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Reči odzvanjaju u glavi poput 
zvuka bubnjeva neprekidnog 
udaranja u odveć prilagođenu 
na šibanja zategnutu, životin-
jsku kožu muzičkog instru-
menta. Šta je uostalom postala 
i ova naša ljudska!? Otvrdnuta, 
ispucala ljuštura… Pod imen-
om nečega što se odvajkada 
nazivalo čovekom, sada mod-
ifikovano, mehaničko oruđe 
populizma vođeno društven-
im ideologijama. Odmetnuti 
životno u nedefinisano kao 
krdo razjarene stoke, lutajući 
neprekidno, u uzastopnom 
traganju svog utočišta nastale 
Utopije , oblikujemo svoju 
ličnost i delo sa voštanim fig-
urama drugih ljudi, čije delo-
vanje ostavlja neizbežan pečat 
negativne doktrine na živote 
generacija koje dolaze. Zar je 
to jedina baština koju ćemo 
naslediti u budućnosti, kao 
relativno mladi, perspektivni 
i obrazovani ljudi? Zar jedan 
glas može da se čuje jače, du-
blje i dalekosežnije, nego hil-
jade drugih koji odjekuju u 
vakuumu tmine, sklupčanog 
klupka duginih boja…Kako 
razmrsiti zamršeno i spojiti ne-
spojivo? Svesrdna obasipanost 
kiselom kišom proteklih godi-
na, i decenija, obojila nas je da 
u mnogome ne prepoznajemo 
sami sebe, a ne druge likove 
koji bivstvuju među nama. 
Maska srasla sa brazdama 
naše spoljašnje i unutrašnje 
ličnosti, ne pokazuje odraz 
ničeg drugog do blede slike 
posustalog ratnika… Re-
fleksija onoga što se dešava 
na svim životnim i društ-
venim poljima, odražava se 
nesegmentisano. Stagnira-
jući tako, koračamo kroz 
pustoš, naviknuti na loše, 
kao da je to normalna i prih-
vatljiva konsekvenca obrisa 
vremena u kom živimo. Uz 
bojazan da ne budemo i sami 
opustošeni, u ovom kratkom 
predahu novinarskog izraža-
vanja proističe nezadovljstvo 
stanjem koje prodire u sve 
pore života. Roj misli koji ne 
napušta svoju košnicu, čini da 
svaka novorođena ideja ostane 
nedorečena, unutar nečega što 
se zove Ja. Ja, kao jedinka. Ja, 
kao individua. 

 Mladi ljudi spavaju čvrs-
tim snom, odveć naviknuti i 
prilagođeni na stihiju života 
u manjim i većim sredinama. 
Okušaji da sebe pronađu u 
bilo čemu sputavani su lošom 
ekonomskom egzistencijom 
ili nedovoljnom razvijenošću 
okoline. Podsticaj da učini-
mo bilo šta za društvo(sebe) 
uslovljen je najviše politič-

kom pripadnošću. Ako nisi sa 
nekim, onda se smatra da si 
protiv njega. Mogućnost izbo-
ra prestala je da egzistira kao 
slobodan vid lične pripadno-
sti, a interes koji preovlađuje 
u borbi za što bolju političku 
integrisanost bilo koje sfere 
društvenog aparata, degradi-
ra čoveka kao slobodoumnu 
ličnost. Otupelost društva u 
postavljanju određenih etičkih 
i moralnih principa, izaziva 
smeh i deluje ironično.

 Dok političke stranke odav-
no percipiraju kao jedini sig-
urni biroi zapošljavanja u 
našoj zemlji, bez negativne 
konotacije, mnogim pripad-
nicima mlađeg dela populacije, 
deluju izlišni tzv. konkursi koji 
se objavljuju na sajtovima za 
zapošljavanje... Postavlja se pi-
tanje, šta je sa onima koji nisu 
deo toga?! Realnost je odlazak 
iz zemlje ili život na margina-
ma socijalne ugroženosti, čiji 
život se svodi na besomučno 
preživljavanje od meseca do 
meseca… Odgovorni za ovak-
vo stanje su odavno prošli sve 
krugove Danteovog Pakla…
čistilišta nema. Ostaju indiv-
idue sa osećajem poslednjeg 
Mohikanca u pokušaju da neš-
to doprinesu ili da se pridruže 
većini,  iščupaju  svoje   ko-

renje nasuhle, ispucale zemlje, 
i posade ga u neku drugu…
zdraviju, plodniju. Možda će 
ove reči podstaći na razmišl-
janje neminovnog osvešćivan-
ja…a možda će biti samo jedna 
niska u nizu bisera ovekoveče-
na presom na belom papiru. 
Šta god… Činjenica da jedan 
tekst ne menja ne puno, nego 
skoro ništa, i da ovaj (Pro)glas 
neće čuti možda svi, ne menja 
našu relanost u mnogome, ali 
nek ostane upamćen kao tre-
nutak istine pred kojim smo 
zastali. Vetrenjače protiv kojih 
se borimo, sami smo oživeli. 
Pitanje je da li ćemo ikad više 
moći da ih zaustavimo ili bar 
primirimo…

                        
                       Vanja Ivanović

David protiv Golijata
Pogled iz vizure jednog mladog čoveka

Potraga za poslom u Vrbasu, 
jednaka je kao i u regionu ali 
i šire, liči na Sizifovo guranje 
kamena i nikada da stignete 
do vrha, zapravo do posla. 
Nije važno da li imate preko 
pedeset, da li imate preko dva-
deset godina (tražite posao), a 
to je nemoguća misija. Treba 
vam nešto više, nešto drugo 
da stignete do zaposlenja, a to 
nije samo diploma. Kažu treba 

da imate „ono nešto“, što može 
biti lova, ali šta će vam posao 
ako imate lovu (možda zbog 
prestiža), što može biti veza, 
što može biti prava stranka 
ili strana, ili morate imati sve 
troje zajedno, zavisi? Kažu da 
je danas neophodna veza da 
dođete do bilo kakvog posla, 
pa čak i onog na njivi. Da biste 
radili neophodno je da budete 
tolerantni, da kada i dođete do 
nekog posla, radite svih sedam 

dana u nedelji i preko 12 sati, 
ali da primate isključivo min-
imalac i da ćutite i da budete 
srećni. Jer ovde se radi za platu 
mnogo manju od minimalca to 
znaju mnoge prodavačice, rade 
i prekovremeno i svih sedam 
dana u  nedelji i primaju platu 
od 12.000. dinara. Pardon Vi, 
tražite pravi posao, a to je pri-
javljeni na neodređeno, vikend 
slobodan, porezi i doprinosi 

uplaćeni, zdravstvena knjižica 
u redu , plata i preko mini-
malca, pa i ako se čeka, ima šta 
da se čeka i ne radi se svaki dan 
baš osam sati. E, onda morate 
imati „ono nešto“ da bi ste da-
nas imali takav posao. Recimo 
za početak, morate imati pravu 
stranku, ljubav prema njoj, 
bespogovornost i vojničku 
disciplinu u izvršavanju svih 
partijskih zadataka, skupljanje 
potpisa čak i na pijaci, lepljenje 

plakata... Onda dolazi ono pra-
vo, ono obećano , plata bolja 
od minimalca, radno vreme 
osam sati, slobodan vikend...
Možete redovno da se javljate 
na razne portale ,tražite posao 
šaljete CV – ijeve, na Infostud, 
na Lako do posla, na Radnik, 
na Šljaku ... ali ne vredi vam 
ništa ako nemate „ono nešto“. 
Uz to morate  biti degutant-
no servilni, malo više sagnu-
ti, i imati malo više šmeka za 
podaništvo. A diplomu, bilo 
koju - ne morate da imate, ona 
je više dekorativna, što je više 
„turbo“ više je vredna. Kupuje 
se, ima se- može se, reda radi 
-  nek se ima, jer ko je nema? A 
znanje ni to vam nije neophod-
no. Zemlju poslednjih dvade-
set godina vode srednjoškolci, 
nesvršeni studenti, doktori 
raznih menadžmenta, razni 
menageri, japiji, ali veoma us-
pešni političari. Dakle znanje 
više nije u modi. Imamo in-
stant diplome, instant znanje 
i instant stanje i baš nam do-
bro ide. To što neki misle da 
je naša kaljuga naopakosti, 
srozala vrline i uzvisila mulj, 
oni nek ne traže posao i zapos-
lenje. Oni što misle da ostati 
dosledan sebi, znači biti živ, 
neka žive bez posla. Da li se tu 
nešto može pomiriti? Teško. Is-
tini za volju imati posao znači 
imati budućnost. Ali to danas 
nije samo stvar ličnog izbora, 
znanja i zvanja, morate imati 
„ono nešto“.

Znanje nije više u modi
Redakcijski komentar
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Sanja Kalajdžić

Opština Vrbas uzela kredit od 367 miliona dinara
Na XXII sednici SO Vrbas usvojen rebalans budžeta

Budžet opštine Vrbas pro-
jektovan je na 1,43 milijarde 
dinara, a većinom glasova na 
XXII sednici SO, odbornici su 
usvojili rebalas budžeta koji 
iznosi 1,86 milijardi dinara. 
Rebalans budžeta kao i izveštaj 

o izvršenju odluke o budžetu 
opštine Vrbas za 2015. godinu 
na dan 30.jun 2015. godine, su 
tačke dnevnog reda o kojima se 
najviše raspravljalo. Predviđe-
ni dnevni red od 13 dopunjen 
je sa tri tačke. Između ostalog 
za novog člana Opštinskog 
veća izabrana je Livia Boganč 
Andrijašević. Dosadašnji di-
rektor JP za prevoz putnika 
„Vrbas“ Milan Milić, podneo 
je ostavku, a na njegovo mesto 
imenovan je Veljko Kovačević, 
dosadašnji pomoćnik pred-
sednika opštine. Ostavku na 
mesto direktora JAZIP-a je 
podneo Janko Kresoja, a za 
novog direktora imenovan 
je Marko Đurković.  Između 
ostalih usvojena je Odluka o 
donošenju Plana detaljne regu-
lacije bloka broj “26” u Vrbasu, 
Odluka o donošenju programa 
otuđenja i davanja u zakup 
neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u javnoj svojini za 

2015. godinu, kao i Odluka o 
izmenama i dopunama o os-
nivanju Kulturnog centra Vr-
basa. Takođe većinom glasova 
odbornici su usvojili odluku o 
programu uređivanja gradskog 
građevinskog zemljišta za grad 

Vrbas i naseljena mesta opš-
tine, zatim rešenje o davanju 
saglasnosti na izmene i dopune 
programa poslovanja JKP 
“Standard”, i rešenje o davanju 
saglasnosti na izmene i dopune 
programa poslovanja JP “Di-
rekcija za izgradnju”. Usvajanju 
dnevnog reda XXII sednice SO 
Vrbas predhodilo je izlaganje 
nekoliko opozicionih odborni-
ka koji su izrazili nezadovoljst-
vo zbog toga što im predsedni-
ca SO Vrbas Marijana Maraš, 
nije odgovorila na odbornička 
pitanja sa predhodne sednice. 
Igor Kankaraš, odbornik Pa-
triotskog bloka tražio je kom-
pletnu dokumentaciju za javnu 
nabavku pri izvođenju radova 
na čišćenju javne deponije u 
Zmajevu, koju kako tvrdi nije 
dobio. Opozicioni odbornici 
Demokratske stranke Vukašin 
Vujičić, i Socijaldemokratske 
stranke Milan Stanimirović, 
zahtevali su da se već na 

sledećoj sednici SO obezbedi 
javnost rada. Ukoliko se sed-
nice SO Vrbas ubuduće ne 
budu prenosile javno putem 
elektronskih medija opozi-
cioni odbornici su najavili 
protest. Posle 15 godina ovo je 
prva sednica koja se nije javno 
prenosila ni putem radija niti 
televizije. 

Prema rečima Dragana Sti-
jepovića odbornika SDS-a, 
na svakoj sednici SO Vrbas  
odbornici ove stranke ukazu-
ju na probleme koji će zades-
iti opštinu  i daju konkretne 
predloge za prevazilaženje is-
tih, ali da do sada lokalna vlast 
nije prihvatila ni jedan jedini 
predlog i time pokazala da 
ostaje dosledna svojoj politici. 
„Za samo dve godine koliko 
traje vlast SNS-SPS u Vrbasu, 
dug opštine Vrbas je porastao 
za preko 300 miliona dinara. 
Loše planiranje budžeta i ner-
acionalno trošenje sredstava, 
doveli su opštinu Vrbas u ve-
oma težak položaj. Lokalni 
funkcioneri su pokazali svu 
nesposobnost za vođenje opš-
tine Vrbas. Politika zavođenja 
straha i takozvanih  mera šted-
nje sada pokazuje svoje pravo 
lice. Sva javna preduzeća se 
nalaze pred vratima stečaja, 
radnicima kasne plate i do 6 
meseci, u toku je rat između 
opštinske vlasti i sindikata. Sve 
odluke ove vlasti idu na teret 
građana opštine Vrbas, voda 
skuplja za 30%, smanjen re-
gres za mesečne karte đacima i 
studentima, smanjen regres za 
smeštaj dece u vrtiću, povećani 
porezi na imovinu i po neko-
liko puta, uvedeni porezi pol-
joprivrednicima.Promena tar-
ifnog sistema grejanja građana 
Vrbasa je urađena na najgori 

mogući način. Više puta smo 
upozoravali lokalnu vlast da 
građani nisu na vreme upozna-
ti sa načinom primene i cenom 
ovakvog obračuna grejanja 
i da uslovi u zgradama nisu 
adekvatni za primenu ovakvog 
sistema.“, rekao je Stijepović 
i dodao da se ugled opštine 
kalja provlačenjem po mediji-
ma zbog deponovanja naftne 
isplake na gradskoj deponiji, 
gašenja svih medija u opštini i 
afera oko podele komunalnog 
preduzeća.

Predsednica SO Vrbas Mari-
jana Maraš rekla je da je rebal-
ans budžeta urađen pre svega 
zbog kredit opštine Vrbas od 
367 miliona dinara, za koji 
je grejs period do novembra 
2017. godine.„Izvršenje budže-
ta u prvih šest meseci je 38,39 
odsto, od prihoda, a rashodi 
su 37,7 odsto. Stanje će se po-

praviti sigurno u trećem i čet-
vrtom kvartalu. Kredit od oko 
367 miliona dinara omogućiće 
lakše funkcionisanje tekućih 
obaveza. Nadam se da će se 
situacija u javnim preduzeći-
ma uskoro popraviti. Dolas-
kom novog direktora u JP za 

prevoz putnika to očekujemo. 
Problem je u svim javnim 
preduzećima višak zaposlen-
ih, a nama je jako teško da se 
odlučimo na smanjenje bro-
ja radnika. Što se tiče komu-
nalnih preduzeća vreme će 
pokazati da li je razdvajanje 
preduzeća bilo dobro. Želja 
osnivača je da oba preduzeća 
dobro posluju, a da građani 
budu zadovoljni komunalnim 
uslugama“, rekla je Maraš. 
Govoreći o eventualnom jav-
nom prenosu toka narednih 
sednica SO Vrbas Marijana 
Maraš je istakla da je to nam-
era lokalne samouprave i da će 
pokušati da obezbede prenos 
putem elektronskih medija. 
„Iako protekla sednici nija jav-
no prenošena, drago mi je da je  
bila žučna rasprava odborni-
ka. Pokušavamo da nađemo 
rešenje da ubuduće sednice 

budu javne kao što su i do sada 
bile. Potrudićemo se svakako 
da to bude što pre. Pokušaće-
mo bar putem interneta ako ne 
nađemo bolje rešenje“, rekla je 
Marijana Maraš.

Izglasan samodoprinos u Malom Iđošu
Narednih deset godina 

počevši od 2016. pa do 2026. 
godine žitelji Lovćenca, Fe-

ketića i Malog Iđoša izdvajaće 
sredstva za samodoprinos, 
odlučeno je na referendumu 

22. novembra većinom glasova 
kada su se meštani ove tri MZ 
izjašnjavali o izdvajanju sred-

stava za mesni samodoprinos. 
Zaposleni će od svoje zarade 
izdvajati 2,5 odsto, penizoneri 

1 odsto, a poljoprivrednici 
45kg žita po hektaru. „Samo-
doprinos je na dobrovoljnoj 
bazi i on zapravo iznosi oko 8 
odsto opštinskog budžeta. To 
nije neki veliki novac za ka-
pitalna ulaganja, ali je dovol-
jan da olakša funkcionisanje 
mesnih zajednica i za komu-
nalno održavanje. Takođe no-
vac od samodoprinosa može 
poslužiti pri konkursima za 
razne projekte jer moramo da 
imamo sopstvena sredstva da 
bi uopšte mogli da učestvuje-
mo na konkursima“, rekao je 
Marko Rovčanin, predsednik 
opštine Mali Iđoš. Pre tride-
setak godina gotovo u svim 
opštinama u tada velikoj drža-
vi SFRJ mesni samodoprinos 
se podrazumevao, dok je danas 

to prava retkost. Upravo opšti-
na Mali Iđoš jedna je od retkih 
u kojoj još uvek građani veruju 
i izdvajaju sredstva za mesni 

samodoprinos. To je tako u 
ovoj opštini bez prekida više 
od pola veka.

                                             S.K.
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Prvi vetropark u Srbiji
Кompanija МК Fintel Wind otvorila vetropark Kula

Domaćin skupa  Tiziano 
Giovannetti, izvršni direktor 
kompanije “Fintel Energia 
Spa” и “МК Fintel Wind-а”, iz-
razio je zadovoljstvo što je re-
alizacijom projekta pokazano 
da poslovanje u Srbiji u novim 

oblastima, kao što je zelena 
energija, ne samo da je mo-
guće, već može biti i uspešno. 
- Događaj kojem prisustvuje-
mo od ključnog je značaja za 
sektor energetike za celu Sr-
biju. Nakon nekoliko godina 
čekanja neophodnih dozvola, 
izražavamo zadovoljstvo što je 
ova grinfild investicija konač-
no realizovana u Srbiji. Ovo je 
potvrda naše strateške opredel-
jenosti razvoju na tržištu Srbi-
je, i imamo ambiciozan razvo-
jni program, dodatne projekte 
koje planiramo da realizujemo 

u narednom period i veliki 
broj stranih investitora koji su 
zainteresovani za partnerstvo 
sa nama. Od rada vetropar-
ka korist će imati svi, država i 
društvo u celini, opština Kula, 
mi kao kompanija i pre svega 

naši potrošači-izjavio je Тi-
ziano Giovannettetti, izvršni 
direktor “Fintel Energia Spa” 
и “МК Fintel Wind-а”.  Mini-
star rudarstva i energetike 
Aleksandar Antić, istakao je 
da je ovo izuzetno važan dan 
za srpsku energetiku. –Dan u 
kojem Srbija dobija prvi vet-
ropark potvrda je dobre poli-
tike u oblasti energetike, koju 
vode Vlada Republike Srbije 
i resorno ministarstvo. To je 
snažna potvrda da će Srbija 
podsticajnim merama obezbe-
diti izgradnju većeg broja 

kapaciteta iz obnovljivih izvo-
ra. Uskoro će bti usvojen set od 
tri uredbe u sklopu kojih će biti 
definisan i novi model ugovo-
ra o otkupu električne energije 
iz obnovljivih izvora, koji će 
omogućiti veću sigurnost in-
vestitorima  za ulaganje u ve-
troparkove i ostale obnovljive 
izvore. Srbija do 2020. godine 
treba da poveća udeo obnovl-
jivih izvora energije u finalnoj 
potrošnji sa sadašnjih 21% на 
27%, i mi očekujemo da ćemo 
taj cilj uspeti da ostvarimo, 
zahvaljujući snažnoj podršci i 
podsticajima države za ulag-
anje u zelenu energiju – kazao 
je ministar rudarstva i energe-
tike, Аleksandar Antić i dodao 
da prema Akcionom planu, od 
ukupno planiranih 1092  MW, 
500 MW је je planirano da se 
proizvede iz vetroelektrana. 
Kompanija MK Fintel Wind, 
kojoj je osnovna delatnost 
proizvodnja zelene električne 

energije uskoro će početi 
izgradnju i drugog vetoparka, 
ukupne vrednosti 11 miliona 
evra. Drugi vetropark nalaziće 
se u okolini Vršca i snadbevaće 
električnom energijom 5.500. 
domaćinstava. Kompanija ima 
u planu investicije u vetroen-
ergiju širom Srbije.           M.V.

Radi se o postrojenju koje se sastoji od tri vetrogenerato-
ra visine 178 metara u čiju je izgradnju uloženo 15 мiliona 
eura. Aleksandar Antić ministar rudarstva i energetike, u 
prisistvu investitora pustio je u rad prvi vetropark u Srbiji.

Vetropark Kula koji će snabdevati srpsku elektroener-
getsku mrežu, sastoji se od tri vetrogeneratora instalisane 
snage 9,9 megavata. Vetrogeneratori, koji su ujedno i na-
jviši u jugositočnoj Evropi, proizvodiće oko 27.000.000.
KWH – kilovat sati- zelene energije što je dovoljno za po-
trebe blizu 8.000. domaćinstava. U pripremnim    radovima 
korišćen je beton i čelik iz Srbije, angažovane su domaće 
kompanije i projektantske kuće, dok je u finansiranju pro-
jekta učestvovala Erste banka.

Svršeni gimnazijalac, dobar đak, izabrao umesto fakulte-
ta, privatni posao i otvorio frizerski salon pod nazivom 
“Treća generacija”, jer u porodici su se se svi bavili i bave 
uspešno ovim zanatom.

Prva andergraund berbernica u Vrbasu
MALA PRIVREDA - ZANATI

Hteo sam da budem drugačiji 

Mladen Bičkeji, dvadesetdvo-
gidišnjak iz Vrbasa poslednjih 
godinu dana u Vrbasu veoma 
uspešno drži berberski salon 
čiji sam naziv, “Treća generaci-
ja”, govori o tome da se njegova 
porodica, otac, ali i stričevi već  
decenaijama uspešno bave ber-
besrkim- frizerskim zanatom. 
Malo ko da nije čuo od starijih 
Vrbašana za Franju berbera, 
oca Mladenovog, ili Paju ber-
bera, strica, ali Mladen je ipak 
uradio nešto modernije. ”Hteo 
sam da budem drugačiji i mis-
lim da sam uspeo u tome. Ovo 

je prvi andergraund lokal u Vr-
basu u fazonu moderne tehno 
muzike. Razradio sam posao, 
mislim da sam uspeo u tome 
da se jednim savremenim 
načinom bavim šišanjem i 
muškim izgledom i frizura-
ma”, kaže Mladen. Sam izgled 
berberske butike, fotografije 
koje  krase njene zidove, ali i 
taktovi moderne  muzike koji 
se stalno čuju u lokalu, 
govore o jednom moder-
nom i urbanom izgledu 
ovog vrbaskog  Salona. 
Mladen je inače 2012. 
godine završio  vrbasku 
Gimanziju i razmišljao 
da upiše fakultet, ali je 
odmah nakon završetka 
srednje škole pomagao 
ocu u poslu u berberni-
ci i kako kaže prosto se zalju-
bio u ovaj posao i prestao da 
razmišlja o fakultetu, jer sada 
samo razmišlja o novim ulag-
anjima u posao i radnju. Sk-
upio je sopstvena sredstva da 
bi otvorio berbernicu i otisnuo 
se u privatne vode, mlad i na 
vreme, nudeći zanatske usluge  
po  povoljnim cenama i u 
odnosu na kvalitet koji pruža, 
smatra da cene njegovih usluga 
nisu ni male, a nisu ni visoke. 
”U poslu sam se opredelio za 
urbane firzure, nova je kultu-

ra u svetu mode, izgleda, pa i 
frizura, znate više to nije hipi 
kultura, nego  hipster kultura, 
a ona zahteva osim posebnog 
načina odevanja i poseban iz-
gled i frizuru, priča samoza-
dovoljno, mladi majstor koji 
trenutno razmišlja i dalje da 
osavremenjava svoj posao i 
da ga proširuje. Verovatno je 
jedinstven i u tome što nudi 
usluge tetovaža na glavi i na 
kosi. Jednostavno zanat koji 
ima i loklal koji drži u zakupu, 
kaže znači mu mnogo, jer sve 
je uradio od para koje je  sam 

zaradio i zbog toga se oseća ve-
oma samostalnim i svojim. Pri 
pomenu oca od kojeg je naučio 
zanat, kaže da su njegovi ima-
li prvu berbersku radnju pre 
početka devedesetih godina 
u Bačkom Dobrom Polju, a 
potom u Vrbasu, i zanat i vre-
dan i pedantan rad, kome su 
se posvetili, nije ih izneverio. 
Treba vredno raditi imati svoj 

stil, poseban žanr, a Mladenov 
stislki vodič je sve što je veza-
no za urbano i do sada ga to 
nije izneverilo. A fakultet, za to 
uvek ima vremena. A vremena 
se uvek menjaju, menjaju se 
i fakulteti koji mogu biti pra-
vi, vredni, manje više vredni, 
kupovni, ali zanat je zanat, ili 
znaš da radiš ili ne znaš. Kad 
imaš fakultet ne moraš da znaš 
da radiš ?!

                                           Lj. N.

Crvenačka secerana koja se nalazi u vlasništ-
vu grčke kompanije “Helenik šugar”, ovih dana 
punom parom radi na preradi slatkog korena. 
Kampanja već ulazi u finalizaciju, iako prema 
nekim predviđanjima neće biti završena pre 
polovine decembra. Ono što je važno menadž-
mentu, ali jednako i zaposlenima da će ovogo-
dišnja kampanja preraditi predviđene količine 
slatkog korena. Prosečno se vadi i preko 55 tona 
repe po hektaru. Poljoprivrednicima i proiz-
vođačima svakako na ruku ide lepo vreme, koje 
olakšava vađenje šećerne repe. Vreme ide na 
ruku i vozačima repe i transportu repe iz atara do 
fabrike. Prema podacima od 7. novembra bilo je 
prerađeno oko 400 hiljada tona, ovogodišnjom 
kampanjom planiraju da ostvare preradu koju su 

planirali kako bi zadovoljili domaće potrebe za 
šećerom, ali i izvoznu kvotu. Ali ono što pomalo 
zabrinjava ne samo ovu šećeranu već i druge na 
ovim prostorima da se digestija kreće od 14 do 
15 posto. Dobri poznavaoci gajenja ove ratarske 
kulture , kažu da je poslednjih godina primetno 
opadanje procenta slatkosti u korenu repe, što 
objašnjavaju pojavom cerkospore, ali i slabim 
tretiranjem i upotrebom adekvatnih mineralnih 
đubriva. Digestija ili slatkost korena koja je u 
opadanju zabrinjava i prerađivače koji sve čine i 
na edukaciji  poljoprivrednih proizvođača. Čin-
jenica je i to da se u Vojvodini poslednjih godina 
manje seje šećerna repa.

                                                         BAČKA PRESS

Prerada slatkog korena u Crvenki ulazi u finalizaciju

Prinosi po hektaru očekivani
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Saveti za poljoprivrednike Poljoprivredne stručne službe Vrbas

Uloga i značaj agrohemijske analize zemljišta
Jedan od preduslova inten-

zivne poljoprivredne proizvod-
nje, odnosno poljoprivredne 
proizvodnje koju karakterišu 
visoki i stabilni prinosi, ogle-
daju se u poznavanju, praćenju 
i održavanju kvaliteta zeml-
jišta, ili eventualno njene po-
pravke.

Intenzivna poljoprivred-
na proizvodnja zahteva kon-
tinuirano praćenje agrohemi-
jskog sastava zemljišta, koje 
se postiže analizom iste, u 
protivnom usled nedostatka ili 
suviška bitnih makro i mikro 
elemenata u zemljištu, može 
dovesti do raznih promena na 
gajenim biljkama, degradaci-
je zemljišta, a samim tim i do 
nižih prinosa.

Osnovni princip agrohemi-
jske analize zemljišta je dobi-
janje stvarnog stanja plodnosti 
zemljišta, na osnovu čega se 
daju preporuke poljoprivred-
nim proizvođačima o pravil-
nom đubrenju, u smislu vrste 
i količine NPK đubriva, kao i 
vremena njihove primene.

Iz uzetog uzorka utvrđuje 
se:

- sadržaj HUMUSA (%),
- pH zemljišta,
- sadržaj CaCO3,
- ukupan N -azot,

- obezbeđenost fosforom u 
obliku P2O5  jona,

- obezbeđenost kalijumom 
u obliku K2O  jona,

- radi se na svake 4 godine,
- daje sliku plodnosti par-

cele,
- preporuke đubrenja N, P, 

K u planiranom četvorogo-
dišnjem periodu.

Najpogodniji momenat za 
uzorkovanje zemljišta jeste 
nakon žetve strnih žita, jer ovi 
usevi ostavljaju čistu površinu 
parcele, i postoji dovoljno vre-
mena za uzimanje uzoraka 
zemljišta. Takođe uzorkovanje 
može da se vrši i posle ber-
be kukuruza, vađenja šećerne 
repe, kao i ostalih jesenjih use-
va. Ukoliko se uzorci zemljišta 
uzimaju u toku vegetacionog 
perioda, poljoprivredni proiz-
vođači treba da vode računa da 
prođe najmanje tri meseca od 
poslednjeg đubrenja fosforom 
i kalijumom, kako bi rezultati 
bili relevantni.

Značaj pravilnog uzetog 
uzorka zemljišta je u tome, što 
od načina kako je uzet (pravil-
no, nepravilno) zavisi rezultat 
agrohemijske analize, a time i 
tačnost preporuke koja se daje 
poljoprivrednim proizvođači-
ma.

Ispitivanje plodnosti obrad-
ivog poljoprivrednog zemljiš-
ta obavljaju organizacije koje 
raspolažu sa odgovarajućom 
opremom kako za samo 
uzorkovanje zemljišta, tako i 
za hemijsku analizu iste.

Postoji više sistema uzorko-
vanja zemljišta, kao što su 
dijagonalni i šahovski način 
uzimanja uzoraka zemljišta, 
metod kruga i kombinovani 
način. Međutim, svi načini 
imaju zajednički princip, a to 
je da uzorak mora reprezento-
vati površinu sa koje je uzet. 

Površina sa koje se uzima 
uzorak zemljišta za NPK anal-
izu je od 0,5 do 5 ha, sa dubine 
30 cm (ašovom ili sondom ). 
Za pripremu jednog prosečnog 
uzorka potrebno je uzeti 20 
do 25 pojedinačnih uzoraka, 
ravnomerno raspoređenih po 
celoj površini parcele. Nakon 
uzetih pojedinačnih uzoraka, 
zemljište se izmeša-homoge-
nizuje i isitni, očisti od biljnih 
ostataka ako ih ima, a zatim 

stavi u plastičnu kesu. U plas-
tičnoj kesi se nalazi karton za 
obeležavanje uzorka, koji mora 
da sadrži broj uzorka, ime i 
prezime vlasnika parcele, naziv 
katastarske opštine, katastar-
ski broj parcele, veličinu par-
cele, planirane biljne vrste za 
naredne četiri godine, dubina 
sa koje je uzorak uzet, datum 
uzimanja uzorka i lice koje je 
uzelo uzorak zemljišta. Težina 
jednog prosečnog uzorka tre-
bala bi da bude od 0,5 do 1 kg.

Agrohemijska laboratorija 
u Poljoprivrednoj stručnoj 
službi Vrbas vrši sledeća ispi-
tivanja:

- NPK analizu zemljišta
- N-min analize na sadržaj 

lako pristupačnog azota u 
zemljištu

- na osnovu izvršenih anal-
iza proizvođač dobija pre-
poruku za formulaciju i dozu 
mineralnog đubriva za želje-
ni prinos na gajenoj kulturi

- analizu kvaliteta mineral-
nih đubriva.

Laboratorija poseduje trak-
torsku sondu za uzorkovanje 
zemljišta do 120 cm u slojevi-
ma od po 30 cm. Može da se 
koristi kako za uzorkovanje 
zemljišta za analize N-min 
metodom, tako i za uzorko-

vanje velikih površina za NPK 
analize.

Za manje površine i uzorko-
vanje zemljišta do 30 cm za 
NPK analize laboratorija 
poseduje ručne sonde.

Takođe možemo da izvršimo 
i pozicioniranje parcela i mesta 
uboda (GPS) i da pratimo sa-
držaj hraniva tokom godina.

Cilj agrohemijske analize 
zemljišta jeste racionalizacija 
upotrebe mineralnih đubriva, 
a samim tim i zaštita životne 
sredine, ušteda novca, pov-
ećanja prinosa gajenih biljnih 
vrsta, kao i ostvarivanje većeg 
profita.

Vladimir Rankov, dipl.ing. 

Mladi u Ravnom Selu su ve-
oma zainteresovani za obradu 
zemlje, barem prema saznanji-
ma seoskog Udruženja poljop-
rivrednika, koje broji 30 člano-
va, od toga više od desetak su 
mladi ljudi. Problem je u tome 

što Ravno Selo poseduje na-
jmanje državne zemlje koja se 
daje u zakup, od svih katastar-
skih opština. Dosta zemlje iz 
Ravnog Sela vraćeno je crkva-

ma, što je poprilično smanjilo  
obradive površine za izdavanje 
u zakup. Prema informacijama 
iz ovog Udruženja, Ravno Selo 
raspolaže sa nekih 165 hekat-
ara obradive zemlje, koje drža-
va daje u zakup, a cena arende 

se kreće od 300 do 400 evra po 
katastarskom jutru. Cena ar-
ende je visoka jer je diktiraju 
dva ili tri velika poljoprivred-
nika   što je veliki  problem 

paora ovog sela. Naravno tu je 
i sijaset drugih problema koje 
seljaci imaju, prvo sa velikim 
posednicima kojih ima i ovo 
malo mesto,kao i problema 
sa malim brojem otkupljivača 
poljoprivrednih proizvoda.

-To znači slabu konkurenci-
ju, ali i monopolsku poziciju 
otkupljivača, pa seljak mora da 
ide i u Zmajevo i u Despotovo 
da bi povoljnije prodao svo-
je kulture. Politika otkupnih 
cena utiče  na sve lošiji položaj 
poljoprivrednika, dok se otk-
upljivači bogate na račun sel-
jaka. Prema Veselinovićevim 
rečima ima problema i sa 
subvencijama, koje isplaćuje 
država, koje kasne. Kada je u 
pitanju  politika ovogodišnjih 
otkupnih cena  Veselinović 
kaže da je najgora bila  otkup-
na  cena pšenice koja je zahtev-
na kao kultura, a otkupna cena 
je bila ove godine ispod 20 di-
nara po kilogramu, što je bila 
katastrofa za paora. Situacija sa 
kukuruzom je bila bolja, toliko 

koliko suša nije škodila mnogo 
ovom regionu, a rod je bio vi-
sok čak oko 13 tona po hekta-
ru, što je na neki način ublaži-
lo, takodje nisku otkupnu cenu 
koja se kretala izmedju 17 i 20 
dinara po kilogramu.

-Već sam posejao pšenicu 
koja je  ponegde nikla na mo-
jim njivama. Zasejao sam 13 
hektara pšenice, vremenske 
prilike su išle na ruku, koristio 
sam 250 kilograma veštaka po 
hektaru i 175 kilograma uree 
po hektaru -  kaže Veselinović. 
Rešio je na proleće da uđe i u 
setvu šećerne repe na desetak 
hektara zemljišta  iako je imao 
loše iskustvo  prošle godine  sa 
predajom repe šećerani u Sen-
ti.

Ravnoselsko  Udruženje     pol-

joprivrednika znači mnogo 
paorima sela, jer preko njega 
pokušavaju da se što bolje or-
ganizuju dogovore oko svih 
gorućih problema, pa i da 
pokušaju da utiču ne visoke 
cene arende i obaranja monop-

ola dvojice , trojice najvećih 
poljoprivrednika mesta.

-Niko se ne bori za poljop-
rivrednika, a i oni sami često 
rade u korist svoje štete. Nije 
najvažnije da neko ima najveći 
broj hektara, nego je važno i 
kako  tu zemlju radi kakav je 
kvalitet i koji rod ostvaruje, to 
je najvažnije i najbitnije i time 
bi neko trebao ozbiljnije da se 
bavi, smatra Veselinović.

Veselin Janković, predsednik Udruženja poljoprivrednika Ravno Selo

Ravno Selo je katastarska opština koja najmanje poseduje državne zemlje za iz-
davanje u zakup,a cene arende su visoke, kaže Veselin Janković,  poljoprivrednik.

Lj. N.

Visoku cene arende diktiraju veliki
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Opština Vrbas sa javnom 
rasvetom je pokrivena gotovo 
skroz, 99 odsto. U gradu kao 
i u svih pet naseljenih mesta 
u svim ulicama postoji javna 
rasveta. Ukupno u opštini pos-
toji 5.312 stubova-bandera, a 
na 3.918 je postavljena rasve-
ta. Javno preduzeće „Direkci-

ja za izgradnju“ zaduženo je 
za održavanje javne rasvete 
u gradu. „Putem tendera an-
gažuje se privatna firma koja 
obezbeđuje materijal za javnu 
rasvetu. Tender se sprovodi 
svake godine. Ukoliko u po-

jedinim delovima rasveta ne 
radi, građani se obraćaju svo-
joj Mesnoj zajednici ili direkt-
no našem preduzeću. Zamena 
sijalica vrši se poptrebi“, kaže 
Željko Zečević, JP „Direkcija 
za izgradnju“. U Bačkom Do-
brom Polju nedavno je izvrše-
na rekonstrukcija javne rasve-

te, povećan je broj svetiljki, a 
ušteda je 43 odsto. Investicija 
je bila vredna pet miliona di-
nara, a vratiće se za četiri go-
dine. U Opštini Kula za javnu 
rasvetu zaduženo je Javno pre-
duzeće „Izgradnja“. Gotovo sve 

ulice u Kuli kao i naseljenim 
mestima su osvetljene. Aktivan 
je sistem 48 sati, koji funk-
coniše tako da građani mejlom 
pošalju zahtev, iznesu komu-
nalni problem, između osta-
log i problem rasvete i u roku 
od 48 sati zadužena služba ih 
uputi na odgovarajuću adre-
su, a neretko i reši problem. 
U Opštini Mali Iđoš za uličnu 
rasvetu zaduženo je JKP Mali 
Iđoš. Nadležni kažu „svaka 
bandera ima sijalicu“. U opšti-
ni Srbobran javnom rasvetom 
pokrivena je svaka ulica. Za 
rasvetu je zaduženo Javno pre-
duzeće „Direkcija za urban-
izam i izgradnju“. Ukupno u 
opštini postoji 3.200 bandera 
sa osvetljenjem. „Svi delovi 
naseljenih mesta u našoj opš-
tini su osvetljeni. Za zamenu 
svetiljki je zaduženo naše pre-
duzeće, a kao i u većini drugih 
putem tendera angažujemo 
firmu koja obezbeđuje materi-
jal. Ako je došlo do problema 
u jednoj od trafo stanica ili 
se desi da veći deo ulice os-
tane bez ilične rasvete imamo 
rok od 24 sata da regulišemo 
rasvetu“, rekao je Miroslav 
Karać, direktor JP „Direkcija 
za urbanizam i izgradnju“.

U regionu mraka nema

Sanja Kalajdžić

Linea Verde najavila ulaganje
u Srbobranu

Italijanska kompanija za 
proizvodnju povrća Linea 
Verde spremna je da gradi 
svoj proizvodno prerađivački 
pogon u Srbobranu, najavili 
su Giuseppe i Domenico Batt-
agliola, vlasnici kompanije, 
prilikom sastanka sa Zoranom 
Mladenovićem, predsednikom 

opštine Srbobran. Goste iz 
Italije, zajedno sa zamenikom 
direktora Linea Verde za Srbi-
ju Branislavom Ignjatovićem, 
dočekali su i predsednik SO 
Srbobran Radivoj Paroški, 
zamenica predsednika Slo-
bodanka Gradinac, pomoćnici 
predsednika opštine  i drugi 
funkcioneri.

Poseta italijanskih biznisme-

na Srbobranu druga je po redu 
i, kako je rečeno, namera Linea 
Verde je da uloži više od pet 
miliona evra u fabriku koja bi 
se bavila preradom povrća, uz 
angažman niza kooperanata. 
O svemu ovome razgovaralo 
se i u Vladi Srbije u Beogradu 
i Vladi Vojvodine u Novom 

Sadu.
“Na osnovu svih dosadašn-

jih razgovora ostale su nam 
samo tehničke prepreke za 
realizaciju projekta. Potrebno 
je vreme da se elaborat o pre-
nosu parcele završi i odobri, i 
očekujem da kako prođe zima 
počne i izgradnja fabrike, a Sr-
bobran se vrati na mapu mesta 
koja imaju fabriku za preradu 

povrća. Investicija bi trebala 
da zaposli oko 130 ljudi, uz an-
gažovanje velikog broja naših 
poljoprivrednih proizvođača, 
a vredna je oko pet miliona 
evra. To je šansa za Srbobran”, 
rekao je Mladenović. On je iz-
razio zadovoljstvo zbog jasne 
podrške Vlade Srbije, kabineta 
premijera Aleksandra Vučića, 
kao i zbog podrške Vlade Vo-
jvodine, za realizaciju projekta.

Na pitanje šta ih je motivisalo 
da izaberu Srbobran za mesto 
ulaganja, braća Battagliola su 
navela više razloga za svoju 
odluku. 

“Jedan je svakako geografski, 
drugi plodno zemljište, ali i 
uslovi koje smo dobili samo u 
Srbobranu. Moram da budem 
iskren, da bi se realizovao pro-
jekat u stranoj državi, gde se 
ne poznaju navike, problemi, 
potrebna je administracija koja 
može da te podrži, a mi smo 
to upravo pronašli i prepozna-
li u Srbobranu - u adminis-
traciji koja je uložila do sada 
dosta truda i spremna je da 
pomogne”, rekao je Giuseppe 
Battagliola.

                                              B.P.

Širok spektar delatnosti 
JAZIP-a

Javna agencija za zoohigijenu i poljioprivredu (JAZIP) u Vr-
basu sprovodi akciju pošumljavanja. Regija Vojvodine spada 
u nepošumljene, a opština Vrbas je bila najnepošumljenija 
opština. JAZIP-u je država dodelila površinu od 290 hektara za 
pošumljavanje, od čega je već 30 ha pošumljeno. Ideja i strategija 
rukovodećih ljudi u Agenciji je da se počne sa voćarskom proiz-

vodnjom, jer kako kažu po njihovoj računici 1 hektar voćarske 
proizvodnje upošljava 10 ljudi. „Ideja je da se obezbedi držav-
na zemlja za voćarsku proizvodnju, da se pospeši proizvodnja i 
stvore uslovi da JAZIP bude okosnica voćarske proizvodnje u 
opštini Vrbas, samim tim se razvija i pčelarstvo. Računica je jas-
na na 100 hektara voćarske proizvodnje upošljava se 1.000 lju-
di“, kaže Janko Kresoja, iz Javne agencije za zoohigijenu i poljo-
privred. Zaposlene u JAZIP-u smo zatekli dok su vadili voćke i 
stavljali u trap, u pitanju je 10.000 sadnica raznih voćarskih vrs-
ta. U okviru JAZIP-a funkcioniše i prihvatilište za pse. Kapacitet 
je u potpunosti popunjen. Blokovi su podeljeni po kategorijama 
i polu. Higijena je na visokom nivou obavljaju se redovni veter-
inarski pregledi pasa. Ova Agencija ima širok spektar delatnosti 
u okviru koje na 36 hektara funkcioniše poljočuvarska služba. 
Zaposleno je ukupno 42 radnika koji u zavisnosti od sezonskog 
posla obavljaju poslove po potrebi. Agencija ima četiri vozila 
marke lada- niva, a opština Vrbas kupila je najsavremenije vozi-
lo za animalni otpad koje JAZIP treba da dobije do kraja godine.

Nadležni u opštinama Vrbas, Srbobran, Kula i Mali Iđoš kažu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u sk-
lopu akcije “Akciza”,  u dve odvojene zaplene, oduzeli su 108,5 
kilograma duvana, čija je vrednost oko 100.000,00 dinara. Dvo-
jica Kuljana osumnjičeni su da su nabavili, radi dalje prodaje, 
104,5 kilograma presovanog duvana, marke “virdžinija”, u listu i 
četiri kilograma rezanog duvana, iako nisu imali odobrenje na-
dležnog državnog organa i kao fizička lica nisu bili ovlašćeni za 
trgovinu duvanom i duvanskim proizvodima, niti su imali regis-
trovane preduzetničke radnje ili privredno društvo za trgovinu. 
Osumnjičeni se terete i da su izvršili krivično delo nedozvoljen 
promet akciznih proizvoda iz Zakona o poreskom postupku i 
poreskoj administraciji, jer za kupljeni duvan nisu platili prop-
isane akcize, čime su oštetili Buxet Republike Srbije za iznos od 
preko 420.000,00 dinara.Protiv dvojice osumnjičenih biće pod-
neta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu u 
redovnom postupku, zbog postojanja sumnje da su izvršili kriv-
ično delo nedozvoljena trgovina, navodi se u saopštenju Polici-
jske uprave Sombor.

Švercovali duvan

Obnovljen putni prelaz u Zmajevu
U saradnji sa inspektorom za železnički saobraćaj kao i Železni-

cama Srbije i JP “Putevi Srbije” opština Vrbas je posle više godi-
na rekonstruisala putni prelaz na putu Zmajevo-Ravno Selo. “ 
Imali smo veoma dobru saradnju kako sa upravljačima tako i sa 
inspekcijom za železnički saobraćaj. Mesne zajednice Zmajevo i 
Ravno  Selo su    godinama   ukazivale na  ovaj problem”, rekao je Duško 
Ćutilo član opštinskog Veća i dodao da će u narednom periodu  
opština Vrbas nastaviti saradnju na rešavanju i dru-
gih lokaliteta koje je potrebno sanirati i rekonstruisati. 
Inspektor za železnički saobraćaj Jovo Milanović, izrazio je za-
dovoljstvo zbog uspešno obavljenog posla. “Zahvaljujem se lo-
kalnoj samoupravi na saradnji i pomoći u dovođenju putnog 
prelaza u Zmajevu u ispravno stanje, posebno jer je sve završe-
no u relativno kratkom roku”, rekao je Milanović.
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Pokrajinska sekretarka za 
zdravstvo, socijalnu politiku 
i demografiju prof.  dr Vesna 
Kopitović i direktor Uprave 
za kapitalna ulaganja AP Vo-
jvodine Nebojša Malenković 
posetili su Opštu bolnicu u Vr-
basu. Za potrebe rada vrbaške 
bolnice, sredstvima Uprave 
za kapitalna ulaganja AP Vo-

jvodine nabavljena je savre-
mena medicinska oprema. 
Ukupna vrednost nabavljenih 
medicinskih aparata iznosi  
26.952.000,00 dinara. Prema 
odluci, Uprava za kapitalna 
ulaganja izdvojila je novac za 
nabavku dva aparata za anes-
teziju sa integrisanim gasnim 
monitoringom (8.388.000 

dinara), video endoskopsk-
og stuba sa video gastrosko-
pom i video kolonoskopom 
( 9.036.000,00 dinara ), elek-
trohiruške jedinice za sečen-
je i koagulaciju (948.000 di-
nara), laparoskopskog video 

lanca sa setom instrumenata 
(5.664.000,00 dinara) i mašine 
za pranje i dezinfekciju endo-
skopa (2.916.000 dinara).

“Opremanjem obezbeđuje-
mo kvalitetniji rad u hiruškim 
salama i na pregledima, a važ-
no je da će se sada skratiti liste 
čekanja. Ako Vojvodina ulaže 
u opremu, apelujem na Mini-

starstvo zdravlja da u Opštoj 
bolnici Vrbas nedostaju pedi-
jatri, ginekolozi, a da nema 
nezaposlenih specijalista na 
birou. Moramo odobravati 
specijalizacije mladim lekari-
ma, a sa novim kadrovima i 
ovo što mi ulažemo biće još 
bolje upotrebljeno. Inače, tre-
nutno vojvođanskom zdravst-

vu nedostaje čak 760 specijalis-
ta, a nedopustivo je da teret 
plaćanja specijalizacija pada 
na bolnice, već bi Ministarstvo 
zdravlja trebalo da u budžetu 
za narednu godinu obezbedi 
sredstva za ovu namenu “, is-

takla je Kopitović 
Prema rečima Nebojše 

Malenkovića direktora Up-
rave za kapitalna ulaganja u 
želji da 235.000 stanovnika, 
koliko gravitira ka Opštoj 
bolnici Vrbas, ima kvalitetne 
zdravstvene usluge,  Vlada 
Vojvodine je preko Uprave za 
kapitalna ulaganja obezbedi-
la 27 miliona dinara za preko 
potrebno obnavljanje opreme 
u ovoj zdravstvenoj ustanovi. 
“Uz ono što Opšta bolnica već 
poseduje, sigurni smo da us-
pešno podižemo nivo zdravst-
vene zaštite u Vrbasu i Vojvo-
dini. Već danima i nedeljama 
obilazimo bolnice, doniramo 
novu, kvalitetnu medicinsku 
opremu. Dakle, ne krečimo 
objekte već ulažemo u važne 
projekte koji imaju za cilj da 
smanje liste čekanje i pomog-
nu zdravstvenim radnicima da 
dobro rade svoj posao, na za-
dovoljstvo pacijenata”, rekao je  
Malenković.

Goste iz Novog Sada prim-
io je dr Jovan Janić, direktor 
Opšte bolnice, koji je istako 
značaj dobijene opreme.

“Liste čekanja kod nas su 
kraće nego na klinikama. Za 
operacije su mesec do dva 
meseca, a za neke preglede 
nešto duže i stalno se trudi-
mo da ih što više smanjujemo. 
Novi aparati u mnogome će 
skratiti te liste zato što praktič-
no aparat kolonoskop do sada 
nismo imali. Ustvari, imali 
smo ali nisu bili u funkciji; 
jedan je bio toliko star da ga 
nisu ni vratili sa servisa jer više 
nije bilo delova za njega, a dru-
gi je bio stalno na popravka-
ma. Pacijenti su se ispitivali 
starijim metodama ili u dru-
gim ustanovama. Sada ćemo 

konačno unaprediti kvalitet 
usluga, bolje zaštititi pacijente 
i skratiti liste čekanja”, rekao je 
dr Jovan Janić.

                                             B.P.

Savremena medicinska oprema
Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila 27 miliona dinara za OBV

U prostorijama Opštinske organizacije Crvenog krsta otvore-
na je prodajna izložba kreativne radionice u projektu “Pomoć 
mladim ljudima sa hendikepom”, uz podršku članova porod-

ice korisnika i saradnika, volontera. Izložba je otvorena svak-
og utorka od 17 do 18.30 časova u prostorijama Crvenog krsta 
Vrbas, do sredine decembra. Celokupan prihod od prodaje je 
namenjen korisnicima koji su učestvovali u realizaciji kreativne 
radionice, kao podsticaj njihovom samozapošljavanju.

Kreativna radionica

Gerontološki centar Vrbas u poseti Šidu
Tokom novembra grupa od 28 korisnika i zaposlenih Geron-

tološkog centra Vrbas bila je na ekskurziji u Šidu i okolini. 
Posetili su rodnu kuću slikara Save Šumanovića, muzej na-
ivne umetnosti “Ilijanum” posvećena delu naivnog slikara Ilije 
Bašičević, zatim bili gosti monaha i monahinja koji žive u jed-
nom od najstarijih manastira na Fruškoj Gori - Privinoj glavi. 
Prema rečima Mihajla Simića, radnog terapeuta u Gerantološ-
kom centru Vrbas, utisci sa ekkurzije su fantastični. “Zadužbina 
despotske porodice Branković proširena je u veliki kompleks 
crkava, konaka i ostalih manastirskih zgrada. Prolaskom kroz 
živopisno selo Morović na obali dve reke i putem kroz gustu 
šumu lovišta dolazi se do Vojne Ustanove Morović. Učesnici ek-
skurzije su bili prezadovoljni”, rekao je Mihajlo Simić.

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Trijumf košarkašica Vrbasa
Košarkašice Vrbasa, u utakmici 7. kola Prve ženske lige Srbije, 

odličnom partijom, trijumfovale su  nad Vojvodinom rezulta-
tom 106:77 . Obe ekipe posle ovog kola imaju po četiri pobede i 
tri poraza i dele 4. poziciju na tabeli PŽLS. U narednom 8.kolu 
PŽLS, ŽKK “Vrbas - Medela”,  takođe u svom CFK “Drago Jo-
vović”, dočekuje ekipu ŽKK “Spartak” iz Subotice, utakmica će 
biti odigrana u Subotu 28.11.2015. od 17h.

Na školskom prvenstvu u plivanju pet Vrbašana
Na plivalištu SC “Spens” u Novom Sadu, u organizaciji Save-

za za školski sport Grada Novog Sada i Južna Bačka, održano 
je Okružno školsko takmičenje u plivanju. Na Državno škols-
ko prvenstvo u plivanju, koje će se održati krajem maja 2016. 
na Bazenu SC “Milan Gale Muškatirović” u Beogradu, iz škola  
opštine Vrbas plasiralo se pet plivača i to svi  članovi plivačk-
og kluba “Vrbas.  Na državno takmičenje ići će Jovana Ivić 3. 
razred OŠ”Petar Petrović Njegoš”, Divna Božičić,  4. razred OŠ 
“Bratstvo Jedinstvo”,  Maša Kužić,  6. razred OŠ  “Petar Petrović 
Njegoš”, Srđan Jerotijević, 4. razred OŠ  “20.Oktobar” i Matija 
Popović, 4. razred OŠ  “Bratstvo Jedinstvo”.

HRONIKA REGIONA 7



Najteže pitanje - Kako do posla?!
U opštinama Vrbas, Srbobran, Kula i Mali Iđoš skoro 16.000 nezaposlenih

Nezaposlenost je jedan od 
najvećih problema u svim 
opštinama u Srbiji. Situacija je 
takva i u opštinama Vrbas, Sr-
bobran, Mali Iđoš i Kula. Bez 
obzira na stručnu spremu, pol 
ili godine života posao je da-
nas teško naći. Nazaposleni 
nemaju poverenja u državne 
institucije i neretko se odluču-

ju da nakon niz godina eviden-
tiranih na evidenciji Naciona-
lne služe za zapošljavanje odu 
“trbuhom za kruhom” u inos-
transtvo. U inostranstvu često 
rade fizičke poslove, obično 
su prekvalifikovani za poslove 

koje obavljaju, tako da se deša-
va da fakultetski obrazovani 
u inostranstvu rade kao po-
moćni radnici na gradilištu, u 
restoranu, u marketima… Ti  
poslovi se mnogo više plaćaju 
u inostranstvu.

Prema rečima sociologa Go-
rana Kaluđerovića rukovodi-
oca filijale NSZ u Vrbasu ne-
zaposlenost se kao problem ne 
može posmatrati sam za sebe, 
već je neophodno postaviti ga 
u određeni društveni kontekst. 
“Time hoćemo da pokažemo 
da je nezaposlenost ideološ-
ki određena i u tom pogledu i 
Nacionalna služba za zapošlja-

vanje bitno je preobrazila sop-
stveno polje delovanja. Dakle, 
problem se može posmatrati 
iz žablje i iz ptičje perspektive. 
Svakako da onome ko nema 
posao besmisleno izgleda ta 
ptičja perspektiva, i tako pos-
matrano nezaposlena osoba 
želi da reši sopstveni problem 
radnim angažmanom. Među-

tim, ptičja perspektiva želi da 
problem sagleda posmatrajući 
ga iz dominantnih društvenih 
i privrednih odnosa. Naime, 
u socijalističkom sistemu ne-
zaposlenost je bila društveni 
problem dok se sada on bitno 

individualizuje. I po tom os-
novu razlikuje se sagledavan-
je fenomena iz perspektive 
poslodavca i perspektive ne-
zaposlenih. Dok oni prvi čes-
to na nezapslenost arogantno 
gledaju kao na nesposobnost 
lica koja nemaju posao, dotle 
nezaposleni privrednike čes-
to posmatraju kao privilego-
van sloj koji je do bogatstva 
došao špekulativnim putem. 
Kako god, tek NSZ i sama 
svesna neoliberalnih privred-
nih odnosa, individualizu-
je sopstvene usluge i po tom 
osnovu strukturiše nezapos-
lene na one koji aktivno traže 

posao, na neaktivne tražioce 
posla, na pasivne …”, rekao je 
Kaluđerović. On smatra da isto 
tako, s obzirom da se i poslo-
davci razlikuju po osnovu 
poštovanja normi koje regulišu 
odnose na tržištu rada i oni 
su strukturisani na poželjne, 
sumnjive i tome slično. “Tim 
uvodnim delom hteli smo da 
pokažemo da evidentiranje 
nezaposlenih kod jedne Službe 
pri NSZ nismo obuhvatili sve 
nezaposlene, i preko toga, kod 
evidentiranih nezaposlenih 
ima onih koji aktivno traže 
posao što je samo jedan deo od 
ukupnog broja nezaposlenih”, 
kaže Kaluđerović. 

Na osnovu evidentirane ne-
zapslenosti u Vrbasu ne može 
se reći da postoji diskriminaci-
ja po polnoj strukturi a i iskust-
vo u NSZ govori da poslodavci 
po tom osnovu ne prave raz-
like. “Ako na tržištu rada pos-
toji osoba koja bi se po raznim 
osnovama tretirala da pripa-
da ugroženoj grupi, ona je na 
pr. samohrana majka i preko 
toga invalid ali i sjajan tehno-
log, mislim da to nikada ne bi 
bila prepreka poslodavcu da je 
angažuje ukoliko mu je takav 
tip radnika potreban i dopri-
nosi razvoju njegove firme. Ne 
mislim da imamo i da postoji 
manifestna diskriminacija a 
ukoliko postoji ona latentna 
ona je pre proizvod privrednih 
odnosa koji nemaju potrebe za 
angažovanjem određene vrste 
radnika nego njihovim statu-
som ili položajem”, istakao je 
Kaluđerović.

Na početku 2014. godine na 
evidenciji nezaposlenih bilo je 
registrovano 7.797 nezapos-
lenih osoba od kojih su 3.961 
bile žene. “Treba znati da je 
i metodologija rada u NSZ u 
tom trenutku bila drugačija. 
NSZ ima onakvu lepezu uslu-
ga koja individualizuje odnose 
na tržištu rada i u tom smislu 
je pre institucionalna podrška 
nezaposlenim licima i poslo-
davcima nego što ima moć 
direktnog rešavanja problema 
kao pre dvadeset i više godina. 
Svakako da je krajnji rezultat 
radni aganžman i u tom smis-
lu preko NSZ u Vrbasu zakl-
jučno sa oktobrom mesecom 
2.304 lica je radno angažova-
no po raznim osnovama (rad 
na određeno vreme, rad na 
privremenim i povremenim 
poslovima, stručna praksa i 
tome slično). Kako god, tek 
NSZ treba razumeti u relaciji 
novih privrednih odnosa gde 
je nezaposlenost pre posledica 
ukupnih privrednih kretan-

ja nego uzročnik ukupne 
privredne nestabilnosti. Sas-
vim jednostavno se da odgov-
oriti da sa porastom ukupne 
privredne aktivnosti i nezapos-
lenost će se sukcesivno sman-
jivati, a do tada na otvorenom 

tržištu rada nezaposlena lica 
će tražiti rešenja za sopstve-
nu egzistenciju ali na žalost i 
preko granica naše državne 
zajednice”, rekao je Goran 
Kaluđerović.

Na kraju oktobra 2015. godine, u Službi zapošljavanja u 
Vrbasu bilo je 6.296 evidentiranih nezaposlenih osoba, od 
kojih su 3.256 bile žene. Najviše ih ima evidentiranih kao 
nekvalifikovana radna snaga 1.495 od čega su 751 žena, 
sa III stručne spreme 1.739 od čega žene čine 710 i sa IV 
stručne spreme 2.087 od čega 1.229 žena. Po poslednjem 

popisu u opštini Vrbas ima nešto više od 43.000
stanovnika.

U opštini Mali Iđoš na evidenciji NSZ nalazi se 1.960 
osoba, od kojih su 1.030 muškarci, a 930 žene. Najviše 

nezaposlenih je sa osmogodišnjom školom. Završenu os-
novnu školu ima 878 nezaposlenih, sa dva razreda srednje 
škole 47, treći stepen stručne spreme 458, četvri stepen 509, 
visokokvalifikovan majstor 3, višu školu odnosno šesti ste-
pen 52, dok je sa sedmim stepenom na evidenciji nezapos-
lenih 47 osoba. Od početka godine u ovoj opštini posredst-
vom NSZ oko 150 lica je našlo posao. Krajem 2014. godine, 

na evidenciji NSZ u opštini Mali Iđoš bilo je oko 2.400 
nezaposlenih. U opštini Mali Iđoš ima12.031 stanovnika.

U opštini Kula na kraju oktobra ove godine evidentiranih 
nezaposlenih lica u Kuli u službi NSZ bilo je 5.193, od ko-
jih su 2.490 žene. Najviše nezaposlenih je sa IV stepenom 
stručne spremei to 1.778 lica, III stepen 1.560, sa završen-
om osnovnom školom 1.150. Nezaposlenih sa VI stepenom 
je 168, dok je sa VII stepenom na evidenciji nezaposlenih 

242 lica. Tokom 2015. godine preko Službe za zapošljavan-
je posao je našlo ukupno 1.108 lica. Na kraju 2014. Godine 

bilo je evidentirano 5.754 lica, dok je 2004. Godine bilo 
čak 7.313 nezaposlenih. U opštini Kula je 43.121

stanovnika.

Na evidenciji Službe za nezaposlene u opštini Srbobran 
zaključno sa oktobrom ove godine ukupno je evidentira-
no 2.412 lica, od kojih su 1.326 žene. Od ukupnog broja 
nezaposlenih oko 50 odsto su nekvalifikovani radnici, 
30 odsto kvalifikovani, 20 odsto sa srednjom stručnom 

spremom, i oko 1 odto su nezaposleni sa VI I VII stepenom 
stručne spreme. Po poslednjem popisu u opštini Srbobran 

ima 16.500 stanovnika.
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Preko 15 godina sam na birou.
Niko nije lud da od Nacionalne 
službe za zapošljavanje očekuje 
posao. Ne treba se prepustiti stihiji, 
već uzeti sudbinu u svoje ruke, ima-
ti petlju i zaraditi nešto, a nipošto ne 
raditi za 16.000 dinara. Kakva je 
situacija u državi zbog nezaposle-
nosti trebalo bi sve da se „ori i gori“.

Dragoljub Simićević - Vrbas

Ostao sam bez posla pre 17 go-
dina. Ćerka je završila Ekonomski 
fakultet bila je jedna od najboljih 
studenata, ali nema posla, već šest 
godina čeka na posao. Trebalo bi 
da se mladi ujedine da se dogov-
ore da ne rade za minimalne plate. 
Radnicima treba da se vrati dosto-
janstvo.

Dragan Mrđen - Vrbas

Kada sam ostao bez posla počeo 
sam da se bavim poljoprivredom i 
stočastvom. Posao je teško naći, 
ali kada pokušam da nađem ne-
kog da radi da mu platim teško je 
naći. Većina beži od teškog posla.  
Stariji sin sada završava fakultet i 
ne znam šta da mu kažem. Valjda 
mu sad predstoji najteži deo – naći 
posao.

Slobodan Babin - Feketić

Radila sam jedno vreme u ka-
fiću, a sada spremam diplomski 
rad, završavam ekonomiju. Posao 
se može jedino naći preko veze.  
Pošto nemam nikakvih rodbinskih 
i političkih veza verovatno ću ra-
diti privatno. Pokušaću da obavim 
praksu u knjigovodstvenoj agenciji.

Mirjana Bajčeta – Kula

Radila sam 10 godina u fabrici 
nameštaja Šipad i ostala sam bez 
posla. Situacija je teška svuda. Ne 
uzdam se puno u to da ću preko 
Nacionalne službe za zapošljavan-
je naći posao. Svi se snalaze kako 
znaju, ali mislim da posao nikad nije 
bilo teže naći.

Mirjana Pivnički – Srbobran

Na žalost posao se danas može 
dobiti jedino preko politike. Mnogo 
mladih ljudi je nezaposleno i to je 
najveći problem u našoj državi. Ne 
zna se da li je gore mladim ljudima, 
ljudima srednjih godina ili onima 
pred penziju koji su ostali bez pos-
la. Osim toga u velikoj meri prisutan 
je i rad „na crno“, ljudi su prinuđeni 
da rade neprijavljeni i za male pare.

Todor Šimpraja – Srbobran

Nema privrede, industrije skoro 
ništa ne radi tako da je ogroman 
broj nezaposlenih. Ne znam kako 
može da se reši taj problem u našoj 
državi. Svojoj deci jedino mogu da 
savetujem da idu u inostranstvo, 
mada je sada teško i u inostranstvo 
otići.

Dr Slavica Pešikan – Kula

Loša privatizacija je uzrok po- 
većanja broja nezaposlenih. Osim 
toga previše je partijskog zapošl-
javanja.Kako koja vlast dođe 
zapošljava svoje članove. Valjda je 
situacija u svakom gradu ista,  ne-
zaposlenost je najveći problem.

Dr Mihalj Čordaš – Mali Iđoš

Završila sam osnovnu školu i nika-
da nisam radila. Skoro 40 godina 
sam na evidenciji za nezaposlene i 
ne nadam se ničemu. Upravo sam 
popunjavala anketni listić jer sam 
čula da traže radnike u Senti u jed-
noj fabrici za auto delove. Ne znam 
ima li svrhe?!

Dragica Uskoković – Lovćenac

Nakon 30 godina ostao sam bez 
posla, bio sam tehnološki višak u 
firmi. Završio sam školu za ugos-
titelja i traktoristu, a radio sam kao 
portir. Preko 10 godina sam ne-
zaposlen, supruga i ja smo bez po-
sla. Radim sezonske poslove kad 
šta ima, da bi preživiveli. Ćerka je 
napustila fakultet jer nismo mogli 
da je školujemo, iako je bila dobar 
student.

Dragan Pešić  - Nadalj
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Posle bitke kod Mohača, 
28.8.1526, u kojoj je turska 
vojska nanela težak poraz 
Mađarima, pobednici su za-
poseli Bačku. Pošto su žitelji 
Bačke izbegli na sever, Turci 
su pustu zemlju naselili Slo-
venima sa Balkana. Tako su tu 
nastala slovenska sela, što pot-
vrđuju turske poreske knjige, 
defteri.

Pre 400 godina nastalo je u 
vrbaskom ataru selo Gornji 
Vrbas: postojanje tog naselja 
potvrđuju turski defteri Som-
borske nahije  koja je pripada-
la Segedinskom sandžaku: u 
njima se pod datumom od 
21.juna 1579. među 30 sela i 
pet pustara pominje i Gornji 
Vrbas. Na osnovu redosleda 
nabrojanih mesta ne može 
se ništa zaključiti u vezi sa 

položajem sela, a na zemljop-
isnim kartama iz kasnijih vre-
mena, kao na kameralnoj karti 
Karla Jakoba Turmana iz 1741. 
i na karti geometra Kovača iz 
1763. godine mogu se naći više 
u međuvremenu nestalih mes-
ta sa imenom Vrbas.

Ko bi se usudio na osnovu 
tako nepouzdanih i nepot-
punih podataka tačno odre-
di položaj i mesto naseobine 
Gornji Vrbas. Gornji Vrbas 
imao je 1579. ukupno 27 sel-
jačkih poseda, 26 sa obave-
zom plaćanja poreza i 1 posed 
oslobođen poreskih dažbina. 
Godišnji porez koji su Turci 
ubirali iznosio je oko 14.000. 
akči. Akča je mali turski sre-
brenjak: 40 akči vredi 1 talir. 
Porez na kuću donosio je 1.350 
akči, što znači da je svaka kuća 
plaćala 52 akče. Desetak od 
žitarica isplaćivan je u novcu, 
pa su seljaci za 400 kg – mer-
ica zrna - plaćali 5.600 akči, a 

za 175 kg poluplodova-pšenica 
pomešana sa raži - 1.400 akči, 
nadalje su plaćali dažbinu na 
drvo i seno 1.350 akči. Padišah 
je još imao prihode od poreza 
na ovce 862 akči, od desetka 
na pčele 199 akči, dažbina na 
bašte 46 akči. Mala desetina od 
kudelje, lana, belog luka, crnog 
luka, kupusa, repe, sočiva, 
graška i pasulja iznosila je uk-
upno 168 akči. Na nasledstvo 
-tapu- plaćala se dažbina u vis-
ini od 50 akči. Ali time nisu bile 
iscrpljene sve dažbine kojima 
su Turci sebi na promućuran 
način obezbeđivali zamašne 
prihode. Jedna vanredna daž-
bina, tzv. ”bidat” iznosila je 
440 akči, a desetina na slamu 
780 akči. Poreske dažbine kao 
“baduava”, ”destibani”, ”porez 
na mladu” i konačno, porez na 
vinsku burad donosili su oko 
860 akči.

Ovi iscrpni poreski podaci su 
u privredno-istorijskom  po-

gledu izuzetno vredni i znača-
jni, jer nam omogućavaju 
dragoceni uvid u agrikulturne 
prilike našeg zavičaja pre 400 
godina. Mi na ovaj način sazna-
jemo da su u ovom podneblju 
uzgajane žitarice, razne vrste 
povrća, kudelja, lan i vinova 
loza. Neobična dažbina bila je 
”bad u hava”, vrs-
ta novčane kazne, 
koju je sudija izri-
cao klevetnicima 
i lažnim ubirači-
ma poreza. Porez 
na drva ukazuje 
na to da je u ono 
vreme u vrbaskom 
ataru bilo šuma: 
sva je prilika da je 
šumarak kod šla-
jza ostatak od tih 
šuma. Porez na 
ovce je verovatno 
srednjovekovna 
desetina od jag-
njadi. Okolnost 
da se u defterima 
ne pominje i neki drugi porez 
na stoku, ne bi nikako treba-
lo shvatiti tako, kao da Slo-
veni nisu držali i neke druge 
domaće životinje ili stoku. 
Oni su uglavnom bili stočari, 
posedovali su brojnu stoku ali 
Turci nisu oporezivali stoku 
na ispaši. Porez  pod nazivom 
“destibani” Salomon objašnja-

va na sledeći način: kada stoka 
jednog seljaka načini štetu na 
tuđoj njivi, onda vlasnik nije 
samo morao da nadoknadi 
štetu, nego je uz to kažnjavan 
sa pet udaraca batinom. Ta 
kazna batinanja –destibani- 
mogla je da se zameni man-
jim novčanim iznosom. Mala  

slovenska naseobina Gornji 
Vrbas je nestala 1687. godine, 
kada su austrijske i nemačke 
trupe pod vođstvom vojvode 
Karla Lotrinškog Bačku oslo-
bodile od Turaka.

Nastavak u sledećem broju.

Tursko doba
(1526-1687)

Knjiga o Vrbasu , Fridriha Loca prvi put je objavljena 1935.godine, a drugo 
izdanje doživela je 1975.godine. Prvi put  izlazi na srpskom jeziku u izdan-
ju Muzejske zbirke Kulturnog centra Vrbas prošle godine. Treće izdanje 
Muzejska zbirka obezbedila je uz pomoć prenumeranata, naših sugradjana. 
Knjigu priredio i preveo Tomislav Bekić.

Knjiga o Vrbasu
Feljton:

Kulturna manifestacija na 
kojoj se tradicionalno, deseti 
jubilarni put dodeljuje ugled-
na Književna nagrada Len-
kin prsten, koju je ustanovio 
srbobranski Dom kulture, 
predstavlja spomen na Lenku 

Dunđerski, kao i pomen na 
njenu porodicu koja je ostavi-
la dubokog traga ne samo na 
kulturne već i privredne pri-
like ovog grada. Sama mani-
festacija je izuzetno značajna 
za Srbobran, kaže prvi čovek 

opštine, Zoran Mladenović. 
Objašnjavajući da je kao takva 
i ideja i inspiracija za budući 
razvoj opštine,koja je bila sim-
bol građanske tradicije i kul-
ture i ovo mesto treba  vratiti 
na mapi gradova vojvođanske 

ravnice koje je imala u vreme 
Dundjerskih, a koje mu i danas 
pripada, smatra Mladenović. 
Ove godine žiri u sastavu dr 
Zoran Đerić, Biljana Puškar, 
profesor književnosti i  mr 
Dragana Todoreskov proglasio 

je za najlepšu ljubavnu pesmu 
objavljenu u poslednjih godi-
nu dana pesmu Voda, Tanje 
Kragujević iz Zemuna, tako da 
je po prvi put nagrada pripala 
ženi pesnikinji. Reč je o kn-
jiževnici i pesnikinji koja je već 

pet decenija prisutna 
na našoj literarnoj 
sceni, koja je rek-
la da joj je nagrada 
izuzetno draga, jer 
je to nagrada koja 
slavi poeziju i koja je 
inspiracija ljubavi i 
stihu, lirici suptilno-
sti i osećajnosti koja 
se danas zaboravlja. 
Pesnikinji  je plaketu 
Lenkin prsten uručio 
predsednik opštine 
Zoran Mladenović, 
diplomu Slobodan-
ka Boba Gradinac, 

zamenica predsednika opštine, 
a novčani deo nagrade Elizabe-
ta Mavrenski direktorka Doma 
kulture. Završno veče kn-
jiževne manifestacije upriliče-
no u Malom pozorištancu u 
Srbobranu obeležio je izuzetan 

i reklo bi se pažljivo odabran i 
pripremljen kulturni program 
uz izvanrednu scenografiju. 
U programu su nastupili beo-

gradski glumac Narodnog po-
zorišta Hadži Nenad Maričić, 
govoreći stihove najljubavni-

je Santa Maria della Salute, 
pesme Laze Kostića, posvećene 
najlepšoj Srpkinji tog vremena, 
članovi grupe Doma kulture 
Srbobran Med i žaoka govor-
ili su stihove posvećene Ženi 
i elitni Akademski hor Obilić 
iz Beograda pod dirigenst-
kom palicom čuvene Darinke 
Matić Marović. Veče duhovne 
muzike, izvodi iz liturgije, 
na repertoaru Rahmanjinov, 
Mokranjac, sećanje i pomen na 
Lenku Dunđerski, na ljubav na 
poeziju pokazali su nešto od 
stare patine koju su Srbobran-
ci, ipak sačuvali do danas, još 
od Dunđerskih.

                   Ljubinka Nedović

Simbol građanske tradicije i kulture Srbobrana
Pesma „Voda“, Tanje Kragujević iz Zemuna, ponela je uglednu Književnu             

nagradu „Lenkin prsten“, koju dodeljuje Dom kulture Srbobran. Pokrovitelj          
manifestacije opština Srbobran i pokrajinski Sekretarijat za kulturu.

Uručena 10. jubilarna Književna nagrada „Lenkin prsten“, pesnikinji Tanji Kragujević
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Lazar Ristovski poznati 
srpski glumac, reditelj i pro-
ducent, promovisao je svoju 
knjigu Jednostavne priče u 
Svetosavskom domu u Rav-
nom Selu. I sam Ravnoselac, 

poznati srpski glumac pozdra-
vio je svoje sugradjane rekavši 
da je počastvovan što se nala-
zi medju ljudima koje pamti 
kao plemenite i dobre, setno 

se podsećajući  vremena svog 
odrastanja u ovom mestu. 
“Odrastanja koje je istovreme-
no bilo obeleženo siromašt-
vom, ali i velikim duhovnim 
bogastvom”, rekao je Ristovski. 

U prepunoj sali promovisana je 
knjiga Jednostavne priče, koja 
se sastoji od 13 priča u kojima 
Ristovski govori o običnim i 
malim jednostavnim ljudima, 

njihovim životnim sudbina-
ma u vojvođanskoj ravnici. 
Ristovski govori i piše jednos-
tavnim i razumljivim jezikom, 
pričama koje su nam bliske jer 
su jednostavno u svakom seg-
mentu i deo naših   životnih 
priča. ”Pišem o malim ljudi-
ma, običnim ljudima, kojima 
se nepravedno oduzima pravo 
da razmišljaju i bave se velikim 
temama, koje ne moraju uvek 
biti rezervisane za posebne 
krugove”, kaže Ristovski. I sam 
jednostavan u običnom živo-
tu, ali kako kaže, kao umetnik  
drugačiji, jer umetnik treba da 
vidi što drugi ne vide. Inače, 
knjiga Jednostavne priče, iz-
davač Laguna, je već doživela 
četvrto izdanje, a treća je knjiga 
(Kako sam dobio Oskara, Belo 
odelo), koju je napisao ovaj 
poznati glumac. Promociju u 
Ravnom Selu je organizovao 
Savet ove Mesne zajednice.

                                          Lj.N.

Glumac među svojima
Knjiga Jednostavne priče, autora Lazara Ristovskog,
promovisana u Ravnom Selu

Veliki rat od 1914. do 1918. je 
velika tema brojnih istoričara, 
književnika, umetnika, ali i 
akademskog slikara Dragana 
Martinovića koji je na tu temu 
napravio ciklus slika koji je 
prezentovan na izložbi u Vrba-
su pod nazivom Pomen Golgo-
ti Srbije. Osnovna inspiracija 
ovog velikog slikara bila je stra-
danje srpskog naroda u Prvom 
svetskom ratu. U ciklusu od 36 
slika prezentovanih vrbaskoj 
publici na otvaranju 17. no-
vembra prikazan je serijal slika 
iz života  i tragedije srpskog 
naroda nakon pobede na Ceru 

, povlačenja preko Crne Gore 
i Albanije u Grčku. Izložbu 
je otvorio i o slikaru govorio 
Mloš Mandić, vlasnik Umet-

ničke kolonije Kolut – Mandić, 
rekavši da je ova izložba gos-
tovala u više gradova Srbije i da 
je izazvala buru oduševljenja i 
zahvalnosti ovom umetniku. 
Njegova je ideja, kaže Mandić, 
da 100 slika vidi publika u 100 
gradova Srbije. Ciklus Marti-
novićevih slika posvećenih Ve-
likom ratu ima toliki značaj da 
izlazi iz okvira samog slikarst-
va.

- Serijal Martinovićevih slika 
govori o tome da je reč o jed-
nom od najvećih živih slikara, 
emotivnog naboja, istorisjkog 
značaja i izuzetnog umetničk-

og kvalteta - kaže Mandić. 
Ova izložba prema rečima 
gosta preći će granice Srbije 
imaće postavke u Mađarskoj, 

Slovačkoj i Austriji. A kada je 
reč o biografiji ovog vrsnog 
slikara, ona nije manje posveće-
na slikarstvu od njegovih dela. 
Rođen je u Bogatiću u Mačvi, 
odrastao uz oca Milivoja pozo-
rišnog reditelja i slikara Milića 
od Mačve, osnivača mačvan-

ske slikarske škole. Prvu sa-
mostalnu izložbu imao je čak 
u 17 godini u Šapcu. Završio 
je osnovne i visoke studije na 
Likovnoj akademiji umetno-
sti u Beogradu. Dobitnik je 
mnogih priznanja i nagrada 
kao što je Velika nagrada Fon-
dacije Petar Lubarda i druge. 
Izlagao je grupno u preko 200 
gradova u zemlji i inostranst-
vu – Pariz, Minhen, Nju Jork, 
Hong Kong - Inače, otvaranje 
izložbe u Vrbasu proteklo je u 
posebnom ambijentu uz orgin-
alan performans što je ideja 
galeristkinje dr grafike Silvie 
Jelačič, uz Hor bačkih pevača 
KC Vrbas, pod dirgentskom 
palicom Jelene Aleksić, uz sti-
hove koje je govorila Vesna 
Đilas, rukovodilac Dramsko 
recitatorskog studija KC Vrbas 
i uz duhovne pesme muziku i 
sveće.

„Pomen Golgoti Srbije“
Otvorena izložba slika Dragana Martinovića
u Galeriji Kulturnog centra Vrbas

Akademski slikar Dragan Martinović, dekan           
Akademije klasičnog slikarstva Edukons, 36 radova 
posvećenih stradanju Srbije (1914-1918) izložio  u vr-
baskoj Galeriji. Izložba je otvorena sve do 13. decem-
bra.

Dan kada je Srpska vojska
oslobodila Kulu

Skupština opštine Kula donela je Odluku da se 16. novembar 
obeležava kao  Dan opštine Kula, kada je Srpska vosjka oslo-
bodila Kulu od austrougarske okupacije. Ovu odluku SO Kula 
donela je 12. februara ove godine,  uz saglasnost Komisije za ut-
vrđivanje naziva ulica i određivanje praznika i  sagalsnost i pot-
vrdu pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i 
lokalnu samoupravu. Povodom ovog datuma upriličena je izlo-
žba slika Zorice Rac, ciklusa, koji je posvećen Velikom ratu od 
1914. do 1918. godine. Izložba je organizovana uz prigodan kul-
turno-umetnički program u Galeriji Kulturnog centra u Kuli. 
Kulturni događaj, naravno bio je posvećen Danu opštine Kula. 

Svečano obeležen 16. novembar Dan opštine Kula

Ulazim u drugu pesničku mladost

Pesničko veče upriličeno u vrbaskoj Biblioteci „Danilo Kiš“ 
otvorio je Branslav Zubović, bibliotekar najavljući promociju 
knjige “Silazak u samoću“, najznačajnijeg pesnika kojeg imamo, 
koji je i napisao neke od svojih najboljih knjiga  u Vrbasu. Slado-
je je bio pobednik sedmog Festivala poezije mladih, ali i dugo 
godina i to u najtežim vremenima sekretar pesničke smotre i 
nije dozvolio da Festival izgubi značaj koji i danas ima. Spisak 
knjiga pesma koje je napisao i objavio je poduži  podsetićemo 
samo na neke Dnevnik nesanice, Čuvarkuća, Daleko je Hilan-
dar...kao što je i spisak nagrada poduži, Zmajeva, Dučićeva, 
Šantićeva, Kočićeva ... A da je reč o vrhunskom srpskom pesni-
ku, potvrdila je prva pesma „Šta ćemo i kome“ iz nove knjige 

„Silazak u samoću“, koju je čitao autor i koja je ove godine ob-
javljena u izdanju beogradskog izdavača „Filip Višnjić“. Usledi-
li su stihovi iz pesma Sretenje, Iskupljenje u pokušaju, Darovi 
tvoje milosti, Jato... „Sladoje piše rafininiranim duhom, njegova 
poezija govori o sudbini srpske poezije, ona je zapravo lakmus 
današnje poezije“, rekao je Želidrag Nikčević, književni kritičar, 
ističući pesnikovu moćnu srpsku arhaiku, filigransku misao 
koja njegoševskom ambivalencijom ne prećutkuje savremenu 
degradaciju i našu veliku samoću. Sladoje je vrhunski liričar 
jer ima vrhunsku lirsku imaginaciju kojom opisuje i današnju 
sudbinu poezije. Đorđe Nešić pesnik, govorio je o Sladojevom 
silasku u samoću isposničkog tipa iz koje se pesnik diže da pos-
vedoči koliko smo nisko pali, to je lirski zapis o tome šta nas je 
snašlo. Sladoje u svojim pesmama govori o krizi poezije, traga 
za svetim zavičajem senzacije i udesom naciona. Za ovu knjigu 
pesama može se reći kaže Nešić, da je ona liturgijski snažna i da 
je gnoseološko i ontološko poimanje vere, koju smo danas čak 
dali pod arendu, otuda je i pesnička zebnja i strepnja. Jednos-
tavno nova knjiga pesnika Đorđa Sladoja, našeg nekadašnjeg 
sugrađanina je sadejstvo jezika i duše, što je možda jedna od os-
novnih pesničkih crta njegove, svakako snažne i velike poezije. 
Vrbaski ljubitetelji poezije prisustvovali su promociji još jedne 
knjige Đorđa Sladoja koja će sasvim sigurno ostaviti još jedan 
dubok trag u srpskoj poeziji.

Promocija nove knjige pesnika Đorđa Sladoja

„Pre četrdeset godina došao sam u Vrbas i dobio na-
gradu 7.FPM daleke 1975. sa ovom novom knjigom 
ulazim u drugu pesničku mladost i ovo je prva promo-
cija knjige baš u Vrbasu“, kaže Đorđo Sladoje.

Tri objektiva
U Galeriji Kulturnog centra Vrbas 10. decembra sa početkom 

u 19 časova biće otvorena izložba pod nazivom „Tri objektiva“. 
Izlažu tri vrhunska fotografa Tomislav Peternik, Goran Kukić i 
Igor Mandić. 

Izložba fotografija
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Donacija za Opštu bolnicu Vrbas
Već nekoliko godina za redom, deo humanitarne pomoći koja 

se sakuplja u nevladinim organizacijama u zemlji i inostranst-
vu, biva preusmeren u opštinu Vrbas. Opšta bolnica Vrbas du-
guje veliku zahvalnost gospodinu Aleksandru Subotinu, svešte-
niku evanđeoske crkve iz Kucure koji je pomogao i omogućio 
neposredne kontakte sa predstavnicima Nevladine organizacije. 
Po želji donatora, koji je želeo da ostane anoniman, donacija 
je predata na Hirurško i Ortopedsko odeljenje a sastoji se od 
čaršava, jastuka i drugog potrošnog materijala koji je konstant-
no u upotrebi. „Zbog većine nepokretnih, polupokretnih i ope-

risanih bolesnika posteljina se mora menjati svakodnevno, a 
ponekad i više puta u toku dana. Samim tim dolazi do brzog 
habanja i rashodovanja, naročito posteljnih čaršava. Zahvalju-
jemo se gospodinu Aleksandru Subotinu i svim ljudima dobre 
volje koji na bilo koji način pomažu bolnici. Kao što je rekao 
jedan od donatora, bolnica delom pripada svima nama i jedino 
takvim razmišljanjem i partnerskim odnosom sa celokupnim 
okruženjem, možemo održati kontinuitet u nivou zdravstvene 
usluge“ – rekla je Bojana Aleksić, glavna sestra Hirurškog odel-
jenja.

Šećerna bolest ili dijabetes je 
hronični, neizlečivi sistemski 
poremećaj metabolizma koji se 
karakteriše hiperglikemijom, 
tj. trajno povišenim nivoom 
glukoze  u  krvi. Uglavnom je 
uslovljen naslednim faktora, a 
nastaje zbog smanjene sekreci-
je ili smanjenog biološkog 
dejstva  hormona insulina, 
odnosno u kombinaciji ova 
dva faktora. Taj nedostatak 
ometa razmenu  ugljenih hi-
drata,  masti  i  belančevina  u 

organizmu, a nakon dužeg 
vremena utiče i na struktu-
ru i funkciju  krvnih sudo-
va,  živaca  i drugih vitalnih 
organa i organskih sistema. 
Dijabetes se danas ubraja 
među najčešća  endokrinološ-
ka  oboljenja, sa prevalencom 
u stalnom porastu.  To je pos-
ledica modernog stila života i 
povećanja broja spoljašnjih eti-
oloških činilaca, među kojima 
se posebno izdvaja gojaznost. 

Šećerna bolest se najčešće javl-
ja u starijem životnom dobu 
kao posledica opštih degenera-
tivnih i sklerotičnih promena u 
organizmu. Svetski dan borbe 
protiv šećerne bolesti obeležen 
je 14. novembra. Prema rečima 
dr Jadranke Marinković iz DZ 
“Veljko Vlahović”, dijabetes je 
jedna od hroničnih bolesti koja 
dobija epidemijske razmere 
u svetu, ali i kod nas. “Prema 
procenama Svetske zdravst-
vene organizacije 2040. godine 

biće 64 miliona obolelih lju-
di od šećerne bolesti. U Srbiji 
ima preko 700.000 obolelih 
od dijabetesa, a registrova-
no je 465.000, što je 8,1 odsto 
sveukupnog stanovništva u 
Srbiji”, rekla je dr Marinković. 
Karakteirstično za ovu bolest 
što na jednog obolelog postoji 
još jedan koji nije registrovan. 
“Problem je što pri otkrivanju 
bolest je već uznapredovala, i 
vrlo često se otkriva usled dru-

gih tegoba kada se ne sumnja 
na dijabete. Najčešći simptomi 
su suvoća usta, žeđ, učesta-
lo mokrenje, glad, gubitak u 
težini, osećaj umora, slabljen-
je vida i učestale kožne infek-
cije.”, rekla je dr Marinković 
i napomenula da je lečenje 
ove bolesti izuzetno skupo, da 
se čak 11 odsto od ukupnog 
zdravstvenog budžeta izdvaja 
za lečenje dijabetesa. U toku 
godine u Vrbasu se registru-
je oko 100 novootkrivenih 
obolelih od dijabetesa. Svi 
stanovnici opštine mogu da 
dodju u Dom zdravlja “Vel-
jko Vlahović”, da im se na 
vrlo jednostavan način izmeri 
koncentracija šećera u krvi. Dr 
Jadranka Marinković je istakla 
da je dobra strana dijabetesa 
što je preventabilna bolest, i 
da čak 70 odsto dijabetesa tipa 
2 može da se spreči izmenom 
stila života. “Stres , loša ishrana 
nedovoljno fizičke aktivnosti 
,između ostalog, dovode do 
pojave dijabetesa. Zbog toga 
se javlja i kod dece. Roditelji 
bi o tome trebali da uče decu. 
Zapravo bi trebalo da se mo-
biliše sveukupna zajednica. 
Ishrana mora da bude raz-
novrsna, i moraju tokom dana 
svi da budu fizički aktivni, bar 
30 minuta šetnje tokom dana”, 
savetuje dr Marinković i doda-
je da je slogan ove godine u 
borbi protiv dijabetesa “Neka 
zdrava ishrana postane pravo, 
a ne privilegija”.

Sanja Kalajdžić

Obeležen Svetski dan borbe protiv 
šećerne bolesti

U Vrbasu godišnje registruje se oko 100 ljudi obelolih od dijabetesa

U period od  05.do 19. novembra 2015. godine u Porodilištu 
OBV rođeno je 25 beba, 11 devojčica i 14 dečaka. (05.11.)Gubaš 
Bojana i Damir iz Kucure - dobili su devojčicu, Beserminji Sanja 
i Željko iz Kucure –  dečaka,Škrbić Jelena i Miroslav iz Kucure – 
devojčicu, Lainović Dejana i Vladimir iz Vrbasa – dečaka, Jožić 
Jelena i Branko iz Vrbasa – devojčicu, Balog Aniko i Šandor iz 
Feketića –devojčicu. (06.11.) Arbulov Aniko i Petar iz Srbobra-
na – dečaka, (07.11.) Gajicki Adrijana i Branislav iz Zmajeva 
– dečaka, (08.11.) Arh Tamara i Kenjalo Branko iz Kucure – 
devojčicu.(09.11.) Ilić Milica i Nedović Miroslav iz Vrbasa – 
dečaka, (10.11.) Kovačević Mina i Nenad iz Vrbasa –  devojčicu 
Nanovski Gabrijela i Vladimir iz Kule – devojčicu.(11.11.) 
Duletić Jovana i Dragan iz Vrbasa – dobili su devojčicu,(13.11.) 
Rogač Mina i Veljko iz Vrbasa –  dečaka, Cerovski Ana Goran 
iz Ravnog Sela – dečaka, Ivan Adriana i Serdar Zoran iz Kucure 
–  devojčicu, (14.11.)Bajser Melita i Barta Ferenc iz Srbobrana – 
dečaka, Bokanić Kristina i Barović Milija iz Vrbasa – devojčicu, 
(15.11.) Mladenović Marina i Srđan iz Srbobrana – devojčicu, 
Suvajdžić Zorica i Željko iz Ravnog Sela – dečaka, Došen Milica 
i Dušan iz Ravnog Sela –  dečaka, (16.11.) Goronja Dragana i 
Milan iz Sivca –  dečaka, (17.11.) Raonić Milana i Milan iz Sr-
bobrana – dečaka, Krasnići Tijana i Elmi iz Feketića – dečaka, 
(18.11.) Balint Željka i Kristijan iz Kule – dobili su dečaka.

Rođene bebe u Opštoj bolnici Vrbas

Vrbaski Crveni krst edukuje mlade
Dobrovoljno davanje krvi - radionica

za maturante
Opštinska organizacija 

Crvenog krsta Vrbas u sarad-
nji sa Službom za transfuziju 
krvi od početka ove školske 

godine realizovali su u Gim-
naziji “Žarko Zrenjanin” dru-
gu po redu radionicu u vezi sa 
dobrovoljnim davanjem krvi. 

Već tradicionalno radionice se 
organizuju za maturante s cil-
jem da se mladi animiraju da 
postanu dobrovoljni davaoci. 

“Svake godine u aprilu u vr-
baskoj Gimnaziji za maturante 
se održava akcija dobrovoljnog 
davanja krvi. Kako bi na vreme 

bili upoznati sa svim detalji-
ma u vezi toga tokom godine 
organizujemo zanimljive ra-
dionice. Na ovu ideju došli su 
volonteri Crvenog krsta, a mi 
je uspešno sprovodimo drugu 
godinu za redom. Učenici su 
prilično aktivni na radionica-
ma, uvek imaju dosta pitanja, a 
zainteresovani su I da se prikl-
juče našim volonterima”, rekla 
Snežana Jovović, iz OO Crveni 
krst Vrbas. Tokom radionice 
maturanti se upoznaju sa ra-
dom Crvenog krsta, stručni 
deo prezentuju dr Marijana 
Pancijević i tehničari iz Službe 
za transfuziju. U narednih 
nekoliko meseci u svim odel-
jenjima četvrtog razreda Gim-
nazije “Žarko Zrenjanjin” biće 
održane radionice, a u aprilu 
za maturante će biti organizo-
vana akcija dobrovoljnog da-
vanja krvi.
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Verbászon 2012. november 5-én, huszonhárom év után kilenc 
óvodással újra elindult a magyar tannyelvű óvoda. A sikeres 
első évnek sajnos nem volt folytatása, hely – és gyermekhiány 
miatt megszakadt a magyar nyelvű foglalkozás. A szülők azon-
ban ebbe nem nyugodtak bele, és a verbászi önkormányzatnál 
kezdeményezték a magyar óvodai csoport újraindítását. 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség 
felkarolta a szülők kezdeményezését, és a verbászi önkormány-
zattal való tárgyalássorozat végén az idén szeptember 1-jén a 
verbászi Boško Buha Iskoláskor Előtti Intézmény óvárosban 
található óvodájában újraindult a magyar nyelvű csoport. 
Ottjártunkkor a tizenkét csöppség (Andrijašević Anetta, Vendel 
Una, Majoros Darko, Miljković Teodóra, Nagy Alex, Ritec Dar-
ija, Ritec Dragana, Fazekas Morina, Fazekas Martina, Puskás 
Szilveszter, Puskás Anna, Andrócki Andrej) a két óvó néniv-
el, a verbászi Téglás Margittal és az ókéri Molnár Ágotával a 
játékszerek magyar nevét tanulgatta, ismételgette. Az óvónők 
elmondták, hogy kezdetben szerbül is beszélnek, mivel nem 
minden gyermek ért magyarul, majd fokozatosan teljesen 
áttérnek a magyar nyelvre.

- Most még játékszerek és játékok segítségével tanulnak mag-
yarul a gyerekek, a mondókák, versikék később kerülnek sor-
ra. A helyzetet megnehezíti, hogy otthon sokan nem magyarul 
beszélnek egymással. A matematikát és a környezetismeretet 
két nyelven hallhatják a gyerekek. Ha a szülő úgy dönt, hogy 
gyermekét az óvoda után nem magyar tannyelvű iskolába íratja, 
a gyermek akkor is tisztában lesz az általános fogalmakkal. A 
korosztály vegyes. Aki nem vagy csak egy keveset ért magyarul, 
azzal többet foglalkozunk, de nem hanyagoljuk el az ősszel 
elsőbe induló nagyobbakat sem, hiszen őket az iskolára kell 
felkészítenünk — mondták az óvónők.

Az óvodások — a legfiatalabb ovis egy év és kilenc hónapos, a 
legidősebb pedig öt és fél éves — utaztatását az MNT szervezte 
meg, útközben egy szülő felügyel a gyerekekre.

                                                                                          Hét Nap T.T.

Hogy a gyerekek magyarul 
álmodhassanak

У зимовий період організувались і 
вечорниці, навідь і досвітки, що, як назва 
каже, закінчувались у пізній, або ранішній 
час. Характерним для вечорниць є те, що це 
були робоч-розважальні зустрічі, домашні 
запрошували щоб допомогти у роботах, 
а котрі могли виконуватись у закритому 
примішенні, а саме це перушання кукурудзи, 
лагодження пір`я тощо. Також тут дівчата 
та жінки плели або інколи і вишивали. 
Розважальний характер цих робочих 
зустрічей вечорниць давали обов`язкові 
супроводжуючі співи, жарти ат неформальна 
дружня атмосфера.

 Однак, забави, що називались пущення, по 
своїй сутті, мали виключно розважальний 
характер та ще й давнє, магічне призначення, 
а це є розгон злих сил і підготовка до 
анступаючого посту, чи то Різдв`яного, чи то 
Великоднього.Пущення колись бувало цілий 
тиждень, а особливо важливим був останній 
день тобто ніч перед самим постом. Тоді, 
казали колись, горілкою обмиваються зуби, 
щоб усе скоромне тобто м`ясне змилось. Бож 
завтра піст та щоб гріху ен було. 

 Ольга Василик з Кули згадує про цей 
зимовий розважальний період: „- Було 
зберемось до однієї хати, сама молодь. 
Із собою візьме хто що бажає, вже там 
подомовлємось, дівчата харчі, хлопці горілки, 
ще й там знайдеться якась музика і вже нам 

гарно. Співалось, гулялось, але як пущення, 
то тільки до опівночі, бо треба було завчасно 
додому повернутися. 

Окрім самого пущення, то зимою, коли 
не було великої роботи у обістю, то ми 
збирались на вечорницях, перушали 
кукурудзу, я плела пріглавки та інший одяг 
з вовни, інші лагодили пір`я, але тут треба 
було бути обережним – стримуватись від 
пчихання бо ж то пір`я і було б весело як би 
його було всюди по кімнаті. Збирались ми 
і на Андрія, 13 грудня. То було молодіжне 
свято. Ми, дівчата, для нас та хлопців пекли 
балабушки, але так що воду для замішування 
тіста з криниці до хати несли у роті. Хлопці 
нас засміювали і ми, як правило, цю воду 
випускали. І потім знову набирай... Було 
весело. Частувались ми балабушками, 
іншими харчами, пили горілку, а дівчата 
тої ночі ворожили на судженого – чию 
балабушку перше з`їсть пущенний до 
кімнати пес, то тая дівчина перша вийде 
заміж. Також вночі ми дівчата рахували 
по коликах на загородах – там, наприклад, 
сказали дев`ятий – і зазначали,а потім 
вранці йшли дивитись який то то колик, 
чи то прямий та високий,а бо кривий та 
нікудисенький, або зогнилий, то ми вірили, 
що таким буде най майбутній чоловік. Весело 
було і цікаво у молоді літа у періоді зимових 
розваг.“                                       Василь Дацишин

Пущення – розваги перед постом
Традиційний період розваг настава у осінньо-зимовому періоді, коли хліборобський 

люд закінчував польові роботи і, звісно, і знаходилось більше часу для зустрічей.

22. Културна манифестация „Костельникова” 
єшень”, того року отримана помедзи 6. и 21. 
новембра у вецей руских местох.

Програма „Костельниковей єшенї” почала 
у керестурскей Школи „Петро Кузмяк” з 
представяньом нових творох Ирини Гади 
Ковачевич, Меланиї Римар, Агнети Бучко 
Папгаргаї, Владимира Бесерминя, Миколу 
Шанту, Асї Папуґа и Ксениї Лїкар.

6. новембра у Руским Керестуре отримана 
Централна програма Двацец другей 
Културней манифестациї „Костельникова 
єшень” (КМ КЄ) на хторей у присустве 
авторох и рецензентки представени два 
нашо нови кнїжки – збирка поезиї Агнети 
Бучко Папгаргаї „Осце и черешнї” и збирка 
критикох, оглядох и есейох Ирини Гарди 
Ковачевич „Галов”, а госци литературно-
музичного вечару були академик Юлиян 
Тамаш и познати сербски писатель Светислав 
Басара.

Модератор програми бул предсидатель 
Орґанизацийного одбору КМ КЄ Микола 
Шанта, а у приємним амбиєнту керестурского 
Ресторану „Червена ружа” пририхтаним 
за тоту нагоду, академик Юлиян Тамаш на 
початку по руски и по сербски пречитал 
упечатлїву бешеду о Богови, язику и кнїжки.

О спомнутих кнїжкох двох наших доказаних 
авторкох бешедовала рецензентка виданьох 
Олена Планчак Сакач, котра за седму кнїжку, 
а шесту нову збирку поезиї Агнети Бучко 
Папгаргаї, визначела же то кнїжка поезиї болю 
и смутку, з найкрасшима стихами о старосци 
у рускей литератури. Авторка на програми и 
сама пречитала єдну писню зоз збирки „Осце 
и черешнї”.

Рецензентка похвално оценєла и у нашей 
литератури нє часте виданє критикох, 

оглядох и есейох – „Галов” Ирини Гарди 
Ковачевич, визначуюци же є барз хасновити 
ориєнтир за руску литературу. Попри о 
писательох и їх творох рижних ґенерацийох, 
Гарди Ковачевичова у кнїжки дава и свойо 
думанє о културних и других збуваньох, та 
як гварела авторка, то на одредзени способ и 
„литературно-културна история єдного часу”.

Проф. др Стеван Константинович вчера 
мал задаток кратше представиц богати 
литературни опус госца програми Светислава 
Басару, цо, як гварел, анї кус нє лєгко, бо анї 
библиоґрафе, та аж анї сам автор, цо вон и 
потвердзел, нє знаю кельо ма обявени кнїжки 
и други библиоґрафски єдинки. Поведзене же 
то прейґ 30.

Читаюци дзепоєдни виривки з його дїлох, 
Константинович найвецей бешедовал о 
Басаровим, можебуц першим значнєйшим 
роману „Фама о бициґлистох”, обявеним 1988. 
року, хтори, по його думаню, предходнїца 
шицких познєйших шветово популарних 
романох о рижних тайомних дружтвох.

Светислав Басара кратко и концизно 
одвитовал и на дзепоєдни питаня модератора 
и з публики о терашнєй дружтвеней ситуациї, 
улоги литератури и писателя, улоги и уплїву 
поєдинца на терашнї дружтвени девияциї, 
а бешедоване и о присутносци литературох 
меншинох, конкретно рускей, у сербскей и 
шветовей литератури. Госц посовитовал же 
би ше ю прекладало бо, як гварел – „драги и 
дзвери вам нє заварти, лєм их нє заверайце 
сами”.

Под час Манифестациї, отримани рижни 
културни програми у Керестуре, Коцуре, 
Дюрдьове, Кули.

                             М. Зазуляк / А. Маркович

Отримана 22. Културна манифестация “Костелнїкова єшень”

Програма у вецей Руских местох

U organizaciji Nacionalnog 
savjeta Crnogorske nacionalne 
zajednice, a pod pokroviteljst-
vom Vlade Vojvodine, grada 
Novog Sada i Pozorišta mla-
dih, predstava “Velika drama” 
KUD-a Kruščić odigrana je 
u Novom Sadu. Karte za ovu 
predstavu prodate su nekoliko 
dana ranije, a u punoj pozo-
rišnoj sali prisutni su između 
ostalih bili predstavnici Vlade 
Vojvodine Miroslav Vasin, 
gradski sekretar za kultu-
ru Vanja Vučenović i pred-
sednik Nacionalnog savjeta 
Crnogorske nacionalne zajed-
nice Ratko Šoć. Tačno osam 
meseci od premijere pred-
stavu “Velika drama” Dramsk-
og studija “Luča” KUD-a 
“Kruščić” u petak 20. novem-
bra imala je priliku da vidi i no-
vosadska publika u Pozorištu 
mladih. Predstava je izvođena 
po tekstu Siniše Kovačevića, 
a u režiji Dejana Cicmilovića. 
“Velika drama” je priča o kol-
onizatorskoj porodici koja je 
došla iz Crne Gore, čiji se dalji 
životni put i sudbina prepliću 
sa tragedijom srpske istorije. 
Predstava je urađena upravo 
povodom obeležavanja 70 go-

dina od kolonizacije Crnogo-
raca u Vojvodinu. Glumci 
KUD-a iz Kruščoća oduševili 
su prisutne u novosadskom 
Pozorištu mladih. Premijera 
“Velike drame” održana je 
20.marta u Kruščiću, i za samo 
osam meseci odigrana je pre-
ko od 40 puta. Ne samo što je 
predstava osvojila publiku, za 
kratko vreme više puta je na-
građivana. Poslednje priznan-
je od pre nekoliko dana na 
festivalu najboljih amaterskih 
pozorišta sa prostora bivše 
Jugoslavije, Repassage fest,  je 
Plaketa „Aleksandar Popović“ 
za najbolju predstavu u celini 
koja je pripala Predstavi “Ve-
lika drama” KUD-a “Kruščić”. 
Nacionalni savjet Crnogorske 
nacionalne zajednice sa za-
dovoljstvom ističe i pozdravlja 
veliki uspeh KUD- a “Kruščić, 
s toga će Nacionalni savjet 
Crnogorske nacionalne zajed-
nice i ubuduće podržavati rad 
ovog Kulturno umetničkog 
društva. Ovim putem NSCG 
se zahvaljuje gradu Novom 
Sadu, vladi AP Vojvodine i 
Dramskom studiju “Luča” 
KUD-a Kruščić

“Velika drama” KUD-a iz 
Kruščića oduševila publiku 

u Novom Sadu
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06.3-946/2015-II/02
Дана: 23.новембар 2015.год

На основу члана 20.и 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007), члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама 
и верским заједницама (,,Сл.гласник РС“, број 36/2006) и члана 16.и 53. Статута 
Општине Врбас (‘’Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008 , 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014 ), Председник oпштине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/МАНИФЕСТАЦИЈА 
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 

2016.ГОДИНИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским заједницама које су 

уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за 
послове вера, а које делују на територији општине Врбас, у складу са Одлуком о 
буџету општине Врбас за 2016-ту годину.

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне 
делатности цркава и верских заједница, које они обављају  у складу са законом и 
другим прописима, а нарочито за:

1. инвестиционе радове на црквеним објектима,
2. обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски 

период, а    посебно   црквених  објеката који су споменици културе,
3. обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
5. обнову икона,верских и сакралних предмета,
6. стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
7. обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
8. санирање влаге на црквеним зидовима,
9. изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
10. организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које 

црква носи,
11. организовање црквених манифестација,
12. научна истраживања везана за цркву.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
 Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део 

Конкурса и може се преузети на сајту Општине Врбас- www.vrbas.net или лично 
у канцеларији број 2, први спрат Општинске управе Врбас. Пријаве се достављају 
на писарницу Општинске управе Врбас на адресу Маршала Тита 89 са назнаком

–.Конкурс за суфинансирање/финансирање пројеката и манифестација цркава и 
верских заједница на територији општине Врбас.

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку 
НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсна пријава треба да садржи:
1. Образац пријаве
2. Фотокопију решења о упису цркава и верских заједница у Регистар
Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом, 

као и непотписане и неоверене пријаве неће бити разматране. Такође неће бити 
разматране ни пријаве оних цркава и верских заједница које нису наменски 
утрошиле и оправдале средства добијена Конкурсом за 2015.год

3. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА
 Поднете пријаве разматра Комисија на основу израђеног Правилника. Комисија 

доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас 
доноси Решење уз претходно прибављено мишљење Општинског већа, а додељена 
средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет Општине Врбас.

 Средства за финансирање/суфинансирање пројеката/манифестација опредељују 
се у складу са висином планираних средстава која су предвиђена буџетом oпштине 
Врбас за 2016. годину.

Конкурс се објављује на интернет сајту Општине Врбас, огласној табли општине 
Врбас као и на огласним таблама месних канцеларија по насељеним местима 
општине Врбас.

Пријаве се подносе у року од 24. новембра 2015.год до 24. децембра 2015.год 
Додатне информације се могу добити у oпштини Врбас први спрат, канцеларија 

број 2.

Председник општине                                                          
др Братислав Кажић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06.3-947/2015-II/02
Дана: 23.новембар 2015.год

На основу члана 20.и 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007),  члан 38. и 39. Закона о удружењима (,,Сл.
гласник РС“, број 51/09) члана 76.став 1. Закона о култури (,,Службени гласник РС 
број 72/2009 и члана 16.и 53. Статута Општине Врбас  (‘’Службени лист општине 
Врбас број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008 , 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014 ), 
Председник Општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  И  

ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, 
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 2016. ГОДИНИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана регистрована на територији 

Општине Врбас и чије су активности од значаја за локалну заједницу и промоцију 
општине Врбас, као и међуопштинске и регионалне социјално-хуманитарне 
организације које окупљају лица са здравственим проблемима из општине Врбас.

Буџет општине Врбас суфинансираће манифестације и пројекте оних удружења, 
невладиних организација односно културно уметничких друштава који

Испуњавају све услове наведене у Јавном конкурсу
Доприносе развоју и промовишу нашу Општину
Промовишу принципе мултикултуралног и мултинационалног друштва
Доприносе оставривању сарадње са другим удружењима грађана
Квалитетно доприносе остваривању регионалне и међународне сарадње
Су наменски утрошили и оправдали средства добијена на Конкурсу за 2015.год
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
 Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део 

Конкурса и може се преузети на сајту Општине Врбас- www.vrbas.net  или лично 
у канцеларији број 2, први спрат Општинске управе Врбас. Пријаве се достављају 
на писарницу Општинске управе Врбас на адресу Маршала Тита 89 са назнаком 
– Конкурс за Традиционалне манифестације и пројекте. На коверти обавезно 
назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Уз пријаву се обавезно подноси:
1. Фотокопија решења о регистрацији организације уколико је дошло до промене 

доставити и копију решења издатог од надлежног органа којим су те промене 
одобрене

2. Фотокопију Овере потписа (ОП образац)
3. Прва страна Статута организације (мисија и циљеви организације)
4. Фотокопија Уговора о отвореном рачуну код пословне банке
За тачност података одговара подносилац пријаве
 Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом, 

као и непотписане и неоверене пријаве неће бити разматране као и пријаве оних 
удружења, невладиних организација и културно уметничких друштава који нису 
оправдали наменска средства добијена на Конкурсу за 2015.год

3. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА
 Поднете пријаве разматра Комисија на основу израђеног Правилника. Комисија 

доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас 
доноси Решење уз претходно прибављено мишљење Општинског већа, а додељена 
средства се исплаћују у складу са приливом средстава  у буџет Општине Врбас.

 Средства за суфинансирање Традиционалних манифестација опредељују се у 
складу са висином планираних средстава која су предвиђена буџетом Општине 
Врбас за 2016. годину.

Конкурс се објављује на интернет сајту Општине Врбас, огласној табли општине 
Врбас као и на огласним таблама месних канцеларија по насељеним местима 
општине Врбас.

Пријаве се подносе у року  од  24. новембра 2015.год  до 24. децембра  2015. год
Додатне информације се могу добити у Општини Врбас први спрат, канцеларија 

број 2. 

Председник општине
др Братислав Кажић
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06.3-948/2015-II/02
Дана: 23.11.2015. год.

На основу члана 138.139. и 140 Закона о спорту („ Службени Гласник РС“ , бр.24/2011)  и 
Правилника о националној категоризацији спортова, (Службени Гласник РС, бр.25/2013) годину, 
на основу члана 16. и  50. Статута општине Врбас („ Службени лист општине Врбас“ број 3/200
2,5/2002,10/2004,11/2008,21/2009,15/2010,16/2013,2/2014 )  Председник општине Врбас расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За расподелу средстава из буџета општине Врбас за 2016. годину за суфинансирање потреба у 
области спорта

 Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине 
Врбас за 2016. годину намењено за:

1. Организације физичке културе и спорта; 
2. Основне трошкове клубова 
3. Спортске манифестације. 

ОПШТИ УСЛОВИ 
          
Организације физичке културе и спорта

 У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма клубова (спортских организација) 
утврђује се категоризација  која се врши на основу израђеног Правилника,  усвојеног од стране 
Општинског већа општине Врбас

Право на финансијска средства из буџета општине Врбас за 2016. годину имају :
- спортски клубови (организације) која доприносе развоју спорта у општини Врбас .
-   чије је седиште на територији општине Врба.
- уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене Правилником  и Правилником о националној 

категоризацији спортова.
   
Манифестације

Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити финансирана 
уколико њихов програм испуњава следеће услове:

- Да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје масовности и 
квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по броју гледалаца;

- да је међународног или врхунског карактера;
- да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у целини;
- да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације;
- да се финансира удруженим средствима и одржава на територији општине Врбас.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти 
препорученом пошиљком или лично на адресу Маршала Тита број 89, писарница општинске 
управе Врбас . На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који 
конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ. 

Пријаве се подносе у року од 24.11.2015. до 24.12.2015. године. 
 Непотпуне, неблаговремене,  непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати. Tакође, неће 

бити разматране ни пријаве спортских клубова и организација које нису наменски утрошили и 
оправдали средсва добијена конкурсом за 2015. годину.

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на наведеној адреси и званичном 
сајту општине Врбас www.vrbas.net. 

Све додатне информације се могу добити лично или на тел. 021 7954 060.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА 

Поднете пријаве разматра Комисија,  на основу израђеног Правилника. Комисија доноси Предлог 
решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас доноси Решење уз предходно 
прибављено Мишљење општинског већа, а додељена средства се исплаћују у складу са приливом 
средстава у буџет општине Врбас.

1. ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Потребна документација:
Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије 
Да је клуб/спортскa организације регистровано на територији општине Врбас
Да своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас
Попуњен образац 
Копија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу који је признат од 

Спортског савеза Србије
Копија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером који обавља 

стручно-педагошки рад у клубу, копија његове дипломе о стручној оспособљености и копија 
тренерске лиценце гранског спортског савеза у оквиру ког се спортска организација такмичи

Копија потврде гранског спортског савеза да се спортска организација налази у систему 
такмичења непрекидно од такмичарске 2011/2012. год.

Програм такмичарских активности за 2016. годину

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
др Братислав Кажић

Све неопходне обрасце можете преузети на интернет порталу општине Врбас, www.vrbas.net као 
и на званичној презентацији Савеза спортова www.sport.vrbas.net  или лично у општини Врбас, 
први спрат, канцеларија број 1.

29.novembra u 10 časova na groblju u Vrbasu 
obeležićemo petogodišnji pomen našem dragom i 

voljenom 

Miljanu Miljaniću

Ako ti jave umro sam,
Ne veruj

To ne umem.

Na ovu zemlju sam svratio
Da ti namignem malo.

Da za mnom ostane nešto
kao lepršav trag.

I zato: ne  budi tužan.
Toliko mi je stalo 
Da ostanem u tebi 

budalast i čudno drag.

Noću kad gledaš u nebo,
i ti namigni meni.

Neka to bude tajna.
Uprkos danima sivim

kad vidiš neku kometu
da nebo zarumeni,

Upamti:to ja još uvek. 
Šašav letim i živim.

Tvoji najmiliji: otac Jovan, majka Suzana i sestra Milja.

POMENI

MARKETING TELEFON: 060 / 33 - 56 - 575

10. novembra 2015. godine preminula je u svojoj
65. godini

Šipčić Jelena - Jela
rođena Vuković

Hvala Ti
na srdačnosti,

predusretljivosti
i

razumevanju.
Tvoju plemenitost ne možemo zaboraviti.

Komšije

OGLASI 15




