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На по след њој Оп штин ског ве ћа у 
Ру ми усво јен је На црт из ве шта ја о 

из вр ше њу бу џе та у пр вих шест ме се ци 
ове го ди не. Укуп ни при хо ди и при ма-
ња у том пе ри о ду из но се  не што ви ше 
од 848 ми ли о на ди на ра, што је 42,71 
од сто у од но су на палн бу џе та за ову 
го ди ну од 2,169 ми ли јар ди ди на ра. Та-
ку ћи при хо ди оства ре ни су у из но су од 
842 ми ли о на ди на ра, ско ро шест ми ли-
о на оства ре но је од про да је не фи нан-
сиј ске имо ви не, а за ду же ња ни је би ло, 
обра зло жи ла је На да Ба раћ, из Оде-
ље ња за фи нан си је, при вре ду и по љо-
при вре ду. Укуп но оства ре ни при хо ди 
и при ма ња са пре не тим не у тро ше ним 
сред тви ма из но се 1,043 ми ли јар де ди-
на ра, од но сно 46,42 од сто од пла на.

- Рас хо ди су из вр ше ни у из но су од 
884 ми ли о на ди на ра, што је 39,35 од-
сто од пла на. Те ку ћи рас хо ди су 639 
ми ли о на ди на ра, из да ци за не фи нан-
сиј ску имо ви ну 228 ми ли о на ди на ра, 
а 6,9 ми ли о на ди на ра су из да ци за от-
пла ту глав ни це ду га. По сло ви ста но ва-
ња и за јед ни це има ју нај ве ћи про це нат 
из вр ше ња бу џе та, од но сно 47 од сто, 
со ци јал на за шти та 43,71 по сто, спорт, 
кул ту ра и ве ре 40,55 по сто и обра зо ва-
ње 38,73 од сто,ре кла је На да Ба раћ.

Нај ев ћи про це нат из вр ше ња бу џе-
та, ка да су у пи та њу ка пи тал ни про јек-
ти, је  спорт ској ха ли од пре ко 99 од сто 
за по ста вља ње мул ти функ ци о нал не 
под ло ге у ве ли кој са ли. Исти про це-
нат у из вр ше њу бу џе та оства рен је 
при ли ком са на ци је са о бра ћај ни ца у 
Бу ђа нов ци ма, а ско ро сто про цент но 
је из вр шен бу џет при ли ком по ста вља-

ња јав не ра све те у Рад ној зо ни Рум ска 
пе тља, као и из град ња пе шач ко би ци-
кли стич ке ста зе из ме ђу Жар ков ца и 
Пу ти на ца. То зна чи да су ови по сло ви 
ско ро у пот пу но сти ис пла ће ни. Нај ве ћи 
ин ве сти ци о ни по ду хват у Ру ми ове го ди-
не, а то је ре кон струк ци ја Глав не ули це, 
бу џет ски је ре а ли зо ван са 49 од сто.

Оп шти на Ру ма ове го ди не мо же 
би ти за до вољ на са сред стви ма ко ја 
су при сти гла са ви ших ни воа вла сти, 
по себ но за ка пи тал не про јек те, ме ђу 
ко ји ма је нај зна чај ни ја већ по ме ну та 
ре кон струк ци ја Глав не ули це. 

-Укуп но при мље ни тран сфе ри са 
ви ших ни воа вла сти су 276 ми ли о на 
ди на ра и то: те ку ћи на мен ски тран-
сфе ри од ре пу бли ке у из но су од 2,6 
ми ли о на ди на ра, те ку ћи на мен ски 
тран сфе ри од по кра ји не око 21 ми ли-
он, не на мен ски тран сфе ри од по кра-
ји не 77 ми ли о на ди на ра, а ка пи тал ни 
на мен ски тран сфер од АП Вој во ди не 
175,5 ми ли о на, ко ји се нај ве ћим де лом 
од но си на Глав ну ули цу, док стра них 
до на ци ја и за ду же ња ни је би ло, обра-
зло жи ла је На да Ба раћ.

Од лу ком о про ме ни бу џет ске апро-
при ја ци је, опре де ље но је да Уста но ва 
спорт ски цен тар пре ра спо де ли сред-

ства у из но су од 500.000 ди на ра за по-
тре бе објек та ба зе на.

- Пре ра спо де лу им омо гу ћу је За кон 
о бу џет ском си сте му и ви си ни до 10 од-
сто. Они су под не ли зах тев да се сред-
ства пре а спо де ле са по зи ци је згра де 
и гра ђе вин ски објек ти. Не до ста ју им 
сред ства за услу ге по уго во ру, од но сно 
за аген ци ју за обез бе ђе ње и спа си о це 
и про мо тив ни ре клам ни ма те ри јал у 
из но су од 200.000 ди на ра и 300.000 ди-
на ра за ма те ри јал, нај ве ћим де лом за 
на бав ку хе миј ских сред ста ва за одр-
жа ва ње хи ги је не во де и ба зе на, што 
укуп но чи ни 500.000 ди на ра, ре кла је 
Ма ри ја на Ко лон џи ја из Оде ље ња за 
фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду 
Оп штин ске упра ве у Ру ми. 

Оп штин ско ве ће до не ло је од лу ку о 
фи нан сиј ској по мо ћи Дра га ни Про тић 
из Ни ки на ца у из но су од 30.000 ди на-
ра за уво ђе ње елек трич не енер ги је, 
да та је са гла сност оп штин ском Јав ном 
пра во бра ни ла штву на за кљу чи ва ње 
ван суд ских по рав на ња за ује де па са 
и ма ча ка лу та ли ца, усво јен је пред лог 
Од лу ке о до но ше њу смер ни ца за из ра-
ду Пла на ка пи тал них ин ве сти ци ја у на-
ред не че ти ри го ди не као и две од лу ке 
по ко ји ма се oпш тина оба ве зу је да ће 
фи нан сиј ски уче ство ва ти у ре а ли за ци-
ји про је ка та у обла сти во до снаб де ва-
ња за ко је ће пу тем кон кур са ве ћи из-
нос опре де ли ти По кра јин ски се кре та-
ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство. С.Бе ло тић

Ди рек тор Оп ште бол ни це Срем-
ска Ми тро ви ца др Жив ко Вр цељ, 

спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је, на про-
шло не дељ ној кон фе рен ци ји за но ви-
на ре пред ста вио је ре зул та те ра да ове 
уста но ве у прет ход ном пе ри о ду и но ву 
ме ди цин ску опре му, а го во рио је та ко-
ђе и о по те шко ћа ма са ко ји ма се Бол-
ни ца су сре ће у свом ра ду и на чи ни ма 
на ко ји се оне пре ва зи ла зе.

- За хва љу ју ћи на по ри ма по кра јин-
ске вла де и по кра јин ског се кре та ри ја-
та за здрав ство, на ша Бол ни ца је у пр-
вој по ло ви ни ове го ди не до би ла но ву 
ме дин ску опре му. Пре не ко ли ко да на 
до би ли смо но ви ЦТ апа рат ко ји ће по-
че ти да ра ди за де се так да на, а у то ку је 
и на бав ка два но ва сте ри ли за то ра ко ји 
би тре ба ли сти ћи за око ме сец до ме-
сец и по да на. По сто је ћи ЦТ апа рат је 
био стар и стал но се ква рио, на ње го ву 
по прав ку то ком про те кле две го ди не 
по тро ше но је ско ро пу них осам ми ли-
о на ди на ра, од че га су 6,6 ми ли о на ди-
на ра би ла сред ства по кра јин ске вла де. 
На јун ском кон кур су по кра јин ске вла де 
до би ли смо но ви ла па ра скоп ски стуб 

за хи рур ги ју, ко ји ће олак ша ти ла па-
ра скоп ске опе ра ци је у на шој Бол ни ци. 
Ина че, ми смо по ла па ра скоп ској хи-
рур ги ји јед на од по зна ти јих бол ни ца у 
Ср би ји, а ње ном раз во ју нај ви ше је до-
при нео др Го ран Ивић, спе ци ја ли ста 
хи рур ги је, ко ји је та да био на че лу ове 
здрав стве не уста но ве. На том кон кур-
су до би ли смо та ко ђе и ко лор до плер 
чи ја је на бав ка у то ку, за тим ул тра звуч-
ни апа рат за ср це и крв не су до ве, као 
и ла сер и ми кро скоп за Оде ље ње оф-
тал мо ло ги је. На кон кур су за по прав ку 
ме ди цин ске и не ме ди цин ске опре ме 
до би ли смо сред ства за на бав ку јед ног 
но вог ко тла за гре ја ње на гас и сред-
ства за по прав ку лиф та у ста рој згра ди. 
Осим то га, на кон кур су ко ји је још у то-
ку тра жи ли смо сред ства за вен ти ла-
ци ју, од но сно кли ма ти за ци ју опе ра ци-
о не са ле и ин тен зив не не ге и на дам се 
да ће нам и то би ти одо бре но – ре као 
је о на бав ци но ве ме ди цин ске опре ме 
ди рек тор Оп ште бол ни це Срем ска Ми-
тро ви ца др Жив ко Вр цељ и до дао да је 
ова здрав стве на уста но ва за хва љу ју ћи 
про јек ту пре ко гра нич не са рад ње са 

Хр ват ској у ме ђу вре ме ну на ба ви ла и 
још два но ва са ни тет ска во зи ла.

Ка ко на гла ша ва др Вр цељ, с об зи-
ром да је по пу ла ци ја у Ср би ји све ста-
ри ја, све је ви ше па ци је на та са хро нич-
ним и ма лиг ним бо ле сти ма. Упра во из 
тог раз ло га од из у зет не ва жно сти је 
па ли ја тив на не га ко ја збри ња ва та ква 
ста ња. У ми тро вач кој Бол ни ци је за бе-
ле жен ве ли ки број та квих па ци је на та, 
та ко да се оче ку је да њи хов број до 
кра ја го ди не бу де ду пло ве ћи не го што 
је то пред ви ђе но уго во ром. Ка да је реч 
о оста лим до на ци ја ма, ди рек тор под-
се ћа да је пред у зе ће “Ку пер стан дард” 
до ни ра ло по сте љи ну Слу жби пе ди ја-
три је, да је опре ма за Де чи је оде ље ње 
сти гла из Ван ку ве ра, а из Швај цар ске 
кре ве ти, по сте љи на и ме ди цин ски ма-
те ри јал.

Ка да је реч о про јек ти ма ко ји су у 
то ку, ди рек тор др Вр цељ ка же да је 
Ми ни стар ство здра вља не дав но по-
кре ну ло про је кат уво ђе ња та ко зва них 
ди јаг но стич ких срод них гру па. Реч је о 
но вом си сте му фак ту ри са ња услу га и 
кла си фи ко ва ња ди јаг но за, ко ји тре ба 
да кре не са при ме ном од сле де ће го-
ди не. По ред то га, при Оде ље њу ги не-
ко ло ги је осно ван је Цен тар за жр тве 
сек су ал ног на си ља, а то ком го ди не у 
Бол ни ци се сро во дио про је кат пре вен-
тив них Ми ни стар ства за дра вља ко ји је 
за циљ имао сма ње ње ли ста че ка ња и 
пру жа ње мо гућ но сти да ме ди цин ска 

за шти та бу де до ступ на и оним гра ђа-
ни ма ко ји не ма ју оси гу ра ње. Тре нут-
но је у то ку кон курс Ми ни стар ства за 
спе ци ја ли за ци је и суб спе ци ја ли за ци је. 
Ми тро вач ка Бол ни ца ће има ти по јед-
ну спе ци ја ли за ци ју из оп ште хи рур ги је, 
ра ди о ло ги је и де чи је хи рур ги је, а што 
се ти че суб спе ци ја ли за ци је у пла ну су 
по јед на суб спе ци ја ли за ци ја из хи рур-
шке, ане сте зи о ло шке, ин тер ни стич ке 
и ги не ко ло шко- аку шер ске слу жбе.

Ка да је реч о про бле ми ма, осим чи-
ње ни це да је по ве ћан број хро нич них 
и те шких бо ле сни ка, те да су у по ра сту 
ма лиг не бо ле сти, ди рек тор др Вр цељ 
ка же да ве ли ку по те шко ћу пред ста-

вља уред ба о сма ње њу бро ја за по сле-
них у јав ним уста но ва ма, као и од ла зак 
ме ди цин ског ка дра у ино стран ство и 
до да је:

-Та ко ђе, има ли смо про бле ма и са 
тер ми ни ма на ру чи ва ња ам бу лант них 
пре гле да код не ких слу жби, али и то 
ће мо уско ро ре ши ти. Осим то га, Бол-
ни ца је ус пе ла да окон ча и све суд ске 
спо ро ве ко је смо има ли од ра ни је, а од 
про шле го ди не по сте пе но уво ди мо и 
оси гу ра ње ле ка ра од ле кар ске гре шке.

 
 С. Ми хај ло вић
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 Оп ште бол ни це

РУ МА • ЗА СЕ ДА ЛО  ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

Без про бле ма у оп штин ској ка си

Са 60. сед ни це ве ћа

На да Ба раћ  

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • ДР ЖИВ КО ВР ЦЕЉ, ДИ РЕК ТОР ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Уско ро у функ ци ји но ва ме ди цин ска опре ма
За хва љу ју ћи по мо ћи По кра јин ске влaде, 
у ми тро вач ку бол ни цу уско ро сти жу но ви ЦТ 
апа рат, ла па ра скоп ски стуб, ко лор до плер, ул-
тра звуч ни апа рат за ср це и кр ве су до ве, као и 
ла сер и ми кро скоп за Оде ље ње оф та мо ло ги је

Др Жив ко Вр цељ, ди рек тор Оп ште 
бол ни це Срем ска Ми тро ви ца 

Но ва са ни тет ска во зи ла

До на ци ја из Ван ку ве ра на ме ње на Де чи јем оде ље њу

Слу жба ин тер не ме ди ци не


