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На седници СО расправа о разрешењу
и именовању директора ДЗ

Др Раде Остојић
вд директор ДЗ
„Др Ђорђе Бастић“

Информатор општине Србобран

Szenttamási Közlöny

У посети установама у којима се окупљају припадници
мађарске националности

Добра сарадња и подршка

Руководство општине Србобран, Радивој Парошки, председник општине, Аранка
Бергел, помоћница председника, Радивој Дебељачки и Беата Фодор Сабадош,
чланови Општинског већа, као и Брашњо Нандор, одборник СО Србобран, обишли
На последњој седници Скупштине општине Србобран су 1. фебруара друштва и установе у којим се окупљају или их похађају припаднидонето је низ значајних одлука. Између осталих усвоје- ци мађарске националности. Они су посетили Спомен кући Гион Нандора, вртић
на је Одлука о ангажовању екстерне ревизије завршног
“Бамби”, Предшколске установе „Радост“, и Завичајну кућу.
рачуна буџета општине Србобран за 2017. годину, као и
Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Друштва У Спомен кући Гион Нан- дора у будућности постане и зора и врата на овом објекту,
са ограниченом одговорношћу “Одмаралиште Србобран” дора госте су дочекали Деже место погодно за туризам у а следи и сређивање систеи утврђивању висине накнаде за њихов рад. Подршку Немет, председник Култур- области културе, место које ма грејања. Такође, локална
већине, добио је и Годишњи програм пословања Јавног ног центра „Гион Нандор“, посећују љубитељи нашег ве- самоуправа учествује у унакомуналног предузећа “Градитељ” за 2018. годину. Након др Харгита Футо, координ- ликог писца, његовог дела и пређењу рада Предшколске
извештаја о стању у примарној здравственој заштити, у торка литерарних конкурса литературе уопште“, рекао је установе, обезбеђено је око
коме се, између осталог, наводи да ДЗ „Др Ђорђе Бастић“ Културног центра, и Ласло
није испунио план деловања у последњем кварталу прет- Парацки, уредник портала
ходне године, смењена је директорка др Светлана Рајак. У szenttamas.rs. Приликом поизвештају се наводи и да је део средстава за реализацију сете, председник Парошки је
усвојених пројеката унапређења квалитета рада остао подсетио да је управо 1. Фенеутрошен, а поједини програми који су осмишљени у бруара рођен Гион Нандор,
циљу заштите и контроле здравља грађана, нису спрове- што је, како је нагласио лепа
дени према договореном плану. Нестручно спровођење прилика за посету Спомен
акције скринига која је финансирана од стране локалне кући. „Овај културни ценсамоуправе, ненаменско трошење средстава, неиспуњење тар ради веома добро на неплана реконструкције ДЗ, неадекватна сарадња са локал- говању мађарског културног
ном самоуправом,нарушени међуљудски односи само су наслеђа, језика и традиције,
У посети Спомен кући ГН
неки од пропуста који су довели у питање квалитет ус- и желели смо да видимо шта
луга примарне здравствене заштите. Стога је након њене можемо да учинимо да се и Парошки. Приликом оби- 500.000 динара за куповину
смене именован нови вршиоц дужности директора ДЗ такав рад унапреди. Наста- ласка вртића представници намештаја, док се на једном
’’Ђорђе Бастић’’дугогодишњи стоматолог у овој здрав- вићемо разговоре у потрази локалне самоуправе напо- објекту завршава и пројекат
за моделима сарадње, а до- менули су да је Национал- доградње којом ће се добиственој установи др Радивој Остојић.
такли смо се и могућности ни савет Мађара обезбедио ти још 100 квадратних метада Спомен кућа Гион Нан- је 10.000 евра за замену про- ра простора.

Körbejárta a települést az önkormányzat delegációja

Подршка пројектима

Средстава oд 3.650.000 и мањинских права. При- висок степен успешности у сти базирају на усвојеним годину за социјална давања
динара биће додељена по оритет за доделу средста- реализацији програма рада стратешким документима буџетом је планирано преко 70 милиона
конкурсу за подстицање ва ће имати
динара. У питању
програма или недостајућег удржења која:
су средства која се
дела средстава за финан- располажу кадиректно преносирање пројеката које реа- пацитетима за
се корисницима
лизују удружења, а који су р е а лиз а цију
као што су Дом
од јавног интереса у обла- пројеката уз
здравља и Центар
сти социјалне и здравстве- р е ф е р е н ц е
за социјални рад,
не заштите и осталих удру- које поседују,
жења - у области заштите своје пројекте
и удружења као
животиња, подстицање и усмеравају ка
што је „Бисер“. У
првом кварталу
развој привредних делатно- већем броју
овим конкурсом
сти (туризам, пољопривре- к о р и с н и к а ,
средства су нада, занатство, стари и ретки могу да обемењена и за удрузанати, задругарство), за- збеде мерљиве
штита потрошача, заштита резултате у односу на пред- и пројеката, своје програм- на локалном и национал- жења која се баве и другим
и промовисање људских ложене трошкове, имају ске и пројектне активно- ном нивоу. Иначе, за 2018. областима
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Ефикаснија сарадња у доношењу одлука о усмеравању новаца пореских обвезника

Програм реформе пореза на имовину

Општина Србобран једна је од 45 општина из целе Србије која је одабрана за реализацију пројекта “Програм реформе пореза на имовину - подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе“, који финансира Влада Швајцарске, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством финансија.
Пројекат „Програм реформе пореза на имовину - подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе“, био је повод за састанак руководства

целарије за развој и сарадњу фраструктурне пројекте који них општина које у највећој кације са грађанима у доВладе Швајцарске, која спро- ће бити корисни за све ста- мери буду повећале обух- ношењу одлука где трошиводи пројекат. Према њеним новнике општине. Кроз овај ват пореза на имовину, без ти новац пореских обвезречима бољим и реалнијим
нивоом наплате биће превазиђени многи проблеми

Грађани морају знати како се троши њихов новац
„Грађани морају знати како се троши њихов новац. Буџет
општине Србобран већим делом је састављен од пореза који се убира овде и грађани онда требају знати
где се усмеравају та средства. Приликом израде буџета транспарентно смо покушали да представимо наш
план, а сада је сваком грађанину доступан водич кроз
буџет, како би све било јавно. Кроз овај пројекат и ангажман пописивача на терену, склопићемо праву слику о вредностима које се опорезују, али неће бити повећања пореске стопе, што је важно. Плаћање пореза
је патриотска обавеза свих нас, а оно што следи касније, употреба средстава пореских обвезника, је посебна одговорност за оне који то чине. Ту треба успоставити обострано поверење и верујем да ће овај пројекат
и томе допринети“, рекао је Парошки.

Употреба средстава пореских обвезника мора бити транспарентна

програм општини Србобран увећања пореске стопе, биће ника. Према речима предобезбедиће се и ангажовање посебно награђене. Тих пет седника општине Парошког,
додатних сарадника на по- општина поделиће награду ради се о програму који би
словима ажурирања пода- од милион франака од Вла- требао да обезбеди бољу натака база пореских обвез- де Швајцарске, с тим што но- плату пореза на имовину и
ника. Крајем марта треба вац мора бити утрошен на успостављање садржајније
да крене прва фаза пројек- инфраструктурне пројекте. и ефикасније сарадње у прота, која подразумева ажури- Такође, мериће се и компо- цесу доношења одлука где и
општине, на челу са председ- који егзистирају у локалним рање база података, за шта нента „добро управљање“, како трошити новац пореником Радивојем Парошким, самоуправама, а прикупље- ће бити ангажовани попи- што значи успостављање ских обвезника.
са Јеленом Холцнгер из Кан- на средства улагаће се у ин- сивачи. Пет првопласира- најбољег начина комуни-

Билтен у циљу недељног информисања привредника и пољопривредника

Конкретна подршка

Канцеларија за локални економски развој унапредиће Билтен за привреднике и пољопривреднике, који се већ израђује у циљу недељног информисања грађана који се баве привредом и пољопривредом са свим расписаним позивима и конкурсима, на којим могу добити конкретну подршку за своје бизнис планове и идеје.
Покрајински секретаријат локални економски развој трибуцију Билтена, редовно привредним газдинствима, ни економски развој и доза регионални развој, међу- општине Србобран, заједно буду информисани о свим а у случају да се неко не на- стави своју адресу да би дорегионалну сарадњу и ло- са сарадницама, предста- расположивим конкурсикалну самоуправу, одобрио вио је програм реализације ма, подршкама и позивима. Обезбеђено 100 милиона кроз десетине пројеката
“Електронским путем
достављамо све вред- Захваљујући подршци Покрајинског секретаријата за
не и важне информа- регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
ције из ових области, самоуправу и Покрајинској влади општина Србобран
а за привреднике и успела је да реализује многобројне пројекте. КЛЕР је уз
пољопривреднике је подршку локалне самоуправе и залагањем председника
то веома значајно, јер општине и чланова Општинског већа, успео да општиљуди немају времена ни Србобран обезбеди 100 милиона динара кроз десетида претражују све ин- не пројеката, а издвајање из буџета општине износило
формације. Овако на је додатних 60 милиона динара. “Као важан посао изједном месту имају двајам обезбеђивање новца за израду пројектне докусве што им је потреб- ментације за изградњу функционалније канализације
но, чак се често изне- у индустријској зони, што нам је веома важно за принаде колико средста- влачење инвеститора. Такође, очекује нас и измена Лова им је на распола- калног плана економског развоја и израда нове СтраТим КЛЕР-а
гању уколико испуне тегије развоја малих и средњих предузећа, јер сматраје општини Србобран Проје- овог пројекта и том прили- одређене услове и видимо да мо да је то будућност и смер у ком треба да се развија
кат за унапређење радних и ком истакао да се реализа- су веома задовољни овом ус- општина Србобран. Наше је да направимо што боље усуправљачких капацитета у цијом овог пројекта ствара лугом. За дистрибуцију Бил- лове за њихово отварање и развој”, рекао је Дебељачки.
јединицама локалне само- прилика да сви заинтере- тена користи се база податауправе. Радивој Дебељачки, совани пољопривредници ка о привредним друштви- лази у овој бази, треба да се бијао информатор”, рекао је
руководилац Канцеларије за и привредници, кроз дис- ма, предузетницима и пољо- јави Канцеларији за локал- Дебељачки.

3

22. фебруар 2018.

СРБОБРАНСКИ ИНФОРМАТОР

Обележена слава Културно уметничког друштва “Бард”

Велика свечаност

Многобројна публика и гости сваке године окупе са на обележавању великог празника Светог Саве. То је слава КУД-а “Бард” који је и овога пута
припремио величанствен програм.
Пуна хала спортског цен- сатном програму. Како и до- наш србобрански ‘Бард’, који ко дуго, а трајемо од 1985. ству. “Желим КУД-у ‘Бард’ да
тра на највећем културном ликује свечаност је почела је поносни домаћин праз- Велико хвала нашем пр- још дуго траје и дас сви члановања вели- вом председнику Миодра- нови још више чувају традиког светитеља, гу Велицком,Буразу,који је цију српског народа и да допох ва љу јемо
и њихову добру сарадњу са
мајком црквом
и нека постоје
што више година“, рекао је
свештеник. Честитке је упутила и Зоранка Парошки,
председница
УО КУД „Бард“,
са жељом да
Бројни учесници
ово друштво
догађају у Србобрану који традиционалним обредом, буде још многобројније.
се одржава сваке године ломљењем славског колача. „Свим нашим члановима
Обележена слава
на дан Светог Саве што је На самом почетку све је по- желим срећну славу, да буи слава Културно уметнич- здравио свештеник који није демо још многобројнији, да својим радом и залагањем принесу да се културно стваког друштва “Бард”. На сце- крио задовољство због вели- нам програми буду још ква- оставио неизбрисив траг у ралаштво Срба не заборави
ни је било стотину члано- ког броја учесника програма литетнији и да трајемо још стварању и развоју КУД-а и да се ојача”, рекао је Пава свих узраста. Наступао као и публике која је зајед- дуго година. Захваљујемо се „Бард“. Први човек општи- рошки изражавајући задоје Градски хор, оркестар као но са овим друштвом дошла првенствено општини Ср- не, Радивој Парошки је ре- вољство, што већ по ко зна
и представници и чланови да обележи славу. „Ова све- бобран на неизмерној подр- као да КУД-у ‘Бард’ дослед- који пут ‘Бард’ окупља вели“Барда”. Публика је имала чаност достојна је прославе шци у нашем раду која нам но представља општину Ср- ки број људи.
прилику да ужива у више- Светог Саве. Похваљујемо омогућава да трајемо толи- бобран у земљи и иностран-

Körbejárta a települést
az önkormányzat delegációja

Szenttamási önkormányzati delegáció látogatott február
1-jén azokra a helyekre, ahol
a magyar nemzetiségű polgárok, gyerekek, fiatalok tartják
összejöveteleiket. A delegáció
tagjai Radivoj Paroški polgármester, Bergel Aranka polgármestersegéd, Radivoj Debe-

ljački és Szabados Fodor Beáta a községi tanács tagjai, valamint Branyó Nándor képviselő
először a Gion Nándor Emlékházba, azt követően a tuki Barbie óvodába látogattak, majd a

Финансирање пројеката
из области културе

Papp Pál utcában lévő tájházat
keresték fel.
A Gion Nándor Emlékházban a községi delegációt Németh Dezső, a Gion Nándor
Kulturális Központ elnöke,
dr. Horváth Futó Hargita, a
Gion Nándor Emlékház kulturális programjainak és iro-

született. Ez a kulturális központ nagyon sokat tett azért, Комисија за доделу сред- друштвима и организацијаhogy az író emlékét, a magyar става за финансирање/су- ма које се баве културом.
irodalmat, kultúrát, hagyomá- финансирање пројеката из „У првом кварталу највише
nyokat és az összes ehhez kap- области културе и уметно- средства издвојено је за две
csolódó, itteni kulturális örök- сти донела је одлуку о рас- велике манифестације које
séget megőrizze, ápolja és to- подели средстава за први се одржавају почетком годиvábbadja az ifjú nemzedék- квартал 2018. године. Пре- не, а то су Светосавски конnek. Nagyon szerettük volna ма одлуци, финансијски церт и Музика наших пре-

dalmi pályázatainak koordinátora és Paraczky László, a
szenttamás.rs hírportál szerkesztője fogadta.
‒ Jelentős nap ez a mai, hiszen
Gion Nándor február 1-jén

ће бити подржано девет дака. Обе манифестације
пројеката које је предложи- окупљају јако велики број
ло осам КУД-ова, удружења грађана и изузетно су знаи организација које се баве чајне културне манифестакултуром. Биће подељено ције“, рекао је Парошки и
укупно 1.493.400 динара. напоменуо да је културни
Према речима председни- живот општине Србобран
ка општине, Радивоја Па- изузетно богат и да се рурошког, за ову годину буџе- ководство општине труди
том је предвиђено преко 34 да подржи све пројекте из
милиона динара за подрш- области културе.
ку културно - уметничким

első kézből megtudni, mit tehet az önkormányzat, hogy ez
a munka továbbra is jó ütemben haladjon ‒ magyarázta a
látogatás célját Radivoj Paroški.
P.L.
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34. Кобасицијада у Турији - Кобасица за Гиниса дуга 2.034 метра

Туриjски бренд познат у свету
Овогодишња Кобасицијада била је једна од најпосећенијих до сада. Турију је посетило преко педесет хиљада људи. Фешта је трајала три дана,
од 16. до 18. фебруара, а најдужа кобасица на свету продата је за мање од два сата. Генерални покровитељ манифестације била је општина
Србобран. Након манифестације локална самопурава донирала је одређену количину кобасица Црвеном крсту општине Србобран.
Сунчан викенд у Турији, уз с душом – љубав је главни басицу и направили од ње Слатка кобасица - Међу давци из Змајева имали
звуке тамбурице и мирис пе- састојак“. Најдужа кобасица бренд. Сви који једном дођу шпецијама Кобасицијаде су на штанду разне врсте
код нас на коб а с и ц и ј а д у,
сваке године
се враћају“, рекао је Парошки.
Гости из свих
крајева земље и
иностранства,
удружења која
су годинама гости ове манифестације стигли су из Словеније, Мађарске,
Конференција за штампу окупила десетине медија
Хрватске, БоМетар кобасице 500 динара - све продато за два сата
Готово сви медији били су присутни на туријској Ко- сне и Херцегобасицијади. Председник општине Србобран, Радивој вине имали су прилику да била је на једном штанду специјалних,али правих
Парошки изразио је задовољство због великог инте- до касних вечерњих сати на- и слатка кобасица од дуња, француских сирева који су
ресовања за ову манифестацију, а председник удру- кон смењи- Такмичење у прављењу кобасица
жења туријске Кобасицијаде, Мирослав Атанасковић, вања мнозахвалио се на подршци, најпре општини Србобран, г о б р о ј н и х По први пут ове године, одржано је и такмичење у прављењу свежих
а затим и многобројним спонзорима. Новинарима се КУД-ова, да кобасица. Такмичари су добили по пет килограма свежег млевеног
представио гост из Хрватске, др.сц. Марио Братулић, уживају и меса, и десет метара танког црева. Било је пријављено доста екипа,
председник општине Свети Петар у Шуми, где се одр- на концерту а све направљене кобасице, како су проценили дегустатори, биле су
Џенана Лон- укусне. Жирију није било лако.
жава слична манифестација, али сајамског типа.
чаревића. И
чених, куваних, димљених која је продавана на метар, следећег дана, у недељу, у Ту- на штанду чији је продавац се продавали по цени од
кобасица, привукао је на 34. по 500 динара, „планула“ рији је било живо. Гостију је, стигао из Титела. Како су ове 2.300 до 4.900 динара по кије за мање али и продаод два сата. ваца са раз- Снажна подршка локалне самоуправе
Манифеста- ним ђа ко- ’’Кобасицијада представља препознатљив бренд који је нашао своје
цију је отво- нија ма на место на туристичкој мапи Србије, Кобасицијада има потенцијал
рио председ- тезгама, и и енергију да уз помоћ локалне самоуправе утиче на развој туризма,
ник општи- даље било са пољопривреде и укупне привреде општине Србобран. Својом дугоне Србобран, свих страна. годишњом традицијом сваке године привуче све већи број туриста
Радивој Па- Бидермаје- како из земље тако и иностранства. Општина Србобран препознала
рошки, по- ри од црве- је значај ове манифестације и настојаће да и наредних година као и
желевши до- не папричи- ове у потпуности финансијски подржи њен даљи развој и напредак.
бродошлицу це - Орги- Млади људи са новим идејама, јасном визијом и енергијом коју носе
свим гости- налани бу- са собом, радиће на даљој афирмацији Кобасицијаде, а локална сама. „На овај кети црвене моуправа наставиће да има пружа снажну подршку као и до сада’’, исвелики дан папричице такао је Радивој Парошки.
за Ту рију, с па ков а н и
Кобасице на разне начине
када каже- у виду већих и маних би- кобасице прошле у конку- лограму. Међутим, гужва је
Кобасицијаду госте из раз- мо да је Турија центар света, дермајера продавани су на ренцији са туријским није била велика на овом штанду,
независно од цена јер се проних крајева Србије, али и желим да искажем дивљење, штанду којије стигао на ту- тешко предпоставити.
иностранства. Манифестација је почела у петак наступом бројних КУД-ова и
концертом локалног бенда
„Банда дрвена“. Централна
манифестација одржана је у
суботу, када је тачно у подне изнета најдужа кобасица
на свету од 2.034 метра, коју
су турински месари правили два дана и две ноћи. Кажу
мајстори ове кобасице да је
„100% органска, без адитива, прави се од свињског
Наступала бројна културно-уметничка друштва
меса, додаје се бели лук,
црвена паприка, со и бибер, свим људима одавде, који су ријску Кобасицијаду из Ку- Гужва око француских давао прави, крављи и козји,
сирева - Усред Турије, про- али француски сир.
а најважније је правити је 34 године стварали ову ко- пусине код Сомбора.

