
Država “dumala” dve godine
o paušalnim porezima

Modernizacija
uprave

Muke po
preduzetnicima

Kulturno nasleđe

Prethodna nedelja je bila izuzetno važna i uspešna za opštinu Srbobran. 
Radnu   nedelju  otvorio je dogovor o pokretanju jednog proizvodnog pogo-
na i novim zapošljavanjima, a zatvorili je dva važna ugovora koje je opština 
Srbobran sklopila u Novom Sadu i Ljubljani.

Važni ugovori za Srbobran

Predstavnici Malog Iđoša na SKGO

Sertifikat ISO 9001 za Vrbas

Spremni za ulazak u Novu godinu
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Sa ili bez euforije
Nova se čeka ● ●  strana 8Obeshrabreni paori

Pšenicom zasejano manje oranica

  Poklon čitaocima - Kalendar za 2017. godinu

  Izgradnja potisnog voda Crvenka - Kula

Posao veka - investicija
 teška šesto miliona dinara 

Dobijeni sertifikat, međunarodno priznat, 
potvrđuje konkurentnost na tržištu, 
visok stepen i ujednačenost kvaliteta usluga,
što je značajno za potencijalne investitore.

Ova sredstva su obezbedila,pokrajinska i republička Vlada,kao i opština Kula. 
Izgradnjom potisnog voda, otpadne vode prikupljaće se ka magistralnom kolektoru, iz-
građenom između Kule i Vrbasa. Tako će se obezbediti  dodatne količine otpadnih voda 
što će doprineti radu zajedničkog Centralnog  postrojenja otpadnih voda Kule i Vrbasa.

Infrastrukturno opremanje

  Žene preduzetnice

Moj posao je
 umetnost
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Uz sva dovijanja i snalaženja 
da se nekako egzistencijalno 
pregrmi i finansijski premo-
sti godina na izmaku, umet-
nule su nam se još sezona sla-
va i božićni i novogodišnji pra-
znici. Sad, hteli ne hteli, mora-
mo da mislimo i o tome, čak i 
ako nam nije do slavlja, jer zna 
se red i običaj, a o troškovima 
ćemo „o tom-potom“. 

Mnogi bi možda odavno 
odustali i posustali u egzibi-
cijama pravljenja slavske, no-
vogodišnje i božićne trpeze, ali 
tu su nekakve primamljive ku-
povine na rate, odložena pla-
ćanja, čekovi, krediti, nekakve 
administrativne zabrane koje 
ipak dopuštaju da se uredi pra-

znični sto ili da se negde otpu-
tuje. Sve je u službi toga da se 
stvori privid pozitivnih oče-
kivanja, zadovoljstva i beriće-
ta. Dug je zao drug, ali iščupa-
li smo se i prošli put, pa se na-
damo da će nam uspeti opet. 

Našu muku i nadu dele i ugo-
stitelji, koji pripremaju svoje 
sale za doček „najluđe noći“, 
očekujući solidnu posećenost 
i razumevanje za cene koje 
nude. Onima koji su izraču-
nali da ih od proslave u kuć-

nom ambijentu, ili u ambijen-
tu kafića i restorana, povoljnije 
izađe neki turistički aranžman 
ili da to pospešuje njihov ose-
ćaj praznika, turističke agenci-
je nude pregršt ideja i moguć-
nosti. Vaše je samo da ponese-
te dobro raspoloženje, i ne boj-
te se - protiv šoping groznice 
pelcovani ste praznim novča-
nicima. A praznici će ih toliko 
dodatno isprazniti, da će vam 
biti svejedno vadite li iz nov-
čanika kredtinu ili zdravstve-
nu karticu. Valjda su ih zato i 
napravili da toliko liče jedna 
na drugu?
Ako spadate u one neodluč-

ne, koji se još nisu opredelili 
kuda će za praznike, možda 

ćemo vam 
u ovom 
broju dati 
neke ideje 
i podstaći 
vas na raz-
mišljanje. 
Ali savet je 
da pre bilo 
k a k v i h 
poduhva-
ta, dobro 

zavirite u svoj novčanik i sta-
nje na računu, jer Nova godi-
na je samo jedan dan (u našem 
slučaju dva), posle koga u godi-
ni ostaje još 360 i nešto dana? 

Uz ovo, i savet da budete 
umereni u jelu i piću, kako ne 
biste postali pacijenti službe 
hitne pomoći ili policije. I ni-
pošto ne pretrpavajte svoj že-
ludac i ne navikavajte ga na ra-
znovrsnu, raskošnu i jaku hra-
nu, jer šta kad praznici prođu? 

Redakcijski komentar

Praznici na kredit

Julija Popić - SNS, Srbobran

Bolji položaj porodice
Julija Popić je diplomira-

ni pravnik, zaposlena kao na-
čelnica Opštinske uprave Sr-
bobran. U Srpskoj naprednoj 
stranci je predsednica Saveta 
za pravna pitanja i član pove-
reništva OO SNS  Srbobran, i 
član Unije žena stranke. Prvi 
put se uključila aktivno u po-
litiku u junu 2013. godine kada 
se učlanila u SNS. “Prepoznala 
sam potencijal, energiju i mo-
gućnost da SNS svojom uku-
pnom političkom sinergijom 
promeni  na bolje Srbiju. Bez 
obzira na velike teškoće na koje 
je stranka nailazila, a i sada na-
ilazi, u svom radu i svojim pro-
gramskim ciljevima. Program 
i ciljevi SNS, koji se,  pre sve-
ga, odnose na  političku i eko-
nomsku stabilnost Srbije, koji 
će napraviti modernu i stabilnu 
državu, jasno zacrtan put uvo-
đenja Srbije u Evropsku Uniju, 
kao i način prevazilaženja pre-
preka i teškoća, mi  uvek iznova  
potvrđuju da je moje opredelje-
nje za učešće u političkom ži-

votu Srbije na lokalnom nivou 
u okviru SNS, ispravno i da je 
to  pravi izbor”, istakla je Po-
pić. Prema njenim rečima, je-

dan od razloga zbog čega se ak-
tivno uključila u politiku, jeste 
upravo činjenica da su žene sla-
bo zastupljene u politici, iako 
čine više od polovine stanov-
ništva. “Uključivanjem većeg 

broja žena u politiku, otvara 
se mogućnost da se samim tim 
priključi još veći broj žena koje 
su spremne da učestvuju u po-

litičkom životu zajed-
nice na aktivan ili pa-
sivan način. Ubeđena 
sam da žene, bez obzi-
ra na sve obaveze koje 
imaju,  mogu da nađu 
vremena i prostara za 
političko angažova-
nje pa makar i u ma-
njem obimu”, rekla je 
Popić. Ona smatra da 
će se većim uključiva-
njem u politički život, 
žene lakše izboriti za 
svoja prava, ideje i ci-
ljeve. “Žene treba aktiv-
no da se uključe u po-
litički život Srbije, jer 
na taj način mogu da 

utiču na bolji položaj žena i na 
veću zastupljenost žena u poli-
tičkom životu, odnosno na bo-
lji položaj svoje porodice,  pre 
svega, svoje dece u Srbiji”, po-
ručila je Julija Popić.

Dr Milanka Medić – SNS, Mali Iđoš

Žene kao generali
Dr Milanka Medić, radi kao  

stomatolog u isturenoj ambu-
lanti u Lovćencu. Član je Srp-
ske napredne stranke, odbor-

nik je u SO Mali Iđoš i pred-
sednik Komisije za rodnu rav-
nopravnost. U politički život 
aktivno se uključila 2012. go-
dine kada se učlanila u Srpsku 
naprednu stranku. „Politiku 

pratim od devedesetih godi-
na prošlog veka, kroz društve-
na kretanja i politička previra-
nja. Pre 4 godine sam se uklju-

čila u SNS , jer veru-
jem u politiku upra-
vo te stranke, u česti-
tost i marljivost našeg 
premijera Aleksandra 
Vučića. Smatram da je 
političar dobrog kova“, 
rekla je Medić. Ona 
smatra da je politička 
edukacija neophodna, 
a nedavno je kao od-
bornik SO Mali Iđoš, 
pristupila dvomeseč-
noj elektronskoj obu-
ci “Sistem lokalne sa-
mouprave i primena 
principa dobre uprave” 

u organizaciji Stalne konferen-
cije gradova i opština (SKGO). 

„Žene iz opštine Mali Iđoš su 
učestvovale i na Četvrtoj Na-
cionalnoj konferenciji Ženske 
parlamentarne mreže, koja 

se održavala u Domu Narod-
ne Skupštine Republike Srbije. 
To je bio veličanstven skup oko 
400 žena odbornica iz svih gra-
dova i opština Republike Srbije. 
Svojom masovnošću pokazuju 
svoju snagu i moć. Samo osam 
posto žena su predsednici op-
ština ili gradonačelnici“, rekla 
je Medić. Prema njenim rečima, 
žene se mnogo ređe odlučuju 
da se aktivno bave politikom, a 
trebalo bi, jer mogu veliki do-
prinos da daju čitavoj društve-
noj zajednici. „Samim tim što 
je ženama poverena i biološka 
funkcija, roditeljstvo i mnoštvo 
obaveza, žene treba da se uklju-
če u politički život. Tako štite 
i porodicu, kao osnovnu ćeliju 
društva. Žene su u politici kao 
generali. Njih se ne tiče koli-
ko je poraza koštala jedna po-
beda. One su jake, odgovorne, 
dosledne i istrajne u rešavanju 
problema koji pred njima sto-
je“, istakla je Milanka Medić.

Projekat “Žene u politici” finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja
Republike Srbije. “Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu, nužno ne izražavaju 
stavove organa koji je dodelio sredstva”
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Na sednici SO Vrbas imenovana dva direktora

Usvojen rebalans budžeta
Na protekloj 31. sednici SO 

Vrbas usvojen je rebalans 
budžeta za 2016. 
godinu. Obra-
zlažući reba-
lans budže-
ta Milan 
G l u š a c , 
pred sed-
nik opšti-
ne je rekao 
da je opšti-
na Vrbas 
u toku 2016.
godine, znača-
jan deo svojih pri-
hoda usmerila na izmire-
nje obaveza prema dobavljači-

ma, kako za prethodne tako i 
za sledeću godinu. On 

je poredio sta-
nje prihoda i 

rashoda za 
prošlu i 
ovu go-
d i n u .  

“I  po -
red ne-
gativne 

r a z l i ke 
u ovoj i 

prošloj go-
dini u ostva-

renim prihodi-
ma, jasno se vidi da 

napor koji je lokalna samou-

prava uložila u cilju smanjenja 
ukupnih dugova prema dobav-
ljačima”, istakao je Glušac. Na 
sednici su odbornici SDS upu-
tili kritiku rukovodstvu opšti-
ne zbog lošeg stanja u kojem 
se nalazi JP za prevoz putnika 

“Vrbas”, a  odbornik SPS, Želj-
ko Milović, zamerio je ruko-
vodstvu lokalne samouprave 
na nedovoljnom i zakasnelom 
zalaganju za rešavanje proble-
ma vrbaskog prevoznika, i tra-
žio da se za ovo preduzeće što 
pre iznađe rešenje.

 Novogodišnje poruke predsednika opština Bačke

Perica Videkanjić, predsednik opštine Kula
Očekujemo nova ulaganja
Građanima opštine Kula želim isto što i sebi, zdravlje i 
sreću, a poželeo bih da nam se više rađaju deca.  Deca 
nas najviše mogu usrećiti i odagnati sve brige, a 
porodica je stub zdravog, uspešnog     
i srećnog društva. Voleo bih da nam predstojeća go-
dina bude ispunjena radošću i ljubavlju. Verujem 
da će stanovnici opštine Kula osetiti poboljšanje 
životnog standarda tokom narednih godina, na čemu će raditi lokalna  vlast. 
Mnoge investicije koje su započete, biće realizovane u toku naredne godine, a 
očekujemo i nova  ulaganja. Očekujem da svima nama predstojeća godina 
bude uspešnija.

Marko Lazić, predsednik opštine Mali Iđoš
Stvaralačka godina
Našim građanima želimo u novoj godini mnogo radosti. 
Kada u sebi imamo radost, onda imamo i zdravlja i 
sreće. Međutim, na osnovu životnog iskustva mogu 
garantovati da su radosni samo oni ljudi koji 
su posvećeni radu. Nije slučajno slična reč rad 
i radost. Možemo slobodno reći da su istins-
ki srećni ljudi koji su predani radu. Našim građanima želim da pronađu 
polje svoga stvaralaštva i uživaju u njemu, jer gde je ljubav za stvaranjem, 
tamo će biti i para. Lokalna samouprava uložiće sve napore da učini našim 
građanima životni standard bolji i poboljša uslove života u našoj sredini. Uz 
naporan rad, verujem da ćemo zajedničkim snagama uspeti u tome. Srećna 
nam Nova godina, ili stvaralačka nam Nova godina!

Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas
Predaniji rad
U godini koja nam predstoji, želim građanima opštine 
Vrbas puno zdravlja, sreće, uspeha na svim životnim 
poljima i ispunjenje ličnih i profesionalnih ciljeva. 
Želim da imamo puno posla, da radimo više nego 
u prethodnoj godini, da budućnost svih sugrađa-
na, a posebno naše dece, bude razlog zbog koga 
ćemo raditi predanije i koja će nam biti motiv da 
savladamo velike izazove koji nas čekaju u narednoj godini. Moramo da se 
okupimo oko zajedničkog cilja, da našu opštinu nastavimo da činimo boljim, 
sigurnijim i lepšim mestom za život. Želim da nam predstojeća godina bude 
ispunjena ljubavlju koja će da doprinese da prepoznamo prave vrednosti, 
radost zajedništva, uzajamnog razumevanja i tolerancije.

Neško Čestić, predsednik opštine Srbobran
Pravilno raspoređivanje novca
Svima u predstojećoj godini želim mnogo sreće. Mladima 
mogu da kažem da je ovo zaista lepo mesto za život, naš Sr-
bobran, naša Vojvodina i naša Srbija. Boravio sam na svim 
kontinentima i mogu reći da nije sve tako lepo kako 
se na prvi pogled čini. Verujem da nas čekaju lepša 
vremena. Pored mnogobrojnih investicionih planova za 
opštinu Srboban, otvaranja novih radnih mesta i zapošljavanja, kompletnog 
opremanja komunalne strukture, u predstojećoj godini građani mogu da 
očekuju podizanje kvaliteta života na svim nivoima. To znači da ćemo novac 
iz opštinskog budžeta pravilno raspoređivati u kulturu, zdravstvo, subven-
cionisanje zapošljavanja, infrastrukturu, obrazovanje, sport i sve druge 
oblasti, i tako ćemo napraviti pomak u poboljšanju kvaliteta života građana.

Poslednju sednicu 
obeležilo je i imenovanje 

direktora vrbaske  Apoteke 
i JP za prevoz putnika “Vrbas”. 

Gordana Novković, razrešena je 
dužnosti, a za novog direktora Apo-
teke imenovana je Jelena Đurović. 

Dosadašnjeg vd direktora JP za 
prevoz putnika “Vrbas”, Čeda  
Subašića, zamenio je Ognjen 

Vasiljević.

Kuljani su dugo čekali, ali 
su izgleda dočekali da se reše 

“Smrdljivog Begejca”, koji se na-
lazi u blizini centra Kule. Perica 
Videkanjić, predsednik opštine 
je potpisao Ugovor, vredan 600 
miliona danara,  sa grupom po-
nuđača koju predvodi  francu-
ska firma “Sade Cght”, o rado-
vima na kanalizacionoj mreži 
koja nedostaje u Kuli i Crvenki, 
kao i o izgradnji tranzitnog po-
tisnog voda u ovim mestima, sa 
svim pratećim objektima.  Ugo-
vorom se  
predviđa 
i z g r a d -
nja  uku-
pno 50 
k i lome-
tara ce-
vovoda, i 
to 28 ki-
lomet a-
ra kana-
l i z ac io-
ne mreže 
u Crven-
ki, 13 kilometara u Kuli, kao i 
9 kilometara potisnog voda od 
Crvenke do kolektora otpad-
nih voda u Kuli. Planirano je 
da kanalizacija i potisni vod u 
kulskoj opštini budu gotovi za 
250 radnih dana. “Realizacijom 

ovog projekta sprečiće se odli-
vanje fekalnih voda u ovaj ka-
nal i stvoriti uslovi za njegovo 
čiščenje, kao i normalan život 
građana koji žive u neposred-
noj  blizini kanala, kao i svih 
Kuljana i Crvenčana koji de-
cenijama trpe neprijatne miri-
se koji ugrožavaju zdravlje”, re-
kao je Videkanjić i dodao da je 
novac značajnim delom obez-
beđen iz opštinskog budžeta 
(300 miliona dinara), a jed-
nakim iznosom ovaj projekat 

su podržali pokrajinska i re-
publička vlast. Francois Alla-
in predstavnik izvođača rado-
va je rekao da je ovo je najve-
ći projekat ove vrste koji su do 
sad imali priliku da rade u Sr-
biji.      Lj.N.

Izgradnja potisnog voda Crvenka - Kula

Posao veka

Na raspolaganju narodni poslanici

Ponosni Vrbašani
Poslanička kancelarija u Vr-

basu otvorena je pre skoro 6 
meseci, sa ciljem da se građa-
ni obraćaju poslanicima u radi 
rešavanja problema, onih na 
koje poslanici mogu da utiču. 
Građani Vrbasa do sada nisu 
imali prilike da se susreću sa 
ovakvom praksom, da mogu 
lično u kancelariji da se obra-
te narodnim poslanicima.  “Si-
gurno je da postoji i mala nela-
goda kod naših ljudi, da izno-

se svoje lične probleme i zapa-
žanja. Ipak smo mi Vrbašani 
ponosan narod. Međutim, ja 
ovom prilikom još jednom po-
zivam sve moje sugrađane, da 
sam apsolutno raspoložen da 
ih sve saslušam, i da zajednič-
ki definišemo prioritne proble-
me u našoj sredini. Ni jedan na-
rodni poslanik iz Vrbasa, ne bi 
smeo da ovu dobijenu funkci-
ju, koristi samo za promovisa-
nje svoje političke organizaci-

je. Svako ko je stvari gledao sa 
usko stranačkog gledišta, nika-
kav dublji trag nije ostavio na 
društveno-istorijskoj sceni Vr-
basa. Ja predstavljam ovaj grad 
u Skupštini Srbije, interes naro-
da sa kojim živim mi je na pr-
vom mestu, i zato sam apso-
lutno zainteresovan da se bo-
rim za svaki problem za koji 
me moji sugrađani i prijatelji 
ovlaste”, rekao je Ivan Kostić, 
narodni poslanika Dveri.



4 PRIVREDA

 Žene preduzetnice

„Investirala jesam i to mnogo, ali prezadovoljna sam.Uživam 
u svom poslu, profesionalno šminkanje je jedna vrsta umet-
nosti kojom želim još dugo da se bavim, kao i da se usavrša-
vam i širim ponudu usluga“, kaže Katarina Bičkeji Malega-
nov, koja već šest godina ima svoj Salon lepote.
Mlade devojke,a i sve žene 

koje drže do sebe i svog do-
brog izgleda sigurno je da zna-
ju za Salon lepote „Bjuti Studio 
Katarina“ u Vrbasu,koji nije na 
svom početku, nego već ima 
razrađen posao,a i ugled koji 
prevazilazi region, jer u njemu 
ima i redovnih mušteri-
ja i iz Novog Sada 
i Beograda.
Taj uspeh 
u šest go-
dina po-
stojanja 
možda 
i ne tre-
ba da 
čudi ,a-
ko se zna 
da je mla-
da Katarina 
iz čuvene po-
rodice Bičkeji,vr-
baskih muških i ženskh 
frizera.Nešto ima u toj tradi-
ciji, jer je kaže od malena bila 
zainterrsovana za šminkanje.
Iako je prvo htela da bude fri-
zer, s obzirom da je završila 
novosadsku Srednju umetnič-
ku školu „Bogdan Šuput“, smer 

grafički dizajn, crtanje je pre-
vagnulo.Tokom školovanja išla 
je i na časove slikanja:“Imala 
sam talenat za crtanje od ma-
lena,čim sam završila srednju, 
upisala sam školu šminkanja, 
i još jedan kurs i odmah sam 
počela da radim i prezadovolj-
na sam,“ kaže Katarina.Za po-
četak je bilo potrebno mno-
go investiranja,a i danas sve 
vreme se investira u vrhunski 
kvalitetnu i isključivo profesi-
onalnu kozmetiku, što je veo-

ma skupo i što se troši. U gra-
du i okolini postoji konkuren-
cija, poznato je da se dosta radi 
po kućama i bez dozvola za 
rad, što ubija cene onih koji 
regularno rade,ali kvalitetom 
i posvećenošću poslu ovaj se 
problem rešava.U ovom Sa-

lonu osim što je u ponudi 
usluga profesional-

nog šminkanja, 
radi se i naj-

moderni-
je trajno 
šminka-
nje, pra-
te se svi 
s v e t -
ski tren-

dovi, pa 
se ovde 

može ura-
diti japansko 

iscrtavanje obr-
va, ili kako se to stručno 

kaže „mikroblejding“, kori-
ste se svetski poznati brendovi 
kozmetičkih proizvoda poput 

„Mac Cosmetics“,“Makeup fo-
rever“,“Sephora“ i mnogi dru-
gi,koje samo u ovom Salonu 
možete dobiti za šminkanje.

„Redovno idem na edukacije i 
ozbiljne obuke, važno je uči-
ti od pravih ljudi i dosta ula-
žem u to, da bih se usavrša-
vala, pratila moderne trendo-
ve u ovoj oblasti i bila u tren-
du“,priča vlasnica. Katari-
na, iako ima pune ruke posla, 
radi sama u svom Salonu, jer 
smatra da bi nekog primila, taj 
neko mora biti izuzetno ta-
lentovan za ovaj posao, jer je 
šminkanje umetnost kojom ne 
može svako da se bavi.

Još sa prvim pojavama gra-
đanskog društva u zapadnoj 
Evropi, prvi naučnici, društve-
njaci, sociolozi su teoretisali o 
tome da funkcionalna država 
jednog dana treba da bude na 
usluzi  podanicima ili građa-
nima. O tome da država treba 
da je na usluzi svojim građani-
ma evropske države odavno ne 
sanjaju, zbog toga je sveta 
obaveza i dužnost svakog 
građanina, da  se plati 
obaveza ne samo pore-
ska, nego i svaka dru-
ga. Građanska je to 
dužnost i u neure-
đenim državama, ali 
je selektivnog karaktera. Me-
đutim,ono što je neshvatljivo, 
ili je nepoznanica,  da je naša 
država čekala od 2014. godi-
ne da ustanovi novu osnovicu 
poreza paušalaca-preduzetni-
ka. Zašto je to bilo toliko teško 

državi i poreskim upravama,-
možda ima opravdanih razlo-
ga, ali šta tu može da bude ola-
kašanje za malog preduzetni-
ka? Izgleda ništa, jer on mora, 
u haosu propisa da posluje, da 
planira ne znajući,  pre sve-
g a , koje obaveze 

ima prema 
državi. 

Is to-
v re -

meno mora da radi, bude 
uspešan, po mogućstvu da 
upošljava ...Onda dođe u situ-
aciju, da ga nakon dve godine 

„strefi“ rešenje poreske upra-
ve i  treba da „izmozga“, po-
zajmljuje, podiže kredite,  sve 

to zbog neažurnosti, čije, dr-
žavne. U godini kada se priča 
o podršci i razvoju preduzet-
ništva, u godini kada se priča 
da je malo preduzetnišvo sna-
ga, potencijal i budućeg pri-
vrednog razvoja društva? Zva-
nični podaci kažu da u drža-
vi ima 250.000. paušalaca od 
kojih država inkasira više od 
pola milijarde evra, malo li je? 
Istovremeno  svaki paušalac se 
skinuo sa državnih jasli, radi, 
kakav takav posao, plaća sebe, 
plaća državi, zapošljava, a sija-
set moćnih kompanija u istoj 
državi, ima manir da  ne pri-
javljuje radnike ili ih prijavljuje 
preko student servisa, ne pla-
ćajući pune poreze i doprino-
se, i to čine slobodno, na štetu 
budžeta i iste države?! Porez je 
građanska dužnost i obaveza 
i u neuređenim državama, ali 
je vrlo selektivna!

Muke po preduzetnicima
Država „dumala“ dve godine o rešenjima za porez paušalaca

Moj posao je umetnost

Falsifikovana roba sve 
zastupljenija u našim radnjama

Na lestvici najčešće falsifi-
kovanih proizvoda godinama 
se ništa ne menja. Plagijatori-
ma u našoj zemlji su ubedlji-
vo najunosniji brendirana ode-
ća i obuća, kozmetika, igračke, 
parfemi, telefoni, tehnički ure-
đaji... Kopije se tako bez teško-
ća prodaju na buvljacima, ali i 
mnogim prodavnicama i bu-
ticima širom Srbije. Ono što 
posebno zabrinjava je što se 
u prodaji nalaze i falš lekovi 
i kozmetika, ali i hrana, koji 
su opasni po zdravlje, istra-
žile su “Večernje novosti”. U 
prvih šest meseci ove godine, 
Tržišna inspekcija, potvrđe-

no je “Večernjim novostima”, 
u oko 1.000 kontrola zapleni-
la je 413.578 lažnih proizvoda 
i povukla ih sa tržišta. Najvi-
še je bilo ambalaže za kozmeti-
ku, čak 200.000 komada, kuć-
nog tekstila 11.000, oko 6.000 
sredstva za higijenu, 4.000 
igračaka, papirna galanteri-
ja...Sve više inspektori otkriva-
ju i kopirana pića i prehrambe-
ne proizvode, a prema podaci-
ma tržišne inspekcije, najčešće 
plagirani proizvodi su čoko-
lade, konditori, kafa, alkohol-
na pića.- Razlike između pla-
gijata i originala su sve manje, 
jer su kradljivci tuđih ideja sve 

spretniji. Što je brend popular-
niji i traženiji, veći je magnet 
za one koji žele da zarade na 
brzinu. Mnoge kopije toliko 
su slične svom originalu, da 
ih je ponekad nemoguće razli-
kovati .Uz popularne brendo-
ve “Luj Viton” i “Guči”, najpo-
željniji brendovi za kopiranje 
su “Barberi”, “Tifani”, “Pra-
da”, “Hermes”, “Šanel”, “Dior”, 

“Iv Sen Loran” i “Kartije”. Ra-
zliku između originala i ko-
pije sve je teže primetiti. Vi-
soka cena, međutim, nije ga-
rant da je u izlogu zaista ori-
ginal, jer su se plagijatori izve-
štili u proizvodnji.

Dobri privredni signali
Industrijska proizvodnja u 

periodu januar–oktobar 2016. 
godine, u poređenju sa istim 
periodom 2015. godine, veća 
je za 5,2%.U Zapadnobačkom  
okrugu industrijska proizvod-
nja u oktobru je veća za 2,5% 
nego u oktobru prethodne go-
dine, dok u odnosu na prosek 
2015. godine je veća za 1,0%. 

Industrijska proizvodnja za 
osam meseci 2016. godine u 
Zapadnobačkom okrugu u 
poredjenju sa istim periodom 
2015. godine je veća za 4,8%.
Posmatrano po sektorima u 
oktobru 2016. godine u odno-
su na oktobar 2015. zabeležen 
je rast proizvodnje tekstilnih 
proizvoda, proizvodnje odev-

nih predmeta, proizvodnje he-
mikalija i hemijskih proizvo-
da i proizvoda od gume i pla-
stike. Proizvodnja proizvoda 
od kože i predmeta od kože u 
lanjskom periodu, a u odnosu 
na prošlogodišnji prosek veća 
je za 12,1 odsto.

Salon „Bjuti Studio Katarina“ u Vrbasu

Konačno stigla rešenja za porez paušalaca,koja se moraju izvršiti u roku od 15 dana,bez 
obzira na pravo žalbe.Mnoge je to nateralo na pozjamljivanje, podizanje kredita, kako bi se 
izmirile obaveze prema državi.

Na tezgama i u mnogim prodavnicama, u poslednje vreme sve je više falsifikata, a neki su 
i opasni po zdravlje.

Katarinini 
saveti

za „ludu noć“
Od šminke neophodne šljokice 
na očima ili na usnama, blage 

konture lica, važno je istaći prirod-
nu lepotu. U trendu su „nud“ (neu-

tralne) nijanse, ali i ruževi jačih 
boja za one smelije, a to su 
bordo, tamno ružičaste pa 

čak i metalik boje.

Porast inudustrijske proizvodnje
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“Kucursko Udruženje oku-
plja oko četrdesetak malina-
ra. Ukupni iznos, kada su u 
pitanju površine pod malina-
ma je oko tridesetak hektara,a 
biće i više članova Udruženja 
i više površina pod malinom 
, barem u Kucuri,”kaže pred-
sednik Viktor Grešak. Kucur-
ski “Bački malinari” su počet-
kom decembra imali 
organizovani skup 
na kome su 
obezbedi-
li dolazak 
predstav-
nika fir-
me “Zele-
ni hit”, koji 
su održali pre-
davanje i prezentaciju, na 
temu kako gajiti malinu,kako 
obezbediti  što kvalitetniji ra-
sad , kako je gaijti i kako obez-
bediti  ekstra rod. Predavanje 
je okupilo punu salu malinara 
ne samo iz Kucure, nego iz Vr-
basa i okolnih mesta.U Vojvo-
dini sasvim sigurno vlada pra-
va pomama za gajenjem mali-
na, velike površine zasada ma-
lina već  ima u Bačkoj, u Kuli, 
u  Bačkom Dobrom Polju, u 
Odžacima, a u Ratkovu  po-

stoji  značajno i poznato ot-
kupno mesto.Kucurski  “Bač-
ki malinari” su za četvrti sa-
stanak obezbedili firmu “Ze-
leni hit” čiji su predstavnici, 
održali kvalitetno predavanje 
i prezentovali  od sertifikova-
nih rasada ma-
line, raznih 

sorti, prepo-
ručujući  i neke nove kvalitet-
nije sorte i drugačije od “pol-
ke” i “polane”, do neiscrpnog 
prezentovanja stručnih  saveta  
zainteresovanim malinarima. 
Rekli su i da će sledeća godina 
biti teška za malinare, da do-
sta ima problema  oko otku-
pa ovog voća. Međutim, izve-
sno je da bačke poljoprivred-
nike to neće odvratiti od ideje 
da gaje malinu i da proširuju 
zasade svojih atara ovom bilj-

kom, koja se do sada pokaza-
la kao veoma  isplativa kultura 
za poljoprivrednike. Pokazala 
se kao isplativa i na ovim bač-
kim prostorima  na čijim atari-
ma su do sada sigurno vlada-
le industrijske kulture. Vero-
vatno  je državna politika ot-
kupnih cena industrijskih kul-

tura, dosta kumovala pre-
orijentisanju bačkih 

poljoprivrednika, 
da se bave uz-

gojem malina. 
Oni sami 

k a ž u , 
da tu i nema 

neke nelogičnosti što se 
u Vojvodini gaji  mali-

na, jer nije tačno da ravnica 
nije dobro podneblje za ma-
linu. Nije se u ravnici gajio ni 
krompir, uvezen je i evo uspeš-
no se gaji  vekovima, tako će 
biti i sa malinom, tvrde oni. A 
da je Kucura krenula  za ovim 
voćarskim trendom, pokazu-
je na samom ulazu u selo i ta-
bla na kojoj stoji  “ povoljno se 
prodaje rasad malina”, tako da 
je malina u  selu - već hit.

Lj.N.

Kucurski “Bački malinari”

Pomama za malinama 
I krompir je uvezen u ravnicu, pa dobro rađa, zašto ne bi i maline, koje su hit u Bačkoj, ali 
su hit i u Evropi, koja ih uvozi  u velikim količinama, poručuju  Bački malinari.

Saveti za poljoprivrednike - Poljoprivredna stručna služba Vrbas

Ishrana krava u periodu zasušenja 
Zasušenje je veoma važna 

faza u proizvodnom ciklusu 
krava muzara. Ishranom se 
u ovoj fazi mora voditi raču-
na o ciljevima koji se mora-
ju po- stići,odnosno, mora 
se za- sušiti 
m le č-

n a 

ž l e z -
da i regene-

risati v ime 
pre telenja. Takođe, moraju se 
obezbediti dopunske hranlji-
ve materije za razvoj embri-
ona. Pri tome se mora voditi 
računa o telesnoj masi i kon-
diciji, imunom sistemu i po-

sebno o stimulisanju razvo-
ja poželjne mikroflore u bu-
ragu. Na taj način će se poja-
va metaboličkih poremećaja 
smanjiti na najmanju moguću 

meru.Tranzicioni peri-
od je period proizvod-
nog ciklusa krava koji 

je najkritičniji i od pre-
sudnog  značaja za 
narednu laktaci-

ju. To je period koji 
obuhvata 60 dana pre i 60 
dana posle telenja, direktno 

utiče na nivo proizvodnje, 
zdravlje i reprodukciju ži-

votinje u narednom peri-
odu, u čemu se slažu i na-
uka i praksa. Najosetljivi-

ja - ishrana krava .Potrebe 
životinja u hrani mogu se za-
dovoljiti velikim brojem hra-
niva. Izbor hraniva zavisi od : 
nivoa proizvodnje ,zdravstve-
nog stanja, uslova sredine  i dr. 
Izbor hraniva: hranljiva vred-
nost različitih hraniva može se 
značajno razlikovati, pre svega 

zbog sadržaja pojedinih hran-
ljivih materija, ali i zbog nači-
na konzervisanja i obrade, kao 
i promena hranljivih sastoja-
ka u različitim uslovima, nji-
hove interakcije, prisustva an-
tinutritivnih materija, konta-
minacije i dr.

Ishrana u periodu zasušenja

Osnovni zadatak u ovom pe-
riodu je uskladiti ishranu sa 
potrebama krava, i to tako da 
se koriste hraniva koja će se 
koristiti i posle telenja. Na taj 
način se navikavaju na obrok i 
održava se mikroflora buraga, 
što je neophodno za normalnu 
fiziologiju varenja i preživanja. 
Obrok ne treba menjati u vr-
sti hraniva u svim fazama lak-
tacije, jedino se mora ispošto-
vati količina i sadržaj hranlji-
vih materija u skladu sa fazom, 
odnosno oni se moraju menja-
ti kako odmiče laktacija jer se 
menjaju i potrebe. I deo faze 

zasušenosti traje od trenutka 
zasušivanja pa do 21 dan pred 
telenje,  II deo faze zasušeno-
sti traje od 21.dana pred telenje 
do telenja.I faza: Krave se mo-
raju držati i hraniti odvojeno 
od ostalog stada. Veoma važno 
je ograničiti prirast krava 400-
500g/dan, koristiti u ishrani 
livadsko seno zbog nižeg sa-
držaja kalcijuma u odnosu na 
lucerkino seno, smanjiti ener-
getski deo u obroku, što znači 
ograničiti maksimalno količi-
nu silaže kukuruza, odnosno, 
7-10 kg po grlu.Konzumira-
nje suve materije ukupno tre-
ba da se kreće oko 2% od tele-
sne mase. Što se tiče koncen-
trata, količina može da varira 
u zavisnosti od kondicije kra-
va, ali u proseku konzumiranje 
koncentrata treba da se kreće 
od 12-15% od SM obroka ili 1- 
2 kg. Obavezno obrok mora 
biti isti kao što će biti u nared-
noj laktaciji. Kao hranivo se 
može ubaciti i slama zbog sni-

ženja nivoa energije u obroku, 
u količini 2-3 kg/grlu. II Faza 
,period u kojem se krava pri-
prema za sledeću fazu odno-
sno laktaciju, a najznačajnije 
je priprema digestivnog trak-
ta , odnosno, buraga za ishra-
nu koja je na početku laktacije 
najkritičnija. U ovom periodu 
tele ima najintenzivniji porast i 
samim tim rastu i ukupne po-
trebe.Postepeno treba poveća-
ti količinu koncentrata 20-30% 
od SM obroka oko 2- 3 kg/dan, 
ne dodavati so u obrok zbog 
mogućnosti pojave edema vi-
mena. Paziti na nivo kalciju-
ma, kalijuma i fosfora, obave-
zno koristiti livadsko seno, ne 
prekidati sa silažom, i ako je 
moguće isključiti potpuno lu-
cerkino seno iz obroka.Ostali 
faktori  dobra higijena, kreta-
nje,  životinje ne izlagati stre-
su,  posmatrati životinje sva-
kog dana,  pažnja i nega.

               Aleksandar Repček

Pšenicom zasejano  manje oranica

Obeshrabreni paori
Ako će bilans jesenje setve u 

Vojvodini biti poznat krajem 
godine, kada se prikupe po-
daci iz svih katastarskih opšti-
na, gotovo da se sa sigurnošću 
može reći da je pšenicom zase-
jano manje površina. Na to su, 
tvrde stručnjaci, najviše utica-
li nepovoljni vremenski uslo-
vi, odnosno veliki broj kišnih 
dana, što je usporilo setvene 
radove, ali i odluka poljopri-
vrednika da se okrenu drugim 
poljoprivrednim kulturama. 
Ni veoma dobar rod žita, za-
beležen ovog leta, nisu dodat-
no motivisali proizvođače da 
ponovo zaseju pšenicu. Napro-
tiv, obeshrabreni niskim otku-
pnim cenama, paori su odluči-
li da smanje površine pod pše-
nicom. Ove godine se dogodilo 
da je uoči same žetve hlebnog 
zrna cena bila viša i povoljnija, 
međutim, ubrzo nakon skida-
nja pšenice došlo je i do pada 
otkupne cene, što je dodatno 
izazvalo nezadovolsjtvo pao-
ra. Ako se tome doda i činje-
nica da je ove godi-
ne smanjen trodu-
plo i iznos 
subven-
cija, a sva-
ke godine 
poskupljuje 

i cena nove setve, onda i ne 
treba da čudi da su paori i iz 
ovih razloga ove godine ma-
nje sejali  tradicionalnu voj-
vođansku kulturu. Procenju-
ju se da je do sada posejano tek  
60 odsto oranica od planira-
nih na području zapadne Bač-
ke. Poznato je da je optimalni 
rok za setvu pšenice istekao  u 
oktobru, a ovi poslovi tokom 
novembra zahtevali su pove-
ćanje setvene norme u odno-
su na optimalnu količinu se-
mena. Ipak, negde  su i nastav-
ljeni  setveni radovi i u novem-
bru. Stručnjaci za agrar poru-
čuju da je za kvalitetne prino-
se i eventualne rekordne rezul-
tate veoma važno da se poštu-
ju setveni rokovi, ali i da se ze-
mljište dobro obradi i pripre-
mi za setvu. Ništa manje važna 
nije ni pravilna primena mi-
neralnih đubriva. U tom slu-
čaju, pod uslovom da vremen-
ske prilike pogoduju poljopri-
vredi, ni dobar rod neće izo-
stati.
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Problem indirektnog grejanja u Vrbasu

Protivustavna 
odluka

Građani koji su isključeni sa 
sistema centralnog grejanja 
JKP “Standard” Vrbas, pre-
ma Pravilniku ovog preduze-
ća  treba da plaćaju indirektno 
grejanje u visini od 30 odsto 
od pune cene. Već mesecima 
građanima stižu računi za in-
direktno grejanje, koje mnogi 
od njih ne plaćaju i vode sud-
ski spor sa ovim preduzećem.  
Iako, direktor JKP „Standard“, 
Dragan Mihajlović,  kaže da će 
građani koji su isključeni sa si-
stema grejanja morati da plate 
30 odsto od pune cene, za in-
direktno grejanje, advokati to 
osporavaju.  Advokat,  Žarko 
Prodanović smatra da je Pra-
vilnik protivustavan. „Sma-

tram da je Odluka protivu-
stavna i nezakonita, jer građa-
ni imaju Ustavno pravo za ko-
rišćenje stana koji pripada nji-
ma kao vlasnicima, i ne može 
niko da im naplati cevi koje 
prolaze kroz stan. Jednostav-
no ne može da se traži od gra-
đana da plate na taj način indi-
rektno grejanje. Pre bi građa-
ni mogli da traže da im komu-
nalno preduzeće plaća nakna-
du za cevi koje prolaze kroz 
njihov stan”, kaže Prodanović.  
Pre nekoliko meseci Ustavni 
sud proglasio je Pravilnik ovog 
preduzeća za neustavan, ali je 
vrlo brzo JKP “Standard” do-
nelo novi Pravilnik u kome su 
izmenjena dva člana.

Ugovor vredan 3 miliona evra

Predsednik opštine Srbobran, 
Neško Čestić,  i direktor Cen-
tra za međunarodnu saradnju 
i razvoj - CMSR, Gašpar Jež, iz 
Slovenije, potpisali su u Lju-
bljani ugovor kojim je konač-
no zatvorena finansijska kon-
strukcija izgradnje prečistača 
otpadnih voda, dovodnog ko-
lektora i upravne zgrade po-
strojenja, ukupno vrednih tri 
miliona evra. Prema ugovoru, 
opštini Srbobran odobren je 
beskamatni kredit vredan 1,6 
miliona evra, 700.000 evra je 
donacija koju obezbeđuje Cen-
tar za međunarodnu saradnju 
i razvoj, a preostalih 700.000 
evra obezbediće opština Sr-
bobran. “Uz nova radna me-
sta, što je prioritet svih prio-
riteta za tim koji vodi lokal-
nu samoupravu, ozbiljno in-
frastrukturno opremanje svih 
mesta u opštini je cilj koji smo 
sebi postavili i mora biti rea-
lizovan. Ovaj projekat je prvi 

ove vrste u istoriji naše opšti-
ne i obezbeđuje da jednom za 
trajno rešimo problem kana-
lizacionog sistema, koji ćemo 
uskoro graditi, i prečistača ot-
padnih voda. Zdrava životna 

sredina koja se svakodnevno 
ne zagađuje je osnovni stan-
dard razvijenih država i mora-
mo težiti tome da ti standardi 
što pre budu važeći i kod nas. 
Samo uređena sredina može 
biti interesantna domaćim i 
stranim ulagačima”, rekao je 

nakon potpisivanja ugovora 
Čestić. Kao posebno važan deo 
aktivnosti u dogovoru koji je 
sklopljen, Čestić je apostrofi-
rao delovanje kroz Nacionalnu 
agenciju za lokalni ekonomski 

razvoj - NALED, koja na jed-
nom mestu spaja inicijative i 
potrebe lokalnih samouprava, 
agencija i organizacija, a isto-
vremeno priprema i obučava 
lokalne administracije za efi-
kasan nastup na mestima gde 
se sklapaju poslovi.

Pokrajinski sekretar Njilaši posetio Kulu

Nastavak saradnje

Pokrajinski sekretar za obra-
zovanje, Mihalj Njilaši, pose-
tio je opštinu Kula i predsedni-
ka opštine Pericu Videkanjića. 
Oni su, zajedno sa svojim sa-
radnicima, obišli Ekonomsko 
trgovinsku školu u Kuli i Ma-
đarski Kulturni centar „Nep-
ker“. Dogovoreno je da se sa-

radnja nastavi i u narednoj go-
dini, a posebno kada je reč o 
sanaciji objekata obrazovnih 
ustanova. Zajedničkim sred-
stvima Pokrajine i opštine 
Kula do početka nove školske 
godine biće završena adapta-
cija školske zgrade Ekonom-

sko – trgovinske škole u Kuli. 
Vrednost radova iznosi oko 
15,5 miliona dinara, od toga 
je Pokrajinska vlada odnosno 
resorni sekretarijat za obrazo-
vanje izdvojio 10 miliona dina-
ra, a opština Kula oko 5,5 mi-
liona. Videkanjić je istakao da 
će ova škola nakon adaptacije 

dobiti mnogo bolje uslove za 
rad, ali da je potrebno učini-
ti sve da se zajedničkim sna-
gama izgradi fiskulturna sala 
u ovoj školi. On se zahvalio 
predsedniku Vlade Vojvodi-
ne Igoru Miroviću i pokrajin-
skom sekretaru Mihalju Nji-

lašiju na podršci i razumeva-
nju kada je reč o ovom projek-
tu. Videkanjić kaže da će op-
ština Kula i u narednoj godini 
izdvojiti određena sredstva za 
potrebe sanacije ustanova ob-
razovanja. Direktorica Eko-
nomsko trgovinske škole, Da-
nica Paroški kaže da Ekonom-
ska trgovinska škola tradicio-
nalno upisuje najveći broj uče-
nika na teritoriji opštine Kula. 

“Kada se završi saniranje objek-
ta svi srednjoškolci će nasta-
vu pohađati u prepodnevnoj 
smeni, što će znatno umanjiti 
troškove održavanja objekta, 
ali i podići nivo bezbednosti i 
omogućiti vannastavne aktiv-
nosti”, rekla je Paroški. Prili-
kom obilaska Mađarskog Kul-
turnog centa “Nepker”, Njila-
ši se uverio da se radovi na sa-
naciji ovog objekta odvijaju po 
planu, a naglašeno je da će se 
tokom 2017. godine raditi  i 
na drugoj fazi adapatacije, a 
sve uoči velikoj jubileja – 150 
godina postojanja „Nepkera“.                                                                                            

                                        M.V.

Zajedničkim sredstvima Pokrajine i opštine Kula do početka nove školske godine biće zavr-
šena adaptacija školske zgrade Ekonomsko – trgovinske škole u Kuli.

Siniša Abramović, direktor 
sertifikacionog tela „Global 
Cert International“ iz Beogra-
da uručio je sertifikat ISO 9001 
Milanu Glušcu, predsedniku 
opštine Vrbas. Ovaj sertifikat 
potvrđuje konkurentnost na 
globalnom tržištu, visok ste-

pen i ujednačenost kvaliteta 
traženih usluga. Кarakteriše 
ga i kontinuirano unapređenje 
svih procesa i međunarodno je 
priznat. „Uz ovaj novi pribav-
ljeni, imamo i sertifikat 50001, 
što nas izdvaja i među opština-
ma u Evropi, a na pragu smo 
uvođenja sertifikata BSI, što je 
značajno za potencijalne inve-
stitore. Pokušavamo da napra-
vimo što moderniju admini-
straciju u korist građana, kako 
bi sve potrebe u lokalnoj samo-
upravi obavili efikasno i brzo. 
Nećemo stati na ovome i že-
limo da dalje unapređujemo 
sistem“, rekao je Glušac. Op-
ština Vrbas je proteklih godi-

nu dana vredno radila na pro-
jektnoj implementaciji sistema 
menadžmenta kvalitetom pre-
ma standardu ISO 9001. Po za-
vršenom poslu sledio je proces 
sertifikacije i ustanovljeno je 
da je Opštinska uprava usagla-
sila svoj sistem sa zahtevima 

predmetnog standarda, da ga 
primenjuje, kao i da ima punu 
kompentenciju za njegovo da-
lje unapređenje. „Čestitam op-
štini Vrbas dobijanje sertifika-
ta ISO 9001. ISO 9001 je pro-
aktivan sistem koji podrazu-
meva kontinuiranu nadograd-
nju. Zasluga je zaposlenih u 
Opštinskoj upravi, a zahvalio 
bih se prvom među jednakim 
Svetozaru Pešiću i svima koji 
su bili uključeni u ovaj proje-
kat. Pred zaposlenima je veli-
ka odgovornost u održavanju, 
primeni i unapređenju sistema, 
što će biti kontrolisano u na-
rednom periodu“, rekao je Si-
niša Abramović.

Vrbasu sertifikat ISO 9001

Moderan sistem

Infrastrukturno opremanje Srbobrana

“Ovaj projekat je prvi ove vrste u istoriji naše opštine i obezbeđuje da jednom za trajno reši-
mo problem kanalizacionog sistema, koji ćemo uskoro graditi, i prečistača otpadnih voda”, 
rekao je Neško Čestić, predsednik opštine Srbobran.
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Obavezan desetogodišnji zakup grobnih mesta

Pometnja oko vrbaskog groblja
JКP „Кomunalac“ Vrbas, 

poslalo je na preko tri hilja-
de adresa srodnika pokojni-
ka obaveštenja o obavezi pla-
ćanja obnove zakupa grobnih 
mesta. Na svakih 10 godina, 
srodnici su dužni da izmiru-
ju ovu vrstu obaveze koja pro-
izilazi iz Pravilnika o uređe-
nju i održavanju groblja i obav-
ljanju pogrebnih uslu-
ga. „Ukoliko u roku od 
godinu dana po isteku 
obaveznog roka počiva-
nja, porodica, srodnici 
ili druga lica ne produ-
že rok počivanja, predu-
zeće ima pravo da po-
smrtne ostatke prene-
se u osarijum, odnosno, 
zajedničku kosturnicu“, stoji 
u obaveštenju JKP “Komuna-
lac”. Pored  visine cene dese-
togodišnjeg zakupa grobnog 
mesta, građane je uznemiri-
lo obaveštenje o eventualnoj 
eshumaciji. S druge strane u 
JKP “Komunalac” kažu da je 
prebacivanje posmrtnih osta-
taka u zajedničku kosturnicu 
krajnja mera i da će biti izvr-

šeno ukoliko ne postoji  prav-
ni naslednik. “Nema potrebe 
da građani budu uznemireni. 
Problem zapravo nastaje kada 
na pojedinm grobnim mesti-
ma nema pravnog naslednika. 
Dešava se da prođe 100 godi-
na od sahranjivanja osobe, da 
nema naslednika i u tom slu-
čaju se posmrtni ostaci preno-

se u osarijum. To nije odluka 
našeg preduzeća, to je pravi-
lo u svim gradovima u Srbiji, 
svugde u svetu. Na vrbaskom 
groblju postoje grobna mesta 
koja nisu posećena i preko 30 
godina, o kojima niko ne vodi 
računa, ali dok god ima prav-
nog naslednika, srodnika ili 
lice koje je zainteresovano za 
obnovu grobnih mesta pokoj-

nika, dovoljno je da se obrati 
preduzeću”, rekao je Radomir 
Čurović, direktor JKP “Komu-
nalac” i dodao da se na žalost 
prethodnih godina  veliki broj 
građana nije izmirivivao ovu 
obavezu, da se nije primenji-
vao Pravilnik preduzeća, što 
nije propust građana, već ru-
kovodstva preduzeća. Ruko-

vodstvo ovog preduzeća 
redovno ide na sastan-
ke sa predstavnicima 
svih komunalnih pre-
duzeća u Srbiji, s toga 
da je cenovnik i Pra-
vilnik usklađen po Za-
konu i u skladu sa dru-
gim preduzećima koja 
pružaju te usluge. Pre-

ma rečima Čurovića, na zahtev 
Opštinskog veća postoji mo-
gućnost da Pravilnik o uređe-
nju i održavanju groblja i obav-
ljanju pogrebnih usluga bude 
dorađen.  “Naše preduzeće je 
na usluzi građanimai, cilj nam 
je da pružamo kvalitetne uslu-
ge, na obostranu korist”, rekao 
je Čurović.                            S.K.

Ministarstvo za rad, zapošlja-
vanje, boračka i socijalna pi-
tanja obezbedilo je Geronto-
loškom centru Vrbas 3,3 mi-
liona dinara za nabavku opre-
me. Gerontološki centar Vr-
bas je u postupku licenciranja 
za obavljanje delatnosti pru-
žanja socijalnih i zdravstve-
nih usluga, tako da je potreb-
no da se korisnicima koji su u 
potpunosti i delimično zavi-
sni od tuđe nege i pomoći, naj-
veći deo dana provode u po-
stelji, obezbede što bolji uslo-

vi boravka. “Od ukupnog izno-
sa obezbeđeno je 1,3 miliona 
dinara za nabavku 9 medicin-
skih kreveta zajedno sa 9 anti-
dekubit dušeka, što će uz na-
bavku četvoro novih kolica za 
održavanje higijene i kupanje 
korisnika omogućiti kvalitet-
nije pružanje usluga zdravstve-
no najugroženijim korisnici-
ma smeštaja. Ministarstvo je 
prepoznalo i potrebu ustano-
ve za nabavku opreme za pri-
premanje kvalitetnih i zdra-
vih obroka u kuhinji Geron-

tološkog centra koja podse-
timo dnevno pripremi preko 
300 obroka za korisnike usluga 
smeštaja. Deo obroka dostav-
lja se i za potrebe ručka kori-
snika usluga Kluba za stara i 
odrasla lica. Za nabavku špo-
reta, 2 zamrzivača, frižidera i 
kutera, kao i novu mašinu za 
sušenje veša, ovom prilikom je 
obezbeđeno 2 miliona dinara”, 
saopštili sui z Gerontološkog 
centra Vrbas.

Predsednik Pokrajinske vla-
de Igor Mirović uručio je ugo-
vore u vrednosti od oko 290 
miliona dinara predstavnici-
ma 13 lokalnih samouprava u 
Vojvodini koje su dobile bes-
povratna sredstva za izgrad-
nju i rekonstrukciju vodnih 
objekata i kanalizacione mre-

že. Jedna od opština koja je do-
bila sredstva je i opština Srbo-
bran kojoj je pripalo 19,4 mili-
ona dinara za unapređenje vo-
dovodnog sistema. Ugovor u 
ime opštine Srbobran potpisao 
je Radivoj Paroški, predsednik 
Skupštine opštine. Sredstva su 
ostvarena na konkursu Pokra-
jinskog sekretarijata za poljo-
privredu, vodoprivredu i šu-
marstvo, a projekat je, uz po-
dršku celog sistema lokalne sa-
mouprave, pripremila Kance-
larija za lokalni ekonomski ra-
zvoj. “Slušajući predsednika 
Pokrajinske vlade Igora Miro-
vića i Pokrajinskog sekretara 

za poljoprivredu Vuka Rado-
jevića, koji su rekli da je kroz 
projekte zatraženo oko jedne 
milijirde dinara, a obezbeđe-
no oko 300 miliona, jasno je da 
su prošli samo najkvalitetni-
ji projekti. To ukazuje da ono 
što smo radili, a što se možda 
nije jasno videlo, sada se poka-

zuje na delu. Agilnošću pred-
sednika opštine Neška Česti-
ća, agilnošću Kancelarije za lo-
kalni ekonomski razvoj, gde se 
sistematizuju projekti i radi na 
kvalitetnoj prezentaciji, doš-
li smo u poziciju da na kra-
ju 2016. godine možemo reći 
da smo uspeli da obezbedimo 
negde oko 170 miliona dinara 
za našu opštinu od raznih or-
gana i organizacija. To je, za-
ista, odličan start za sledeću 
godinu i ukazuje da će 2017. 
godina biti stvarno investici-
ona”, rekao je nakon potpisi-
vanja ugovora Radivoj Paroš-
ki, predsednik SO Srbobran. 

Unapređenje 
vodovodnog sistema

Nabavka opreme
Gerontološkom centru Vrbas 3,3 miliona

Dunav prevoz na linijama
Protekle dve nedelje autob-

se JP za prevoz putnika “Vr-
bas” zamenili su autobusi fir-
me iz Bačke Palanke “Dunav 
prevoz”. U pitanju je ugovor 
tehničko-poslovnoj saradnji, 
što je samo privremeno reše-
nje. Ovih dana ugovor ističe, 
a verovatno će biti produžen 
dok se ne pronađe trajno re-
šenje. Radnici ovog preduzeća 
su 11 meseci bez plate, autobu-
si su u prilično lošem stanju, a 
lokalna samouprava pokušava 
da pronađe rešenje. “ Lokalna 
samouprava i dalje ulaže veli-
ke napore da osmisli najbolje 
moguće rešenje za JP za prevoz 
putnika ”Vrbas”. Oni trenut-
no rade sa ugovorom o tehnič-
ko poslovnoj saradnji sa svo-

jim izabranim podizvođačem 
odnosno partnerom, preduze-
ćem ”Dunav prevoz”. U više 
navrata smo išli do Ministar-
stva, do državnih i pokrajin-
skih sekretara, pokušavamo da 
nađemo rešenje. Tražili smo i 
vozne jedinice od novosadskog 
GRAS-a, imamo obećanje da 
ćemo dobiti nekoliko voznih 
jedinica. U ovoj teškoj situa-
ciji pokušavamo da održimo 
dobar kontakt sa sindikatima 
i sa menadžmentom preduze-
ća, kako bi zajedničkim snaga-
ma našli rešenje“, rekao je Mi-
lan Glušac, predsednik opšti-
ne. Inače, u poslednjih godinu 
dana u ovom preduzeću pro-
menilo se pet direktora.

Opštini Srbobran 19,4 miliona dinara

JP ”Vrbas” sa privremenim rešenjem 

“Obezbeđena sredstva, 19,5 iz budžeta Vojvodine, i 5,2 mi-
liona koje treba da obezbedi naš budžet, biće uložena u re-
konstrukciju vodovodne mreže, što će značajno poboljša-
ti kvalitet života građana”, rekao je Radivoj Paroški, pred-
sednik SO Srbobran. 

Prema Pravilniku  utvrđen je i 
cenovnik desetogodišnjeg zakupa 

grobnih mesta, tako da  za jedno grob-
no mesto desetogodišnji zakup iznosi 

8.528 dinara, obnova dvojnog grobnog 
mesta 11.370 dok  za četiri i više osoba 
za period do 10 godina  obnova iznosi

14.207dinara.

Foto vest

Otvaranjem Kramerove uli-
ce 19.decembra,Kula je dobila 
moderan centar grada i novo 

urbano jezgro.Rekonstrukci-
ja i infrastrukturno oprema-
nje ove ulice koštalo je 60 mi-

liona dinara.Sredstva su obez-
beđena iz opštinskog budžeta i 
mesnog samodoprinosa.

Kula dobila moderan centar
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Tipično pitanje „Gde ćete za 
Novu godinu?“ opet je aktue-
lizovano. Po nekima preura-
njeno, ali za mnoge već podo-
sta zakasnelo, jer se radi o do-
gađaju koji ozbiljno planiraju 
i imaju više opcija, varijanti i 
strategija. Bez obzira u kojoj 
grupi se pronalazili, praznič-
na atmosfera i euforija mora-
će se u nekom času preneti i 
na vas. A kako god bilo, sva-
ka varijanta iziskuje i neki na-
por i izdatak. 

Lokalni restorateri, hotelijeri 
i vlasnici ugostiteljskih objeka-
ta prvi su oglašavanjem svojih 
ponuda najavili novogodišnje 
praznike. U zavisnosti od toga 
šta ponude sadrže, razlikuju se 
i cene. Različiti su i koncep-

ti proslave „najluđe noći“, od 
onih koji predviđaju neoba-
vezne žurke do onih koji po-
drazumevaju galantnost i sve-
čanost.  No nema sumnje da 
će u restoranima i salama sve 
biti svečano i da će se, u ras-
ponu od 3.000 do 6.000 dina-
ra, koliko u okruženju košta 
provod u novogodišnjoj veče-
ri, ući u 2017-u u lepoj i vese-
loj atmosferi. Po dosta nižim 
cenama, ugostitelji nude i re-
prizu Nove godine. 

I onima koji su izračunali da 
ih od proslave u kućnom am-
bijentu, ili u ambijentu kafića 
i restorana,  povoljnije izađe 
neki turistički aranžman ili 
da to pospešuje njihov osećaj 
praznika, turističke agencije 

nude pregršt ideja i mo-
gućnosti. 

Ponuda je prila-
gođena svačijem 
džepu, pa se uz 
avio-aranžma-
ne za pose-
te evropskim 
metroplama, 
nude i autobu-
ske ekskurzije 
za doček Nove 
godine u bližim 
prestonicama, po-
put Beča i Budimpe-
šte.  
„Osim ova dva centra, 
atraktivna je i Slovenija. Sam 
doček je na Bledu, a višednev-
ni aranžman obuhvata i posete 
drugim mestima Slovenije. U 

p o -
n u d i 

su još i Berlin, Krakov i Atina, 
po cenama od 109 do 149 evra. 
Od destinacija koje uključu-

ju avionski prevoz, najzani-
mljiviji su Rim, Madrid, Li-

sabon i Pariz. U ovoj go-
dini imamo avionski 

aranžman do Tivta, 
koji uključuje tri no-
ćenja i doček na trgu, 
po ceni od 179 evra“, 
kaže Iva Srdano-
vić, vlasnica agenci-
je „Porto Travel“ u 

Vrbasu. 
Mada se cene gotovo i 

nisu menjale u poređenju 
sa prošlom sezonom, inte-

resovanje jeste slabije, ali se 
turistički radnici nadaju većoj 
potražnji u poslednji čas, ne-
delju ili dve pred Novu godinu, 
što je već postalo uobičajeno.        

                                         A. S.

Kako se spremamo za doček Nove godine?

Sa ili bez euforije, Nova godina se čeka
Osim ustaljene „kućne varijante“, Nova godina se dosta proslavlja u ambijentu restorana i klubova, a porasto je i broj onih koji putuju da praznike doče-
kaju u bližim ili udaljenijim evropskim metropolama. 

Vuk Žugić – Kula

Praznicima se najviše radujem zbog slo-
bodnih dana. Nisam zadovoljan jer za 
novogodišnje praznike nema gde da se 
izađe, uglavnom je za mene neodgovara-
juća muzika.Verovatno ću Novu godinu 
dočekati u Novom Sadu.  Čini mi se da 
su ljudi sada manje euforični nego pre.

Slavica Mirić – Kula

Volim prazničnu novogodišnju atmosferu i 
euforiju koja se tih dana može osetiti. 
Više zavisi od samih ljudi koliko vole 
takvu atmosferu. Ja volim da vidim 
sretna i nasmejana lica, a novogodišnji 
i božićni praznici su idealni za takvo 
raspoloženje.

Hamelora Trifunović – Srbobran

Euforija postoji kod onih ljudi koji vole 
novogodišnje praznike, za mene je 
to manje-više dan kao i svaki drugi. 
Najviše od svega me raduje što ću 
se odmoriti tih dana.  Ko voli da se 
druži i da proslavlja to može i uz 
malo novca.

Nataša Ristić – Srbobran

Volim novogodišnje praznike, 
mada ovoga puta jedva čekam 
da prođe ova godina, i veru-
jem da će predstojeća biti 
bolja i srećnija. Mislim da su 
generalno ljudi sada manje eu-
forični nego ranije. Najviše se 
raduju deca, naročito Božiću.

Nataša Šćepanović, Kruščić

U Kruščiću je ponuda vrlo ograničena. 
Postoji jedan, eventualno dva loka-
la u kojima se nešto organizuje za 
mlade. Mi, nešto stariji, uglavnom 
smo upućeni na kućno slavlje, što 
se i podudara sa ekonomskom situaci-
jom. Dosta njih će ići iz sela u Novi Sad i 
druge gradove u kojima se organizuju dočeci na trgovima. 

Strahinja Milačić, Vrbas

Novogodišnje euforije u gradu za 
sada nema. A u poređenju sa 
prošlom Novom godinom, i 
grad i lokali su nekako manje 
ukrašeni. Ne sumnjam da ljudi 
neće slaviti, osim onih koji na taj 
dan rade, ali verovatno u skladu 
sa skromnim mogućnostima koje imaju.

Anastazija Tot, Mali Iđoš

Volim praznike i jako se radujem svaki put. Lepo je 
kada je sve okićeno i ukrašeno, 
volim da vidim ljude kada su 
nasmejani i srećni. Novu godi-
nu dočekaću sa društvom, 
biće to kućna žurka. 
Jedan od najdražih 
praznika mi je Božić.

Beata Varga, Mali Iđoš

Nadam se da će predstojeća godina biti 
bolja, i nadam se da će biti para da 
lepo dočekamo ove praznike. Za 
Božić je uvek prelepa atmos-
fera, to je pravi porodični praznik 
koji svi jako volimo, i za Božić uvek 
mora sve da bude lepo spremno.

Zašto i od kada
kitimo jelku ?

Nekad se kićenje jelke povezivalo samo s 
bogatima, odnosno oni su nekad bili jedini koji 

su kitili jelku za katolički Božić, a kasnije i za Novu 
godinu. Kićenje jelke na način na koji to danas radimo 
”rođeno” je u Nemačkoj, kada se u srednjem veku za 

katolički Božić jelka kitila crvenim jabukama, a na zapadu 
današnje Nemačke i kolačićima različitih oblika, te svećama 
koje su simbolizovale Hrista kao večnu svetlost. Dekorisanje 
jelke vezano je za zapadno-evropsku, katoličku i protestant-

sku kulturu. Kod nas, na teritoriji Srbije, je pre dolaska 
komunista na vlast, grančica hrasta-badnjak, imala 
značajnu ulogu u božićnom ritualu. Jelka se počela 

koristiti masovnije na području nekadašnje SFR 
Jugoslavije, od pedesetih godina prošlog veka. 

Kitili su je pioniri za novogodišnje praz-
nike i nije imala nikakav religijski 

karakter.
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…Razlozi i pobude za iselja-
vanje bili su različiti, raznoli-
ki i mnogostruki. Svešću sve te 
razloge na one najvažnije kao: 
teško izrabljivanje od strane 
gospodara i veleposednika-ve-
like dažbine, preterani kuluk- 
verska neravnopravnost- kao 
u Kurpfalcu pod Karlom Teo-
dorom koji je zapostavljao pro-
testante-teška privredna situa-
cija.Ponekada su i lični razlo-
zi bili od odsudnog značaja da 
se ljudi odluče na iseljenje.No 
od presudnog značaja je bilo 

vrbovanje od strane emisa-
ra, koji su na sve strane, i po 
varošima i po selima, govo-
rili o velikim povlasti-
cama jozefinske ko-
lonizacije: mno-
gima se to uči-
nilo kao jedini 
mogući spas iz 
teškog položaja 
kao  jedina mo-
gućnost da svojoj 
deci obezbede hleb. 
Bez živog i neumor-
nog vrbovanja, koje su ljudi 
doživljavali kao carev lični po-
ziv, naši preci ne bi mogli da se 
spasu iz svog teškog materijal-
nog  položaja. Videli  smo da 
su vlasti na svaki način nasto-
jale da stanu na kraj iseljenju.
Oni nisu želeli da svoj narod 

prepuste nekim drugim dr-
žavama. Pri tome  su im me-
rila bila različita, u jednoj ze-

mlji se prema celom 
tom pitanju imali 

strožiji odnos,a 
u nekoj drugoj 
opet nešto bla-
ži. Ali iseljenje 
nije moglo da 
bude zaustav-

ljeno, nevolja je 
bila velika, a vr-

bovnici su bili veoma 
revnosni - uz to je nagon za 

samodržanjem   ljudi bio jači 
od svih zvaničnih mera vlasti.

Imovno stanje iseljenika
Johan Ejman nije u svojoj 

knjizi o nemačkim kolonisti-
ma dodirnuo pitanje imovnog 
stanja kolonista.Samo R.Fr.

Kajndl donosi u svojoj Istoriji  
Nemaca u karpatskim zemlja-
ma neke podatke o novčanim 
sredstvima koja su jozefinski 
kolonisti doneli sa sobom iz 
svog starog zavičaja.U ovoj 
glavi ćemo razmotriti imov-
no stanje vrbaskih doseljenika 
na osnovu odgovarajućeg ar-

hivskog materijala.Kao izvore 
koristimo zvanične popise ko-
lonista carskog rezidenta J.fon 
Retlajna u Frankfurtu na Maj-
ni i dvorskog sekretara Rojsa u 
Beču.J fon Retlajn je u godina-
ma kolonizacije, dakle od 1784.
do 1787. stanovao u gostioni 

“Kod zlatnog lava” u Frankfur-
tu na Majni, gde je bilo smešte-
no nešto kao središte cele kolo-
nizacijske aktivnosti.Tu su se 
sabirale sve informacije u vezi 
sa vrbovanjem kolonista. Ret-
ljan je lično pregledao iseljeni-
ke, objašnjavao im uslove koje 
moraju da ispunjavaju iIi  po-

vlastice koje ih očekuju, uno-
sio ih je u listu kolonista i na 
kraju im uručio putne isprave, 
pasoše do Beča.  

 Nastavak u sledećem broju.

Feljton:

Knjiga o Vrbasu
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 izdanju 
Muzejske zbirke Kulturnog centra Vrbas 2014. godine. Treće izdanje Muzejska 
zbirka obezbedila je uz pomoć prenumeranata, naših sugrađana. Knjigu je 
priredio i preveo Tomislav Bekić.

Borba protiv 
iseljavanja od strane 

državnih vlasti

Neophodan prostor 
Vrbas, iako ima razvijen kul-

turni život kroz razne orga-
nizacije,udruženja,preko in-
stitucije Kulturnog centra i 
drugih ustanova, ipak nema 
objedinjenu muzičku scenu, 
iako postoje grupe, razni mu-
zički sastavi, bendovi u gra-
du koji okupljaju uglavnom 
mlade poklonike moderne 
muzike. Oni nema-
ju adekvatan prostor 
za rad.“To je višede-
cenijski problem Vr-
basa, jer u gradu ni-
kad i niko nije hteo 
da shvati, da su uvek 
postojali mladi ljudi, 
grupe, sastavi koji 
su se bavili i bave 
se muzikom, ali za 
to nisu imali nika-
da određen prostor. 
Uglavnom su svira-
li vežbali po svojim 
kućama, nekim po-
drumima... Objedi-
njvanjem ovih gru-
pa i obezbeđivanjem uslova za 
rad u  prostoru novog pozori-
šta,ovaj grad bi bio na dobitku 

“, kaže Momčilo Aleksić, me-
nadžer projekta objedinjava-
nja muzičke scene Vrbasa. Do-

daje, da ova ideja nije od juče, 
na njoj se radi gotovo dve po-
slednje godine,a već je izvesno 
da će  se formirati Umetnički 
savet Muzičke scene grada u 
koji će ući kompetentni  ljudi 
koji će odlučivati, koje grupe 
i sastavi će koristiti novi pro-
stor i pravno će biti uobličeni 
u udruženje „Muzika na kub“, 

koje je već registrovano.U pri-
log ove priče ide činjenica  da 
postoje u gradu i opštini manje 
više poznati muzički bendo-
vi, sastavi i grupe, koji uglav-
nom sviraju modernu muzi-

ku,rok, metal... i sami se sna-
laze u borbi za osvajanje mu-
zičke scene Vojvodine. Postoji  
sastav „Blow“, koji je do sada 
imao i zapažene nastupe  na 
raznim smotrama, dobijao na-
grade i priznanja, nastupao u 
mnogim poznatim klubovi-
ma na ovim prostorima,tu je 
sastav „Hejst“,  “Cen fur cen“, 

„Lif“,“Invejders“,  „Multi gene-
racija“, “Ničim izazvan“ i mno-
gi drugi. Svi oni okupljaju veli-
ki broj mladih, a prostor za rad 
i svirku obezbeđuju sami kako 
znaju i umeju. “Mi  nismo za-
paženi u ovoj sredini i nema-
mo adekvatno mesto za rad. 
Zbog toga sam odlučio da po-
mognem i uključim se u ovaj 
projekat organizacije muzičke 
scene Vrbasa, jer nam  je  svi-
ma neophodan prostor za rad, 
koji bi nam koristio i da bude-
mo dobri muzičari, kao i dobri 
domaćini muzičarima i grupa-
ma koji dolaze u goste kod nas, 
i na ovaj način sasvim sigur-
no, svi mi damo naš puni do-
prinos , muzici i kulturi  gra-
da,“ kaže Marko Aleksić, , PR 
menadžer „Muzika na kub“.                                          

   
                                          Lj.N.

Književna nagrada „Sirmai Karolj“ 

Na svečanosti upriličenoj u 
Gradskom muzeju Vrbasa, iz-
bor laureata obrazložili su čla-
novi žirija Đeze Bordaš i Đula 
Feher Gobi. Nagrada, koja se 
sastoji od plakete, novčanog 
iznosa i zlatnika, uručena je 
Majorovoj supruzi, pošto je 
književnik zbog bolesti bio 

sprečen da prisustvuje dode-
li. Ovogodišnji laureat stva-
ra na mađarskom jeziku. Ro-
đen je u Vrbasu, 1931. godine. 
Svojevremeno je bio i istaknu-
ti političar i dva puta predsed-
nik Veća AP Vojvodine, ali pr-
venstveno je književnik i pu-
blicista. Prvu knjigu objavio 
je 1963. godine, a za poslednju 

„Gledajuću iza sebe na uglu uli-
ce“, zavredio je nagradu „Sir-
mai Karolj“.„Ovo je knjiga o 
nama. U njoj se pominju mno-
ga mesta, a najčešće Vrbas, u 

kom je Major rođen, Kruščić, 
u kom je odrastao, i Novi Sad, 
u kom je proveo najveći deo 
života. Kada ne bi znao pore-
klo autora, čitalac bi lako kroz 
ovo štivo, kroz imena naselja i 
ljudi koje Major pominje, ot-
krio odakle autor potiče. I u 
ovih 14 pripovetki i 40 krat-

kih priča, potvrđeno je njego-
vo stvaralaštvo“, rekao je pred-
sednik žirija Đula Feher Gobi. 
Ova nagrada se inače naizme-
nično dodeljuje autorima koji 
stvaraju na srpskom, odnosno 
mađarskom jeziku. Dodelju-
je se za objavljene pripovetke 
i novele, pošto se i sam Karolj 
Sirmai bavio ovim vidovima 
književnosti. A kako je Sirmai 
živeo i stvarao u Vrbasu i Te-
merinu, i memorijali se naiz-
menično održavaju u ova dva 
grada.                                 A.S.

Nandoru Majoru  
Objedinjavanje muzičke scene Vrbasa
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Ruka tvoje Vojvodine
U okviru humanitarnog pro-

jekta koji u svom imenu ima 
Vojvodinu i Fondacije Novak 
Đoković u saradnji sa RTV u 
Pozorištancu je organizova-
na priredba za 120 mališana 

iz Udruženja “8.april”. Osim 
predstavnika ovih fondacija 
i udruženja, mališanima su 
paketiće delili članovi eki-
pe-glumci Državnog posla.

Impozantne  skulpture

Otvaranjem izložbe Vojimi-
ra Dedeića, vrbaska Galerija 
dala je završnicu ovogodiš-
njem  nizu izložbi koje je or-
ganizovala. Ovom poslednjom 
udarila je snažan pečat impre-
sivnim delima i skulpturama 
vrbaskog vajara Dedeića,koja 
je na otvaranju izgledala snaž-
no, moćno i svetski.To ne čudi, 
poznavoce  bogatog  vajarskog 
opusa, ovog  vrsnog umetnika,  
i isto tako odličnog dugogodiš-
njeg profesora likovne kultu-
re.I ovoj izložbi on je dao jak 
i snažan pečat vešte i iskusne 
vajarske ruke koja kleše impo-
zantne predmete,objekte,ko-
ji su snažni baš onako kako 
jeste i njegova ličnost i sama 
pojava.“Jednako mi je važna i 
ova izložba i radi suda javno-
sti o onome što radim,a i radi 

sebe.Bilo je govora i pre deset 
godina da uradim jednu re-
trospektivu, ali nije bilo pro-
stora i sada se ponudila Galeri-
ja i pozvala me da izlažem“, re-
kao je Dedeić, istovremeno se 
zahvaljujući  Galeriji, kao or-

ganizatoru , i gradu i građani-
ma, sa kojima se, kaže, družio 
i stvarao sve to što je stvarao 

pune četiri decenije.O tome 
kako,koliko i na koji način je 
dao i doprineo likovnoj sceni 
Vrbasa govorila je na otvaranju 
dr Silvia Jelačić, galeristkinja 
KC Vrbas, ističući Dedeićevu 
ljubav prema umetnosti, vajar-
stvu kao najtežoj likovnoj dis-
ciplini,ali i snazi i moći umet-
ničkog izraza kojim  je potpu-
no oslikavao i sebe i svoju lič-
nost u svojim delima.“Zbog 
svega što on jeste,što su njego-
va dela, zaslužio je da se kaže 
da je jedan od najznačajnijih 
predstavnika likovne scene Sr-
bije“,napisala je dr  Jelačić u ka-
talogu za izložbu, koji nosi na-
ziv koji možda najbolje govo-
ri o ovom umetniku „Viteška 
umetnost Vojimira Dedeića“.                                                                                                                          
Lj.N.

Izložba akademskog vajara Vojimira Dedeića 

Novogodišnji projekat u Srbobranu

Kulturno nasleđe
Predstavnici  iz Malog Iđoša na SKGO

Finansiranje kulturnih do-
gađaja i kulturnog nasleđa u 
lokalnim zajednicama bila je 
tema skupa Stalne konferen-
cije gradova i opština (SKGO), 
održanog u Beogradu. Opšti-
nu Mali Iđoš predstavljala je 
član Opštinskog veća zaduže-
na za kulturu  Ksenija Kustu-
dić-Đukić.  Učesnici su pred-
stavili trenutno stanje u kul-
turi, inovativne modele i pri-
mere dobre prakse. Skup su 
vodili i učestvovali predstav-
nici iz ministarstva, iz amba-
sada SAD i Francuske i mno-
gobrojni privrednici. Između 
ostalog, predstavljeni su i na-
čini finansiranja kulturnih de-
šavanja u opštinama. „Skup 
je bio izuzetno koristan. Bilo 
je kvalitetnih učesnika, prisu-
stvovali su ljudi koji su zaduže-

ni za kulturu iz svih opština u 
Srbiji. Predstavljeni su modeli 
finansiranja kulture, i primera 
dobre prakse. Uglavnom je fi-
nansiranje kulturnih događa-
ja bilo pomoću privrednika i 
mnogobrojnih konkursa. Do-
bili smo ideje o načinu finan-
siranja kulturnog nasleđa koje 
ćemo primeniti u našoj opšti-
ni. Ostvarili smo kontakte sa 
predstavnicima iz Bača, Som-
bora i Vrbasai već ugovorili 
sastanke i zajedničke projek-
te“, rekla je Kustudić- Đukić.  
Sastanak je već održan sa Mi-
rom Nedić, načelnicom Ode-
ljenja za društvene delatnosti 
u Vrbasu, povodom  dualnog 
obrazovanja i dogovorena sa-
radnja između ove dve opšti-
ne.                                                 S.K.

Prva smotra recitatora iz 
osnovnih i srednjih škola sa 
teritorije AP Vojvodine, na cr-
nogorskom jeziku, održaće se 
24. decembra u Crnogorskom 
kulturnom centru u Lovćen-
cu. Smotru organizuje CKPD 

„Princeza Ksenija“ iz Lovćen-
ca u saradnji sa Crnogorsko 
dramsko-recitatorskim druš-
tvom iz Vrbasa. Škole su dobile 

pozive, propozicije takmičenja, 
program i formulare za prijav-
ljivanje više odabranih teksto-
va od kojih učenici biraju koje 
će govoriti, a takmičenje je po-
dijeljeno u tri kategorije prema 
uzrastu. Organizatori su zado-
voljni brojem pristiglih prijava, 
interesovanjem i odzivom ško-
la iz više vojvođanskih mesta i 
najavljuju da svi učesnici smo-

tre dobijaju prigodne poklone, 
a pobednici iz sve tri kategori-
je sa svojim nastavnicima, na-
gradno putovanje na Cetinje - 
prestonicu Crne Gore. Crno-
gorski jezik je u opštini Mali 
Iđoš u službenoj upotrebi od 
2010. godine dok u opština-
ma Vrbas i Kula, iako postoje 
zakonski preduslovi, još uvi-
jek nije uveden.

Skulpture i predmeti, odraz višedecenijskog rada vajara Vojimira Dedeića, svetski deluju u 
izložbenom  prostoru u  Galeriji KC Vrbas i pravi su pečat  snažnog umetničkog izraza, ali 
i ličnosti i karaktera samog umetnika.

Recitatori u Lovćencu
Prva smotra recitatora na crnogorskom jeziku

U dogovoru sa direktorkom 
S.Š.”4.juli”, Anicom Gračanin 
Vujadinović, i umetnicima koji 
će pokloniti svoja umetnička  
dela i ostvarenja, oplemeniće 
se i estetski promeniti, ulepša-
ti prostor i ambijent za učeni-
ke  Škole.”Odlučili smo da se 
organizujemo i pomognemo 
u onome u čemu smo najbolji 
i ovom akcijom ćemo obezbe-

diti slike, fotografije u nasleđe 
školi”,kaže Tamara Baranov-
ski, predsednica ULUV-a.Do-
dajući da u ovim teškim vre-
menima treba iskazati huma-
nost, a velika nagrada će nam 
svima biti sjaj u očima genera-
cije učenika, koji će se možda 
pronalaziti u slikovnim priča-
ma umetnika.

Humanitarna akcija
ULUV, Atelje 05 i Foto kino Kluba Vrbas

Otvorena izložba 
“Atelje 05” u Kuli  

 “Svečana nova godišnja po-
stavka” je naziv izložbe otvo-
rene u kulskoj Galeriji 13.de-
cembra. Otvorili su je predsed-
nik  Udruženja “Atelje 05”iz 

Vrbasa, Dragan Simić i Sne-
žana Davidović, kulski gale-
rista. Na izložbi je predstavlje-
no više od  trideset slika, iko-
na, crteža i skulptura autora  

iz Vrbasa i Kule. Ljubitelji li-
kovne umetnosti  imaju pri-
liku da pogledaju umetnička 
dela sa ove izložbe sve do Bo-
žića naredne godine.

Nacionalne  zajednice čestitaju praznike

Srećni predstojeći
Novogodišnji
i božićni praznici!

ЩЕШЛЇВИ
НАИХОДЗАЦИ

ШВЕТА!

Áldott karácsonyi
ünnepeket és boldog
újévet kívánunk!

Веселих та
Щасливих

Різдв’яних свят! 

Poskupeo vrtić
u Vrbasu

Od 16.novembra boravak 
dece u objektima PU „Boško 
Buha“ Vrbas poskupeo je za 
oko 15 odsto. Osim toga  doš-
lo je do promene i  kod korisni-
ka koji su imali pravo na regre-
sirane cene. Puna cena za ce-
lodnevni boravak deteta izno-
si  4.482 dinara, dok za polud-
nevni boravak iznosi  1.449 di-
nara. Korisnicima dečijeg do-
datka, samohrani roditelji i za 
treće dete je regresirana cena 
umesto dosadašnjih 20 odsto 
od pune cene, je 50 odsto od 

pune cene, odnosno 2.241 di-
nara za celodnevni i 724,50 za 
poludnevni voravak.  I dalje 
su oslobođeni plaćanja vrti-
ća deca iz porodica koja osta-
varuju pravo na novčanu so-
cijalnu pomoć, deca bez rodi-
teljskog staranja, deca iz poro-
dica boraca i vojnih invalida, i 
treće dete u porodici ukoliko 
svo troje dece borvi u vrtiću. 
Inače, u svih 12 objekata PU 

„Boško Buha“ upisano je uku-
pno 1344 dece.
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Rođene bebe u OBV

(02.12.) Hasić Aleksandra i 
Balević Željko iz Kule – do-
bili su dečaka; (04.12.) Nađfej 
Jasmina iz Kucure – rodila je 
dečaka, Pinter Andrea i Boldi-
žar Zoltan – dobili su dečaka; 
(05.12.) Zorić Suzana i Pavlo-
vić Mile iz Ravnog Sela - do-
bili su dečaka; (06.12.) Šišari-
ca Andrea i Borislav iz Kule – 
dobili su dečaka; (07.12.) Santo 
Danica i Hardi Mihajlo iz Kule 

– dobili su dečaka; (10.12.) 
Martinović Nataša i Miloš iz 
Lovćenca – dobili su devojči-
cu, Tadić Dijana iz Vrbasa- ro-

dila je devojčicu; (12.12.)Tadić 
Miljana i Kočijašević Sreten iz 

Vrbasa – dobili su devojčicu; 
(13.12.) Slobođanac Marijana 

i Viktor iz Kule – do-
bili su dečaka, Segedi 
Anka iz Ruskog Krstu-
ra - rodila je dečaka; 
(14.12.) Kiralj Valenti-
na i Veličković Ljubo-
mir iz Crvenke – dobi-
li su devojčicu; (15.12.) 
Živanović Stoja i Đura 
iz Bačke Palanke – do-
bili su dečaka; (16.12.) 
Šćepanović Danijela i 
Čabai Ričard iz Vrbasa 

– dobili su devojčicu.

U periodu od 02. do 16. decembra rođeno je ukupno 16 beba, i to 6 devojčica i 10 dečaka.

Novi sugrađani

Oftalmologija na području koje pokriva OBV

Tradicionalnim faktorima 
spoljne sredine, koji nepovolj-
no deluju na očno zdravlje, kao 
što su prašina, vetar, izduvni 
gasovi, vibracije, niske i viso-
ke temperature, poslednjih go-
dina pridružili su se dugotraj-
no gledanje u monitor računa-
ra i ekran mobilnog telefona.  
“Ovi faktori dovode do umo-
ra i naprezanja očiju, što re-
zultira glavoboljama, naroči-
to ako je ekran na udaljeno-

sti manjoj od 50 centimetara. 
Gledanjem u monitor trepta-
nje se smanjuje i dolazi do su-
šenja rožnjače, što stvara ose-
ćaj prisustva stranog tela u oku, 
iritacije i peckanja”, pojašnja-
va dr Mira Lainović, oftalmo-
log u OBV. 

I bez prisustva ovih simpto-
ma, očni vid bi trebalo povre-
meno kontrolisati. U detinj-
stvu su te kontrole poželjne i 
dosta česte. Počev od prvog 
pedijatarskog pregleda kod 
beba radi otkrivanja poreme-
ćaja vida. Kod dece od četvr-
te do šeste godine, u okviru 

sistematskih pregleda, rade se 
pregledi oštrine vida sa pre-
gledom zadnjeg i prednjeg se-
gmenta oka. 
“To je uzrast kada je razvoj 
oka najintenzivniji i najranji-
viji. Tada se otkrivaju i ano-
malije kao što su dalekovidost, 
kratkovidost i astigmatizam. 
Ako roditelji primete da je dete 
razroko, takođe je neophodno 
da se hitno jave oftalmologu. 
Mladi od 17 do 39 godina tre-

balo bi da rade kompletan of-
talmološki pregled svake dve 
godine, pogotovo ako imaju 
pozitivnu porodičnu anamne-
zu na oftalmološka oboljenja”, 
kaže Lainović. 

Osobe starije od 40 godina 
u obavezi su da se pregledaju 
jer kod njih verovatno postoji 
potreba za nošenjem naočara 
za blizinu, ali i zbog ranog ot-
krivanja glaukoma. Oni koji u 
porodici imaju predispoziciju 
na šećernu bolest, hipertenzi-
ju, glaukom, kataraktu, treba 
češće da se kontrolišu. Dijabe-
tičarima je poželjno da posete 

oftalmologa jednom godišnje, 
a ako nemaju kontrolisan šećer, 
da to učine dva puta u godini. 
“Na genetiku ne možemo uti-

cati, ali nije tajna da neke na-
mirnice pomažu našem vidu. 
U njima se nalaze minerali, vi-
tamini, antioksidanti i druge 
biološki vredne materije, po-
put vitamina A,C, E, omega 3 
masne kiseline, kompleks vi-
tamina B”, savetuje dr Mira 
Lainović.

U grupu namirnica koje po-
mažu kvalitetu vida, oftalmo-
log vrbaske Bolnice ubraja šar-
garepu, kajsije, jaja, tamno bo-
bičasto voće, kupine, ribizle, 
crne sorte grožđa. Od povr-
ća to su zeleno lisnato povrće, 
brokoli, spanać, kupus, beli i 
crni luk. Posebno je korisna 
riba, losos, tuna, sardine, ba-
kalar, skuša, jer sadrže ome-
ga 3 masne kiseline. Bademi, 
orasi, kikiriki takođe se pre-
poručuju. Izbegavanje slatkiša, 
džemova, belog šećera, svođe-
nje kafe i čajeva na najmanju 
moguću meru, smatra se jed-
nako bitnim. 

Prihvatanje mera koje save-
tuju lekari, zaista može da do-
prinese da se vid sačuva i u po-
odmaklim godinama i da se iz-
begnu oftalmološka oboljenja. 
Decu najčešće pogađaju infek-
cije oka, alergije, problemi sa 
prohodnošću suznih kanala i 
stabizam. Kod odraslih su naj-
zastupljenije katarakta, glau-
kom, degeneracija žute mrljre 
i retinopatija, pokazuje prak-
sa u OBV.              A. Semakin

Imajte u vidu zdravlje očiju
O najčešćim oftalmološkim oboljenjima, naslednim faktorima, načinima da se sačuva zdrav-
lje očiju, razgovarali smo sa dr Mirom Lainović, oftalmologom Opšte bolnice Vrbas. 

Humanost
ispred svega

U Vrbasu dodeljene plakete 
dobrovoljnim davaocima krvi 

Na posebnoj svečanosti u 
zgradi opštine Vrbas uruče-
ne su plakete i zahvalnice Cr-
venog krsta Srbije dobrovol-
njim davaocima sa područja 

ove opštine. Među njih osam-
desetak bilo je prilično onih 
koji su krv dali više od 35, 50, 
75, pa i 100 puta. Iako je svako 
dobrovoljno davanje krvi izu-
zetno human gest, plaketu je 
dobio i Rajko Kuzmanović iz 

Zmajeva, koji je jedini od pri-
sutnih ovu dragocenu tečnost 
dao sto puta. 
„Volim da pomognem dru-
gima, ali mnogo i ne razmiš-
ljam o tome da sad ja spaša-

vam nekoga. Prosto je to kod 
mene postalo tradicija. To nam 
je, u neku ruku, i porodično 
jer su i stric i otac bili dobro-
voljni davaoci. Krv dajem od 

srednje škole, a sada mi je 54. 
godina“, upoznao nas je Rajko 
Kuzmanović. 

Crveni krst vodi se načelom, 
i čuvenim rečima Duška Ra-

dovića, „Vaše malo može biti 
mnogo  onima koji nemaju 
ni malo“. Ovo načelo poseb-
no se odnosi na dobrovoljno 
davalaštvo krvi koje je, kako 
je objasnila Tatjana Gluščević, 
sekretar Crvenog krsta Vrbasa, 
u našoj zemlji besplatno, do-
brovoljno i anonimno.

Doktor Mirjana Nakov ista-
kla je da je promocija dobro-
voljnog davalaštva u opisu po-
sla Crvenog krsta, ali da je i 
Svetska zdravstvena organi-
zacija strategiju bezbedne krvi 
svrstala u red svojih central-
nih strategija. 
„Zahvaljujem se Crvenom kr-
stu Vrbasa što predano promo-
više davanje krvi, ali se svaka-
ko zahvaljujem, u ime Službe 
za transfuziji krvi i krvnih de-
rivata i u svoje lično ime, da-
vaocima koji svojim činom po-
mažu u spašavanju života i le-
čenju bolesti“, rekla je dr Na-
kov iz Opšte bolnice Vrbas. 

Dodelu su pratili i nagrađe-

ni likovni i literarni radovi na-
stali na temu „Krv život znači“. 

                                           A.S.
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ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА / МАНИФЕСТАЦИЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 2017. 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 2017-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. 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 2016.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 2017. 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  13. децембра 2016.год  до 30. децембра 2016.год                                                                                    Председник општине, Милан Глушац

ЈАВНИ КОНКУРС 
  

За расподелу средстава из буџета општине Врбас за 2017. годину за суфинансирање потреба у области спорта
Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Врбас за 2017. 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 2017. 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 13. 12. 2016  до 30. 12. 2016. године. 
Непотпуне, неблаговремене,  непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.
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. Пријавее спортских клубова који нису наменски утрошили и оправдали средства добијена Конкурсом за 2016. годину, неће бити разматране.
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 2017. годину
                                                                                                                                                                                                                                      Председник општине, Милан Глушац
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ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  И  ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, 
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС У 2017. 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 2016.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. 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 2016.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 2017. 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 13. децембра 2016.год  до 30. децембра  2016. год                                                                                 Председник општине, Милан Глушац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 8 СЕОСКИХ КУЋА 

СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ
 
Општина Мали Иђош обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, 
стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које 
живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у 
приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све 
према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
при куповини 8 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени 
програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 05. Јануара 2017.г. 
године на огласним таблама општине Мали Иђош и месних заједница општине и на интернет презентацији општине Мали 
Иђош и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs. 

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште 
на територији општине Мали Иђош  кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској 
противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу 
до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује 
сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину 
сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину 
сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана 
у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање. 

Jавни позив траје од 05. јануара 2017. године до 19.фебруара 2017. године. 
Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 024/730-010, локал 102 или код 
повереника за избеглице, адреса Главна 32,  Мали Иђош, канцеларија брoj 2.
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На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 
пакета грађевинског материјала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру регионалног стамбеног програма Потпројекат 5 – грађевински материјал 
и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Правилник), број 561-6/2016-01, од 21.новембра 2016, 
а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног 
стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5) и Уговором о 
гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученог 
између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“, д.о.о.(у даљем тексту: 
ЈУП) и општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру регионалног стамбеног програма Потпројекат 5 – грађевински 
материјал и именовању службеника одговорног за контролу квалитета (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 12. 
децембра 2016. године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 15  ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 5 РЕГИОНАЛНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

Предмет јавног позива је додела најмање 15 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији 
Општине (у даљем тексту: Помоћ).
Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, и то у 
минималном износу од 4.500 евра, односно у маскималном износу до 9.000 евра, све у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан конверзије, по породичном домаћинству.
Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију 
носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, 
уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација, фасаде и 
друге радове неопходне за довршетак градње или адаптацију којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне 
животне услове за употребу и становање.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, могу 
остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, 
без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:  

- избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и 
- угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла 
или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.
Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији 
Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником.     
                                                                                                               
Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Мали Иђош, 
најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине Мали Иђош или путем поште на адресу: Општинска управа Мали Иђош,  ул. 
Главна бр. 32, 24321 Мали Иђош     са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат 5 -  грађевински материјал.”
 
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 12. јануар 2017. године.

Број: 561-7/2016-03 
Комисији за избор корисника
У Малом Иђошу, 12.12.2016.г.



Dostava: 061 15 40 736Radno veme: 6:30 do 15:00

Пиће добродошлице и комплет вечера, у атмосфери за 
коју ће се побринути “Мозаик бенд”, кошта 3.300 динара 
за црвену и плаву салу, капацитета до 100 места. Дан 
касније организује се реприза дочека Нове године по цени 
од 600 динара. ЦФК је својим гостима за новогодишње 
празнике обезбедио једнодневне и дводневне аранжмане 
који укључују и смештај у собама објекта. Цена 
једнодневног аранжмана за једну особу 5.900, а за две 
особе 11.800. У њему су укључени дочек Нове године у 
ресторану, ноћење, доручак и гратис дневни одмор до 
18.00 часова. 
Цена дводневног аранжмана за једну особу је 8.100 
динара, а за две особе 16.200 динара. Он подразумева 
дочек Нове године у ресторану, две ноћи у смештају са 
укљученим оброцима, као и коришћење сауне, базена и 
осталих спортских садржаја установе.


