власт 
огре злу у ко руп ци ју и на си ље, 
ла жно ро до љу бље и до сер-
вил но сти по слу шно гра ђан ство. 
1959. Фи дел Ка стро про гла сио 
је се бе пре ми је ром Ку бе. 

17. фе бру ар
1867. Кроз Су ец ки ка нал про-
шао је пр ви брод. 
1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви-
ни 20. ве ка. 

18. фе бру ар
1885. Об ја вље не су „Аван ту ре 
Хаклбе ри Фи на“ Мар ка Тве на.
1979. Пао је снег у Са ха ри. 

19. фе бру ар
1878. Сан сте фан ским уго во ром 
окон чан је Срп ско - тур ски рат. 
Уго вор ко јим је Ру си ја по ку ша-
ла да ство ри Ве ли ку Бу гар ску 
на ра чун Ср би је по ни штен је на 
зах тев оста лих европ ских си ла 
на Бер лин ском кон гре су у ју лу 
1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при-
по вет ке из цр но гор ског, дал ма-
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 
1935. Ка ро ли на Ми кел сон 
по ста ла је пр ва же на ко ја је 
до спе ла на Ан тарк тик. 

21. фе бру ар
1804. У Вел су је Ри чард Тре ве-
тик (Ric hard Tre vit hick) про во зао 
пр ву ло ко мо ти ву. 
1848. У Лон до ну је об ја вљен 
„Ма ни фест ко му ни стич ке пар-
ти је“, про грам ски до ку мент 
на уч ног ко му ни зма. На пи са ли 
су га Маркс и Ен гелс као зва-
нич ни про грам пр ве ко му ни-
стич ке пар ти је рад нич ке кла се. 

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) фе бру ар 
Сре те ње Го спод ње
 

Че твр так, 16. (3) фе бру ар 
Све ти Си ме он и Ана; Све ти 
Ја ков, Ар хи е пи скоп срп ски

Пе так, 17. (4) фе бру ар 
Пре по доб ни Иси дор Пе лу си от; 
Пре по доб ни Ни ко лај

Су бо та, 18. (5) фе бру ар 
Све та му че ни ца Ага ти ја; Све ти 
По ли евкт – За ду шни це 

Не де ља, 19. (6) фе бру ар 
Св. Фо ти је Ца ри град ски; Св. 
Ву кол Смирн ски (Ме сне по кла-
де)

По не де љак, 20. (7) фе бру ар 
Све ти Пар те ни је Ламп са киј ски 

Уто рак, 21. (8) фе бру ар 
Св. Те о дор Стра ти лат; Св. Са ва 
Дру ги, Ар хи е пи скоп срп ски

Crkveni
kalendar

• Ни сам ја ру жан, не го ви 
има те смет ње у сли ци.
• А кад су спа си о ци 
по ска ка ли са кор ми ла, 
наш брод је пре стао да 
то не.
• Бо ле сни ци на вла сти 
су не из ле чи ви јер их 
шти ти иму ни тет. 

Чоко мафин 
Са стој ци: 10 ка ши ка бра шна,  

2 су пе не ка ши ке ка каа, 3 ја је та, 9 
ка ши ка ше ће ра, 130 мл мле ка, 
130 мл уља, 250 г ви ша ња,  пра-
шак за пе ци во, ва ни лин ше ћер. 

При пре ма: Из мик са ти ја ја, 
ва ни лу, ше ћер и ка као за тим 
до да ти мле ко, уље и бра шно ко је 
смо прет ход но сје ди ни ли са пра-
шком за пе ци во и све за јед но 
уму ти ти. Сме сом на пу ни ти 2/3 
ка лу па за про ји це/ма фи не ко је 
смо пре то га под ма за ли мар га ри-
ном и по су ли бра шном. На по вр-
ши ну ста ви ти ви шње. Пе ћи у 
за гре ја ној рер ни на 200 °Ц око 
15так ми ну та. 
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У Шиду је про те клог викен да одр-
жа на 20. по реду мани фе ста ци ја 
„Срем ски сви њо кољ и коба си ци-

ја да“. И ове годи не уче сни ци су се так-
ми чи ли у брзој обра ди меса, пра вље њу 
срем ске коба си це, као и у брзом једе њу 
коба си це. Дру гог дана так ми че ња, иза-
бра на је и нај бо ља у нај у ку сни ја сува 
фер мен ти са на коба си ца. 

Осим уче сни ка из Срби је, на ово го ди-
шњој мани фе ста ци ји уче шће су узе ли и 
број ни гости из сусед них зема ља: Удру-
же ње сала ма ра из Сев ни ца, Удру же ње 
„Злат на шај ба“ из Само бо ра, Удру же-
ње „Све ти Петар“ из Истре са Хва ра, 
као и гости из Сло вач ке, Сло ве ни је и 
Мађар ске. Срем ску коба си ци ја ду отво-
рио је пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић поже лев ши свим так ми-
ча ри ма добре резул та те иста кав ши да 
ће Општи на Шид и убу ду ће подр жа ва ти 
орга ни зо ва ње ове тра ди ци о нал не мани-
фе ста ци је у Шиду. Пре ма речи ма орга-
ни за то ра, вели ки зна чај за њих је, али и 

за сам град Шид, што се већ 20 годи на 
одр жа ва Коба си ци ја да у Шиду и што је 
из годи не у годи ну број посе ти ла ца све 
већи.

- Тако ђе вели ки зна чај је у томе што 
смо дожи ве ли да се бренд срем ске 
коба си це чуо на дале ко. Захва љу ју ћи 
овој тра ди ци о нал ној мани фе ста ци ји и 
Шид је постао познат не само у Срби ји 
него и у дру гим земља ма у реги ји где се 
коба си ца тако ђе кон зу ми ра. Бренд наше 
срем ске коба си це се на наше вели ко 
задо вољ ство про ши рио и ван гра ни ца 
нашег Сре ма, тако да могу бити задо во-
љан како са при пре мом тако и са самим 
одр жа ва њем мани фе ста ци је и број ним 
гости ма и при ја те љи ма који су дошли 
овде да нас подр же и да се дру же са 
нама - иста као је пред сед ник орга ни за-
ци о ног одбо ра „Срем ског сви њо ко ља и 
коба си ци ја де“ Ста ни слав Ђиер чан.

Осим при ја те ља из Сло вач ке, Тури-
је, Мађар ске, ово го ди шњи гости били 
су чла но ви Удру же ња „Злат на шај ба“ из 
Само бо ра, при ја те љи СКУД „Јед но та“ из 
Шида, који тако ђе сва ке годи не уче ству-
ју на њихо вој мани фе ста ци ји, „Сала ми-
ја ди“ у Само бо ру.

- Дра го ми је што смо и ове годи не у 
Шиду са нашим при ја те љи ма како бисмо 
зајед но са њима про сла ви ли њихов 
вели ки јуби леј, 20 годи на посто ја ња и 
одр жа ва ња ова кве мани фе ста ци је. То је 
за сва ку похва лу. Ми смо овде у Шиду 
при сут ни већ десе так годи на и на неким 
прет ход ним мани фе ста ци ја ма уче ство-
ва ли смо и као так ми ча ри. Пред став-
ни ци из Шида на нашој мани фе ста ци ји 
пред ста вља ју сво ју срем ску кухи њу, јер 
ми насто ји мо пред ста ви ти гастр о но ми ју 
оних орга ни за ци ја са који ма ми сара ђу-

је мо. Шиђа ни увек иза зо ву вели ку пажњу 
наших посе ти ла ца а осим тога што има-
мо сли чан хоби и инте ре со ва ња, ми смо 
изме ђу себе ство ри ли чвр ста при ја тељ-
ства која нијед на поли ти ка не може да 
сру ши. Пре неко ли ко дана одр жа ли смо 
први међу на род ни саста нак у Само бо ру 
на којем су се поја ви ли пред став ни ци 
свих оних држа ва који одр жа ва ју ова кве 
и слич не мани фе ста ци је. То је сада јед-
на вели ка поро ди ца, пред став ни ци пет 
зема ља са 11 удру же ња. Акце нат на том 
састан ку је упра во био на посе ћи ва њу 
јед ни дру гих и зато смо ми изме ђу оста-
лог овде - иста као је пред сед ник Удру-
же ња „Злат на шај ба“ Дубрав ко Видуч.

Про стор испред Спорт ске хале у 
Шиду и ове годи не био је резер ви-
сан за број не изла га че сухо ме сна-

тих про из во да како из Сре ма тако и из 
оста лих гра до ва из Срби је. На ово го ди-
шњој мани фе ста ци ји, због кри те ри ју ма 
које нала жу европ ски стан дар ди, није 
било так ми че ња у шуре њу сви ња. 

М. Н.

На број ним штан до ви ма, посе ти о ци су 
могли да про ба ју али и да купе, раз не 
дели ка те се сухо ме сна тих про из во да: 
коба си це, куле ње, сла ни ну, чвар ке. Један 
штанд оку пи рао је посеб ну пажњу, јер су 
на њему били изло же ни при пре мље ни 
мор ски пло до ви, лиг ње, похо ва на хобот-
ни ца, које су посе ти о ци са задо вољ ством 
про ба ли. Гости са Хва ра по дру ги пут 
дола зе на Коба си ци ја ду у Шиду, како би 
се пред ста ви ли Шиђа ни ма, са сво јим тра-
ди ци о нал ним јели ма.

У так ми че њу у брзој обра ди меса побе-
ди ла је еки па „Агро шид“. У дисци пли ни 
брзог једе ња коба си ца побе ду је однео 
Љуби ша Попо вић из Србо бра на, док је у 
пра вље њу све жих коба си ца нај бо ља еки-
па била „Дру штво добрих при ја те ља“ 
Јови це Буро је вић из Шида. У так ми че њу 
за нај бо љу суву коба си цу прво место 
осво јио је Кон стан тин Лема ић, док је Пре-
драг Лема ић добио брон за ну меда љу за 
осво је но тре ће место. Добит ник дру гог 
места није се поја вио на про гла ше њу нај-
бо љих.

Мор ски пло до ви

Побед ни ци 

СРЕМ СКА КОБА СИ ЦИ ЈА ДА У ШИДУ

Јубиларне забијачке

РЕПОРТАЖА



NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVII

15. FEBRUAR 2017. • BROJ 791 • CENA 50 DINARAM

SPORT I POLITIKA:
Ostavka predsednika
Fudbalskog saveza 
Aleksandra Umeti}a

MITROVA^KA APOTEKA:
Na korak od kraha

ALEKSANDAR OMEROVI]:
Pazova~ki Dom zdravqa 

me|u tri najboqa u Srbiji

„DIFOVSKA MAFIJA“: Profesori pqa~kaju |ake u mitrova~kim {kolama

ШИД: Најбољи спортисти
У са ли Скуп шти не оп шти не Шид, у пе-

так 10. фе бру а ра, до де ље на су при-
зна ња за нај бо ље спор ти сте, спор-

тист ки ње и спорт ске еки пе у 2016. го ди ни. 
Успе шне спор ти сте по здра вио је пред сед-
ник Оп шти не Пре драг Ву ко вић, ис та кав ши 
том при ли ком да му је ве ли ко за до вољ-
ство што мо же да ви ди ве ли ки број мла-
дих љу ди ко ји се ба ве спор том. Та ко ђе, 
за хва лио се и ме диј ској ку ћи Ко пер ни кус 
Ра дио-те ле ви зи ји Шид ко ја је на ста ви ла 
тра ди ци ју уру чи ва ња на гра да нај у спе шни-
јим спор ти сти ма.

- Ми смо јед на од рет ких оп шти на ко-
ја има ма ли бу џет, а из два јамо три од сто 
сред ста ва из бу џе та за спорт. У на шој оп-
шти ни по сто ји бли зу 50 ре ги стро ва них 
спорт ских клу бо ва и то је јед на озбиљ на 

оба ве за ко ју ми као Оп шти на пре ма њи ма 
има мо и тру ди мо се да што пра вил ни је и 
по ште ни је рас по ре ди мо сред ства ка ко би 
сви мо гли да се ба ве спор том. Јер спорт 
ни је са мо при ви ле ги ја бо га тих не го свих 
љу ди ко ји жи ве на те ри то ри ји шид ске оп-
шти не. За то ће мо се тру ди ти да што ви ше 
по мог не мо раз вој спор та, да на ши спор ти-
сти и клу бо ви бу ду још бо љи. Дра го ми је 
што Шид иако је ма ло ме сто, има два ре-
пре зен та тив ца и искре но се на дам да ће 
ова го ди на за све вас би ти још успе шни ји 
- ис та као је Пре драг Ву ко вић.

За нај бо љег спор ти сту у 2016. го ди ни 
про гла шен је Го ран Смо лић, члан КК „Фи-
лип Ви шњић“ Ви шњи ће во, члан ка дет ске 
али уско ро и омла дин ске се лек ци је Ка ја-
ка шке ре пре зен та ци је Ср би је. За нај бо љу 

спор тист ки њу иза бра на је Ма ри ја Тан цик, 
чла ни ца БК „Јед но та“ Шид. 

По ред на гра да за нај у спе шни је спор ти-
сте и спорт ске еки пе, по тра ди ци ји уру че-
не су и пла ке те за за слу жне спорт ске рад-
ни ке, као и за спорт ске ор га ни за ци је ко је 
су по сти гле ре зул та те у дру гим обла сти-
ма, осим оног так ми чар ског. За нај бо љег 
спорт ског рад ни ка про гла шен је Сло бо дан 
Ра до ва но вић из БК „Јед но та“ Шид. У по је-
ди нач ној кон ку рен ци ји код ка де та - омла-
ди на ца ово го ди шње при зна ње у му шкој 
кон ку рен ци ји по нео је мла ди Ла зар Ћа-
лић, члан Бо ћар ског клу ба „Фру шка го ра“ 
из Ер де ви ка. Код де вој чи ца ово го ди шње 
при зна ње оти шло је у ру ке Јо ва ни Са вић, 
чла ни ци КК „Шид“ ко ја је на број ним так ми-
че њи ма у зе мљи и ино стран ству, осво ји ла 
пре гршт ме да ља. 

У ка те го ри ји нај у спе шни јих спорт ских 
еки па ме сних за јед ни ца, за нај бо љу 
про гла ше на је ОФК „Бин гу ла“, ко ја је 

јесењи пр ва к Општинске фудбалске лиге 
Шид. За нај бо љу му шку спорт ску еки пу 
про гла шен је Од бој ка шки клуб „Шид“, док 
је ти ту лу нај у спе шни је жен ске спорт ске 
еки пе по не о ЖОК „Макс“ Шид. Нај бо ље 
омла дин ске еки пе су БК „Јед но та“ Шид, а 
му шка СТК „Пар ти зан“ Шид. При зна ње за 
нај бо ље школ ско - спорт ско дру штво уру-
че но је Основ ној шко ли „Срем ски фронт“ и 
Гим на зи ји „Са ва Шу ма но вић“, док је спорт-
ска еки па „Ср би ја воз“ Шид, про гла ше на за 
нај бо љу рад нич ко - спорт ску еки пу. Спе ци-
јал не пла ке те уру че не су Ми ла ну Ко тар ли-
ћу, ко ме је уру че на на гра да за жи вот но де-
ло, за тим ФК „Рад нич ки“ Шид за из град њу 
спорт ских обје ка та и ПСД „Же ле зни чар“  
Но ви Сад по дру жни ца Шид, ко ја је Но во-
го ди шњи шид ски ма ра тон увр сти ла ме ђу 
нај бо ље спорт ско - ре кре а тив не ма ни фе-
ста ци је у на шој зе мљи.
 М. Н.

На гра ђе ни ис ти чу да их до би је на при-
зна ња мо ти ви шу да на ста ве и да ље 
успе шно да се ба ве спор том. 

– Осе ћај је фан та сти чан кад по не сеш 
ова кву ти ту лу. Ова на гра да ће ми би ти 
са мо до дат ни мо тив у да љем ра ду, ка ко 
би и у бу дућ но сти би ла под јед на ко успе-
шна – ре кла је Ма ри ја Тан цик, нај бо ља 
спор тист ки ња шид ске оп шти не у про-
шлој го ди ни. 

Са њом се сла же и Го ран Смо лић, ко-
ји је про гла шен за нај бо љег спор ти сту у 
2016.

– Ова на гра да ми зна чи мно го и ве о ма 
сам за до во љан што ми се труд ис пла-
тио. Тре ни рам већ се дам го ди на сва ко-
днев но и мно го тру да и љу ба ви сам уло-
жио у овај спорт. И у на ред ном пе ри о ду 
ћу се тру ди ти да бу дем под јед на ко успе-
шан ако не и још бо љи. Циљ ми је да 

уђем у ју ни ор ску ре пре зен та ци ју Ср би је 
и да уче ству јем на Европ ском пр вен ству 
у Бе о гра ду ове го ди не – из ја вио је Смо-
лић.

На гра да за жи вот но де ло при па ла је 
Ми ла ну Ко тар ли ћу – Ка ри ки.

– На гра да за жи вот но де ло ми пу но 
зна чи. Ја имам 72 го ди не, а ка да си у 
тим го ди на ма, сва ка па жња пу но зна чи. 
Овај гест љу ди ко ји су ме се се ти ли, ми 
нео пи си во пу но зна чи. За хва лио бих се 
сви ма они ма ко ји су ме пред ло жи ли за 
ову на гра ду. Од ма лих но гу сам по чео 
да се ба вим спор том и не ма спор та ко-
ји ни сам про бао да тре ни рам. На кра ју 
сам се ипак нај ви ше по све тио ру ко ме ту. 
Дра го ми је што сам до био ово при зна ње 
и не ма ре чи ко јим би се мо гао за хва ли-
ти они ма ко ји су ме ода бра ли – ре као је 
Ко тар лић.

Труд се ис пла тио

Нај бо љи спор ти сти шид ске оп шти не


