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На све ча но сти упри ли че ној про шлог 
пет ка, 26. фе бру а ра у ја пан ској ам
ба са ди у Бе о гра ду, све ча но је пот

пи сан уго вор о до на ци ји Вла де Ја па на 
Оп шти ни Шид, у из но су од 175.000 евра. 
Уго вор су пот пи са ли ам ба са дор Ја па на 
у Ср би ји Ђу и ћи Та ка ха ра и пред сед ник 
Оп шти не Шид Ни ко ла Ва сић. Ова до на
ци ја до де ље на је у скло пу по мо ћи Вла де 
Ја па на оп шти на ма Ср би је ко је су по го ђе
не из бе глич ком кри зом: Ши ду, Бу ја нов цу, 
Бо си ле гра ду и Ди ми тров гра ду, као и до
мо ви ма здра вља у Пре ше ву и Тр го ви шту, 
а ње на укуп на вред ност је ве ћа од по ла 
ми ли о на евра.

Ње го ва ек се лен ци ја, ам ба са дор Ја па
на Ђу и ћи Та ка ха ра је у свом по здрав ном 
обра ћа њу из ра зио уве ре ње да ће до на
ци ја ја пан ске вла де по мо ћи уна пре ђе њу 
хи ги је не, здрав стве не и за шти те жи вот не 
сре ди не уоп ште, оп шти на ма ко је се на ла
зе на из бе глич кој ру ти. Он је под се тио да 
је Вла да Ја па на, од 1999. го ди не до да
нас, фи нан си ра ла 180 про је ка та ло кал
них са мо у пра ва у вред но сти од 11 ми ли о
на евра за уна пре ђе ње ква ли те та жи во та 
ста нов ни штва. У истом пе ри о ду, укуп на 
по моћ Ја па на Ср би ји из но си 490 ми ли о
на евра.

– Ја пан ви со ко це ни од го во ран од нос 
Ср би је пре ма из бе гли ца ма – на гла сио је 
ам ба са дор Та ка ха ра, ко ји је из ра зио уве

ре ње да ће ме ди цин ске услу ге, во до снаб
де ва ње и бо ља хи ги је на ути ца ти на бо љи 
ква ли тет жи во та у сре ди на ма ко ји ма су 
упу ће не до на ци је.

Пред сед ник Оп шти не Шид Ни ко ла Ва
сић из ра зио је за хвал ност Вла ди Ја па на 
на до на ци ји вред ној 175.000 евра, ко ја је 
до де ље на јав ним ко му нал ним пред у зе
ћи ма Стан дард и Во до вод, као и шид ском 
До му здра вља. Он је по звао ја пан ског ам
ба са до ра да по се ти Шид и уве ри се у ре а
ли за ци ју до ни ра них сред ста ва.

Ди рек тор Стан дар да Пре драг Ву ко вић 
из ра зио је ве ли ко за до вољ ство вред ном 

до на ци јом за ку по ви ну ка ми о на сме ћа ра, 
јер се во зни парк овог јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа на ла зи у ло шем ста њу. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, овај ка ми он за од воз 
сме ћа ко шта 120.000 евра.

На до на ци ји су се за хва ли ли ди рек тор 
Во до во да Алек сан дар Јо ва но вић, ко ји је 
на гла сио да ће ка ми он ци стер на са пи ја
ћом во дом, мно го зна чи ти шид ској оп шти
ни, а об зи ром да је ова квих во зи ла ма ло 
у Сре му, као и ди рек тор До ма здра вља у 
Ши ду Кр сто Ку реш, ко ји је до био до на ци ју 
за ку по ви ну са ни тет ског во зи ла.
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Од 18. фебруара, полицијске снаге обезбеђују 
здравствене установе широм Србије. Кап је прелила 
чашу 16. прошлог месеца, након што је муж 

пацијенткиње у Гинеколошко акушерској клиници Народни 
фронт у Београду, физички напао њеног ординирајућег 
лекара, пошто је жена која се налазила пред порођајем 
наводно послата кући на лични захтев. Лекар са пар 
масница на лицу, причао је пред те-ве камерама да је био 
нападнут од мужа пацијенткиње, објашњавајући да клиника 
није затвор и да се у њој нико не може држати мимо 
сопствене воље. Није прошло ни дан-два од тог догађаја, а 
на страницама београдске штампе појавила се и друга 
страна ове приче, у којој муж отпуштене пацијенткиње 
тврди да је уствари лекар напао физички њега, да је 
његова жена из болнице била малтене најурена, пошто је 
била сексуално узнемиравана и тако даље итд. Муж 
несрећне жене такође је пред новинарима показивао своје 
маснице, као доказ да је лекар физички напао њега, након 
што се дрзнуо да брани част супруге.

Како год, ствар ће се, судећи по масницама, морати 
решавати на суду. Ко је први потегао шаку није неважно, 
али ни једино мериторно. Што се пак саме жене тиче, не 
бива баш да жена која је пред порођајем, без пуке потребе 
напушта болницу. Е сад, да ли је доктор ту нешто хтео од 
дотичне госпође, па је љутити муж одреаговао као 
мушкарац који има право и обавезу да заштити жену од 
сексуалног напасника, распетљаће се ваљда пред 
надлежним институцијама. Истина је да инцидентних 
примера на релацији између пацијената и медицинских 
радника има, али могло би се рећи да она није једносмерна. 
Наравно, нико ником не даје за право да на било кога 
физички насрне, али постоји ту и нешто што медицински 
радници понекад заборављају. А то је да се они, како то 
има обичај да понекад каже директор митровачког Дома 
здравља др Душко Маџић, баве услужном делатношћу, а да 
ту њихову услугу плаћају пацијенти, који за узврат не 

очекују лекарску површност и бахатост медицинског 
особља. Посебно не њихову лењост и „немање времена“ за 
болесника, која иде дотле да су „сестрицама“ важније 
врцкања у танга гаћицама и минићима, а вођење рачуна о 
вештачким ноктима и шминки прече него брига о завојима и 
инјекцијама. Да не говоримо о маратонским редовима и 
роковима за заказивање најобичнијег прегледа.

Има, руку на срце инцидената и у приватним клиникама, 
потврђује директор Поликлинике Перуновић др Драган 
Шојић, али то су ретки случајеви. Зато, треба питати 
докторе и њихово сестринско и друго особље, шта их то 
спречава да напусте лагодан државни посао и оду у 
приватнике, ако већ толико не могу да смисле оне од чијег 
новца живе?  

Бели лекарски мантил и бела конобарска блуза нису 
исто, али је принцип сличан. Гост је увек у праву, па 
макар то био и пацијент. Конобари то врло добро 

знају, зато су ретко изложени нападима. Уосталом, 
замислите да вам конобар донесе нешто што нисте 
наручили, то свакако не може бити оправдање да му 
опалите ћушку. Једноставно, промените кафану. То је врло 
просто, а конобари најбоље знају шта је живот без 
бакшиша. Замислите да у свакој кафани дежура полицијска 
патрола, ко би тамо излазио. Уосталом, каква је то држава 
у којој оне који живе од нашег пореза, полиција чува од нас 
који тај порез плаћамо!? Перверзно? Прилично!

Једино решење је да исти третман имају и приватна и 
државна болница. Па да пацијенти могу да бирају где ће се 
лечити за своје паре и ко је према њима љубазнији. Чак би 
и носом-небо-парајуће дежурне сестрице, више бринуле о 
пацијентима него о вештачким ноктима и оним конфетама 
од гаћа. Танга гаћице и вештачки нокти јесу секси, али не 
уз болничку униформу. Осим ако се оне које их носе на 
послу, не слажу са оним мушкошовинистичким вицем да је 
са дежурне сестре могуће скинути једино дежурног 
доктора?  

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД
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По ли циј ске па тро ле од 18. фе бру а-
ра стал но су при сут не у здрав-
стве ним уста но ва ма, ка ко би се на 

тај на чин за у ста вио та лас на си ља ко јем 
су здрав стве ни рад ни ци из ло же ни у 
по след ње вре ме. 

Ово је до го во ре но у ди рект ној ко му ни-
ка ци ји ми ни стра здра вља Зла ти бо ра 

Лон ча ра и ми ни стра уну тра шњих по сло-
ва Не бој ше Сте фа но ви ћа, на кон још 
јед ног на па да на ле ка ра на рад ном 
ме сту, ко ји се до го дио 16. фе бру а ра, у 
ве чер њим ча со ви ма у ГАК На род ни 
фронт.

Иако је до са да шњом са рад њом два 
ми ни стар ства већ би ло ус по ста вље но 

да по ли циј ске па тро ле че шће оби ла зе 
здрав стве не уста но ве по ка за ло се да то 
у овом мо мен ту ни је до вољ но и да 
на сил ни ци и да ље не пре за ју од фи зич-
ких на ср та ја на ме ди цин ске рад ни ке.

По ред на ве де не ме ре, до го во ре но је 
да се убр за ју већ ини ци ра не из ме не 
за кон ских про пи са, ка ко би се овај про-

Ко ће за шти ти ти па ци јен те?
За па ци јен те ко ји пла ћа ју здрав стве но оси гу ра ње и са мим тим иду код др жав ног 

ле ка ра на пре глед, по ра зно је то што че ка ју ме се ци ма на пре глед или опе ра ци ју, а 
као со на ра ну од са да ће сва ки њи хов ко рак у ор ди на ци ји над зи ра ти по ли ца јац

Пре ма по след њим ре зул та ти ма ис тра-
жи ва ња, Европ ски здрав стве ни 
по тро шач ки ин декс за 2015. го ди ну 

ран ги рао је Ср би ју на 30. ме сто ме ђу 35 
здрав стве них си сте ма по ква ли те ту и 
до ступ но сти услу га за па ци јен те. Од мак-
си мал них 1.000 по е на Ср би ја је осво ји ла 
554, а нај бо љи ре зул тат оства ри ла је у 
ка те го ри ји „Пра ва и оба ве ште ност па ци је-
на та“ где је до би ла 104 од мо гу ћих 150 
по е на. Ло ше оце не до би је не су, из ме ђу 
оста лог, за сла бу пре вен ци ју бо ле сти 
узро ко ва них пу ше њем, крв ним при ти ском, 
опе ра ци ју ка та рак те, тран сплан та ци ју 
бу бре га, бри гу о ста ри ма и ко руп ци ју. Иза 
Ср би је су оста ли Бу гар ска, Ру му ни ја, 
Ал ба ни ја, Пољ ска и Цр на Го ра док су 
успе шни је би ле Сло ве ни ја (15), Хр ват ска 
(16) и Ма ке до ни ја (18).

М но ви не су пи са ле о гре шка ма ле ка ра 
из Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци 
ко је су па ци јен те ко шта ле жи во та, ду гим 
ли ста ма че ка ња на пре глед, бак те ри ји 

кло стри ди јум у бол нич ким оде ље њи ма, 
не до стат ку ме ди цин ског ма те ри ја ла и 
слич но. 

Гра ђа ни су не за до вољ ни, јер ве ћи на 
сма тра да су че сто и они из ло же ни на па-
ди ма од стра не ле ка ра, ме ди цин ских тех-
ни ча ра, па чак и обич них спре ма чи ца ко је 
су за по сле не у овим здрав стве ним уста но-
ва ма.  

Под се ти мо се при че Гор да не Ша рац из 
Ер де ви ка, чи ји је муж Ми лан Ша рац пре-
ми нуо 6. мар та 2014. у Оп штој бол ни ци у 
Срем ској Ми тро ви ци од ин фарк та ми о кар-
да. Због то га што ни је имао нов ца за ана-
ли зе шти та сте жле зде у при ват ној ла бо ра-
то ри ји, јер у др жав ној ни су има ли ре а ген-
се, ста ње му се од 22. ја ну а ра (ка да је 
ура ђен пре глед) на гло по гор ша ло и 
по след њег фе бру ар ског да на до жи вео је 
ин фаркт, а не ко ли ко да на ка сни је је и 
умро.

- До шло је та кво вре ме да си ро ти ња 
уми ре, јер не ма нов ца да пла ти при ват не 

ле ка ре – го во ри ла је Гор да на Ша рац.
О че ка њу на пре глед не тре ба ни го во-

ри ти. Да би оти шли код га стро ен те ро ло га 
по треб но је да че ка те ми ни мал но три 
ме се ца на пре глед, осим на рав но уко ли ко 
не ма те не ку ве зу да вас уба ци пре ко ре да. 

- Кр ва рим на де бе ло цре во, ура дио сам 
фоб тест за ра но от кри ва ње ра ка де бе лог 
цре ва и био је по зи ти ван. До био сам упут 
за га стро ен те ро ло га, а ка да сам оти шао 
да за ка жем се стре на шал те ру су ми 
ре кле да за три ме се ца зо вем да ми ка жу 
ка да ћу би ти пре гле дан. Ја их пи там ко ли-
ко ду го на пре глед че ка ју они ко ји ни су 
по зи тив ни на овај тест, а оне ми ка жу да 
та кви па ци јен ти че ка ју го ди ну да на на пре-
глед – при ча је дан од не за до вољ них 
Ми тров ча на и по ста вља пи та ње ко ће 
ње га за шти ти од без о бра зних и дрч них 
ме ди цин ских се ста ра на шал те ру.

Код ко жног ле ка ра у Оп штој бол ни ци у 
Срем ској Ми тро ви ци на пре глед се че ка 
ме сец да на, а за кра ће вре ме се до би је 

Полиција чува ле ка ре од
незадовољних па ци је на та
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УВЕК ЈЕ БИ ЛО ИН ЦИ ДЕ НА ТА: Ди рек тор До ма здра вља др Ду шко Ма џић,
на чел ник Хит не по мо ћи др Ми о драг Чу ту рић и глав на се стра Ве сна Жам бок

тер мин код спе ци ја ли сте дер ма то ве не ро-
ло ги је ре ци мо у Кли нич ком цен тру Вој во-
ди не. Ми тро вач ки дер ма то лог не ма основ-
но сред ство за рад, дер ма то скоп за пре-
глед мла де жа, па су па ци јен ти при ну ђе ни 
да пре глед оба ве у при ват ној ор ди на ци ји, 
у ко јој пре глед свих мла де жа по те лу 
ко шта три ча вих 12.000 ди на ра. А исти ти 
па ци јен ти пла ћа ју здрав стве но оси гу ра ње 
и на рав но да су не за до вољ ни услу гом ко ја 
им се пру жа у др жав ној уста но ви. 

На ул тра звук дој ки и ма мо гра фи ју се 
та ко ђе че ка по не ко ли ко ме се ци, до тад 
они ко ји ма се жу ри мо ра ју пре глед да пла-
те у при ват ним по ли кли ни ка ма, на рав но 
уко ли ко су у мо гућ но сти, или да се про сто 
по ми ре са чи ње ни цом да ће се њи хо во 
здрав стве но ста ње по гор ша ти док не до ђу 
на ред за пре глед. 

- Стра шно је кад ми ле кар пре по ру чи 
пре глед у при ват ној кли ни ци јер у на шој 
бол ни ци не ра де од ре ђе не ана ли зе, а 

ка да одем на при ват ни пре глед ко ји 
мо рам по себ но да пла ћам, та мо ме са че-
ка та иста док то ри ца, ко ја хо но рар но 
те зга ри код при ват ни ка – при ча за М но ви-
не труд ни ца из Срем ске Ми тро ви це, ко ја 
не же ли да јој се по ми ње име.  

На ша са го вор ни ца ка же да је у при ват-
ној по ли кли ни ци за дабл тест мо ра ла да 
по тро ши око пе де сет евра, иако су труд-
ни це по за ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу 
осло бо ђе не пар ти ци па ци јe. Дру гим ре чи-
ма, мо ра ла је да пла ти јер ми тро вач ка 
бол ни ца не ра ди хор мон ску ана ли зу, а 
ле кар из др жав не здрав стве не уста но ве, 
ко ји ју је упу тио у по ли кли ни ку у ко јој 
те зга ри при ват но, пре по ру чио јој је да 
по но во, овај пут о свом тро шку, ура ди 
ул тра звук, јер је на вод но „ов де бо ља апа-
ра ту ра“.

На рав но да бо ле сне и нер во зне па ци-
јен те нер ви ра ју ме ди цин ске се стри це у 
крат ким сук њи ца ма и са ду гим нок ти ма 
ко је се на пир ли та не шет ка ју по бол нич ком 
кру гу и ми сле да су бо гом да не. Исто та ко 
уба ци ва ња пре ко ре да, че ка ње по цео 
дан да би био пре гле дан, непо што ва ње 
ту ђег вре ме на, све су то ства ри ко је мо гу 
да из нер ви ра ју па ци јен те. То, на рав но не 
зна чи да за то што смо не за до вољ ни од но-
сом ме ди цин ског осо бља пре ма на ма, 
тре ба да се шет ка мо по ход ни ци ма са 
но жем у ру ци и ту че мо док то ре. Али ко ће 
и ка ко ће нас за шти ти ти од ова квог здрав-
стве ног си сте ма?!

блем што ефи ка сни је ре шио на си стем-
ски на чин.

Из По ли циј ске упра ве Срем ска Ми тро-
ви ца ка жу да, на кон до го во ра ми ни стра 
по ли ци је Не бој ше Сте фа но ви ћа и ми ни-
стра здра вља Зла ти бо ра Лон ча ра, по ли-
циј ски слу жбе ни ци че шће оби ла зе све 
здрав стве не ста ни це на те ри то ри ји Гра-
да Срем ска Ми тро ви цa, од ам бу лан ти 
До ма здра вља, до Оп ште бол ни це и 
Слу жбе Хит не по мо ћи. По ли ци ја ће при-
ли ком оби ла ска здрав стве них уста но ва 
ула зи ти у објек те, за др жа ва ти се и 
вр ши ти оп сер ва ци ју, на рав но уко ли ко 
до ђе до не ких ин ци де на та од мах ће и 
ре а го ва ти. Због не до вољ ног бро ја по ли-
ца ја ца два де сет че тво ро ча сов но де жур-
ство у до мо ви ма здра вља и бол ни ци је 
не мо гу ће. 

Из ми тро вач ког До ма здра вља ка жу 

да су и ра ни је има ли до бру са рад њу са 
по ли ци јом, а да је на кон ових ин ци де на-
та до го во ре но да по ли циј ски слу жбе ни-
ци че шће оби ла зе пунк то ве До ма здра-
вља и Слу жбу Хит не по мо ћи, у ко јој се и 
нај че шће до га ђа ју ин ци ден ти.

- Ра дио сам у Хит ној пре 30 го ди на и 
увек је би ло на па да, али мо жда не то ли-
ко уче ста лих као што је са да. Да нас је 
мно го ви ше ма нич них ста ња, мно го 
ви ше де пре си ја. Не спо ра зу ма има сва-
ко днев но у ко му ни ка ци ји, без об зи ра ко 
је ини ци рао тај не спо ра зум, да ли здрав-
стве ни рад ник или ко ри сник услу ге, али 
се ра ни је ма ло исва ђа ју и ћао, а са да се 
од мах по те жу но же ви. Да нас је на род у 
те шком ста њу, сва ки пе ти је де пре си ван. 
Има ли смо због то га са ста нак са по ли-
ци јом, а про блем До ма здра вља у Срем-
ској Ми тро ви ци кон крет но је тај што смо 

до ста раз у ђе ни, има мо 19 здрав стве них 
ста ни ца по се ли ма и се дам здрав стве-
них ста ни ца у гра ду. Не ма мо ни ка кво 
обез бе ђе ње или пор тир ску слу жбу упра-
во због раз у ђе но сти. Је ди ни на чин је да 
ин тер вент на па тро ла, ко ја се во за по 
гра ду, оби ла зи и на ше пунк то ве и да 
бу де мо у по зи ци ји да мо же мо да их 
на зо ве мо и да они стиг ну за две три 
ми ну те уко ли ко до ђе до не ког про бле ма 
– ка же за М НО ВИ НЕ ди рек тор ми тро-
вач ког До ма здра вља др Ду шко Ма џић.

Др Ми о драг Чу ту рић, на чел ник Хит не 
по мо ћи у Срем ској Ми тро ви ци ка же да 
се ни он, а ни ње го ве ко ле ге не осе ћа ју 
без бед но на по слу. Сва ко днев но се 
су сре ћу са ра зним не при јат но сти ма, али 
се тру де да ре ше те кон фликт не си ту а-
ци је. Он ис ти че та ко ђе од лич ну са рад њу 
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са По ли циј ском упра вом Срем ска 
Ми тро ви ца, ко ја им је увек из ла зи ла у 
су срет и до ла зи ла по њи хо вом по зи ву.

- Не при јат но сти има. Ми смо, као Хит-
на по моћ до дат но из ло же ни тим не при-
јат но сти ма. Увек је би ло де ви јант ног 
по на ша ња и де пре си ја ка да је кри за, а 
ов де је 25 го ди на фи нан сиј ска кри за. У 
кри зним вре ме ни ма ис пли ва све што 
ни је до бро у дру штву, а ка ко се дру штво 
бра ни, па та ко што санк ци о ни ше та кве 
по ступ ке. Ми се ов де не ће мо шти ти од 
сво јих па ци је на та, ми иде мо ме ђу њих, 
во зи мо их њи хо вим ку ћа ма, при ла зи мо 

им ка да им ни ко не би при шао. Не ра ди 
се ту о ства ра њу ба ри је ра из ме ђу нас и 
па ци је на та, већ о то ме да има мо нор-
мал не усло ве за рад, што ми са да не ма-
мо. По здра вљам ак ци ју по ли ци је, сва ка 
по моћ је до бро до шла, са мо је пи та ње 
ко ли ко они има ју ре сур са и мо ћи да ово 
ис пра те. Ми са По ли циј ском упра вом 
Срем ска Ми тро ви ца има мо из у зет но 
до бру са рад њу. Ни је би ло при ме ра у 
прак си да је ле кар имао не при јат но сти, 
по звао по ли ци ју, а да они ни су до шли и 
ре ши ли про блем. Ја бих во лео да они 
мо гу да сто је по ред ме не кад год пре гле-

дам па ци јен та, али то је по ме ни не мо гу-
ће – ка же др Чу ту рић. 

Глав на се стра До ма здра вља Срем-
ска Ми тро ви ца Ве сна Жам бок ис ти че да 
је про бле ма увек би ло, али да су нај ско-
ри ја уби ства и на па ди на здрав стве не 
рад ни ке, са да при ву кли ве ћу па жњу јав-
но сти, јер су о овим ин ци ден ти ма из ве-
шта ва ли сви ме ди ји. 

О мо гу ћим ре ше њи ма овог про бле ма, 
ка да је у пи та њу Хит на по моћ, др Чу ту-
рић ка же:

- Ја се не осе ћам без бед но на по слу, 
али ни у др жа ви у ко јој жи вим. У Хит ну 
ула зи ко ка ко хо ће, за раз ли ку од ба на ка 
и по шти, где мо ра да се че ка у ре ду и 
по шту је жу та ли ни ја. Мо гла би се ре ци мо 
уве сти елек трон ска кар ти ца, то је вр ло 
јеф ти но, па вам иза ђе на дис пле ју ко је 
уоп ште ушао у бол нич ки круг и увек 
би сте зна ли ко ту мо же би ти опа сан. 
На ма је нај леп ше ка да нам па ци јен те 
до во ди по ли ци ја, ми смо та да обез бе ђе-
ни, јер су ти па ци јен ти нај о па сни ји. Али, 
шта је са оним па ци јен ти ма ко ји ни су хте-
ли да уда ре док то ра, има и то га, ја ко је 
пу но афек тив но сти. Они на Хит ну до ла зе 
но ћу, где се вр ши три ја жа, ко ју ми ра ди-
мо на ход ни ку. Ар хи тек тон ско ре ше ње, 
да не ко мо же ући, ста ти на јед но ме сто и 
ту са че ка ти свој ред, па он да ући на пре-
глед и би ти три ја жи ран, то би за нас би ло 
ре ше ње. Ти де та љи би на ма до не ли ве ћу 
си гур ност на по слу – на во ди др Чу ту рић.

Да ли ће по ја ча но при су ство по ли ци је 
ус пе ти да очу ва ред у здрав стве ним 
уста но ва ма, по ка за ће вре ме. 

Би ља на Се ла ко вић

На кон ста та ци ју аутор ке ових ре до ва да 
као што има нер во зних, ба ха тих и без о бра-
зних па ци је на та, исто та ко има та квих и 
ле ка ра и тех ни ча ра, др Чу ту рић и др 
Ма џић ка жу:

- Ко му ни ка ци ја је дво смер на, али мо ра-
те схва ти ти да тај па ци јент до ла зи код 
јед ног ле ка ра, а да тај ле кар при ми њих у 
то ку но ћи од 80 до 100 – на во ди др Ми о-
драг Чу ту рић. 

Ди рек тор До ма здра вља др Ду шко 
Ма џић ка же да се здрав стве ни рад ни ци 
на ла зе у про бле му, као и оста так на ци је. 

- Ми се не раз ли ку је мо од дру гих, и на ши 
рад ни ци стре пе за по сао, јер их че ка ра ци-
о на ли за ци ја, и они има ју про бле ма. Не спо-
ра зу ма је увек би ло и би ће, али су не ка да 
ре ша ва ни дру га чи је – сма тра др Ма џић. 

За па ци јен те ко ји пла ћа ју здрав стве но 
оси гу ра ње и са мим тим иду код др жав ног 
ле ка ра на пре глед, по ра зно је то што че ка-

ју ме се ци ма на пре глед или опе ра ци ју, а 
као со на ра ну од са да ће сва ки њи хов 
ко рак у ор ди на ци ји над зи ра ти по ли ца јац. 

- Тај по ли ца јац не бра ни са мо ме не, он 
бра ни и вас. Они су ту да чу ва ју ред. Јел 
вас не по ра жа ва да сто ји те у Хит ној це лу 
ноћ и да се сва ђа те са сва ким ко је ушао 
пре вас. Не пла ћа те ви нас, ви пла ћа те 
услу гу ко ју до би ја те, пла ћа те мој пре глед, 
мој про из вод – ка же др Ми о драг Чу ту рић, 
а на ње га се на до ве зу је др Ма џић:

– Пре 40 го ди на, шта је по ли ци ја обез бе-
ђи ва ла, за твор и ма сов не ску по ве. Са да 
смо до гу ра ли до то га да по ли ца јац тре ба 
да сто ји пред шко лом, у ам бу лан ти и бол-
ни ци. Што смо до гу ра ли? То је ствар кул ту-
ре, обра зо ва ња и мен та ли те та. Де ве де сет 
де вет од сто ка же ми вас пла ћа мо и он да 
ми сли да за те па ре тре ба пе че не ше ве да 
па да ју са не ба, а при то ме не зна на шта 
има пра во по за ко ну.

Нер во зни и ба ха ти ле ка ри

У Основном суду у Сремској 
Митровици 22. фебруара 
одржана је главна расправа по 

тужби породице Наде и Рајка Бањац 
и Александре Трбојевић против 
митровачке Опште болнице. 
Породица Бањац (Нада, Рајко и 
Александра) тужили су Општу 
болницу у Сремској Митровици ради 
надокнаде штете, због неадекватног 
лечења њиховог супруга и оца 
Драгутина Бањца, које је за 
последицу имало смртни исход. 

Драгутин Бањац побегао је из 
Осијека у Шид, како би од страхота 
рата спасао своју породицу. Смрт је 
нашао у митровачкој Болници, како 
тврди његова породица, због 
неадекватног лечења, с обзиром да 

је боловао од шећерне болести. Због 
тога, његова породица је Основном 
суду у Сремској Митровици поднела 
тужбу. Директор Болнице др 
Мирослав Кендришић одбија да о 
овом случају разговара за М 
НОВИНЕ.   

За разлику од директора Болнице, 
хирург др Владимир Филиповић, 
лекар који је лечио покојног 
Драгутина Бањца, иначе сведок на 
суђењу, рекао је новинару М 
НОВИНА да би радо одговорио на 
сва новинарска питања, али, као и 
сви запослени, има забрану од 
стране директора Болнице, да 
самостално даје изјаве за јавност. Да 
ли и шта то жели да сакрије од 
јавности др Мирослав Кендришић?

Ово није први пут да се др 
Кендришић понаша бахато према 
новинарима, вероватно се осећајући 
као неко коме се то може, с обзиром 
да је кадар др Бојана Пајтића и 
Ненада Лемајића, односно високи 
функционер ДС, странке чији кадрови 
већ годинама урнишу митровачку 
Болницу, било по нестручном лечењу, 
било по омогућавању финансијских 
малверзација. Као што је на пример 
реновирање Интерног одељења, у 
вези чега због енормног трошења 
пара пореских обвезника др 
Кендришић није желео да одговори 
на питање наших новинара. Због тога 
смо упутили жалбу Родољубу 
Шабићу.  

Нисмо од њега добили одговор ни 

СЛИКЕ ИЗ МИТРОВАЧКЕ БОЛНИЦЕ: УЗРОК СМРТИ НЕ ПОМИЊАТИ

О чему ћути др Кендришић и 
о чему другима не дозвољава 
да говоре пред новинарима? 
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Ђу ра Ми лан ко вић, уго сти тељ из 
Ши да: Тре ба по ли ци ја да оби ла зи 
здрав стве не уста но ве, има нер во зних 
љу ди. 

Стан ка Је ле нић, пен зи о нер ка из 
Бе ше но ва: Тре ба док то ри ма по мо ћи, 
има љу ди сва ко ја ких. Ми слим да ће 
ле ка ри би ти без бед ни ји уко ли ко их 
че шће по ли ци ја бу де оби ла зи ла. 

Спа са Цви је тић, пен зи о нер ка из 
Ле жи ми ра: Ја не мам ни ка квих про бле ма 
са ле ка ри ма, опе ри са на сам би ла и све 
је у ре ду. Не мам ни шта ни са по ли ци јом. 

Жељ ко Но ва ко вић, пен зи о нер из 
Срем ске Ми тро ви це: Од то га не ма 
ни шта, јер ка ко ће не ко зна ти да ли сам 
ја де пре си ван или је мо жда док тор 
де пре си ван. Не мо же по ред сва ког док-

то ра би ти по ли ца јац. Про бле ма у ко му-
ни ка ци ји има, пре ви ше се у од нос ле кар 
- па ци јент пле ту дру ге осо бе, чи ста чи це, 
ме ди цин ске се стре, уба цу ју се пре ко 
ре да кар то ни. Сви смо ми да нас од ра та 
и еко ном ске бе де у не кој де пре си ји. 

Ра де Кља јић, по ли ца јац у пен зи ји из 
Ру ме: Нор мал но је да сам про тив на си-
ља, на рад ном ме сту се не мо же на па да-
ти ни ко. Не ће ни ко на пра ви ти ин ци дент 
ако је он здрав, али у до мо ве здра вља и 
бол ни це до ла зе бо ле сни љу ди, ко ји су 
нер во зни, без об зи ра ко ја је ди јаг но за. 
Но вин ске стра не су нам пу не цр не хро-
ни ке, еко ном ска си ту а ци ја је те шка, кри-
за је. До бро је да по ли ци ја оби ла зи, али 
се нај пре мо ра ре ши ти про блем си сте ма. 
Ако се пре глед за ка же за 11, не мо гу ја 

до ћи у 11 и он да пре ћи у 3 по под не, он да 
то ни је за ка зи ва ње. Про блем је и са ула-
сци ма пре ко ре да, зна се ко има пред-
ност, ма ла де ца и труд ни це. 

Ми ле та Про да но вић, пен зи о нер из 
Ве ли ких Ра ди на ца: По ли ци ја овом 
ак ци јом до би ја оба ве зу ви ше, али бар ће 
на род ви де ти да су и они ту, па они ко ји 
су агре сив ни ји не ће то ра ди ти. Нер во за 
на ро да, не ста ши ца па ра, за ка зи ва ње по 
два три ме се ца код док то ра, а не мо жеш 
да до ђеш до њих за че ти ри ме се ца, све 
су то раз ло зи због ко јих до ла зи до ин ци-
де на та. Ко ли ко има нер во зних па ци је на-
та, ми слим да има и док то ра ко ји су ма ло 
на свој на чин. Да ли је то за то што је он 
док тор или је у пи та њу не што дру го, не 
бих о то ме. 

АН КЕ ТА: Ка ко ко мен та ри ше те при су ство по ли ци је у здрав стве ним уста но ва ма?

Оба ве за ви ше за по ли ци ју

Ђу ра Ми лан ко вић, Стан ка Је ле нић, Спа са Цви је тић, Жељ ко Но ва ко вић, Ра де Кља јић и Ми ле та Про да но вић

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ИГНОРИСАЊЕ 
НОВИНАРА: Др Мирослав Кендришић

када је пацијенткиња А.С. из једног 
сремског села, умрла на 
Инфективном одељењу 12. децембра 
претпрошле године. Пацијенткиња је 
на инфективно пребачена са 
Кардиолошког одељења, дан раније, 
у четвртак 11. децембра 2014. године 
због клостридијума (бак те ри је clo stri-
di um dif fi ci le). Како је овом новинару 
рекла лекарка са Инфективног др 
Марија Фаор, пацијенткиња није 

умрла од клостридијума, али ипак. 
Сенка сумње постоји, јер да није 
било потребе, пацијенткиња не би 
била тек тако пребачена са 
Кардиолошког на Инфективно 
одељење.

Како смо већ писали, још од ав гу-
ста претпрошле го ди не, по 
ле кар ским ку ло а ри ма, али и у 

град ским ди ва ни ма и дру штве ним 
мре жа ма, по ми ње се при су ство јед не 
ни ма ло на ив не бак те ри је у ми тро-
вач кој бол ни ци. У пи та њу је кло стри-
ди јум (clo stri di um dif fi ci le), ве о ма опа-
сна бак те ри ја, ко ја мо же иза зва ти и 
смрт не по сле ди це. При че о при су-
ству ове ни ма ло на ив не бак те ри је, 
ко ја се углав ном по ја вљу је у бол нич-
ким сре ди на ма, а узро ко ва на је не хи-
ги је ном и не кон тро ли са ном упо тре-
бом ан ти би о ти ка, на ста вље не су и 
то ком сеп тем бра и ок то бра ме се ца 
2014. Од стра не За во да за јав но 
здра вље у Срем ској Ми тро ви ци још у 
сеп тем бру 2014.  го ди не пи сме но је 
на ло жено стро го при др жа ва ње 
по треб них ме ра, ка ко не би до шло 
до ши ре ња епи де ми је и ди рект ног 
угро жа ва ња здра вља и жи во та па ци-
је на та. Због тога, сма тра ли смо за 
сход но да о то ме за тра жи мо об ја-
шње ње од ди рек то ра бол ни це др 
Ми ро сла ва Кен дри ши ћа, ко ји је на 
тај по ло жај до шао као ка дар Бо ја на 

Пај ти ћа и функ ци о нер ДС.
Ка ко би смо да кле от кло ни ли ди ле-

му у ве зи са бак те ри јом, обра ти ли 
смо му се пре ко ње го ве ПР слу жбе 
(по што нам се на те ле фон ске по зи ве 
ни је ја вљао), оче ку ју ћи да до би је мо 
од го вор на ово пи та ње. Ни ка кав од го-
вор ни смо до би ли, ма да се ДС функ-
ци о нер Кен дри шић Ми ро слав уред но 
огла ша ва пре ко пла ће них и кон тро-
ли са них ме ди ја у ко ји ма се хва ли 
сво јим и ус пе си ма ми тро вач ке бол ни-
це. За то смо се с пра вом пи та ли 
за што Кен дри шић не од го ва ра на 
пи та ња М НО ВИ НА у ве зи са бак те-
ри јом кло стри ди јум, с об зи ром да та 
пи та ња и те ка ко ин те ре су ју јав ност, 
а по себ но бол нич ке па ци јен те.

Да ли је страх од епи де ми је иза-
зва не смр то но сном бак те ри јом то ли-
ко ве ли к да се са кри ва под те пих? 
Ако се зна да је глав ни узрок бак те-
ри је кло стри ду јум пр љав шти на у бол-
нич ком кру гу, он да се с пра вом пи та-
мо ка ко се то де ша ва у јед ној бол ни-
ци ко ја се до ју че хва ли ла да је нај-
бо ља у Ср би ји? 

И док полиција мора да чува 
лекаре од незадовољних пацијената, 
ко ће да чува Хипократову заклетву, 
којом се лекари професионално 
обавезују пред моралним и јавним 
судом? 

Владимир Ћосић
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Пред сед ник Су да
Бра ни слав Тр ни нић:
Ово је при ти сак на суд

Ис пред Па ла те прав де у Срем ској 
Ми тро ви ци по ро ди ца Јо јић из 
Ку зми на, Ка ти ца, Бра ни слав и 

Не над (мај ка и два си на) про шле не де-
ље штрај ко ва ла је гла ђу, због суд ског 
по ступ ка, за ко ји они твр де да тра је 43 
го ди не и да још увек ни је за вр шен. 
Штрајк гла ђу су по че ли 23. фе бру а ра, а 
пре ки ну ли су га 26. фе бру а ра, јер је 
Ка ти ци Јо јић по зли ло. Њен син Бра ни-
слав ре као нам је да ни су хте ли да 
ри зи ку ју жи вот сво је мај ке, те да су пре-
ки ну ли штрајк. 

Све је по че ло 1973. го ди не, ка да је 
на кон смр ти Ка ти чи ног бра та Ми лој ка 
Со ћа ни на део имо ви не при пао ње го вој 
ћер ки Же ља ни, за ко ју Јо ји ћи твр де да  
не ма ју до каз да је Ми лој ко њен отац. 
Ка ти ца и ње на два си на ис ти чу да је 
спор за по чет не за ко ни тим про гла ше-

Штрајк 
глађу 
испред 
Палате 
правде

Од го вор пред сед ни ка Основ ног су да Бра ни сла ва Тр ни ни ћа
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њем Ми лој ко ве ван брач не ћер ке Же ља-
не за на след ни ка де ла имо ви не, а да 
ни кад ни је утвр ђи ва но да ли је она 
за пра во ње го ва ћер ка. Про шлог ав гу ста 
су до би ли из вод из ма тич не књи ге ро ђе-
них у ко јем се не на во ди име Же ља ни-
ног оца, од но сно Ка ти чи ног бра та, не го 
је тај про стор пра зан, а на во ди се са мо 
име мај ке. По ку ша ли су тај до ку мент да 
да ју на увид су ди ји ко ји је во дио по сту-
пак, ме ђу тим су ди ја ни је хтео да при ми 
до ку мент. 

На кнад но про на ђе ну имо ви ну по кој-
ног Ми лој ка, Ка ти чи ног бра та, Основ ни 
суд у Срем ској Ми тро ви ци је пра во сна-
жним ре ше њем од 28. ја ну а ра 2016. 
го ди не у це ло сти уру чио ван брач ној 
ћер ки Же ља ни, утвр див ши да је она 
је ди на за кон ска на след ни ца. На истом 
ро чи шту Ка ти ца је без у спе шно по ку ша-
ла да оспо ри пра во на сле ђа. 

По ро ди ца Јо јић по ру чу је да ће о свом 
про бле му оба ве сти ти пред сед ни ка Вла-
де Алек сан дра Ву чи ћа, као и Ми ни стар-
ству прав де. Бра ни слав Јо јић још до да-
је да му је бит но да ре ши са мо пи та ње 
кро ва над гла вом као и да ће по во дом 
ово га, пи са ти јав ном ту жи о цу, ка да се 
Ка ти ца опо ра ви. 

С об зи ром на то да Јо ји ћи твр де да ни 
на кон 43 го ди не ни је окон чан суд ски 
по сту пак у ве зи са по де лом имо ви не 
по кој ног Ми лој ка Со ћа ни на, за ко мен-
тар смо за мо ли ли и пред сед ни ка Основ-
ног су да у Срем ској Ми тро ви ци Бра ни-
сла ва Тр ни ни ћа.

Он је у свом до пи су ис та као да је 
пред мет, за ко ји по ро ди ца Јо јић твр ди 
да ни је ре шен, окон чан још 1974. го ди-
не. Та ко ђе, он твр ди да је дру ги по сту-
пак, ко ји је во ђен у рас пра ви за на след-
ство на кнад но про на ђе не имо ви не, тра-
јао од 2009. до 2016. го ди не, те да је 
исти за вр шен 28. ја ну а ра 2016. го ди не. 

Пред сед ник Основ ног су да Тр ни нић 
да ље на во ди да је штрајк нео прав дан и 
да је исти по ку шај при ти ска да се из ме-
ни пра во сна жна од лу ка из 1974. го ди не. 

С. Станетић

По ро ди ца
Јо јић
по ру чу је
да ће
о свом
про бле му
оба ве сти ти
пред сед ни ка
Вла де
Алек сан дра
Ву чи ћа, као и
Ми ни стар ство
прав де

КО ЈЕ И ЗА ШТО РЕ КЕ ТИ РАО БО ГА ТОГ
ПРИ ВАТ НИ КА ИЗ КУ КУ ЈЕ ВА ЦА

Шта си ра дио
у ра ту, Бра цо?

Да ли је Бра ти слав 
Бо га тић, бо га ти

вла сник 
„Агро па пу ка“,

ре ке ти ран за то
што је био

мо би ли сан у
окви ру зло гла сне 

па ра вој не је ди ни це 
„Шкор пи о ни“, чи јим

је чла но ви ма
су ђе но због

рат них зло чи на

Ка ко је 20. фе бру а ра ја ви ла слу жба за 
ин фор ми са ње По ли циј ске упра ве, у 
ефи ка сној ак ци ји при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва ухап шен је 
београдски адвокат И. Ш. (65), ко ји се те ре ти 
да је од oш тећеног зах те вао ис пла ту од 
600.000 евра, до во де ћи га у за блу ду да се 
про тив ње га оче ку је по кре та ње кри вич ног 
по ступ ка за кри вич но де ло ко је оште ће ни 
ни је из вр шио. 

Осум њи че ни је ухап шен на ау то  - пу ту 
Ба тров ци - Бе о град на под руч ју Ру ме у бли-
зи ни мо те ла, у тре нут ку ка да је од оште ће-
ног при мио пр ву ра ту до го во ре ног нов ца, у 
из но су од 200.000 евра. 

По на ло гу над ле жног ту жи о ца, за И. Ш. је 
од ре ђе но за др жа ва ње. Он је уз кри вич ну 
при ја ву за кри вич но де ло из ну да до ве ден на 
са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

Бе о град ски адво кат И. Ш. је по ку шао од 
Бра ти сла ва Бо га ти ћа, вла сни ка „Агро па пу-
ка“ из Ку ку је ва ца, код Ши да, да из ну ди 
600.000 евра, уз из го вор да Ту жи ла штво за 
рат не зло чи не у са рад њи са Ха шким три бу-
на лом спре ма оп ту жни цу про тив ње га и да 
му тај но вац тре ба ка ко би ми том спре чио 
по ди за ње оп ту жни це.

На до го во ре ном ме сту у бли зи ни мо те ла 
код Ру ме, на ау то - пу ту Бе о град - Шид, у 
пе так, 19. фе бру а ра су се на шли бе о град ски 
адво кат и уце ње ни би зни смен, а у тре нут ку 
ка да је Бо га тић пре да вао но вац у из но су од 
200.000 евра, као пр ву ра ту до го во ре не сво-
те, по ја ви ла се и по ли ци ја.

Ка ко ме ди ји са зна ју, адво кат Ша шић је 
при вред ни ку „сер ви рао“ при чу да Ту жи ла-
штво има на ме ру да га го ни због ње го вог 
крат ко трај ног „вој ног ро ка“ у па ра вој ној је ди-
ни ци „Шкор пи о ни“. Бо га тић се, на и ме, у ју лу 
1995. при ја вио као ре зер вни во зач у „Шкор-
пи о не“, ка ко би из бе гао мо би ли за ци ју из бе-
гли ца у Вој ску РСК, ко ја се та да спро во ди ла 
због до га ђа ња у Ис точ ној Сла во ни ји. Као 

во зач он је ју ла 1995. до ве зао јед но од во зи-
ла „Шкор пи о на“ до Ја хо ри не, ода кле је бор-
бе ни део је ди ни це оти шао у ре ги он ис точ не 
Бо сне, пишу београдске Новости.

Ка ко је уста но вље но на су ђе њу у Бе о гра-
ду 2006, ше сто ри ца при пад ни ка ове је ди ни-
це су 17. ју ла 1995. код Тр но ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, стре ља ли не ко ли ко за ро бље-
них му сли ма на, о че му све до чи ви део-за пис. 
Го ди не 2006. у бе о град ском про це су Бра ти-
слав Бо га тић је све до чио да је био тог ју ла 
два де сет да на на Ја хо ри ни, и да је у вре ме 
зло чи на са мо чу вао ау то бу се. За зло чин је, 
ка ко је та да ре као, чуо на кнад но на су ђе њу 
Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, пишу Новости.

Адво кат И. Ш. очи глед но је при вред ни-
ка уве ра вао да суд има дру га чи је 
до ка зе.

Ми ро слав Стој че вић, пред сед ни ка Са ве та 
ме сне за јед ни це у Ку ку јев ци ма, за Бо га ти ћа 
има ре чи хва ле.

- Они су се ов де по ро дич но до се ли ли 
90-их го ди на из По драв ске Сла ти не, и да нас 
се ба ве про из вод њом и пре ра дом ме са у 
„Агро па пу ку“. У на шем се лу за по шља ва ју 
око 350 љу ди. Ве о ма углед на по ро ди ца, 
вред на, рад на... 

Ма да, као и у сва кој при ли ци, има и оних 
дру гих ко ји се пи та ју ода кле Бо га ти ћу то ли ко 
па ра да за поч не ве лик при ват ни би знис. При 
том за бо ра вља ју ћи да је он до би јао и ве ли ке 
суб вен ци је од вој во ђан ске Вла де у вре ме 
ка да се на ње ном че лу на ла зи Бо јан Пај тић. 

Ка ко не зва нич но са зна ју М НО ВИ НЕ, 
оште ће ног Бра ти сла ва Бо га ти ћа за сту па 
ми тро вач ки адво кат Зо ран Ле ва јац, ко ји је 
ина че сво је вре ме но остао за пам ћен по успе-
шној од бра ни не ких од при пад ни ка „Шкор пи-
о на“.

Свакако, биће занимљиво чути зашто је 
Братислав Богатић, као невин човек, ипак 
пристао на рекетирање и београдском 
адвокату уплатио 200.000 евра?  

В. Ћосић

ЗАШТО ЈЕ РЕКЕТИРАН:
Братислав Богатић Браца
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ПРЕ МИ ЈЕР АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ У РУ МИ НА ОТВА РА ЊУ „ХА ЧИН СО НА“

Фабрика за најмање
200 нових радних места
Фа бри ку „Ха чин сон“ је прошле 

суботе, 27. фе бру а ра све ча но 
отво рио пре ми јер Вла де Ср би је 

Алек сан дар Ву чић и ам ба са дор ка 
Фран цу ске Кри стин Мо ро. Вред ност 
ове ин ве сти ци је је 7,3 ми ли о на евра, а 
гра ђе вин ско зе мљи ште ко је је ло кал-
на са мо у пра ва усту пи ла је по вр ши не 
од 7,86 хек та ра.

За ни мљив је и по да так, ко ји је и пре-
ми јер Ву чић ис та као, да је од ма ја ово 
ње гов тре ћи до ла зак у Ру му и отва ра-
ње тре ће фа бри ке, прет ход но је при-
су ство вао отва ра њу ком па ни ја „Адри-
а на текс“ и „Еве рест про дакшн“.

У про те клих го ди ну да на у рум ској 
оп шти ни је по сао до би ло 1.375 рад ни-
ка, а отва ра њем фа бри ке „Ха чин сон“ 
по сао ће до би ти до дат них 200 рад ни-
ка.

По оби ла ску по го на и сим бо лич ног 
пу шта ња у рад но ве фа бри ке усле ди-
ла су и обра ћа ња го сти ју и до ма ћи на, 
што је пра тио ве ли ки број но ви нар ских 
еки па, као и је дан део за по сле них рад-
ни ка.

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић је ис та-
као да ни је би ло ла ко убе ди ти ком па-
ни ју „Ха чин сон“ да до ђе у Ср би ју, јер 
су они раз ми шља ли и о Ма ке до ни ји, 
Бу гар ској и Тур ској.

– Ја ми слим да је Ср би ја нај бо ље 
ме сто за ула га ње. Вла да Ср би је је 
уло жи ла 1,9 ми ли о на евра под сти ца ја, 
ло кал на са мо у пра ва је да ла зе мљи-
ште и при ступ не са о бра ћај ни це, то је 
би ла на ша оба ве за. Исто вре ме но смо 
срећ ни што ће 200 љу ди до би ти по сао, 
а већ кре ће мо у раз го во ре и о но вој 
про из вод њи „Ха чин со на“, што би зна-
чи ло још 400 за по сле них. Уве рен сам 
да ће ови мла ди љу ди, ко ји ће ра ди ти 
ов де, би ти за до вољ ни сво јим по слом 
и вред но ра ди ти и та ко обез бе ди ти 
бу дућ ност за сво је по ро ди це. Рум ска 
оп шти на је ус пе ла да сма њи број неза-
по сле них за 1.375 рад ни ка, што је 
ве ли ки успех. Успех је и што на ра чу ну 
сва ки дан има ју пре ко 100 ми ли о на 
ди на ра, а не кад су ду го ва ли по 500 
ми ли о на – ис та као је пре ми јер Ву чић. 
Он се, кроз ша лу, обра тио и гра до на-

чел ни ку Срем ске Ми тро ви це Бра ни-
сла ву Не ди мо ви ћу, ре кав ши да ће се 
утак ми ца из ме ђу оп шти на у Сре му 
на ста ви ти из ме ђу Срем ске Ми тро ви-
це, Ста ре Па зо ве и Ру ме, а уз укљу че-
ње и пре о ста лих оп шти на. 

– Срем мо же да при ми још фа бри ка, 
оче ку јем да ћу уско ро би ти ов де и због 
не пал ске ин ве сти ци је, као и срп ске 
ин ве сти ци је, као што је ве ли ка хлад-
ња ча ко ја ће се гра ди ти. То су до бре 
ве сти и не мо гу да са кри јем сво је 
за до вољ ство, а спрем ни смо да при-
ми мо и оста ле фран цу ске ком па ни је 
што би мо гло да зна чи и ре не сан су 
фран цу ско – срп ских тр го вин ских 
од но са – ре као је Алек сан дар Ву чић.

Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла-
ђан Ман чић је ука зао да је ова 
ин ве сти ци ја при ве де на успе шно 

кра ју уз зна чај ну по др шку Вла де Ср би-
је.

– Са из град њом фа бри ке те кло је и 
за по шља ва ње, пр во 70 рад ни ка ко ји 
су ишли на обу ку у Пољ ску. Уго вор са 
„Ха чин со ном“ о усту па њу зе мљи шта 
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пот пи са ли смо 8. ју ла про шле го ди не, 
а 27. фе бру а ра, да кле у ре корд ном 
ро ку, је из гра ђе на ова фа бри ка. До 
кра ја го ди не би ће упо сле но 200 рад ни-
ка, на ша оп шти на ула зи у ред оних са 
по вољ ном по слов ном кли мом, а то је 
и због зна чај не по др шке Вла де Ср би-
је. Као ло кал на са мо у пра ва ми смо 
зна ли да ис ко ри сти мо сво ју шан су – 
ре као је Ман чић и за хва лио ди рек то ру 
„Ха чин со на“ Оли ви јеу Ша тоу што су 
баш Ру му иза бра ли за ме сто ин ве сти-
ра ња. Он је на ја вио и но ва ин ве сти ра-
ња „Си но вејшн гру пе“, сло ве нач ке 
фир ме, као и до ма ћих.

Пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ру ма др Алек сан дар Мар ти но-
вић је ис та као да је ово при мер 

ка ко до бра са рад ња при ват ног ка пи та-
ла, ло кал не са мо у пра ве и Вла де Ср би-
је мо же да да је до бре ре зул та те, по го-
то во отва ра ње но вих рад них ме ста. 

– То је и наш при о ри тет, као и Вла де. 
Оче ку је мо и про ши ре ње овог по го на 
што под ра зу ме ва до дат них око 400 
рад них ме ста. Оче ку је мо и по че так 
ра до ва за не пал ску „Си но вејшн гру пу“, 
а ми слим да је нај ва жни је да смо ми за 
го ди ну да на за по сли ли око 1.400 рад-
ни ка, и то нај ви ше у ре ал ном сек то ру. 

Та ко ће мо на ста ви ти и убу ду ће, има мо 
до бре рад не зо не, Оп штин ска упра ва и 
над ле жна пред у зе ћа су по ка за ла да 
мо гу у ре корд но крат ком вре ме ну да 
из да ју све по треб не до зво ле и то је и 
до бра по ру ка по тен ци јал ним ин ве сти-
то ри ма да се опре де ле за рум ску 
оп шти ну – ре као је Алек сан дар Мар ти-
но вић. 

Он је алу ди ра ју ћи упра во на пре ми-
је ро ве ре чи о „тр ци“ у Сре му ис та као 
да се она на ста вља. 

– Ус пе ли смо да рум ску оп шти ну 
по диг не мо са при вред ног дна, а са да 
смо ме ђу при вред но нај у спе шни јим 
оп шти на ма у Сре му и Вој во ди ни. Ни је 
ма ла ствар да вам пре ми јер, као и 
број ни ми ни стри, за не пу ну го ди ну 
до ђу три пу та на отва ра ње но вих 
фа бри ка, што зна чи да је и Вла да 
Ср би је пре по зна ла све на ше на по ре – 
ре као је Мар ти но вић.

Ам ба са дор ка Фран цу ске Кри стин 
Мо ро је ука за ла да ово пред у зе-
ће по твр ђу је да по сто ји ин те ре-

со ва ње фран цу ских ин ве сти то ра за 
Ср би ју, а тр го вин ска раз ме на две 
зе мље, и по ред кри зе, не пре ста но се 
раз ви ја и у про шлој го ди ни је из но си ла 
750,4 ми ли о на евра, што је по ве ћа ње 
за 20 про це на та. 

– Фран цу ска пред у зе ћа зна ју пред-
но сти ко је пру жа ге о граф ски по ло жај 
Ср би је, ква ли тет ње не рад не сна ге и 
на чин ка ко их при ма ју пред став ни ци 
вла сти у Ср би ји. Фран цу ска по др жа ва 
Вла ду Ср би је у ре фор ма ма ко је се 
ре а ли зу ју у окви ру ње ног ускла ђи ва ња 
у про це су при сту па ња Европ ској уни ји 
– ис та кла је ам ба са дор ка Кри стин 
Мо ро и под се ти ла да су не дав но отво-
ре на још два фран цу ска пред у зе ћа у 
око ли ни Бе о гра да. 

У Ср би ји ра ди сто ти нак фран цу ских 
пред у зе ћа, а у њи ма је за по сле но пре-
ко 10.000 рад ни ка. Ам ба са дор ка је 
го во ри ла на срп ском је зи ку и на кра ју 
рад ни ци ма и ру ко вод ству но ве фа бри-
ке по же ле ла пу но успе ха у ра ду.

Сми ља Џа ку ла
Фо то: Жељ ко Пе трас

Од лич на
са рад ња

са рум ском 
оп шти ном

Д и  р е к  т о р 
ф и р  м е 
„ Х а  ч и н  с о н “ 
Оли ви је Ша то 
је ис та као да 
је ово њи хо ва 
пр ва фа бри ка 
у Ср би ји. Ина-
че, ова ком па-
ни ја за по-
шља ва 38.000 
рад ни ка и 
при сут ни су у 
24 зе мље, а 
укуп ни про мет им је 3,5 ми ли јар ди 
евра.

– Ми смо фа бри ка спе ци ја ли зо ва на 
за гу му и фи ли ја ла смо ве ли ке нафт не 
гру па ци је  „То тал“. Же ле ли смо да 
ин ве сти ра мо у но ве зе мље, по ред 
ових где смо при сут ни, и иза бра ли смо 
Ср би ју, и Ру му, због ге о граф ске по зи-
ци је али и ква ли те та и рас по ло жи во-
сти људ ских ре сур са, али и окру же ња 
ко је је вр ло по вољ но за раз вој по сло-
ва ња – ре као је Ша то.

Он је до дао да ће се у Ру ми про из-
во ди ти гу ме на цре ва за хла ђе ње мо то-
ра и оно што се про из ве де је на ме ње-
но срп ској ин ду стри ји, али по сто ји 
на ме ра и да се из во зи у Не мач ку, 
Фран цу ску и Ита ли ју. 

– Има ли смо до бру са рад њу са 
пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, 
би ли су нам увек на рас по ла га њу и 
ка да је за шти та жи вот не сре ди не у 
пи та њу. На да мо се да ће ова ин ве сти-
ци ја од 7,3 ми ли о на евра и за по шља-
ва ње 200 љу ди пред ста вља ти са мо 
по че так јед на ле пе са рад ње „Ха чин со-
на“, ло кал не са мо у пра ве и Ср би је – 
ис та као је Оли ви је Ша то.

Као ло кал на
са мо у пра ва
ми смо зна ли
да ис ко ри сти мо
шан су

Ус пе ли смо
да рум ску

оп шти ну
по диг не мо са

при вред ног дна

Оливије Шато

ФРАНЦУЗИ УЛАЖУ У СРБИЈУ:
Амбасадорка Кристин Моро

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА:
Слађан Манчић

ПРЕДСЕДНИК СО РУМА:
Др Александар Мартиновић
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КРИ МИ НАЛ НО:
РАС ПЕ ТЉА НА ПЉАЧ КА
Па ре из бу џе та упла ће не

Иа ко жу ти ман гу пи и да ље ћу те, 
иа ко је про те кло ско ро ме сец 
да на од кад по ку ша ва мо да 

до би је мо од го вор – на и ла зе ћи на упа-
дљи во иг но ри са ња јав но сти од стра не 
ру ко во ди ла ца Де мо крат ске стран ке у 
Срем ској Ми тро ви ци, пред сед ни ка 
Град ског од бо ра др Ми ро сла ва Кен-
дри ши ћа и пред сед ни ка Из вр шног 
од бо ра ГО Не на да Ле ма ји ћа – исти на 
се по ла ко рас пе тља ва.

Ни др Ми ро слав Кен дри шић, ни 
Не над Ле ма јић, оба функ ци о не ри 
Де мо крат ске стран ке у Срем ској 
Ми тро ви ци, не же ле да од го во ре на 
вр ло јед но став но пи та ње но ви на ра М 
НО ВИ НА: За што су над ле жни ма у 
Град ској упра ви за бу џет и фи нан си је, 
при ват ни ра чун ла жно под мет ну ли као 

ЋУ ТЕ О ПРЕ ВА РИ: Ко нач
но је раз ја шње но оно о 
чему не желе да говоре ни 
др Ми ро слав Кен дри шић, 
ни Не над Ле ма јић, оба 
функ ци о не ри Де мо крат ске 
стран ке у Срем ској Ми тро
ви ци.  Они не же ле да 
од го во ре на вр ло јед но
став но пи та ње но ви на ра 
М НО ВИ НА – за што су над
ле жни ма у Град ској упра
ви за бу џет и фи нан си је, 
при ват ни ра чун ла жно 
пред ста ви ли као стра нач
ки и где је за вр шио ми ли
он ски из нос ко ји је из 
бу џе та упла ћен за стро го 
од ре ђе не на ме не?!

Др Мирослав Кендришић
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КА КО ЈЕ ДС НА ПРЕ ВА РУ
ОПЉАЧ КАО ГРАД СКИ БУ ЏЕТ (3)

ОД СТРА НЕ ДЕ МО КРАТ А  
Ле ма ји ћевом удру же њу

стра нач ки и где је за вр шио ми ли он ски 
из нос ко ји је из бу џе та упла ћен за 
стро го од ре ђе не на ме не?! Али, што би 
се ре кло, ако ко за ла же, рог не ла же.

Пре ма са зна ња до ко је су до шле М 
НО ВИ НЕ,  тзв. но ви те ку ћи ра чун ДС, 
ко ји је на ве ден у до пи су Град ској упра-
ви за бу џет, уства ри је те ку ћи ра чун 
при ват ног Ле ма ји ће вог удру же ња 
по зна тог као По крет Ми тро ви ца европ-
ска ре ги ја. Ова квом пре ва ром учи ње-
на је кри ми нал на рад ња ко јом тре ба 
да се по за ба ве Ту жи ла штво и По ли ци-
ја. 

Пред ста ва за ко ју су од го вор ни пред-
сед ник Град ског од бо ра ДС др Ми ро-
слав Кен дри шић и пред сед ник Из вр-
шног од бо ра ГО ДС Срем ска Ми тро ви-

Оче ку је мо зва нич не 
од го во ре др жав них ин сти
ту ци ја на сле де ћа пи та
ња:

Да ли је Град ски од бор 
Де мо крат ске стран ке у 
Срем ској Ми тро ви ци на 
кри ми на лан на чин зло у
по тре био бу џет Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца? 

Чи ји је за пра во те ку ћи 
ра чун, ко ји је као ку ка ви
чи је ја је под мет нут као 
ра чун Град ског од бо ра 
ДС? 

Да ли ће се овим по за ба
ви ти Ту жи ла штво и По ли
циј ска упра ва у Срем ској 
Ми тро ви ци?

Ненад Лемајић
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ца Не над Ле ма јић, по чи ње у ле то 2014, 
тач ни је 10. ју ла исте го ди не. Упра ви за 
бу џет и фи нан си је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца сти же јед но за ни мљи во 
оба ве ште ње, ко јим се Упра ва за бу џет 
оба ве шта ва да је Град ски од бор ДС 
про ме нио те ку ћи ра чун, те да им се 
но вац ко ји до би ја ју за ре дов не ак тив но-
сти, убу ду ће упла ћу је на но ви ра чун. 
Оно што тре ба зна ти је сте да је у то 
вре ме ра чун Де мо крат ске стран ке у 
де бе лој бло ка ди, због не из ми ре них 
оба ве за, као и сви стра нач ки пред ра чу-
ни. Ми тро вач ки де мо кра ти су се, на и-
ме, до се ти ли да но вац ко ји не мо гу да 
ко ри сте са бло ки ра ног те ку ћег ра чу на, 
пре у сме ре на не ки дру ги ра чун. Баш 
па мет но. Али и кри ми нал но.

Ово оба ве ште ње Град ској упра ви за 
бу џет, ис под ко га сто ји пе чат Град ског 
од бо ра ДС и пот пис пре по ште ног др 
Ми ро сла ва Кен дри ши ћа (ако је то 
ње гов пот пис, то јест, осим ако ни је и он 
фал си фи ко ван?), упу ћу је слу жбе ни ке 
град ског бу џе та на но ви те ку ћи ра чун, 
ко ји по са зна њи ма М НО ВИ НА не при-
па да Де мо крат ској стран ци. 

Чи ји је то те ку ћи ра чун, ко ји пред сед-
ник Град ског од бо ра ДС, пре по ште ни 
др Кен дри шић Ми ро слав у свом оба ве-
ште њу Град ској упра ви за бу џет, пред-
ста вља као но ви ра чун Де мо крат ске 
стран ке? Пре по ште ни др Кен дри шић, 
ко ји ина че на све на чи не из бе га ва пи та-
ња на ших но ви на ра, и овај пут ни је 
же лео да од го ва ра на на ша пи та ња. На 
пи та ња, ко ја смо му по ње го вој лич ној 
же љи про сле ди ли по штом, ни је та ко ђе 
сма трао за сход но да од го во ри.

Та ко смо оста ли ус кра ће ни за ње го во 
лич но об ја шње ње да ли је лич но пот пи-
сао до пис, од но сно оба ве ште ње упу ће-
но Град ској упра ви за бу џет.

Ка ко нам је ре као на чел ник Град ске 
упра ве за бу џет, у 2014. и 2015. го ди ни, 
упла ће но је из град ског бу џе та пре ко 
ми ли он и сто хи ља да ди на ра за ак тив-
но сти Град ског од бо ра ДС Срем ска 
Ми тро ви ца. Сав тај но вац упла ћен је 
при ват ном удру же њу гра ђа на Не на да 
Ле ма ји ћа По крет Ми тро ви ца европ ска 
ре ги ја, чи ји је те ку ћи ра чун ла жно на ве-
ден као ра чун ДС у Срем ској Ми тро ви-
ци. Пре ма са зна њи ма до ко јих су до шле 
М НО ВИ НЕ, ра чун ко ји је са пот пи сом 
др Кен дри шић Ми ро сла ва на ве ден у 
оба ве ште њу Град ској упра ви за бу џет, 
уоп ште не при па да Де мо крат ској стран-
ци у Срем ској Ми тро ви ци. Пре ма За ко-
ну о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но-
сти, у пи та њу је кри ми нал но де ло.

Оче ку је мо зва нич не од го во ре др жав-
них ин сти ту ци ја на сле де ћа пи та ња:

Да ли је Град ски од бор Де мо крат ске 
стран ке у Срем ској Ми тро ви ци на кри-
ми на лан на чин зло у по тре био бу џет 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца? 

Чи ји је за пра во те ку ћи ра чун, ко ји је 
као ку ка ви чи је ја је под мет нут као ра чун 
Град ског од бо ра ДС? 

Да ли ће се овим по за ба ви ти Ту жи ла-
штво и По ли циј ска упра ва у Срем ској 
Ми тро ви ци?

Вла ди мир Ћо сић 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић уче ство вао је 
29. фе бру а ра на Сим по зи ју му гра до-

на чел ни ка ко ји је одр жан у Гра цу. Сим по-
зи јум оку пља 150 пред став ни ка из се дам 
зе ма ља ју го и сточ не Евро пе. Овај до га ђај 
је ор га ни зо ван у окви ру про гра ма Свет ске 
бан ке, са ци љем да по мог не ло кал ним са-
мо у пра ва ма у ју го и сточ ној Евро пи у про це-
су мо дер ни за ци је и по бољ ша ња кри зног 
упра вља ња.

Гра до на чел ник Не ди мо вић го во рио је 
на сед ни ци о ли дер ству у ван ред ним си-
ту а ци ја ма, упра вља њу ри зи ци ма, као и о 
од лу ци да Ми тро ви ца бу де пр ва оп шти на 
за им пле мен та ци ју ино ва тив них ме ха ни за-
ма, као што је оси гу ра ње од ка та стро фал-
них до га ђа ја. Оста лим град ским ли де ри ма 

и оп штин ским зва нич ни ци ма пред ста вио 
је Срем ску Ми тро ви цу као при мер до бре 
прак се у успе шном пре ва зи ла же њу ка та-
стро фе, мај ских по пла ва 2014. го ди не.

Да под се ти мо, пред став ни ци Свет ске 
бан ке по се ти ли су Срем ску Ми тро ви цу 
у ју ну про шле го ди не, ка да су из ра зи ли 
сво је за до вољ ство што је Ми тро ви ца при-
ста ла да уче ству је у пи лот про јек ту ко ји 
ће под ра зу ме ва ти за шти ту од раз ли чи тих 
при род них ка та стро фа. Том при ли ком гра-
до на чел ник је на ја вио да љу са рад њу са 
Свет ском бан ком и отво рио пи та ње оси гу-
ра ња имо ви не, за кљу чио је тад да тре ба 
да во ди мо ра чу на о пре вен ти ви, ка ко би 
нас ка сни је што ма ње ко шта ла ште та ко ја 
на ста не. 

М. В.

СИМ ПО ЗИ ЈУМ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Не ди мо вић у Гра цу

Но ви па но рам ски лифт у До му здра-
вља „Др Дра ган Фун дук“ у Пе ћин ци-
ма, ко ји је пу штен у рад 23. фе бру-

а ра, у зна чај ној ме ри ће те шко по крет ним 
па ци јен ти ма олак ша ти при ступ оде ље њи-
ма ко ја се на ла зе на ви шим спра то ви ма. 

Лифт је угра ђен за хва љу ју ћи сред стви ма 
ко ја је из дво ји ла пе ћи нач ка ло кал на са мо-
у пра ва и до на ци ји ком па ни је Кле ман лиф-
то ви, чи ји по гон се на ла зи у Ши ма нов ци ма. 

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав-
ка Ко ва че вић Су бо тич ки, ина че ду го го ди-
шњи ле кар спе ци ја ли ста у пе ћи нач ком 
До му здра вља, ка же да ће лифт нај ви ше 
ко ри сти ти па ци јен ти ма оде ље ња фи зи кал-
не ме ди ци не ко је се на ла зи на спра ту.

- По ред па ци је на та ко ји до ла зе на фи зи-
кал ну те ра пи ју, лифт ће олак ша ти кре та ње 
и ста ри јим осо ба ма, труд ни ца ма, мај ка ма 
са де цом ко је сва ко днев но ви ђа мо ка ко уз 
сте пе ни це но се ко ли ца или кор пе са бе ба-
ма, и свим оста лим те шко по крет ним па ци-
јен ти ма – из ја ви ла је пр ва же на пе ћи нач ке 

оп шти не и упу ти ла апел де ци и мла ди ма 
да и да ље ко ри сте сте пе ни це, а да лифт 
чу ва ју за оне ко ји ма је нај по треб ни ји.

Пр вом ко ри сни ку лиф та, па ци јен ту са 
оде ље ња фи зи кал не ме ди ци не, у во жњи 
се, по ред пред сед ни це оп шти не, при дру-
жи ла и ди рек тор ка До ма здра вља Ду брав-
ка Цвет ко вић Ми ћић, ко ја ни је кри ла за до-
вољ ство што је ова ин ве сти ци ја ко нач но 
ре а ли зо ва на.

- По тре ба за лиф том по сто ји већ мно го 
го ди на, али смо тек са да на и шли на раз у-
ме ва ње ло кал не са мо у пра ве, што не чу ди, 
јер је на че лу Оп шти не док тор ка ко ја од-
лич но раз у ме по тре бе па ци је на та ове уста-
но ве. Лифт ће те шко по крет ним па ци јен ти-
ма олак ша ти при ступ број ним оде ље њи ма 
ко ја се на ла зе на спра ту – од фи зи кал не 
ме ди ци не, пре ко ин тер ни стич ког оде ље ња 
и ме ди ци не ра да, до сто ма то ло ги је и оф-
тал мо ло ги је – об ја сни ла је Цвет ко вић Ми-
ћић.

Д. Срећ ков

НО ВИ ЛИФТ У ПЕ ЋИ НАЧ КОМ ДО МУ ЗДРА ВЉА

Па ци јен ти ма олак шан 
при ступ оде ље њи ма

Но ви лифт у До му здра вља у Пе ћин ци ма
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Про блем па са лу та ли ца 
оп те ре ћу је пе ћи нач ку оп-
шти ну го ди на ма, али до 

са да ни је би ло трај ног ре ше ња. 
Но ва ак ци ја хва та ња па са лу-
та ли ца по че ла је у Пе ћин ци ма 
и би ће спро ве де на у свим на-
се љи ма пе ћи нач ке оп шти не, 
а на чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко Тр-
бо вић се на да да је ово га пу та 
ло кал на са мо у пра ва ус пе ла да 
про на ђе трај ни је ре ше ње. Он 
је ујед но на ја вио и отва ра ње 
оп штин ског кол цен тра пу тем 
ко јег ће гра ђа ни мо ћи да при-
ја ве све ко му нал не про бле ме 
на јед ном ме сту, укљу чу ју ћи и 
псе лу та ли це, и из ра зио уве-
ре ње да ће бо ља ко му ни ка ци ја 
са гра ђа ни ма до при не ти бр жем 
ре ша ва њу ко му нал них про бле-
ма.

- Пси лу та ли це гра ђа ни ма на-
ше оп шти не и на ма као ло кал-
ној са мо у пра ви ства ра ју број не 
про бле ме, а слич на си ту а ци ја 

је у це лој Ср би ји. Оп шти на Пе-
ћин ци сва ке го ди не из два ја зна-
чај на сред ства за на кна ду ште-
те због ује да па са лу та ли ца, 
али то ни је нај ве ћи про блем. 
Нај ве ћи про блем је што се са 
по ве ћа њем бро ја па са лу та ли-
ца на на шим ули ца ма, по ве-
ћа ва и опа сност од на па да на 

де цу, ко ји мо гу има ти тра ги чан 
ис ход. На ше Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „Са ва“, у чи јој над-
ле жно сти је ова област, скло-
пи ло је уго вор са при ват ним 
пред у зе ћем о без бед ном укла-
ња њу па са лу та ли ца са на ших 
ули ца и вр ло бр зо ак ци ја ће би-
ти спро ве де на у свим на се љи-

ма на ше оп шти не. На тај на чин 
ће мо по сти ћи да на ши гра ђа ни 
мо гу мир но да ше та ју ули ца ма, 
на ша де ца ће би ти без бед на на 
пу ту до шко ле, а ло кал на са мо-
у пра ва ће уште де ти но вац ко ји 
се да је за од ште те – об ја шња ва 
Тр бо вић.

Ду шан Срећ ков

ПЕ ЋИН ЦИ

Ма ње па са лу та ли ца
на ули ца ма

Хва та ње па са лу та ли цаНа чел ник Жељ ко Тр бо вић

Еду ка тив ни цен тар 
„Ди сци пу лус“ по чео 
је 26. фе бру а ра са 

ре а ли за ци јом про јек та 
„Ро ми - део ин фор ма ци о-
ног дру штва“, ко ји за циљ 
има ком пју тер ско опи сме-
ња ва ње при пад ни ка ром-
ске по пу ла ци је са те ри то-
ри је пе ћи нач ке оп шти не, 
ко ји ни су у мо гућ но сти да 
на дру ги на чин до ђу до 
та кве вр сте обу ке. Обу ку 
по про гра му ме ђу на род-
но при зна тог стан дар да 
у обла сти ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја – ЕЦДЛ ре а ли зо ва ће пре-
да ва чи Еду ка тив ног цен тра „Ди сци пу лус“, 
ко ји већ има ис ку ства у ре а ли за ци ји обу ке 
по овом про гра му, као и струч не ка дро ве и 
опре мљен про стор. Про је кат је по др жа ла 
и Оп шти на Пе ћин ци ко ја ће фи нан си ра ти 
из да ва ње ЕЦДЛ сер ти фи ка та (Euro pean 
Com pu ter Dri ving Li cen ce) по ла зни ци ма ко ји 
успе шно по ло же за вр шни тест.

Не го слав Јо ва но вић, пред сед ник Удру же-
ња „Ром ски пут“ оце нио је ову еду ка ци ју као 
од ли чан по тез. 

- На кон за вр ше не обу ке ве ћи број Ро ма 
из на ше оп шти не ће зна ти да ру ку је ком пју-
те ром и са мим тим ће има ти ве ће шан се за 
про на ла же ње по сла – из ја вио је Јо ва но вић, 
ко ји је по мо гао у ин фор ми са њу и оку пља њу 

Ро ма за ин те ре со ва них за по ха ђа ње обу ке.
Пр ви ко рак у ре а ли за ци ји про јек та је би-

ло те сти ра ње при ја вље них кан ди да та ко је 
ће, по ре чи ма Ру жи це Мр каљ из „Ди сци пу-
лу са“, омо гу ћи ти пре да ва чи ма да два де-
се так по ла зни ка раз вр ста ју у гру пе пре ма 
ни воу пред зна ња.

- То ће на шим пре да ва чи ма омо гу ћи ти 
да обу ку при ла го де ни воу пред зна ња кан-
ди да та, ка ко би смо их мак си мал но оспо со-
би ли за по ла га ње ЕЦДЛ те ста. Сти ца њем 
сeртификата, те та ко зва не во зач ке до зво-
ле за ком пју тер, по ла зни ци ма ове еду ка ци-
је ће би ти отво ре на број на вра та за про на-
ла же ње ква ли тет ни јег за по сле ња – оце ни-
ла је Ру жи ца Мр каљ.

Д. С.

ЕДУ КА ТИВ НИ ЦЕН ТАР „ДИ СЦИ ПУ ЛУС“

Лак ше до по сла
уз рад на ра чу на ру

Обу ка за Ро ме

ДОМ ЗДРА ВЉА ШИД

ЕКГ апа рат
на по клон

У сре ду, 24. фе бру а ра До му здра вља 
у Ши ду уру чен је пре но сни ЕКГ апа рат, 
до на ци ја Са ве за бап ти стич ких цр ка ва у 
Ср би ји. Пре но сни ЕКГ апа рат би ће ко ри-
шћен за пру жа ње здрав стве не за шти те 
ми гран ти ма на те ре ну, а ка сни је ће оста-
ти за упо тре бу и ко ри шће ње у пру жа њу 
здрав стве не за шти те ло кал ног ста нов-
ни штва.

- Са вез бап ти стич ких цр ка ва у Ср би ји, 
се при дру жио ак ци ји пру жа ња по мо ћи 
ми гран ти ма у Ши ду. У са рад њи са 
ди рек то ром шид ског До ма здра вља, 
до шли смо на иде ју да ку пи мо мо бил ни 
ЕКГ апа рат, ко ји ће би ти у функ ци ји сва-
ког ча са и на сва ком ме сту. Дра го нам је 
да мо же мо на овај на чин да по мог не мо 
и ово је са мо јед на у ни зу ак ци ја Са ве за 
бап ти стич ких цр ка ва у Ср би ји. На те ре-
ну у по ма га њу ми гран ти ма, при сут ни 
смо од ок то бра и у пла ну нам је да се и 
у на ред ном пе ри о ду укљу чи мо у још 
не ке до на тор ске ак ци је - ре као је Дан ко 
Ча њи, ста ре ши на Бап ти стич ке цр кве у 
Ши ду.

Ди рек тор шид ског До ма здра вља се 
за хва лио на до на ци ји.

- Сва ка до на ци ја нам је у овом мо мен-
ту до бро до шла, по го то во ова кве вр сте. 
Ја се овом при ли ком за хва љу јем Са ве зу 
бап ти стич ких цр ка ва Ср би је и на дам се 
да ће мо и у на ред ном пе ри о ду успе шно 
са ра ђи ва ти - ис та као је др Кр сто Ку реш.

М. Н.
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ВА ЂЕ ЊЕ ДО КУ МЕ НА ТА ИЗ СЛУ ЖБЕ НИХ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО СТА ЈЕ ПРО ШЛОСТ

Уште да вре ме на и нов ца
Др жав ни ор га ни и ор га ни ло кал не са мо у пра ве ће до ку ме на та из слу жбе них еви ден

ци ја, као што су уве ре ње о др жа вљан ству, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, из вод 
из књи ге вен ча них и слич но, ме ђу соб но раз ме њи ва ти

Пре ма Пред ло гу за ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, др жав на 
упра ва би ће оба ве зна да по зах-

те ву гра ђа на, без на док на де, при ба-
вља по дат ке из др жав них еви ден ци ја. 
Слу жбе ни ци од стран ке мо гу да зах те-
ва ју са мо по дат ке ко ји су нео п ход ни 
за ње ну иден ти фи ка ци ју и до ку мен та 
ко ја по твр ђу ју чи ње ни це о ко ји ма се 
не во ди слу жбе на еви ден ци ја. 

Ова кви по ступ ци сва ка ко ће, по ред 
уште де у нов цу, уште де ти и вре ме 
гра ђа на.

Др жав ни ор га ни и ор га ни ло кал не 
са мо у пра ве ће до ку ме на та из слу жбе-
них еви ден ци ја, као што су уве ре ње о 
др жа вљан ству, из вод из ма тич не књи-
ге ро ђе них, из вод из књи ге вен ча них и 
слич но, ме ђу соб но раз ме њи ва ти.

- Ако бу де усво јен За кон о оп штем 
управ ном по ступ ку, гра ђа ни ви ше 
не ће мо ра ти да ва де до ку мен та, не го 
ће, по слу жбе ној ду жно сти ор га ни 
при ба вља ти та до ку мен та уме сто 
њих. Ти ме ће сма њи ти вре ме че ка ња 
на до би ја ње од го ва ра ју ћег до ку мен та, 
а сва ка ко ће ути ца ти и на сма ње ње 
тро шко ва гра ђа на,  што су до вољ ни 
бе не фи ти пред ло га овог за ко на. Но ви-
на је и то што се пред ви ђа ју санк ци је 
за овла шће на ли ца, од но сно ру ко во-
ди о це и ор га не уко ли ко не бу ду по што-
ва ли од ред бе За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку, а ка зне се кре ћу од пет 

до 50.000 ди на ра – об ја шња ва на чел-
ник Град ске упра ве за оп ште и за јед-
нич ке по сло ве Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца Ми ро слав Јо кић. 

Оно што пред сто ји, ако овај за кон 
бу де усво јен, је сте обу ка др жав них 
слу жбе ни ка. На чел ник је ис та као да 
ће, кад поч не при ме на за ко на, ло кал-
на са мо у пра ва Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца би ти спрем на. Но ви За кон о 
оп штем управ ном по ступ ку тре бао би 
да се при ме њу је од 1. ју на 2017. го ди-
не, а од ред бе за ко на ко је се ти чу 
из да ва ња до ку ме на та из слу жбе них 
еви ден ци ја по че ће да се при ме њу ју 
на кон што про ђе 90 да на од усва ја ња 
овог за ко на.

- Сва ка ко да су се ре кон струк ци јом 
Услу жног цен тра про шле го ди не ство-
ри ли усло ви да Град мо же да функ ци-
о ни ше и на ова кав на чин, јер по се ду-
је мо са вре ме не ин фор ма ци о не си сте-
ме. Уко ли ко за кон бу де усво јен на 
не кој од на ред них сед ни ца На род не 
скуп шти не, мо же мо да оче ку је мо 

ње го ву при ме ну у ро ку од 90 да на – 
ис ти че на чел ник Јо кић. 

По ред уште де нов ца, сма ње ње вре-
ме на за до би ја ње ових до ку ме на та је 
ве о ма ва жно, сто га на чел ник Ми ро-
слав Јо кић сма тра да ће гра ђа ни, 
усва ја њем овог за ко на, би ти ве о ма 
за до вољ ни. 

- Оно што гра ђа ни нај ви ше ва де је су 
из во ди из ма тич не књи ге ро ђе них, 
вен ча них и др жа вљан ства, за шта 
пла ћа ју так се у из но су од 700 до 900 
ди на ра. То ни је ма ло нов ца, по го то во 
ако гра ђа ни ове до ку мен те мо ра ју да 
ва де ви ше пу та го ди шње – до да је 
на чел ник Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве Ми ро слав Јо кић. 

С. Ста не тић

На чел ник Јо кић још на во ди да ре сор на 
Град ска упра ва има у пла ну да уве де још 
не ко ли ко елек трон ских услу га, а да јед на 
од њих би ће елек трон ски упис де це у 
Пред школ ску уста но ву. 

Елек трон ски упис

На чел ник Ми ро слав Јо кић

Ва ђе ње до ку ме на та по ста је про шлост 
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Сто јан Ду го ши ја је је дан 
од ше сто ро из бе гли ца 
чи је су по ро ди це до-

би ле гра ђе вин ски ма те ри јал 
за до вр ше так или адап та ци-
ју стам бе ног про сто ра, а ко ји 
су са пред сед ни ком Оп шти-
не Ру ма Сла ђа ном Ман чи-
ћем 23. фе бру а ра пот пи са ли 
уго во ре о до де ли тих па ке та.

- До шао сам у Ру му у ок-
то бру 2014. го ди не и ку пио 
ста ру ку ћи цу, а у Ср би ју из 
Хр ват ске сам до шао 1995. 
го ди не у „Олу ји“. Су пру га и 
ја има мо дво је де це. Овај 
гра ђе вин ски ма те ри јал ми 
пу но зна чи, по го то во што у 
по ро ди ци ни ко не ра ди, сви 
смо на би роу. Од над ни ца 
ко је по вре ме но за ра дим, не 
мо же да се ку пи ни шта сем 
да пре жи вља ва мо, па ћу, уз 
по моћ овог гра ђе вин ског ма-
те ри ја ла, цре па, др ве на ри је 
сре ди ти ку ћу – ка же за на ше 
но ви не Сто јан Ду го ши ја.

Ко ме са ри јат за из бе гли-
це и ми гра ци је Ре пу бли ке 
Ср би је и рум ска оп шти на 
су за јед нич ким сред стви ма 
обез бе ди ли па ке те по мо ћи 
у ви ду гра ђе вин ског ма те ри-
ја ла за из бе глич ке по ро ди це 
са пре би ва ли штем на те ри-
то ри ји на ше оп шти не.

У за ви сно сти од по тре ба 
ко ри сни ка вред ност по је ди-
нач ног па ке та гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла је до мак си мал-
них 550.000 ди на ра.

По моћ у гра ђе вин ском 
ма те ри ја лу су до би ле три 
по ро ди це из Ру ме, две из 

Бу ђа но ва ца и јед на из Хрт-
ко ва ца. Сва ка од по ро ди ца 
је из ра зи ла при ли ком кон ку-
ри са ња сво је по тре бе. Па ке-
те по мо ћи у ви ду гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла су до би ли, 
по ред Сто ја на Ду го ши је, Не-
над Бу квић, Ми лан Кар та ли-
ја из Ру ме, Не дељ ко Са вић 
из Хрт ко ва ца, Јо во Хи нић и 
Ја смин ка Смр злић из Бу ђа-
но ва ца.

- Ове по ро ди це су са ме 
ре кле шта им је по треб но 
од гра ђе вин ског ма те ри ја ла. 
Реч је о укуп но пре ко три ми-
ли о на ди на ра, Ко ме са ри јат 
је уче ство вао са три ми ли-
о на, а Оп шти на Ру ма са де-
сет про це на та те вред но сти. 
И да ље ће мо има ти кон кур-
се за из бе гла ли ца и у то ку 
је кон курс за ку по ви ну 14 се-
о ских до ма ћин ста ва – ка же 
Сла ђан Ман чић.

По ред па ке та по мо ћи у 
гра ђе вин ском ма те ри ја лу 
или фи нан си ра ње ку по ви не 
ку ћа са окућ ни ца ма, је дан 
од ре дов них ви до ва по мо ћи 
из бе глим ли ци ма је и она 
по моћ у окви ру про је ка та 
њи хо вог еко ном ског  осна-
жи ва ња. Та ко су у Град ској 
ку ћи  25. фе бру а ра пот пи са-
ни уго во ри о еко ном ском 
осна жи ва њу, а по ред пот пи-
са пред сед ни ка рум ске 
оп шти не Сла ђа на Ман чи ћа, 
сво је је ста ви ло још де сет 
из бе глих ли ца.

За про је кат еко ном ског 
осна жи ва ња по ро ди ца из бе-
глих ли ца Ко ме са ри јат за 

из бе гли це и ми гра ци је Ре пу-
бли ке Ср би је и ло кал на 
са мо у пра ва су из дво ји ли 
два ми ли о на ди на ра, Ко ме-
са ри јат 1,8 ми ли о на, а де сет 
про це на та, од но сно 200.000 
рум ска оп шти на. 

– У при ја ва ма за овај кон-
курс из бе гла ли ца су на ве ла 
шта им је по треб но за вр ше-
ње де лат но сти ко јом се ба ве 
и то су и до би ли. То су пла-
сте ни ци, опре ма за фри зер-
ски са лон, ала ти, ра чу нар-
ска опре ма... Углав ном су 
сви до би ли при бли жно исти 
из нос сред ста ва, да кле око 
200.000 ди на ра – ре као је 
по сле пот пи си ва ња уго во ра 
Сла ђан Ман чић. 

Је дан од оних ко ји су 
пот пи са ли уго вор је 
Ми ле Ер га рац из Ру ме. 

Он је у Ру му, као из у зет но 
млад, до шао 1995.го ди не и 
ту се оже нио и за сно вао 
по ро ди цу. Има су пру гу и две 
кћер ке.

– Ба вим се фар ба њем 
ли ма ри је и имам ауто пе ри о-
ни цу. Ово је пр ви пут да 
до би јам по моћ и пу но ће ми 
зна чи ти за по сао, јер сам 
до био опре му за фар ба ње, 
та ко да ћу бо ље и лак ше 
оба вља ти овај по сао – ис та-
као је Ми ле Ер га рац.

Ме ђу из бе глим ли ци ма 
ко ја су пот пи са ли уго во ре о 
еко ном ском осна жи ва њу је 
њих сед мо ро из Ру ме, као и 
по јед но из Бу ђа но ва ца, 
Па вло ва ца и Хрт ко ва ца.

С. Џакула

ОПШТИНА РУ МА ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦЕ

Гра ђе вин ски ма те ри јал
и опрема за рад

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Ба зар здра вља

У про сто ри ја ма Ме сне 
за јед ни це „Ма ти ја Ху ђи“ у 
Срем ској Ми тро ви ци про шлог 
по не дељ ка, 29. фе бру а ра сви 
ме шта ни овог де ла гра да 
мо гли су да пре кон тро ли шу 
крв ни при ти сак, ше ћер у кр ви, 
три гли це ри де и хо ле сте рол. 
Пре гле де су вр ши ли здрав-
стве ни рад ни ци ми тро вач ког 
До ма здра вља, а пре глед, као 
и са ве ти ме ди цин ских рад ни-
ка, би ли су бес плат ни. Ова 
ак ци ја ор га ни зо ва на је по во-
дом обе ле жа ва ња Да на Ме сне 
за јед ни це „Ма ти ја Ху ђи“.

Ба зар здра вља, одр жан је и 
у Ма р тин ци ма про шлог пет ка, 
26. фе бру а ра, уз по др шку 
Град ске упра ве за здрав стве-
ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот-
не сре ди не.  С. С.

Про мо ци ја 
збор ни ка

У че твр так, 3. мар та са 
по чет ком у 12 ча со ва у све ча-
ној са ли Му зе ја Сре ма, Град-
ска ор га ни за ци ја Са ве за ан ти-
фа ши ста Вој во ди не Срем ска 
Ми тро ви ца про мо ви са ће два 
збор ни ка ра до ва. Реч је о 
збор ни ку ра до ва „Ба тин ска 
бит ка“ и „Ре ха би ли та ци ја, 
узро ци и по сле ди це“. На про-
мо ци ји ће го во ри ти ге не рал 
Жи ка Стој шић, прав ник Бо шко 
Кру нић, по ли ти ко лог Ду шко 
Ра до са вље вић и про фе сор 
Вла ди слав Ра да ко вић.

ДО БРИН ЦИ

Улич на ра све та 
У До брин ци ма је по сле 

ас фал ти ра ња две ули це ура-
ђен и по сао на осве тље њу 
јед ног де ла се ла – тач ни је у 
де ло ви ма Рум ске, Бри ло ве и 
Фру шко гор ске ули це је ура ђе-
на јав на ра све та.

– По ста вље но је 300 ме та ра 
про вод ни ка, де вет бе тон ских 
сту бо ва и 12 си ја ли ца. Вред-
ност ових ра до ва је око ми ли-
он ди на ра и за хва љу ју ћи овим 
ра до ви ма ме шта ни ће има ти 
ква ли тет ни ји и без бед ни ји 
жи вот – ре кла је Вла ди сла ва 
Ста ме но вић, ди рек тор ка ЈП 
Ди рек ци ја за из град њу Ру ме. 

Сви ови ра до ви су ре а ли зо-
ва ни у са рад њи и до го во ру са 
Са ве том ме сне за јед ни це 
До брин ци, а та ко је и ка да су 
дру ге ме сне за јед ни це у пи та-
њу. С. Џ.

Потписници уговора са председником румске општине
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СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ОР ГА НИ ЗА ТОР СА БО РА ЗЕ МЉО РАД НИ КА СРЕ МА 

Вре ме на су те шка,
а при но си од лич ни

На ово го ди шњи,
42. по ре ду Са бор 
ре кор де ра Сре ма

би ло је при ја вље но
224 так ми ча ра.

Срем ска при вред на 
ко мо ра је

пр во пла си ра ним 
ре кор де ри ма

до де ли ла злат ник, 
дру го пла си ра ни су 

до би ли ве ћи
сре бр њак,

а тре ће пла си ра ни 
по љо при вред ни ци

су на гра ђе ни са 
ма њим сре бр ња ком

Са бор зе мљо рад ни ка Сре ма у 
ор га ни за ци ји Срем ске при вред-
не ко мо ре одр жан је про шлог 

пет ка, 26. фе бру а ра у ми тро вач кој 
Град ској ку ћи. Ово тра ди ци о нал но 
так ми че ње срем ских по љо при вред ни-
ка ор га ни зо ва но је по 42. пут, а све ча-
но је за вр шну ма ни фе ста ци ју отво рио 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
по љо при вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не Зо ран Ра јић. Др жав ни се кре-
тар је ис та као да у Ср би ји има ма ли 
број ин сти ту ци ја ко је по др жа ва ју ова-
кве ма ни фе ста ци је и че сти тао по љо-
при вред ни ци ма на оства ре ним из у-

зет ним ре зул та ти ма, јер су ре кор де ри 
из Сре ма ме ђу нај бо љи ма у Ср би ји. 

Пр во так ми че ње зе мљо рад ни ка 
Сре ма одр жа но је дав не 1967. го ди не, 
ка да су про гла ше ни нај бо љи про из-
во ђа чи ку ку ру за, да би од 1969. би ле 
укљу че не и оста ле кул ту ре. На ово го-
ди шњи, 42. по ре ду Са бор ре кор де ра 
Сре ма би ло је при ја вље но 224 так ми-
ча ра. Срем ска при вред на ко мо ра је 
пр во пла си ра ним ре кор де ри ма до де-
ли ла злат ник, дру го пла си ра ни су до-
би ли ве ћи сре бр њак, а тре ће пла си ра-
ни по љо при вред ни ци су на гра ђе ни са 
ма њим сре бр ња ком.

Пред сед ник Срем ске при вред не
ко мо ре Ђор ђе Бо жић

Ге не рал ни се кре тар СПК 
Вла ди мир Вла о вић
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Рекордери на површини
до три хектара 

ПШЕНИЦА
1. Владица Савановић, Вогањ
2. Слободан Вукелић, Вогањ
3. Славко Малетић, Вогањ 

КУКУРУЗ
1. Раденко Симић, Кузмин
2. Милан Аћимовић, Лаћарак
3. Никола Кричка, Чалма 

СУНЦОКРЕТ
1. Миле Буђановчанин, Голубинци
2. Александар Личанин, Белегиш
3. Никола Мишковић, Вогањ

СОЈА
1. Славко Малетић, Вогањ
2. Раденко Симић, Кузмин
3. Сава Стојаковић, Брестач

Рекордери на површини
преко три хектара

ПШЕНИЦА
1. Ненад Радуловић, Рума
2. Димитрије Савановић, Вогањ 
3. Спасоје Марђелошки, Вогањ

КУКУРУЗ
1. Никола Манојловић, Добринци
2. Ђорђе Михајловић, Краљевци 
3. Миомир Мирић, Мартинци

ШЕЋЕРНА РЕПА
1. Драгана Цвијетић, Рума
2. Никола Кричка, Чалма
3. Миленко Антић, Краљевци 

СУНЦОКРЕТ
1. Иван Фијала, Нови Сланкамен 
2. Мирослав Бероња, Вогањ
3. Срђан Ковачевић, Голубинци

СОЈА
1. Срђан Ковачевић, Голубинци
2. Димитрије Савановић, Вогањ
3. Бранислав Дурсановић, Мартинци

Рекордери у производњи јечма
1. Владица Савановић, Вогањ
2. Милан Полић, Рума
3. Душан Савановић, Вогањ

Рекордери у производњи овса
1. Рада Пекић, Голубинци
2. Стеван Видовић, Голубинци
3. Синиша Бељин, Голубинци

Рекордери у производњи тритикала
1. Мирослав Андрић, Рума
2. Стеван Вукајловић, Добринци
3. Зоран Попов, Добринци

Рекордери у производњи
сточног грашка
1. Анка Полић, Рума
2. Огњен Стојановић, Рума
3. Миленија Полић, Рума

Рекордери у производњи дувана
1. Жељко Остић, Манђелос
2. Небојша Тубић, Голубинци
3. Синиша Ковачевић, Голубинци

Рекордери у производњи парадајза
1. Ђорђе Томић, Добринци
2. Тихомир Бојанић, Чалма
3. Предраг Даниловић, Ердевик

Рекордери у производњи лубеница
1. Бранислав Радовац, Добринци
2. Милун Ваван, Доњи Петровци

Рекордери у производњи диња
1. Бранислав Радовац, Добринци
2. Драган Манојловић, Добринци
3. Борислав Андрић, Добринци

Рекордери у производњи бресака
1. Ђорђе Станојчев, Ириг
2. Младен Мићашевић, Ириг
3. Дејан Јојић, Ириг

Рекордери у производњи шљива
1. Жарко Мићашевић, Ириг
2. Сава Шућин, Ириг
3. Нестор Животин, Ириг

Рекордери у производњи грожђа
1. Драган Тривановић, Сот
2. Никола Медош, Ердевик
3. Ђорђе Борак, Ердевик

Рекордери у производњи товних 
свиња 
1. Драшко Даниловић, Кузмин
2. Сава Стојаковић, Брестач
3. Ратко Николић, Лаћарак

Рекордери у производњи јунади 
1. Влада Туфегџић, Салаш Ноћајски
2. Зоран Остојић, Сремска Рача

Рекордери у производњи млека 
1. Никола Алексић, Нови Сланкамен
2. Марко Милосављевић, Нови Карловци
3. Ђорђе Нeнадовић, Сремска Митровица

Највећи робни произвођачи 
ПШЕНИЦА: Жикица Лазић, Голубинци
КУКУРУЗ: Дарко Даниловић, Кузмин
ШЕЋЕРНА РЕПА: Живан Даниловић, 
Кузмин
СУНЦОКРЕТ: Срђан Ковачевић, 
Голубинци
СОЈА: Бранислав Дурсановић, Мартинци

Најбољи организатори такмичења
1. „Удружење произвођача млека“, Ђорђе 
Ненадовић, Ср. Митровица
2. ЗЗ „Краљевци“ Ђорђе Михајловић, 
Краљевци
3. Радиша Андрић, Рума, Добринци

Одбор за такмичење земљорадника Срема Сремске привредне коморе, на седници одржаној 22. јануара прогласио је најуспешније 
такмичаре у биљној и сточарској производњи у 2015. години у оквиру 42. Сабора рекордера Срема у пољопривредној производњи.

Награђени рекордери

У име Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
све при сут не је по здра вио по моћ ник 
гра до на чел ни ка Бо ри слав Ба бић ко ји 
је ре кор де ри ма че сти тао на оства ре-
ним при но си ма.  

Ђор ђе Бо жић, пред сед ник Срем ске 
при вред не ко мо ре ис та као је да је Са-
бор ре кор де ра из у зет но ва жна ма ни-
фе ста ци ја за цео Срем и да има по др-
шку срем ских ло кал них са мо у пра ва, 

По кра ји не и Ре пу бли ке.
- Са бор зе мљо рад ни ка Сре ма је 

пре ра стао у тра ди ци ју и Срем ска при-
вред на ко мо ра, ко ја се пре не ко ли ко 
го ди на укљу чи ла у ор га ни за ци ју ове 
ма ни фе ста ци је, би ла је на ви си ни 
за дат ка. Так ми чар ска ко ми си ја и 
за по сле ни у Срем ској при вред ној 
ко мо ри има ју по сла пре ко це ле го ди-
не, при ку пља ју ћи по дат ке о оства ре-

ним ре зул та ти ма у по вр тар ској, 
во ћар ско, ра тар ској и сто чар ској про-
из вод њи, као и у про из вод њи мле ка. 
Сви так ми ча ри су вред но ра ди ли, 
има ју им по зант не ре зул та те, иако 
про шла го ди на ни је би ла нај бо ља за 
све вр сте про из вод ње, с об зи ром на 
вре мен ске усло ве и дру ге фак то ре 
ко ји су ути ца ли на при но се. Срем ска 

Предраг Даниловић, Славко Малетић, Ђорђе Ненадовић, Ђорђе Марић и Сава Стојаковић
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На гра ђе не по љо при вред ни ке пи та ли 
смо ко ли ко је те шко би ти ре кор дер с об зи-
ром на ста ње у по љо при вре ди. И по ред 
сма ње них суб вен ци ја, не ло јал не кон ку рен-
ци је, ни ских це на жи та ри ца и мле ка, срем-
ски ре кор де ри су оства ри ли из у зет не 
ре зул та те у про шлој го ди ни. 

Тре ће ме сто на Са бо ру ре кор де ра у про-
из вод њи па ра дај за за у зео је Пре драг Да ни-
ло вић из Ер де ви ка, ко ји је на по вр ши ни од 
јед ног хек та ра оства рио при нос од 56.450 
ки ло гра ма. 

- Ја ко те шко je свим по љо при вред ни ци-
ма. Са мо уз ве ли ка ула га ња и од ри ца ња, а 
мно го ра да се мо же не што по сти ћи. Нај те-
же је пла си ра ти про из вод. Бес па ри ца је 
сву да и те шка су вре ме на. На ма нај ве ћи 
про блем пред ста вља то што у око ли ни 
не ма от куп них ста ни ца за па ра дајз, као ни 
хлад ња ча – ка же овај ре кор дер. 

Слав ко Ма ле тић из Вог ња осво јио је тре-
ће ме сто у про из вод њи пше ни це ко ју про-
из во ди на по вр ши ни од два хек та ра. При-
нос ко ји је оства рио је 9.850 ки ло гра ма по 
хек та ру.  

- Тре ћи пут сам ре кор дер, али шта ми 
вре ди што имам ве ли ке при но се кад су 
це не ни ске. Не ка нам да ју пра ву це ну за 

на ше про из во де, па нам не ће тре ба ти суб-
вен ци је – сма тра Слав ко Ма ле тић. 

Ђор ђе Не на до вић из Срем ске Ми тро ви-
це ре кор дер је у про из вод њи мле ка. У прет-
ход ној го ди ни он је про из вео 416.147 ли та-
ра мле ка.

- Одр жа вам про из вод њу мле ка, а до кле 
ће оста ти та ко, не знам. Сла бо се усва ја ју 
пред ло зи по љо при вред ни ка. Ја ко ма ло се 
во ди ра чу на о по љо при вред ни ци ма – ре као 
је Не на до вић. 

Ово го ди шњи до бит ник спе ци јал не на гра-
де је Ђор ђе Ма рић, ко ји је нај ста ри ји ор га-
ни за тор так ми че ња.

- Ко ли ко уло жи те, то ли ко ће те и до би ти. 
Уки ну ли су нам суб вен ци је и то ће се ја ко 
од ра зи ти. Ако не ство ри мо роб не ви шко ве, 
не знам шта ће мо. Не во ди се ни ма ло 
ра чу на о се ља ци ма – ис ти че Ма рић. 

Са ва Сто ја ко вић из Бре ста ча у про из вод-
њи со је на по вр ши ни од 1,15 хек та ра и 
оства ре ним при но сом од 3.938 ки ло гра ма 
по хек та ру за у зео је тре ће ме сто на ово го-
ди шњем Са бо ру.  

- Тру ди мо се да бу де мо успе шни. Ја 
ме њам со ју за со ји ну по га чу, за то је се јем. 
Не про да јем је, а  ре кор дер сам већ тре ћу 
го ди ну за ре дом – ка же Сто ја ко вић.  С. С.

О се ља ку ни ко не во ди ра чу на

при вред на ко мо ра по све ћу је па жњу 
сво јим по љо при вред ним про из во ђа-
чи ма. Срем има 230.000 плод них 
об ра ди вих по вр ши на и 4.700 ре ги-
стро ва них по љо при вред них про из во-
ђа ча, што сва ка ко пред ста вља ве ли-
ки по тен ци јал за ово под руч је. По љо-
при вред на про из вод ња пред ста вља и 
зна ча јан из во зни по тен ци јал срп ске 
при вре де и ни је из не на ђе ње што 
ре ги он Сре ма већ пе ту го ди ну за 
ре дом бе ле жи по зи ван из во зни 
би ланс, а у то ме сва ка ко по љо при-
вре да за у зи ма зна ча јан удео. Сви ма 
нам је у ци љу да уна пре ди мо по љо-
при вре ду, да отва ра мо фир ме, пре ра-
ђи вач ке ка па ци те те из обла сти по љо-
при вре де и за по шља ва мо љу де – 
ис та као је пред сед ник Срем ске при-
вред не ко мо ре Ђор ђе Бо жић.

Ге не рал ни се кре тар Срем ске при-

вред не ко мо ре Вла ди мир Вла о вић је 
ис та као да је на ово го ди шњу ма ни фе-
ста ци ју би ло при ја вље но 224 так ми-
ча ра, а да је по де ље но 62 на гра де и 
68 ди пло ма.  

- Са бор зе мљо рад ни ка Сре ма има 
ду гу тра ди ци ју и ми слим да у Ср би ји 
не ма ниг де ова ко ма сов ног так ми че-
ња, сто га ова ма ни фе ста ци ја пред-
ста вља срем ску тра ди ци ју – из ја вио 
је Вла о вић.

На гра ђе ним по љо при вред ни ци ма 
на гра де су по де ли ли пред став ни ци 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, При вред-
не ко мо ре Ср би је, Ми ни стар ства по-
љо при вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не, оп шти на Пе ћин ци и Ста ра Па-
зо ва и Ин сти ту та за ра тар ство и по вр-
тар ство Но ви Сад.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Председник Сремске привредне коморе Ђорђе Божић уручује захвалницу 
помоћнику градоначелника Сремске Митровице Бориславу Бабићу

Од ка ко је у Ср би ји уве де но 
ви ше стра нач је, чим се не ка 
но ва стран ка по ја ви на хо ри-

зон ту, кре ну и при че о то ме да ли 
иза ње сто ји ДБ, Со рош, или ка кав 
тре ћи фак тор. Све из ра до зна ло сти 
ко фи нан си ра но во пред у зе ће на 
ша ре ном по ли тич ком не бу. Го спо-
дин, или мо жда бо ље ре ћи Друг (?) 
Бор ко Сте фа но вић, у на ро ду зва ни 
Бор ко Си ри за, има за то ве о ма чвр-
сто об ја шње ње: 

– Ми по сто ји мо ефек тив но не што 
пре ко 45 да на и за то вре ме смо 
на пра ви ли пре ко 70 од бо ра и има мо 
ма со ван при лив, на ро чи то омла ди-
не, у на шу стран ку. Што нам по ка зу-
је да ра ди мо до бру ствар, да има мо 
но ву по ли ти ку, но ве љу де и да 
Ср би ја же ли да се окре не чо ве ку, а 
не тр жи шту и да же ли да кре не у 
ле во. Ми смо са те стра не ве о ма 
за до вољ ни. На рав но ни смо за до-
вољ ни кон ти ну и ра ном ме диј ском 
бло ка дом ко ја по сто ји, пот це њи ва-
њем дру гих по ли тич ких ак те ра и 
иг но ри са њем у ис тра жи ва њи ма јав-
ног мње ња, што је че сто би ло ди ри-
го ва но. Иза нас ни ко не сто ји, сва ки 
наш од бор је у до го во ру са на ма 
до био за да так да се сам по бри не за 
фи нан си ра ње по тре ба, кроз до на-
ци је чла но ва или љу ди ко ји хо ће да 
по мог ну и све ра ди мо по за ко ну, 
пре ко ра чу на. Та ко да не сто ји ни ко 
иза нас, сем гра ђа на Ср би је – ка же 
Бор ко 

Ко је по Ва ма пра ва опо зи ци ја?
Ми ми сли мо да су то све стран ке 

ко је од би ја ју би ло ка кву мо гућ ност 
са рад ње на би ло ком ни воу са Алек-
сан дром Ву чи ћем и Срп ском 
на пред ном стран ком. На ма то пи ше 
у про гра му, ми не мо же мо да са ра-
ђу је мо са СНС-ом на би ло ком 
ни воу, а ми слим да је то сва ка ко и 
Де мо крат ска стран ка, па и стран ка 
Бо ри са Та ди ћа. Све ће се нај бо ље 
ви де ти по сле из бо ра.

Да ли сте раз ми шља ли са ким 
ће те ићи у ко а ли ци ју на овим 
из бо ри ма, или ће те ићи са ми?

Што се ти че из бо ра, ви де ће мо, на 
ло ка лу ће би ти ра зних си ту а ци ја. У 
за ви сно сти од си ту а ци је у са мој 
оп шти ни или гра ду. Што се ти че 
ре пу блич ких и по кра јин ских из бо ра, 
ми смо отво ре ни за до го во ре. Пре-
го ва ра ли смо са не ких 25 син ди ка та 
до са да, не ко ли ко гру па гра ђа на и 
ма њин ских пар ти ја. Кам па ња још 
зва нич но ни је по че ла, иа ко смо ми 
об и шли це лу Ср би ју, док дру ги ни су 
ни по че ли, али ми има мо ви ше да 
на док на ди мо, јер смо но ва по ли тич-
ка ор га ни за ци ја и у том сми слу 
отво ре ни смо за оне ко ји по др жа ва ју 
основ не цр те не ког про грам ског и 
иде о ло шког опре де ље ња. Не би 
мо гли да пра ви мо ко а ли ци ју са 
де сни цом, са Две ри ма или ДСС. Са 
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ЛИДЕР ЛЕВИЦЕ СРБИЈЕ БОР КО СТЕ ФА НО ВИЋ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

О Ле ви ци Ср би је
и оста лим ле ва ци ма

У скло пу пред из бор ног 
цир ку са, Срем ску Ми тро
ви цу је 25. фе бру а ра 
по се тио и до ју че ра шњи 
де мо кра та Бор ко Сте фа
но вић, где је у са ли По зо
ри шта убе ђи вао Ми тров
ча не за што тре ба да гла
са ју за ње го ву но ву 
стран ку. У сцен ском 
на сту пу су му по ма га ли 
го спо дин Љу би ша Ко ла
ров, та ко ђе бив ши члан 
ДС и још по не че га, као и 
др Јо ва Ми ло ра дић ко ји 
је сво је вре ме но за сту
пао те зу да би нај бо ље 
би ло да сви на ши бу ду у 
свим пар ти ја ма, па ко 
год по бе ди, на ши су 
по бе ди ли... 

на пред ња ци ма и СПС та ко ђе ни ка ко 
не би мо гли да пра ви мо ко а ли ци ју, 
али те шко да би мо гли и са Де мо крат-
ском стран ком, за то што би љу ди 
би ли у пра ву ка да ка жу што сте се 
раз два ја ли да би се опет спа ја ли. 

Мно го је но вих пар ти ја, али не ма 
мно го но вих љу ди. И Ви сте чо век 
ко ји је већ по знат јав но сти.

Је сте. Ја во лим ка жем да сам у том 
по ли тич ком сми слу ве ро ват но нај ста-
ри ји и нај у пр ља ни ји члан Ле ви це 
Ср би је, јер се две тре ћи не чла но ва 
на ше стран ке ни ка да ни је ба ви ло 
по ли ти ком, ни су ни кад би ли ни у јед-
ној стран ци. То ми да је на ду и то ми 
да је под стрек. Још увек је мој лич ни 
реј тинг по ис тра жи ва њу бо љи не го 
реј тинг Ле ви це Ср би је. Ја бих во лео 
да те две ства ри при бли жи мо, али то 
је ста ра бољ ка срп ске по ли ти ке, ни је 
то ни шта но во. Ме ни је дра го што је 
мо ја би о гра фи ја чи ста и што ја ни сам 
ни кад ни шта украо ни ти се ба вио 
па ра ма у овој зе мљи. Ба вио сам се 
пре го во ри ма са При шти ном и то је то. 
Љу ди мо гу да бу ду си гур ни да ми 
ни смо љу ди ко ји же ле или ко ји ово 
ра де из би ло ка кве ко ри сти. Хо ће мо 
да ме ња мо Ср би ју.

У Ср би ји не ма гра ђан ске де сни це 
и сви не ка ко на ги њу ка ле ви ци. 
Не ма мо пра вог ка пи та ли зма, не ма
мо пра вог при ват ног пред у зет ни ка, 
има ли смо пљач ка шку при ва ти за
ци ју. Мно го је ле вих при ча. Ка ква је 
уства ри Ва ша ле ви ца? 

Мно го је ле вих при ча, али са мо је 
јед на пра ва, ау тен тич на ле ви ца, а то 
је Ле ви ца Ср би је. Ми ни смо ни за 
ка кав до го вор са пар ти ја ма цен тра око 
про це са при ва ти за ци је и ми смо је ди-
на стран ка у Ср би ји ко ја је за ин тер-
вен ци ју др жа ве у при вре ди и за то да 
др жа ва из гра ди фа бри ку, ако је то 
нео п ход но и стра те шки оправ да но, а у 
не ким де ло ви ма Ср би је је сте. Ми смо 
пар ти ја ко ја је из ри чи то про тив при ва-
ти за ци је не ких ве ли ких, про фи та бил-
них си сте ма у овој зе мљи. Ко ја је то 
дру га ла жна ле ви ца. Ми смо про тив 
до го во ра са ММФ-ом, ми смо за опо-
ре зи ва ње вер ских за јед ни ца, ми смо 
стран ка ко ја тра жи про гре сив но опо-
ре зи ва ње нај бо га ти јих, то не ма те код 
дру гих та ко зва них ле ви ца. СПС, Ву ли-
но ва стран ка, пар ти ја Ра си ма Ља ји ћа 
или ПУПС су на вод но ле ви ца, а сма-
њи ли су пла те и пен зи је и хо ће да 
про да ју зе мљу стран ци ма ди рект ном 
по год бом. Ми смо про тив то га. Ка ква 

је то ле ви ца ко ја је за НА ТО? То не 
по сто ји. Ми смо, по но сан сам на то, 
је ди на пра ва, мо дер на, европ ска 
ле ви ца, ко ја у Ср би ји до са да ни је 
по сто ја ла. Ср би ја је нај зад до би ла 
ле ви цу, ле ви цу ко ја не ће пра ви ти ком-
про ми се са овим ре жи мом или са 
оним стран ка ма опо зи ци је ко је су исто 
као Ву чић, са мо ма ло еле гант ни је. 

Ако уђе те у не ку но ву власт, ка кав 
ће би ти Ваш став пре ма јав ним 
пред у зе ћи ма ко ја су ов де де бе ло у 
гу би ци ма?

У сва ком слу ча ју се мо ра уве сти 
ред. Мо ра се про пи са ти да је стра нач-
ко за по шља ва ње кри вич но де ло. 
Мо ра мо да ре ши мо пи та ње ви си не 
пла те у јав ном сек то ру. Ка да за у ста-
ви мо стра нач ко за по шља ва ње прет-
њом кри вич ног де ла, да он да љу де не 
от пу шта мо већ да на пра ви мо ред. Да 
они ко ји су ку пи ли ди пло ме или не 
до ла зе на по сао, при ма ју пла ту, или 
су при мље ни на из ми шље на рад на 
ме ста. Ка да то раш чи сти мо, он да сле-
де ћи ва жан за да так је из ба ци ва ње из 
на шег си сте ма на ме ште не пар тиј ске 
тен де ре, кроз ко је нам про ђе ско ро 
два ми ли јар де евра го ди шње. 

В. Ћ.

ЉУБА И БОРКО: Регионални и републички 
лидери, Љубомир Коларов и Борко Стефановић
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ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА У РУ МИ

От пу шта ње
без кри те ри ју ма

У скла ду са на ло гом из 
Ми ни стар ства здра вља, 
а због про це са ра ци о на-

ли за ци је, рум ски Дом здра вља 
је до био да сма њи број не ме-
ди цин ског осо бља за по сле ног 
на нео д ре ђе но вре ме, та ко да 
су 22 рад ни ка до би ла ре ше ња 
о спо ра зу мом рас ки ду рад ног 
од но са или су про гла ше ни за 
тех но ло шки ви шак. 

Реч је о чи ста чи ца ма, во за чи-
ма, ли ци ма ко ја ра де у ко тлар-
ни ци и ауто ме ха ни ча ри ма, бар 
ка да је реч о оним рад ни ци ма 
ко ји су, не за до вољ ни ре ше њи-
ма о от ка зу, крајем фебруара 
одр жа ли кон фе рен ци ју за но-
ви на ре у про сто ри ја ма Де мо-
крат ске стран ке у Ру ми, на ко јој 
је по ред њих го во рио и Не над 
Бо ро вић, пред сед ник Оп штин-
ског од бо ра ДС Ру ма.

Том при ли ком Бо ро вић је 
ис та као да је ја сно да ра ци о-
на ли за ци је мо ра би ти, али је 
спор но ка ко је она ре а ли зо ва-
на. На и ме, у скла ду са од ред-
ба ма За ко на о ра ду и За ко на о 
на чи ну од ре ђи ва ња мак си мал-
ног бро ја за по сле них у јав ном 

сек то ру, по сло да вац је ду жан 
да, без об зи ра на број за по-
сле них, ако је број оних ко ји ће 
до би ти от каз ве ћи од 20, са чи-
ни со ци јал ни про грам, чи ји део 
су и кри те ри ју ми, те се по сле 
бо до ва ња утвр ђу је ли ста оних 
ко ји оста ју без по сла. Ти кри-
те ри ју ми су при ма ња по чла ну 
до ма ћин ства, ефек тив ни рад-
ни стаж, здрав стве но ста ње 
оси гу ра ни ка и чла но ва ње го ве 
по ро ди це, број де це до 26 го-
ди на ста ро сти ко је за по сле ни 
из др жа ва ју и усло ви ра да. Да-
кле, при мед ба је би ла да ни је 
би ло кри те ри ју ма и бо до ва ња 
по њи ма, као и да ни су узи ма-
ни у об зир за по сле ни на од ре-
ђе но вре ме.

Ме ђу они ма ко ји су оста-
ли без по сла је Вин ка Ћи рић, 
спре ма чи ца ко ја има 25 го ди на 
рад ног ста жа, а до пен зи је јој 
тре ба још три го ди не, као и Зо-
ран Гр чић, во зач ко ји је тех но-
ло шки ви шак. Он ка же да је от-
каз до био без ика кве на ја ве, а 
да ће ње гов по сао ра ди ти они 
ко ји су оста ли и за то ће би ти 
до дат но пла ће ни. 

ДО М ЗДРА ВЉА РУМА

Про це ду ра
је ис по што ва на
По За ко ну о од ре ђи ва њу 

мак си мал ног бро ја 
за по сле них у јав ном 

сек то ру рум ски Дом здра вља 
је до био ре ше ње да уку пан 
број за по сле них на нео д ре-
ђе но вре ме мо ра да бу де 
294, а у овој здрав стве ној 
уста но ви је би ло 316 рад ни ка 
за по сле них на нео д ре ђе но 
вре ме. За то је до би јен на лог 
из Ми ни стар ства здра вља да 
се ре дук ци ја бро ја за по сле-
них спро ве де из де ла за по-
сле них сто ма то ло шких рад-
ни ка и не ме ди цин ског осо-
бља и да се то ура ди до 5. 
фе бру а ра.

– Ми има мо 69 не ме ди цин-
ских рад ни ка. Из ове гру па-
ци је је оти шло 20 рад ни ка, а 
два из сто ма то ло ги је. Пре 
то га ми смо ура ди ли акт о 
си сте ма ти за ци ји и та бе лар ни 
при каз рад них ме ста, ка ко је 
ра ни је би ло, а ка ко по сле 
от ка за, и то смо по сла ли на 
са гла сност на шем Ми ни стар-
ству ко ји га је и одо брио. Про-
блем ви шка рад ни ка смо 
углав ном, ре ши ли кроз спо-
ра зум ни рас кид рад ног од но-
са са от прем ни на ма, је дан 
број рад ни ка је тех но ло шки 
ви шак, та ко ђе уз до би је не 
от прем ни не, а не ка ме ста, 
где је био је дан из вр ши лац 
смо уки ну ли – об ја шња ва 
ди рек тор ка До ма здра вља 
Ру ма др Сне жа на Бо ја нић 
Сто јић.

Она до да је да не сто ји при-
мед ба да ни је би ло ура ђе них 
кри те ри ју ма, по го то во што је 
то би ло бит но за рад на ме ста 
код ко јих је би ло ви ше из вр-
ши ла ца, да би се мо гли ран-

ги ра ти код утвр ђи ва ња ко ће 
оста ти без по сла. 

Утвр ђе не су и су ме от прем-
ни на за сва ког рад ни ка ко је 
су по сла те Ре пу блич ком 
фон ду здрав стве ног оси гу ра-
ња и оне мо ра ју би ти ис пла-
ће не у ро ку од 30 да на од 
да на до би ја ња ре ше ња о 
пре стан ку рад ног од но са. Та 
су ма у рум ском До му здра-
вља из но си око 8,2 ми ли о на 
ди на ра.

– По ја вио нам се и про-
стор, због са мо стал ног од ла-
ска спре ма чи ца у пен зи ју, па 
смо по ну ди ли та рад на ме ста 
же на ма ко је су оста ле без 
по сла, по го то во што је раз ли-
ка у пла та ма не ме ди цин ске 
сред ње струч не спре ме и 
пла те спре ма чи це не што око 
3.500 ди на ра. Зна чи да смо 
ис по што ва ли сву пред ви ђе ну 
про це ду ру - ре кла је за на ше 
но ви не ди рек тор ка др Сне-
жа на Бо ја нић Сто јић, од го ва-
ра ју ћи на при мед бе де ла 
от пу ште них рад ни ка.

Сми ља Џа ку ла

Пред сед ник рум ских
де мо кра та Не над Бо ро вић

Тех но ло шки ви шак
Зо ран Гр чић

Ди рек тор ка До ма здра вља
др Сне жа на Бо ја нић Сто јић

Про шле не де ље за јед нич ко дво ри ште До ма кул ту ре 
и пред школ ске уста но ве у Пр хо ву улеп ша но је са 
шест но вих сад ни ца раз ли чи тих вр ста др ве та, ме-

ђу ко ји ма су брест, ли па, ка тал па и шљи ва. Сад ни це је 
до ни ра ло пред у зе ће Грин деј, а са мо са ђе ње су во лон-
тер ски ура ди ли ак ти ви сти Оп штин ског од бо ра Срп ске 
на пред не стран ке Пе ћин ци. 

Сад ни це су ви ше го ди шње и за са ђе не су по ред деч јег 
игра ли шта, та ко да ће ка да по ра сту у лет њим ме се ци ма 
ба ца ти хлад на игра ли ште, а ка ко је у пи та њу ли сто пад-
но др ве ће игра ли ште ће у је се њим и зим ским да ни ма 
би ти и да ље осун ча но. 

Ак ти ви сти пе ћи нач ког СНС-а на ја ви ли су за на ред ну 
не де љу ак ци ју ком плет ног уре ђе ња дво ри шта у ко јем је 
др ве ће за са ђе но, ка ко би пр хо вач ким ма ли ша ни ма обез-
бе ди ли што бо ље усло ве за игру. Д. С.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА ПЕ ЋИН ЦИ

Озе ле ња ва ње у Пр хо ву
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ДИ ВОШ 

Отворена сеоска
библиотека

Би бли о те ка „Ди ми три је Фру шић“, 
ко ја се на ла зи у окви ру До ма кул ту ре 
у Ди во шу од марта ће бити доступна 
свим мештанима, љубитељима књиге, 
једанпут недељно. 

Не ко ли ци на мла дих ме шта на Ди во-
ша би ла је ан га жо ва на на сре ђи ва њу 
књи жног фон да би бли о те ке, уз по моћ 
Са ве та ме сне за јед ни це, ко ји је обез бе-
дио нео п ход на сред ства за рад. 

За ви чај на би бли о те ка по све ће на но-
ви на ру Ди ми три ју Фру ши ћу отво ре на 
је по во дом 200 го ди на од по кре та ња 
„Но ви на серб ских“ још 2013. го ди не, а 
књи жев ни фонд бро ји не ко ли ко хи ља да 
књи га. Би бли о те ка но си име по зна тог 
ле ка ра и но ви на ра Ди ми три ја - Ми те 
Фру ши ћа, Ди во ша ни на, ко ји је за јед но 
са Ди ми три јем Да ви до ви ћем по кре нуо 
„Но ви не серб ске“ у Бе чу, пр ве но ви не 
код Ср ба. 

- Еви дент но је да је све ма ње ме ста 
за кул ту ру. Услед не до стат ка кул тур них 
ак тив но сти у се лу, сма тра ли смо да је 
ре а ли за ци ја овог про јек та, од но сно 
оспо со бља ва ње се о ске би бли о те ке за 
рад, је дан од на чи на да се мла ди, али 
и они ма ло ста ри ји, дру же уз књи гу. Ми 
их на овај на чин уда љи мо од те ле фо-
на, ком пју те ра и ло шег ути ца ја ра зних 
те ле ви зиј ских еми си ја, ко је им ства ра ју 
по гре шну сли ку о пра вим вред но сти ма 
– ка жу ини ци ја то ри ове ак ци је, ко ји ма је 
тре ба ло де се так да на да сре де би бли о-
теч ки фонд.  

Б. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Смо тра ре ци та то ра
У про сто ри ја ма Би бли о те ке „Гли го ри-

је Во за ро вић” у Срем ској Ми тро ви ци 
25. фе бру а ра је одр жа на 48. Оп штин-
ска смо тра ре ци та то ра на ко јој је уче-
ство ва ло 140 так ми ча ра. Се лек то ри 
Смо тре би ли су Ми о драг Пе тро вић, 
глу мац из Но вог Са да (пред сед ник), 
Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор ка 
Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за 
вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре 
– Сир ми јум и Жив ка Ма тић, управ ни ца 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“. 

По ги ну ла
у са о бра ћај ци

У сре ду, 24. фе бру а ра око 06,20 ча со-
ва, на ауто пу ту Ба тров ци - Бе о град, под-
руч је Ру ме, до го ди ла се са о бра ћај на 
не зго да у ко јој су уче ство ва ли ком би и 
пут нич ки ауто мо бил „мер це дес“. Жи вот је 
из гу би ла пут ни ца у „мер це де су“, док су 
по вре ђе ни во зач и су во зач, та ко ђе из 
„мер це де са“, пре ве зе ни у Ме ди цин ски 
цен тар у Срем ској Ми тро ви ци. Уви ђај је 
из вр шио за ме ник ви шег јав ног ту жи о ца у 
Срем ској Ми тро ви ци, у при су ству по ли-
ци је. На ли це ме ста су иза шли при пад ни-
ци Оде ље ња за ван ред не си ту а ци је у 
Срем ској Ми тро ви ци и слу жба хит не 
по мо ћи. 

Не до зво љен
про мет оруж ја
 

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ири гу су, по на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње до 48 
ча со ва за че ти ри др жа вља на Бо сне и 
Хер це го ви не и јед ног др жа вља ни на Ре пу-
бли ке Ср би је, због по сто ја ња осно ва сум-
ње да су из вр ши ли кри вич но де ло не до-
зво ље на про из вод ња, др жа ње, но ше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја. У 
пре тре су пут нич ког ауто мо би ла мар ке 
„пе жо“ у ко јем су за те че ни осум њи че ни на 
под руч ју Ири га, по ли ци ја је про на шла 
пи штољ са окви ром, у не ле гал ном по се ду. 
За др жа на ли ца се до во де у ве зу са из вр-
ше њем ви ше раз бој ни шта ва, те шких кра-
ђа и дру гих кри вич них де ла на под руч ју 
Ре пу бли ке Срп ске. У то ку је про ве ра 
до би је них ин фор ма ци ја. Осум њи че ни ће 
у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти 
до ве де ни на са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ру ми.

За пле на
ци га ре та

У за јед нич кој ак ци ји при пад ни ка Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва Слу жбе за 
бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
Упра ве кри ми на ли стич ке по ли ци је и 
По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци, 
по сле по но ћи, 23. фе бру а ра на Гра нич ном 
пре ла зу Шид, у ка ми о ну мар ке „вол во“, 
от кри ве но је и за пле ње но 73.000 ку ти ја 
ци га ре та „марл бо ро“ и „мар бле фил тер де 
лукс“. Ци га ре те су би ле са кри ве не у 
то вар ном де лу ка ми о на са при ко ли цом, 
ме ђу ро бом на ме ње ном за из воз. Вред-
ност за пле ње не ро бе се про це њу је на око 
150.000 евра. По на ло гу над ле жног ту жи-
о ца, за во за ча ка ми о на Н. Д. (45) је од ре-
ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва. Осум њи-
че ни ће у за кон ском ро ку, уз кри вич ну 
при ја ву за кри вич но де ло кри јум ча ре ње, 
би ти до ве ден на са слу ша ње у Основ но 
јав но ту жи ла штво у Ши ду. 

Про на ђен ду ван
У пре тре су на под руч ју Ши да, при пад-

ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 

у Срем ској Ми тро ви ци су у по моћ ној про-
сто ри ји за пле ни ли 350 ки ло гра ма ду ва на 
у ли сту, спа ко ва ног у кар тон ским ку ти ја-
ма. Због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло не до зво ље но 
скла ди ште ње ро бе, про тив ста ри јег 
му шкар ца би ће под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку.

На си ље
у по ро ди ци

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ши ду су, по на ло гу над-
ле жног ту жи о ца од ре ди ли за др жа ва ње 
до 48 ча со ва за Ж. А. (29) због по сто ја ња 
осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но 
де ло на си ље у по ро ди ци. Он се те ре ти 
да је ви ше пу та уда рио су пру гу у ку ћи 
ње них ро ди те ља, код ко јих је био у 
го сти ма. На кон са слу ша ња у Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Ши ду, осум њи че-
ном  је из ре че на услов на за твор ска 
ка зна.

Ра све тље не кра ђе 
Oперативним ра дом при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем-
ској Ми тро ви ци, ра све тље но је пет кра ђа 
из вр ше них у фе бру а ру, на под руч ју 
Ма чван ске Ми тро ви це. По ли ци ја је про-
на шла две осо бе ко је се те ре те да су тим 
кра ђа ма оште ти ли вла сни ке ауто мо би ла, 
фир ме и при ват не ку ће, из ко јих су кра ли 
алат, су ше но ме со, аку му ла то ре и ре зер-
вне де ло ве. Је дан део пред ме та је про-
на ђен и вра ћен вла сни ци ма. Про тив 
осум њи че них је под не та кри вич на при ја-
ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном 
по ступ ку. 

Од у зе ти
нар ко ти ци

У две одво је не за пле не, при пад ни ци 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Срем ској Ми тро ви ци и Ру ми су про на шли 
и од у зе ли те гле и нај лон ску ке су са биљ-
ном ма те ри јом сум њи вом на ма ри ху а ну, 
се мен ке ин диј ске ко но пље, 19 та бле та 
на лик на ек ста зи, 7,6 гра ма бе лог пра ха 
сум њи вог на ам фе та мин и две ди ги тал не 
ва ги це. Због по сто ја ња осно ва сум ње да 
су из вр ши ли кри вич но де ло нео вла шће-
на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га, про тив две осо бе би ће 
под не те кри вич не при ја ве, над ле жном 
ту жи ла штву.

***
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за З. Б. (57),  
због по сто ја ња осно ва не сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло на си ље у по ро ди-
ци. Он се те ре ти да је у по ро дич ној ку ћи 
вер бал но и фи зич ки на пао су пру гу и 
на нео јој те ле сне по вре де. На кон са слу-
ша ња у Основ ном јав ном ту жи ла штву у 
Срем ској Ми тро ви ци, осум њи че ном је 
од ре ђен при твор до 30 да на. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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По во дом Ме ђу на род ног да на ма тер-
њег је зи ка, 21. фе бру а ра не вла ди на 
ор га ни за ци ја „Ам ба са до ри кул ту ре“ 

ор га ни зо ва ла је из ло жбу у Му зе ју Сре ма 
у Срем ској Ми тро ви ци „Не гуј мо срп ски 
је зик“, на ме ње ну пре све га уче ни ци ма и 
сред њо школ ци ма са те ри то ри је Гра да. Из-
ло жбу чи не пла ка ти на ко ји ма су на пи са не 
нај че шће је зич ке не до у ми це, са сли ка ма 
по зна тих лич но сти из кул тур ног, умет нич-
ког и спорт ског жи во та, про мо те ри ма ове 
ак ци је. 

На отва ра њу из ло жбе, организованo је и 
пре да ва ње о да на шњим про бле ми ма срп-
ског је зи ка. Пре да ва ње је отво рио др Мар-
ко При ца, члан „Ам ба са до ра кул ту ре“, ко ји 
је по же лео до бро до шли цу за и ста број ним 
уче ни ци ма и ре као да је циљ пре да ва ња 
да се по диг не свест о по тре би очу ва ња 
срп ског је зи ка и пи сма, на ро чи то у овом 
вре ме ну из ра зи тог убр за ња ко му ни ка ци је. 

Пр ви пре да вач био је Зо ран Ку јун џи ја, 
ди рек тор из да вач ке ку ће „Про ме теј“, ко ји 
је пред ста вио по пу лар не књи ге у ко ји ма 
се на ин те ре сан тан на чин при ча о са вре-
ме ним про бле ми ма у срп ском је зи ку и 
нај че шћим је зич ким не до у ми ца ма, као и 
ка пи тал не реч ни ке и пра во пи се у из да њу 
„Про ме те ја“. Ра до мир Да бе тић, про фе-
сор књи жев но сти и струч њак за прак тич ну 
лин гви сти ку из Но вог Са да, је на при јем-
чив и ду хо вит на чин за ин те ре со вао углав-

ном мла ђу пу бли ку за је зич ке про бле ме. 
На кра ју пре да ва ња, Ве сна Пе тро вић, 

про фе сор књи жев но сти и би бли о те кар 
град ске би бли о те ке је го во ри ла о ва жно-
сти очу ва ња срп ског је зи ка, ко ју су ис ти ца-
ли на ши пре ци кроз исто ри ју.

Не ке од нај за ни мљи ви јих те за, ко је су 
се мо гле чу ти на пре да ва њу су сва ка ко да 
на чин на ко ји сва ки чо век при ча, го во ри о 
ње му ко ли ко и лич на хи ги је на. Да на чин 

за осва ја ње на ро да ни је вој на по бе да над 
њим, већ по сте пе но уни шта ва ње је зи ка 
осво је ног, што је уочио још Сте фан Не ма-
ња, и ис пе вао о то ме пе сму.

И за то, по ру ка ове из ло жбе и пре да ва-
ња је да не тре ба ни кад да за по ста ви мо 
срп ски је зик и да тре ба да га не гу је мо као 
нај ве ће бла го. Јер, са мо док при ча мо на 
срп ском, би ће и срп ског на ро да.

М. П.

АМ БА СА ДО РИ КУЛ ТУ РЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Не гуј мо срп ски је зик

Пре да ва ње по во дом Ме ђу на род ног да на ма тер њег је зи ка

Ди вље де по ни је у Бре ста-
чу и До њем То вар ни ку су 
са ни ра не у окви ру про-

лећ не ак ци је чи шће ња ди вљих 
де по ни ја у оп шти ни Пе ћин ци, 
ко ју ре а ли зу је Јав но ко му нал но 
пред у зе ће „Са ва“, а фи нан си ра 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра-
ва. Иако су па да ви не кра јем 
про шле не де ље за у ста ви ле ра-
до ве, из ЈКП „Са ва“ на ја вљу ју 
да ће чим се вре мен ски усло ви 
по бољ ша ју на ста ви ти са ре а ли-
за ци јом ак ци је у свим на се љи-
ма пе ћи нач ке оп шти не.

Ми лан Алек сић, пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це До њи 
То вар ник оце нио је чи шће ње 
ди вљих де по ни ја до бар по тез 
ло кал не са мо у пра ве.

- Прет ход них го ди на ло кал-
на са мо у пра ва овом про бле му 
ни је по све ћи ва ла до вољ но па-
жње. Дра го ми је што се са да-
шње оп штин ско ру ко вод ство 
тру ди да очи сти ди вље де по ни-
је и да уре ди на ша на се ља. Са-
да по што је де по ни ја у До њем 
То вар ни ку очи шће на, на сви ма 
на ма ко ји ов де жи ви мо је да 
схва ти мо да сме ће не тре ба да 
ба ца мо где стиг не мо, јер ће мо 
у том слу ча ју вр ло бр зо по но во 
има ти ди вљу де по ни ју у свом 
се лу – ре као је Алек сић.

На чел ник Оп штин ске упра-
ве Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко 
Тр бо вић ка же да су ди вље де-
по ни је про блем свих ло кал них 
са мо у пра ва у Ср би ји. 

- На жа лост, сва ко на се ље у 
на шој оп шти ни има бар јед ну 
ди вљу де по ни ју. Ово оп штин ско 
ру ко вод ство је обе ћа ло гра ђа-
ни ма да ће се бо ри ти са овим 
про бле мом и то и чи ни мо. Са 

до ла ском леп шег вре ме на смо 
кре ну ли у ак ци ју чи шће ња и си-
гу ран сам да ће гра ђа ни вр ло 
бр зо ви де ти ре зул та те. Гра ђа-
ни мо гу у мно го ме да до при не-
су ре ше њу овог про бле ма, та ко 
што не ће ба ца ти от пад на ди-
вље де по ни је. На ше Јав но ко-
му нал но пред у зе ће „Са ва“ са да 
има два ка ми о на за од но ше ње 
сме ћа, ко ји ма от пад из но си на 

је ди не две ле гал не де по ни је 
у оп шти ни и то успе шно ра ди. 
Ва жно је да и гра ђа ни схва те 
да ба ца њем от па да око на се-
ља тру је мо соп стве ну де цу и да 
са мо за јед нич ки мо же мо по сти-
ћи крај њи циљ, да јед ног да на 
мо же мо да ка же мо да у оп шти-
ни Пе ћин ци не ма ви ше ди вљих 
де по ни ја – из ја вио је на чел ник 
Тр бо вић. Д. Срећ ков  

БРЕ СТАЧ И ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Очи шће не ди вље де по ни је

Ди вља де по ни ја у До њем То вар ни ку после чи шће ња
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РУ МА

Пред ста ва
У окви ру по зо ри шног про гра-

ма Кул тур ног цен тра, рум ска 
пу бли ка је 22. фе бру а ра има ла 
при ли ку да по гле да пред ста ву 
Ју го сло вен ског драм ског по зо-
ри шта „Раз би је ни кр чаг“, ко ја 
је сво ју пре ми је ру има ла у фе-
бру а ру про шле го ди не и до би ла 
од лич не кри ти ке ка ко на ра чун 
ре жи је, та ко и глу ме.

Реч је о за бав ној и сло је ви тој 
ко ме ди ји, ко ја на ду хо вит на чин 
ука зу је на знат но ду бље и ни ма-
ло сме шне по ја ве зло у по тре бе 
по ло жа ја. 

Хајн рих фон Клајст де ша ва-
ња у сво јој ко ме ди ји, јед ној од 
нај зна чај ни јих и нај по пу лар ни-
јих де ла не мач ког ро ман ти зма, 
по ста вља у 19. век у јед но ма ло 
хо ланд ско се ло. 

Овај пи сац је бли зак пуч ком 
те а тру, а сво је де ло је на звао 
„ве се ла игра“ што се ви ди и у 
овој пред ста ви.

Ак те ри пред ста ве, су ди ја, 
суд ски са вет ник из Утрех та и 
стра не у спо ру утвр ђу ју ћи ко је 
од го во ран за раз би јен кр чаг, от-
кри ва ју на из глед ва жно пи та ње 
ка ко се моћ и по ло жај зло у по-
тре бља ва ју, а жр тва не ка ко увек 
бу де кри ва и са ма. Са те по зи ци-
је овај текст је ве о ма ак ту е лан и 
да нас, а у са вре ме ном дру штву 
се и де ша ва у пред ста ви.

– Пред ста ва те ма ти зу је јед ну 
од нај бит ни јих ства ри и нај ве-
ћих про бле ма да на шњег све та, 
а то су по зи ци је мо ћи – ре као је 
ре жи сер Игор Вук Тор би ца.

У овој пред ста ви игра ју Не бој-
ша Гло го вац, Све то зар Цвет ко-
вић, Вла ди ца Ми ло са вље вић, 
Љу бо мир Бан до вић, а од мла-
ђих сна га Јо ва на Га ври ло вић, 
Мар ко Јан ке тић и Ла зар Ђу кић.

У раз го во ру са Не бој шом Гло-
гов цем, овај по зна ти глу мац ис-
ти че да игра јед ног „гад ног“ ти па 
(су ди ја Адам). 

– Пред ста ва има ко мич них 
де та ља, али је она у су шти ни, 
јед на ве о ма озбиљ на при ча о 
од но су си сте ма и по је дин ца. 
Та ко ђе, ка ко је си стем ве о ма 
во љан да жр тву је по је дин ца, 
прав ду и ње го ву лич ну сре ћу за-
рад одр жа ва ња си сте ма – ка же 
Гло го вац.

Ова пред ста ва је има ла до ста 
из во ђе ња ван Бе о гра да и увек 
је до бро при ма на. 

– Реч је о за и ста ква ли тет ној 
пред ста ви. Нас 14. мар та оче ку-
је го сто ва ње у Бе чу, а ка ко чу-
је мо, кар те су већ са да, го то во 
рас про да те – ис ти че Не бој ша 
Гло го вац.

Он до да је да је рум ска пу бли-
ка јед на по зо ри шно вр ло вас пи-
та на пу бли ка ко ја има при ли ку 
да по гле да мно ге пред ста ве и 
да има из ни јан си ран укус.

– То је јед на озбиљ на пу бли-
ка и пред њом се мо ра игра ти 
озбиљ но – ка же Гло го вац.

С. Џ.

Књи жев но ве че пе сни ки ње Жељ ке Аврић из 
Срем ске Ми тро ви це одр жа но је про шлог 
пет ка, 26. фе бру а ра у Град ској би бли о те ци 

„Ата на си је Стој ко вић“ у Ру ми.
За ову пе сни ки њу ве зан је је дан ку ри о зи тет – 

има ви ше на гра да но об ја вље них књи га, а до са-
да је об ја ви ла че ти ри књи ге по е зи је.

На књи жев ној ве че ри рум ској пу бли ци Жељ ка 
је чи та ла пе сме из две збир ке „Мар ги на ли је“ и 
„Вре ме ник“, а о пе сма ма из тих збир ки го во ри ли 
су То дор Бјел кић и Ми ки ца Илић. 

– Жељ ка пи ше аутен тич ну, сна жну и ви ше слој-
ну по е зи ју. Реч је о при зна тој и по зна тој пе сни ки-
њи и о њој ће се још ви ше чу ти – ис та као је То дор 

Бјел кић, го во ре ћи о збир ци по е зи је „Мар ги на ли-
је“, за са да по след њој књи зи ко ју је пре три го ди-
не об ја ви ла из да вач ка ку ћа „Про ме теј“.

Ми ки ца Илић ка же да ве ћи на пе сни ка са мо 
штам па сво је збир ке, а знат но су ре ђи они ко ји 
ре дов но об ја вљу ју сво је пе сме у књи жев ним ча-
со пи си ма, што Жељ ка ре дов но чи ни. 

– Реч је о озбиљ ној пе сни ки њи рас ко шног књи-
жев ног да ра – ре као је Илић.

На кра ју овог по ет ског дру же ња са рум ском 
пу бли ком Жељ ка Аврић је про чи та ла сво је две 
пе сме ко је ће се на ћи у но вој књи зи по е зи је ко ја 
из ла зи у мар ту. Да кле, би ће то ње на пе та књи га 
пе са ма. С. Џ.

У РУМ СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ОДР ЖА НО ВЕ ЧЕ СА ЖЕЉ КОМ АВРИЋ

Пе сни ки ња рас ко шног 
књи жев ног да ра

Жељ ка Аврић, То дор Бјел кић и Ми ки ца Илић

Уче ни ци ми тро вач ке Му зич ке шко ле „Пе тар 
Кран че вић“ про шле су бо те, 27. фе бру а ра 
одр жа ли су кон церт у По зо ри шту „До бри ца 

Ми лу ти но вић“ по во дом Да на шко ле и та ко про-
сла ви ли 54. ро ђен дан. 

То ком јед но ча сов ног кон цер та на сту пи ли су 
хор основ не му зич ке шко ле и при прем ног раз ре-
да, као и нај у спе шни ји уче ни ци Му зич ке шко ле 
Ива Те њи, Ива на Крм по та, Ан ђе ла Ре лић, Та ма ра 

Фун штајн, На ђа Ко мле нић, Ог њен Ни ко ла је вић, 
Са ра Ни ко лић, Ка та ри на Вла о вић, Ма ри ја Бо жић, 
Ан ђе ла То мић, Ни на Ко баш, Бран ка Со ћа нин, 
Мар ко Ска кун, Не над Чам праг и Мар ко Га ло ња. 
Кон церт су за тво ри ли чла но ви Там бу ра шког ор-
ке стра и Ор ке стра хар мо ни ка, ко ји су из ве ли ста-
ро град ску пе сму „Бо лу јем ја“ и ком по зи ци ју Са ве 
Ву ко са вље ва „Ко ло из Ба на та“.

Б. С.

МУ ЗИЧ КА ШКО ЛА „ПЕ ТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Кон церт за 54. ро ђен дан

На ступ там бу ра ша и хар мо ни ка ша
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АТЛЕТ СКА ПР ВЕН СТВА 

Ми тров ча ни за бли ста ли

У су бо ту, 27. фе бру а ра је у Шап цу одр-
жа но Пр вен ство Ср би је у кро су за све 
ка те го ри је. Са ра Бер ток из АК Срем 

осво ји ла је брон за ну ме да љу у тр ци мла ђих 
пи о нир ки на 1.000 ме та ра и ти ме по твр ди ла 
брон зу са дво ран ског Пр вен ства Ср би је. У 
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји она је ис тр ча ла стр-
пљи во и хра бро и са свим за слу же но се по-
пе ла на по бед нич ко по сто ље. Мир ко Ма у на, 
та ко ђе из Сре ма, је у тр ци ста ри јих пи о ни ра 
на 2.000 ме та ра осво јио вр ло до бро пе то ме-
сто. На овом кро су су се ис та кли и атле ти ча-
ри Сир ми ју ма. Ми ло рад Џи но вић је у кон ку-
рен ци ји ју ни о ра у свом род ном гра ду по стао 
ви це шам пи он Ср би је у тр ци на 4.000 ме та ра. 

Ме да ља му је до не ла и ме сто у са ста ву ју ни-
ор ске ре пре зен та ци је Ср би је за пред сто је ћи 
Шам пи о нат Бал ка на у кро су. При јат но из не-
на ђе ње при ре ди ла је и На та ша Жи ва но вић, 
ко ја је тр ци мла ђих се ни ор ки на 3.000 ме та ра 
осво ји ла брон за ну ме да љу и на ја ви ла да се 
на њу мо ра озбиљ но ра чу на ти.

- Сир ми јум је пре тач но 15 го ди на осво јио 
ти ту лу екип ног шам пи о на Ср би је у кро су, а 
так ми ча ри су по сти за ли и број не успе хе на 
пре сти жном кро су РТС - под се тио је тре нер 
АК Сир ми јум Го ран Па вло вић.

Су тра дан, 28. фе бру а ра је у но вој атлет-
ској дво ра ни у Бе о гра ду одр жа но Пр вен ство 
Ср би је за ста ри је пи о ни ре, а сре бр ну ме да-

љу у ба ца њу ку гле (3 кг) ре зул та том 11,77 
ме та ра осво ји ла је Та ма ра Јо ва но вић из АК 
Срем. Ово је од ли чан ре зул тат за Та ма ру, 
ко ја не ко вре ме ни је тре ни ра ла због по вре-
де. Не за хвал но че твр то ме сто у ско ку у даљ 
осво ји ла је Ања Ла јић ре зул та том 4,95 ме та-
ра, док је Јо ва на Ра до је вић у ис тој ди сци пли-
не би ла ше ста ре зул та том 4,76 ме та ра, обе 
атле ти чар ке Сре ма. Јо ва на је та ко ђе у ди-
сци пли не 60 ме та ра у кон ку рен ци ји од чак 75 
так ми чар ки осво ји ла осмо ме сто ре зул та том 
8,44 се кун де. Ни ко ли на Шу ман је би ла два-
на е ста у тр ци на 300 ме та ра, но вим лич ним 
ре кор дом 45,68 се кун ди. 

Е. М. Н.

Ми ло рад Џи но вић на по бед нич ком по сто љуМи тров чан ке на Пр вен ству Ср би је у кро су 

Прет ход на два ви кен да су 
би ла ве о ма успе шна за 
так ми ча ре Ка ра те клу-

ба Сир ми јум. У Те ме ри ну на 16. 
Све то сав ском ин тер на ци о нал-
ном так ми че њу је на сту пи ло 
405 так ми ча ра из 28 клу бо ва из 
Ру му ни је, Бо сне и Хер це го ви не, 
Цр не Го ре и Ср би је. У ве о ма ква-
ли тет ној кон ку рен ци ји Сирмијуму 
је био пра ви иза зов да по твр ди 
ре зул та те и успех ме ђу нај бо-
љим клу бо ви ма. Ка ра ти сти Сир-
ми ју ма су на овом такмичењу 
осво ји ли 34 ме да ље и то 15 злат-
них, че ти ри сре бр не и 15 брон за-
них ме да ља. На ро чи то су се ис-
та кли так ми ча ри ко ји су осво ји ли 
по не ко ли ко ме да ља у ка та ма и 
бор ба ма у по је ди нач ној и екип ној 
кон ку рен ци ји, Ана ста си ја Па вле-
шин, Ва ња Гру јић, Еми ли ја Цве-
те нић, Ми ли ца Ба ла нац, Ми ли ца 
Кр стић, Ђор ђе Гру јић. Успешни 
су били и оста ли так ми ча ри: Вла-
ди мир Па вле шин, Ди ми три је Ра-
ди вој ков, Ми ља на Ву че тић, Игор 

Спа хић, Бра ни слав Ла за ре вић, 
Кри сти јан Ма ле тић, Алек сан дар 
Си кин, Вук Пе тро вић, Бо јан Ћо-
рић, Ср ђан Ђо нић, Ђор ђе Коп-
чић и Јо ван Са мар џић.

Ве ли ко и ве о ма ква ли тет но 
так ми че ње у Ара ду у Ру му ни ји 
за све уз ра сне ка те го ри је у ка-
та ма и бор ба ма је оку пи ло пре ко 
750 так ми ча ра из осам др жа ва. У 
са ста ву ре пре зен та ци је Ср би је 
на сту пи ли су и так ми ча ри Сир-
ми ју ма, ко ји су по твр ди ли ква-
ли тет шко ле у ко јој се уче овој 
пле ме ни тој бо ри лач кој ве шти ни. 
Укуп но су осво ји ли че ти ри ме да-
ље и то Ђор ђе Гру јић (злат на ме-
да ља), Ми ли ца Кр стић и Мла ден 
Не ди мо вић (сре бр не ме да ље) и 
Та ма ра Бу лат (брон за на ме да-
ља). 

- Ве о ма смо за до вољ ни и 
срећ ни због ре зул та та на ших так-
ми ча ра на ко је смо по но сни – ис-
ти че Ста ни слав Ра ко вић, тре нер 
и спорт ски ди рек тор Сир ми ју ма.

 М. М.

УСПЕХ КА РА ТИ СТА СИР МИ ЈУ МА

Зла то из
Ру му ни је

У  ми тро вач кој Гим на зи ји, 
као и у свим основ ним и 
сред њим шко ла ма на те-

ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца у по не де љак, 29. фе бру а-
ра, одр жа на је ма ни фе ста ци ја 
под сло га ном „Дан ви ше за од-
бој ку“. 

Град Срем ска Ми тро ви ца је 
та ко по стао део ре пу блич ке 
ак ци је у ци љу про мо ци је овог 
спор та, а ма ни фе ста ци ју су за-
јед но ор га ни зо ва ли Град ска 
упра ва за кул ту ру, спорт и омла-
ди ну и Спорт ски са вез Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

- Из ра зио бих за хвал ност 
Алек сан дру Бо ри чи ћу ко ји је 
до шао на иде ју да на пра ви јед-
ну ма ни фе ста ци ју ко ја се сим-
бо лич но на зи ва „Дан ви ше за 
од бој ку“, с об зи ром на то да је 
од бој ка у Срем ској Ми тро ви-
ци у екс пан зи ји. Сма тра мо да 
смо узе ли уче шће у овој ма ни-
фе ста ци ји на нај бо љи мо гу ћи 
на чин, про мо ви шу ћи на овај 
на чин од бој ку и све вред но сти 
ко је овај спорт доно си – изјавио 
је начелник Градске управе за 
културу, спорт и омладину Илија 
Недић.   С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Дан ви ше
за од бој ку

Утак ми ца у Гим на зи ји 
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Де ус Ро ло пласт Мо шић са-
вла дао је Еко но мац у Кра-
гу јев цу ре зул та том 3:2 у 

окви ру 13. ко ла Пр ве фут сал ли-
ге Ср би је, оправ дав ши та ко епи-
тет нај бо љег ти ма Ср би је у овом 
тре нут ку. 

Сад је на та бе ли ма ло дру га-
чи ја ствар, иако је Де ус пре са мо 
два ко ла за о ста јао за Еко ном-
цем че ти ри, а за Кал чом чак пет 
бо до ва. Пр ва је и да ље Кал ча 
32, дру ги Еко но мац 31, тре ћи Де-
ус 30, а че твр то Сме де ре во са 27 
осво је них бо до ва и утак ми цом 
ма ње у од но су на Ни шли је, Кра-
гу јев ча не и Ми тров ча не. Две нај-
ва жни је утак ми це ли га шког так-
ми че ња пред сто је из ме ђу Кал че 
и Еко ном ца и, на по кон, Де у са и 
Сме де ре ва.

Гле да но пре ма ефи ка сно сти, 
Де ус је ло ша вест за про тив ни ке. 
Ви ше стру ки пр вак Ср би је, Еко-
но мац, на и шао је на „тврд орах“ 
у ви ду но вај ли је у ли ги. Две по-
бе де ми тро вач ког ти ма и укуп-
на гол раз ли ка је 11:6. Па ла је и 
Кал ча, по бе да и по раз, гол раз-
ли ка у ко рист Де у са из но си 12:7. 

Стрел ци за го сте из Срем ске 
Ми тро ви це би ли су Да вор По-
по вић (1:0) и Дра ган То мић (2:1, 
3:2). 

У сле де ћем, 14. ко лу Де ус Ро-
ло пласт Мо шић до че ку је еки пу 
Флеш Бе чеј, два на е сто пла си ра-
ну, од но сно по след њу на та бе ли 

Ко ло број 15 је ве о ма ва жно, 
да кле, Де ус игра у Сме де ре ву. 
Пр ва утак ми ца у Срем ској Ми-
тро ви ци за вр ше на је не ре ше но 
– 2:2 у окви ру 4. ко ла. На рав-
но, Де ус ни је она иста еки па са 
по чет ка пр вен ства, та ко да ће 
Сме де рев ци ма овај пут би ти 

ком пли ко ва ни ја при ча, без не ког 
на ро чи тог об зи ра на пред ност 
до ма ћег те ре на. Ма да, ни са јед-
не стра не мо ти ва ци је ни кад до-
ста, али тре нер Де јан Ма јес је 
ис ку сан струч њак, не ка да шњи 
кор ми лар шам пи он ског Мар боа. 

Де ус Ро ло пласт Мо шић је пре-
гр мео две нај те же утак ми це дру-
гог де ла пр вен ства и ре шио их у 
сво ју ко рист, па оста је да ви ди мо 
да ли ће има ти и бар ма ло спорт-

ске сре ће на пу ту до тро на. 
Де ус ће се пла си ра ти у Ли гу 

шам пи о на, ма ње бит но да ли 
по сле ове или сле де ће се зо не. 
Пре стиж сва ка ко. Кад је у пи та-
њу пре стиж, ра ду је чи ње ни ца 
да би Срем ска Ми тро ви ца мо гла 
уско ро да по ста не град европ-
ског фут са ла, град у ко јем се 
одр жа ва ју утак ми це Ли ге шам-
пи о на. 

А. Ћо сић

ФУТ САЛ: ДЕР БИ 13. КО ЛА ПР ВЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ 

Де ус по но во
сру шио шам пи о на

У спорт ској ха ли у До њем То вар ни ку 25. фе бру а ра 
је одр жа но оп штин ско пр вен ство основ них шко ла 
у ру ко ме ту, на ко јем су на сту пи ле еки пе де вој чи-

ца и де ча ка све три основ не шко ле са те ри то ри је пе ћи-
нач ке оп шти не: „Ду шан Јер ко вић Уча“ из Ши ма но ва ца, 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ из Пе ћи на ца и „Ду шан Ву ка со-
вић Ди о ген“ из Ку пи но ва.

Нај у спе шни је у обе кон ку рен ци је би ле су еки пе ши-
ма но вач ке основ не шко ле. И де вој чи це и де ча ци из ОШ 
„Ду шан Јер ко вић Уча“ осво ји ли су пр во ме сто у сво јој 
кон ку рен ци ји, за вр шив ши так ми че ње без по ра за.

По кро ви тељ так ми че ња био је Спорт ски са вез „Раз-
вој спор то ва“, чи ји је пред став ник То ми слав Ћир ко вић 
оце нио је да је ква ли тет так ми ча ра био на за до во ља ва-
ју ћем ни воу. Он је ујед но на ја вио и но ва спорт ска так ми-
че ња у до њо то вар нич кој спорт ској ха ли.

- Са да се при пре ма мо за од бој ка шка так ми че ња, те 
ће већ сле де ће не де ље у ха ли би ти по ста вље ни но са-
чи за од бој ка шке мре же. Та ко ђе, за де се так да на би ће 
по ста вље ни и ко ше ви, што зна чи да ће у овој ха ли би ти 
за сту пље ни сви дво ран ски спор то ви, ко ји су до са да у 
на шој оп шти ни би ли за по ста вље ни – оце нио је Ћир ко-
вић.

Д. С.

ШИ МА НО ВАЧ КИ РУ КО МЕ ТА ШИ 

Нај бо љи у обе 
кон ку рен ци је У су бо ту, 27. фе бру а ра Ру ма је 

би ла тех нич ки ор га ни за тор по је ди-
нач ног Пр вен ства Ср би је за ка де-
те. Так ми чар ка Џу до клу ба Сре мац 
из Јар ка Ма ри ја Ра ди во је вић са 
че ти ри по бе де осво ји ла је пр во 
ме сто и злат ну ме да љу у ка те го ри-
ји плус 70 ки ло гра ма. Су тра дан, 
28. фе бру а ра џу ди сти из Јар ка 

би ли су го сти Џу до клу бу Сло вен 
из Ру ме, ко ји је ор га ни зо вао тур нир 
по во дом 50 го ди на џу доа у Ру ми. 
Так ми ча ри из Јар ка осво ји ли су 
че ти ри ме да ље. Ма ри ја Ра ди во је-
вић и овог пу та је осво ји ла зла то, 
као и Зо ра на Га јић, док су сре бр не 
ме да ље осво ји ли Ми ли ца Иса и ло-
вић и Не над Га јић. 

У врд нич кој Основ ној шко ли 
„Милицa Стојaдиновић Срп ки ња“ у 
то ку су рaдови нa сaнaцији и ре кон-
струк ци ји фи скул тур не сaле. Сред-
ства од бли зу 11 ми ли о на ди на ра 
обез бе ђе на су пре ко Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не. 

По сле ви ше од че ти ри де це ни је, 
ко нач но је по че ло дa се рaди нa 
побољшaњу условa зa из во ђе ње 
нaстaве фи зич ког вaспитaњa врд-
нич ких осно ва ца. 

– Нaстaвa зa фи зич ко вaспитaње 

одржaвaлa се у из у зет но ло шим 
условимa, aли ће мо конaчно и тaј 
про блем ре ши ти. Од пролећa на ши 
уче ни ци имaће но ви про стор зa 
бaвљење спор том - ис та као је 
Горaн Жу гић, ди рек тор ОШ 
„Милицa Стојaдиновић Српкињa“.

Рок зa зaврш етaк рaдовa био је 
60 дaнa, aли су због ни ских 
темперaтурa у јaнуaру рaдови би ли 
нa крaт ко обус тaвљени, те се 
по чет ком aприлa оче ку је за вр ше-
так овог по сла.

ЏУ ДО КЛУБ СРЕ МАЦ ЈА РАК

Ме да ље из Ру ме

ОСНОВ НА ШКО ЛА У ВРД НИ КУ
Ра до ви у фи скул тур ној са ли

Фудбалери Деуса
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ОВАН: Има те ути сак 
да око ли на не ма 
до вољ но раз у ме ва ња 
за ва ше по тре бе или 
ин те ре со ва ња. Ипак, 

не мој те до но си ти за кљу чак на 
осно ву пр вог ути ска. Са че кај те да 
вам не ко зва нич но са оп шти сво ју 
од лу ку о са рад њи. Из не на ђе ња су 
мо гу ћа у оба прав ца. Не мој те за не-
ма ри ти сво је емо тив не ди ле ме, 
из ме ђу вас и парт не ра по вре ме но 
про ве ја ва за јед нич ко не по ве ре ње 
и но ва пи та ња. 

БИК: Има те до бре 
иде је, али на жа лост 
ва ша око ли на као да 
не ма до вољ но слу ха 

да вас по др жи. Због раз ли чи тих 
пра ви ла и по слов них ин те ре са, 
по жељ но је да при хва ти те ком про-
ми сну ва ри јан ту као нај бо ље 
ре ше ње. Ва жно је да пра вил но 
ис ти че те сво је по зи тив не осо би не. 
У од но су са во ље ном осо бом бу ди-
те до вољ но ма што ви ти и за во дљи-
ви док не осе ти те за јед нич ко за до-
вољ ство. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Има те 
по ма ло лош пред о се-
ћај у иш че ки ва њу на 
рас плет не ких до га ђа ја 

на по слов ној сце ни или на су срет 
са од ре ђе ним са рад ни ци ма. Сто га, 
из бе га ва ти сум њи ве по ну де и екс-
пе ри мен тал не си ту а ци је. По све ти-
те па жњу не ким по ро дич ним те ма-
ма или осо би ко ја уме да де лу је 
вр ло по зи тив но на ва ше рас по ло-
же ње. Тре нут но вам је по треб но не 
са мо не чи је при су ство већ и емо-
тив на по др шка. 

РАК: Не ко оспо ра ва 
ва ше иде је или ути цај 
ко ји има те у по слов-
ним кру го ви ма. Бу ди те 

про ми шље ни и не мој те до зво ли ти 
да се то не га тив но од ра жа ва на 
ва ше рас по ло же ње. Са пар 
до брих по те за, мо же те ре ши ти 
сво је про бле ме. Из не на ди те 
во ље ну осо бу на не ки не сва ки да-
шњи на чин, ако има те до вољ но 
ма ште све је мо гу ће про ме ни ти у 
по зи тив ном прав цу. 

ЛАВ: На ва ма је да 
оправ да те свој по слов-
ни углед или по ве ре ње 
у су сре ту са са рад ни-

ци ма. По не кад раз ли чи те оба ве зе 
пред ста вља ју ве ли ки пси хо ло шки 
те рет, али не и из го вор за не ис пу-
ње на обе ћа ња. При хва ти те ко ри-
стан са вет. По ка жи те да има те 
до вољ но по ве ре ња у бли ску осо бу, 
по себ но ка да се то од вас оче ку је. 
Не за бо ра ви те да пр ви ути сак уме 
ла ко да пре ва ри, осло ни те се на 
сво ја осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: По не кад вам 
не до ста је са мо по у зда-
ње и сми сао за прак-
тич ном ори јен та ци јом, 

али увек по сто ји не ко за о би ла зно 
ре ше ње. Обра ти те па жњу на но ве 
ин фор ма ци је, ва жно је да удру жи те 
сво је ин те ре се са про ве ре ним 
са рад ни ци ма. До бра во ља по не кад 
чу да чи ни и де лу је сна жно. До вољ-
но је да ви ди те осмех  за до вољ-
ства на ли цу дра ге осо бе, ка ко 
би сте осе ти ли но ву кре а тив ну 
ин спи ра ци ју или за нос. 

ВА ГА: У до го во ру са 
са рад ни ци ма је 
по треб но да оства ри те 
са гла сност у ува жа ва-
њу раз ли чи тих ин те ре-

со ва ња или прак тич них ци ље ва. 
Но ве до га ђа је на по слов ној сце ни 
при хва ти те у оп ти ми стич ком сти-
лу, без об зи ра на раз ли ке ко је 
по сто је у ми шље њу. По сто је не ка 
пи та ња ко ја се по ступ но ре ша ва ју 
или тај не ко је се от кри ва ју са мо 
криз за јед нич ки од нос. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко вас 
ин ди рект но на во ди на 
по гре шан из бор или на 
при кри ва ње исти не. 

По сто је ства ри ко је чи ни те у тај но-
сти или ми мо не чи јег зна ња, што 
ло ше ути че на ва шу кон цен тра ци-
ју. На кра ју, по треб но је да пре ду-
зме те од го вор ност за сво је по ступ-
ке. У од но су са бли ском осо бом 
из бе га вај те но ву рас пра ву и 
ри вал ство. Увек по сто ји мо гућ ност 
да ускла ди те сво је же ље ко ли ко 
год да се у њи ма раз ли ку је те.

СТРЕ ЛАЦ: Не ма раз-
ло га да оп ту жу је те 
дру ге за свој по слов но 
– фи нан сиј ски не у спех 

или да се по на ша те не пра вед но 
пре ма са рад ни ци ма. На ла зи те се 
под при ти ском али то вам не да је 
за пра во  да за не ма ри те сво је 
ре дов не оба ве зе. Има те ути сак да 
парт нер упор но при кри ва не ке 
де та ље исти не, ко је би сте же ле ли 
да чу је те и што до дат но ути че на 
ва шу сум њи ча вост или на рас по-
ло же ње. 

ЈА РАЦ: Ин те ре су ју 
вас кон крет ни по слов-
ни ре зул та ти, а не 
оп шир ни пла но ви или 

пре го во ри. Уко ли ко вам је ста ло 
да ре ши те сво је ди ле ме пре о ста је 
вам да пре у зме те ства ри и кон тро-
лу у сво је ру ке. Сло бод но по кре ни-
те ини ци ја ти ву. Пра ти те свој уну-
тра шњи глас или пред о се ћај ко ји 
има те у су сре ту са бли ском осо-
бом. Ва ше ср це ће на пра ви ти 
до бар из бор. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ко у 
ва ма под сти че кре а-
тив ну ра до зна лост и 
же љу за но вим са зна-

њем. Обра ти те па жњу на ко ри сне 
ин фор ма ци је и при хва ти те по зи ти-
ван ути цај, По ка жи те сво јим 
са рад ни ци ма да има те озбиљ не 
на ме ре и ја сне ци ље ве. У дру штву 
во ље не осо бе не мој те до зво ли ти 
да вам не до ста је ма што ви тост или 
љу бав на ин спи ра ци ја, као до бар 
под сти цај за низ но вих си ту а ци ја у 
ко ји ма обо је мо же те да ужи ва те. 

РИ БЕ: Иде ја или 
по сао ко ји сте ода бра-
ли пред ста вља до бар 
из бор. Оче ку је вас 

успех у са рад њи са јед ном ста ри-
јом осо бом. По кре ни те ини ци ја ти-
ву у раз ли чи тим прав ци ма, ка ко 
би сте оства ри ли ком би на ци ју 
по слов ног успе ха и лич ног за до-
вољ ства. Ра ду ју вас но ви до га ђа ји 
ко ји вас пра те или рас по ло же ње 
ко је пре по зна је те код бли ске осо-
бе. Сло бод но из ра зи те сво ја осе-
ћа ња ка ко би сте до би ли пра ви 
од го вор. 

VREMEPLOV
2. март

1824. Ро ђен је Бед жих Сме та на, 
че шки ком по зи тор, ди ри гент и 
пи ја ни ста, нај зна чај ни ји пред-
став ник и за чет ник че шког 
му зич ког на ци о на ли зма. 
1983. Фи липс и Сон пред ста ви-
ли су тех но ло ги ју сни ма ња на 
ком пакт диск. 

3. март
1853. Ро ђен је Вин сент Ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли кар, 
је дан од нај о ри ги нал ни јих и нај-
тем пе ра мент ни јих мо дер них 
европ ских сли ка ра. 
1955. Ел вис При сли се пр ви пут 
по ја вио на ТВ-у. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

4. март
1945. Чла но ви Ује ди ње ног са ве-
за ан ти фа ши стич ке омла ди не 
Ср би је осно ва ли су Омла дин ско 
фи скул тур но дру штво Цр ве ну 
зве зду. Ме ђу осни ва чи ма су се 
на ла зи ли Не бој ша По по вић, 
Ми ра Пе тро вић, Све то зар Гли го-
рић и Ми ло ван Ћи рић. 

5. март
1827. Умро ита ли јан ски фи зи-
чар Але сан дро Вол та. По ње му 
мно ги пој мо ви у фи зи ци до би ли 
име. 
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у Ср би ји, 
у ко јој је као пр ва књи га штам-
пан „Са бор исти не и на у ке“ 
Јо ва на Сте ји ћа. Штам па ри ја 
ку пље на у Ру си ји и до пре мље на 
у Бе о град у ма ју 1831.

6. март
1475. Ро ђен је Ми ке лан ђе ло 
Бу о на ро ти, ита ли јан ски ва јар, 
сли кар, ар хи тек та и пе сник, 
је дан од нај ве ћих умет ни ка у 
исто ри ји умет но сти и нај пот пу-
ни јих пред став ни ка ре не сан се у 
Евро пи. 
1945. Умр ла је срп ска сли кар ка 
Ми ле на Па вло вић - Ба ри ли, 
умет ник ра фи ни ра не кул ту ре, 
ко ја је сли ка ла у над ре а ли стич-
ком ма ни ру, с по себ ним осе ћа-
њем за про стор и по е тич ну 
ат мос фе ру. 

7. март
1875. Ро ђен је Мо рис Ра вел, 
фран цу ски ком по зи тор, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
фран цу ског им пре си о ни зма. 
1876. Пр ви раз го вор те ле фо ном 
оба ви ли су про на ла зач те ле фо-
на Алек сан дер Гре јем Бел и 
ње гов са рад ник Вот сон. 

8. март
1500. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Пе дро Ал ва рез Ка брал кре нуо 
из Ли са бо на на пут у Ин ди ју. 
Про ме нив ши до тад по зна ту 
ру ту, уда љио се од африч ке 
оба ле у прав цу за па да, пре ма 
Ју жној Аме ри ци, и та ко от крио 
да на шњи Бра зил, про гла сив ши 
га пор ту гал ском ко ло ни јом. 
1921. Фран цу ске тру пе ушле у 
Ди сел дорф и дру ге гра до ве у 
Ру ру по што Не мач ка ни је ис пла-
ти ла рат ну ште ту, што је би ла 
оба ве зна пре ма Вер сај ском 
ми ров ном уго во ру, пот пи са ном 
по сле Пр вог свет ског ра та.

HOROSKOP

Сре да, 2. март
(18. фе бру ар) 

Св. Лав Рим ски; Св. Фла ви јан 
Ца ри град ски

Че твр так, 3. март
(19. фе бру ар) 

Све ти апо сто ли Ар хип, Фи ли мон 
и Ап фи ја

Пе так, 4. март
(20. фе бру ар) 

Све ти Лав Ка тан ски

Су бо та, 5. март
(21. фе бру ар) 

Пре по доб ни Ти мо теј; Све ти 
Ев ста ти је – За ду шни це

Не де ља, 6. март
(22. фе бру ар) 

Све ти му че ни ци у Ев ге ни ји 
(Ме сне по гла де)

По не де љак, 7. март
(23. фе бру ар) 

Св. све ште но му че ник По ли карп 
Смирн ски

Уто рак, 8. март
(24. фе бру ар)

Пр во и дру го об ре та ње гла ве 
Све тог Јо ва на Кр сти те ља 

Crkveni
kalendar

• За вр шио сам ли ков ну 
ака де ми ју. Сад мо гу да 
се сли кам!
• Же ли са мо што мо жеш 
има ти – па ћеш има ти 
све што же лиш!
• За бо ра ви ли су ко им је 
нај ве ћи не при ја тељ. 
Опет ће мо ра ти да би ју 
по се ћа њу.

Пи ле ти на
са ме дом
и су са мом

Са стој ци: 1/2 кг пи ле ћег 
фи леа, 3 ка ши ке ме да, 3 ка ши ке 
су са ма, со.

При пре ма: Ме со исец кај те на 
ли сти ће, до дај те мед, со и су сам. 
Ако же ли те да бу де соч ни је до дај-
те ма ло уља и оста ви те да од сто-
ји по ла са та. Пр жи те у ду бо кој 
по су ди на уљу док не до би је ле пу 
ру ме ну бо ју. Сер ви рај те уз пи ри-
нач или по вр ће по же љи. Та ко ђе 
уко ли ко же ли те ја чи укус мо же те 
при ли ком пр же ња до да ти и ко лу-
ти ће цр ног лу ка.
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