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Највећа инвестиција у историји
општине Мали Иђош Недимовић и Радојевић обишли 

општину Мали ИђошИзградња пречистача 
на јесен

Директор Управе за ка-
питална улагања Ауто-
номне покрајине Војво-
дине Недељко Kовачевић 
и председник општине 
Мали Иђош, Марко Лазић, 
потписали су 19. јуна 2019. 
у просторијама Управе за 
капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војво-
дине уговор о преносу 
средстава за финансирање 
пројеката изградње по-
стројења за пречишћавање 
отпадних вода. Средства 
за финансирање пројека-
та изградње постројења 
за пречишћавање отпад-
них вода определила је 
Покрајинска влада преко 

Управе за капитална ула-
гања Аутономне покраји-
не Војводине. Тако је за 
2019. годину општини 
Мали Иђош опредеље-
но 202.800.000,00 дина-
ра. Према речима пред-
седника општине Мали 
Иђош, Марка Лазића, 
ово је највећа инвести-
ција у историји општи-
не. Вредност предрачун-
ских радова износи преко 
400.000.000,00 динара. Рас-
писивање јавне набавке за 
избор извођача се очекује 
у јулу месецу, док се по-
четак радова на изградњи 
пречистача очекује на је-
сен ове године.

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић и покрајински секретар 
Вук Радојевић обишли су пољопривредно газдинство породице Љутица у 
Ловћенцу. Госте су поред власника пољопривредног газдинства дочекали 
представници локалне самоуправе на челу са председником општине Мар-
ком Лазићем.

Породица Љу-
тица се бави уз-
гојем живине на 
свом газдинству, 
поседује фарму 
капацитета бли-
зу седамдесет 
хиљада живине. 
«Ми држимо око 
35 до 40 хиљада 
због услова, јако 
су хладне зиме, 
топла су лета 
и онда смо мо-
рали да нађемо 
неку средину где 
ће све да буде и даље про-
фитабилно», каже Љутица.

Покрајински секретар 
за пољопривреду, Вук Ра-
дојевић, похвалио је до-
маћина због заокруже-
не пољопривредне произ-
водње. «Ово су заиста пра-

ви примери добре праксе, 
ово пољопривредно газ-
динство и ја заиста желим 
да похвалим до-
маћина и да га 
позовем да иско-
ристи могућно-
сти које му стоје 
на располагању», 
каже Радојевић. 

„Аграрни буџет 
АП Војводине је 
значајнији него 
икада. Ресорни 
секретаријат има 
значајан износ 
фи на нс и јс к и х 
средста ва на-
мењен за субвен-

ционисање регистрова-
них пољопривредних газ-
динстава широм Војводи-
не. За ове три године је пре-
ко 7,5 милијарди директно 
субвенционисано нашим 
пољопривредним газдин-
ствима. Kада се ради о сто-

чарским фармама, преко 
230 милиона динара смо из-
двојили за ово кратко вре-

ме и на тај начин их опре-
мили, учинили их ефикас-
нијим и рентабилнијим, и 
свакако конкурентнијим на 
тржишту“, истакао је др Ра-
дојевић. Током посете ми-
нистар пољопривреде Бра-
нислав Недимовић подсе-

тио је на значај крупних ин-
фраструктурних пројека-
та у општини Мали Иђош.

Потписан уговор о преносу средстава за финан-
сирање пројекта изградње постројења за пре-
чишћавање отпадних вода.

A szabadságharc
utolsó győztes csatája
A 170 évvel ezelőtti ütközetre emlékeztek Kishegyesen

Улагања у пољопривредну инфраструктуру

«Обилазећи људе на терену и разговарајући са њима ми можемо да припремимо си-
стем подршке пољопривредницима какав треба да буде и какав реално људи тра-
же. Али ја желим једну другу ствар да кажем овде у Малом Иђошу. Овде се гради 
овај двонаменски канал вредности 4 милиона евра. Улагање у пољопривредну ин-
фраструктуру која омогућава касније наводњавање, улагање у електрификацију 
поља, то је оно што уствари доноси нашим пољопривредницима да им производња 
буде јефтинија», каже Недимовић. Недимовић и Радојевић су, у наставку посете 
општини Мали Иђош, обишли радове на изградњи канала «Kула-Мали Иђош» који 
ће обезбедити наводњавање за 11, 5 хиљада хектара пољоприведног земљишта.
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Почетком јула у Ловћенцу 
је одржан традиционални 
годишњи концерт KУД “П. 
П. Његош”. На бини су се 
смењивали играчи свих ге-
нерација које чине ово Kул-
турно уметничко друштво, 
а концерт су увеличали го-
сти из Бусија.
”Ни невреме нас није спре-

чило да нашим суграђани-
ма приредимо сјајно вече. 
Пуна сала Дома културе 
у Ловћенцу, громогласни 
аплаузи, осмеси и пози-
тивни коментари су нама 
највећи поклон. Преко сто-
тинак играча на бини, свих 
генерација, наступило је из 

нашег KУД - а и затворило 
ову сезону. Хвала нашим 
гостима KУД “Ћирило и 
Методије“ из Бусија. У сле-

дећој сезони ћемо се потру-
дити да будемо још бољи! - 
поручили су из KУД “П. П. 
Његош”.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ - ИНФОРМАТОР

 “И ове године смо се по-
трудили да организација и 
све што је у оквиру ње буду 
што бољи и квалитетнији. 
Имали смо учешће три ка-
тегорије: петлића, пиони-
ра и сениора.

У млађим категоријама 
имали смо учешће више од 
120 дечака, који су се врло 
енергично и храбро борили 
за сваку лопту и гол. Било 
је борбе, суза и смеха, неко 
је морао да победи, а неко 
изгуби.

Учесници су добили ди-
пломе, а најбољи и побед-

ници дипломе, медаље и 
пехаре. Најбитније нам је 
да их има што више, да се 
друже и забављају, јер то и 
јесте циљ организације, ре-
као је након завршетка тур-
нира  Златко Поповић ис-
пред организатора турнира.

Према речима организа-
тора, што се сениора тиче, 
општи утисак је да је ово 
можда био и најквалитет-
нији турнир до сада. Мно-
го добрих екипа али и ин-
дивидуалаца, гледао се ве-
ома добар фудбал.

Утакмица финала оправ-
дала је сва очекивања и 
више од тога. Гледаоци су 
уживали, у ретко виђеном, 
фантастичном мечу. „Апла-
узима, узвицима подршке 
и дивљена испратили су и 
наградили сваки вансериј-

ски потез, бравуру, акцију... 
Морамо признати да их је 
било много.

Играчи обе екипе, међу 
којима су били садашњи 
и бивши репрезентативци 
Србије у футсалу, приреди-
ли су прави спортски праз-
ник, фудбалску фантазију 
о којој ће се још дуго, дуго 
причати.

Они који су пропустили 
да погледају ову утакмицу 
имају за чиме да жале“, са-
општили су организатори. 

„Верујемо, ношени ового-
дишњим издањем и иску-

ством, да ће следеће годи-
не бити турнир још квали-
тетнији.

Захвални смо публици 
која је била присутна у ве-
ликом броју, захвални смо 
Спортском савезу и општи-
ни, као и МЗ Ловћенац на 
максималној помоћи у ор-
ганизацији. Велику захвал-
ност дугујемо свим спонзо-
рима, а посебну градона-
челнику Суботице Богда-
ну Лабану. 

Удружење је препозна-
то као организатор спорт-
ских, културних али хума-
нитарних догађаја, тако да 
нас за ову али и следећу го-
дину чека још доста обаве-
за и акција, а до тада вели-
ки поздрав“, рекао је Злат-
ко Поповић.

Спортски празник
у Ловћенцу

Публика уживала на 6. Меморијалном
турниру „Ненад Вукославчевић“

Отворене просторије удружења 
„Влашић“

Уз присуство бројних 
званица, чланова удру-
жења и свештеника у цен-
тру Ловћенца недавно су 
свечано отворене просто-
рије Завичајног удружења 

„Влашић“. Све присутне 
поздравио је председник 
овог удружења Саво Ра-
довановић. Овај простор 
могу свакодневно да кори-
сте сви грађани, а намењен 
је за дружење и разоноду. 
Бесплатно су доступне 
друштвене игре, јер су на 
располагању два стола за 
билијар, пикадо, стони те-
нис и табле за шах.

Завршен је 6. Меморијални турнир у малом фуд-
балу, «Ненад Вукославчевић» Ловћенац 2019. у ор-
ганизацији удружења «Наш живот» Ловћенац.

Меморијални турнир у фудбалу
за пионире “Радивој Спасић”

У Ловћенцу је 22. јуна на 
стадиону ФK “Његош” одр-
жан 4. Меморијални тур-
нир у фудбалу за пионире 
«Радивој Спасић». Осим 
домаћина, ФK «Његош», 
на турниру су учествова-
ле екипе ФK «Сутјеска» из 

Бачког Доброг Поља, ФK 
«Јадран» из Фекетића и ФK 
«Војводина» из Бачког Гра-
дишта. Победник Турнира 
је екипа ФK «Сутјеска» из 
Бачког Доброг Поља која је 
у финалу са 2 : 1 савладала 
екипу ФK «Његош». У утак-

мици за треће место екипа 
ФK «Јадран» је са 3 : 1 сав-
ладала екипу ФK «Војводи-
на». У Полуфиналним ме-
чевима ФK «Његош» - ФK 
«Јадран» 3 : 1, ФK «Сутје-
ска» - ФK «Војводина» 1 : 1 
пеналима 4 : 3.

Годишњи концерт
У препуној сали Дома културе у Ловћенцу одржан је годишњи концерт KУД 
„П. П. Његош“.
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Tavasszal kezdődött meg 
a Kúla–Kishegyes-kanális 
építésének második szaka-
sza. Az első fázisban a szeg-
hegyi vasútállomásig készült 
el a csatorna, a második fá-
zisban pedig egészen a Kis-
hegyes melletti Potokig veze-
tik a vizet. Egy következő fá-
zisban itt víztározó tó fog lé-
tesülni, a csatornát pedig to-
vább építik Njegoševo irányá-
ba. Hallgató Imre, a kishegye-
si önkormányzat építési és te-
lepülésrendezési osztályának 
vezetője arról számolt be la-
punknak, hogy a második fá-
zisban 5 kilométer hosszan 
épül csatorna. – A nyílt csa-

torna földmunkálatai befeje-
ződtek, és már folyamatban 
van a rézsű és a fenék fóliá-
val való borítása. Ez a mun-
ka jó ütemben halad. Ahol a 
földutakat átvágta a csator-
na, oda hidak fognak kerül-
ni. Ezeknek a cölöp alapozá-
sai már korábban elkészül-
tek, és az elmúlt héten a mon-
tázs betonszerkezeteket is fel-
szerelték. Hátra maradt még 
ezeknek a betonszerkezetek-
nek az összekötése. Ami na-
gyobb munka van még hátra, 
az a csőrendszer lefektetése a 
Szeghegy–Kishegyes aszfalt-
úttól a Krivaja folyóig, illetve 
a leendő víztározó tóig.

Jól halad
a csatornázásA kishegyesi helyi közösség 

és a Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület szervezésében teg-
nap délelőtt a kishegyesiek az 
1848-as szabadságharc utol-
só győztes csatájára emlékez-
tek. Elsőként ft. Brasnyó Fe-
renc plébános celebrált ünne-
pi szentmisét, majd a temp-
lom melletti szoborparkban 
alkalmi műsorral tiszteleg-

tek a kishegyesi csata előtt, 
amely pontosan 170 évvel ez-
előtt történt. A megemlékezé-
sen többek között jelen volt 
Debreczeni Sándor, Magyar-
ország Szabadkai Főkonzulá-
tusának alkonzulja, Kerekes 
Zoltán, Kishegyes község al-
polgármestere, Szűgyi István, 
a községi képviselő-testület 
elnöke, és az önkormányzat 
más tisztségviselői.

Pont 10 évvel ezelőtt kezdő-

dött meg a kishegyesi szobor-
park kialakítása Mátyás ki-
rály szobrának elhelyezésé-
vel, mondta el ünnepi beszé-
dében Juhász Bálint, a Pros-
peritati ügyvezetője és a Vaj-
dasági Magyar Szövetség el-
nökségi tagja. Ezt Guyon Ri-
chárd szobrának elhelyezé-
se követte, s tették mindezt 
azért, hogy megmutassák, 

Kishegyes az egyetemes ma-
gyar történelem része. A ma-
gyar szabadságharc mai mér-
tékkel mérve is modern elve-
ket vallott, európai elveket, 
s megelőzte korát, fogalma-
zott beszédében Juhász Bálint.
– Ez a felkelés felemelt és 
megkülönböztetett bennün-
ket, magyarokat, és ez a csata 
egyedivé tesz bennünket, kis-
hegyesieket. Ha megkérdez-
zük a magyar embert, hogy 

melyik a legszebb nemzeti 
ünnepünk, akkor nagy esély-
lyel azt mondja, hogy március 
15-e. Ez nem véletlen, hiszen 
amikor Európa nemzeteinek 
kezén jobbára lánc csörgött, 
akkor a magyar nemzet fiai 
kardot ragadtak és a szabad-
ságunkért harcoltak – mond-
ta Juhász Bálint.
Az ünnepi műsor során 

Molnár Róbert színművész 
mondott hazafias szavalato-
kat, valamint a Fokos zene-
kar játszott alkalomhoz illő 
dalokat. A megemlékezés vé-
gén a jelenlévők elhelyezték a 
kegyelet virágait Guyon Ri-
chárd honvédtábornok, a kis-
hegyesi csata magyar seregei 
parancsnokának szobra előtt. 
Magyarország főkonzulátu-
sának nevében Debreczeni 
Sándor alkonzul, a Magyar 
Nemzeti Tanács nevében Lin-
ka B. Gabriella tanácstag, a 
VMSZ nevében Juhász Bálint, 
valamint Kerekes Zoltán és 
Sándor István helyi szerve-
zeti elnökök, a kishegyesi ön-
kormányzat nevében Szűgyi 
István és Mohácsi Zoltán, a 
községi tanács tagja, a kis-
hegyesi helyi közösség ne-
vében Vörös Julianna taná-
cselnök-helyettes és Sipos Ti-
bor titkár koszorúzták meg a 
szobrot.

A szabadságharc utolsó győztes csatája
A 170 évvel ezelőtti ütközetre emlékeztek Kishegyesen

Értékes jutalom a legjobbaknak

Kishegyes község önkor-
mányzata fogadta a község 
színkitűnő diákjait Kishe-
gyes község önkormányza-
ta hagyományosan minden 
évben fogadja a község szín-
kitűnő diákjait.

 Ez alkalommal pénteken 
délben, a tűzoltóotthon nagy-
termében tartottak fogadást 
a legjobb diákok számára, 
amelyen jelen volt Marko La-
zić, Kishegyes község polgár-
mestere, Kerekes Zoltán al-
polgármester, Szűgyi István, 
a községi képviselő-testület 
elnöke, Kovács Károly, a pol-

gármester ifjúsági ügyekkel 
megbízott segédje, a községi 
tanács tagjai, az iskolák igaz-
gatói és a diákok szülei.  Kis-
hegyes községben már hosz-
szú évek óta rendszeresen fo-
gadják és megajándékozzák a 
színkitűnő diákokat, mondta 
el lapunknak Kovács Károly. 

– Ebben a tanévben községi 
szinten 16 színkitűnő diákot 
fogadtunk. 

Ez a három településre le-
bontva úgy néz ki, hogy Kis-
hegyesen 9 Vuk-diplomás 
diák van, Bácsfeketehegyen 
4, Szeghegyen pedig 3. Kis-

hegyesen a generáció diák-
ja Vanka Réka, Gvozdeno-
vić Katarina pedig a generá-
ció sportolója. Bácsfeketehe-
gyen a generáció diákjai Maja 
Malavrazić és Végső Barba-
ra, Szeghegyen pedig Vanja 
Apostolovski. 

Fontos elmondani, hogy 
Kishegyes községben minden 
szempontból megéri színki-
tűnő diáknak lenni, ugyan-
is az önkormányzat minden 
évben megjutalmazza őket. 
A korábbi években elvittük 
őket a bácspetrőci vízi parkba, 
az idén viszont szakítottunk 
ezzel a hagyománnyal, ehe-
lyett a diákok egy-egy tablet-
tet kaptak, aminek a további 
tanulmányaik során is nagy 
hasznát veszik – számolt be 
Kovács, majd arról is szólt, 
hogy a továbbiakban a szín-
kitűnő diákok útiköltségét 
teljes mértékben megtérítik, 
illetve a bentlakó diákok ese-
tében a kollégium költségeit.

 Forrás: Magyar Szó

Befejeződtek a felszíni munkálatok a Kúla–Kishe-
gyes-kanálison - Hamarosan megkezdődik a föld alat-
ti csőrendszer lefektetése

Ülésezett a
képviselő-testület

2019. június 29-én tartotta 
meg 29. ülését a Kishegyesi 
Képviselő-testület. Több fon-
tos napirendi pont került a 
képviselők elé, többek között 
a tavalyi év zárszámadásának 
elfogadása is.                A zár-
számadásból kiderült, hogy 
a tavalyi év sikeresen lezá-
rult. A költségvetés felhasz-
nálóinak volt elegendő esz-
köze működésük biztosítá-
sára, aminek köszönhetően 
a betervezett munkák nagy 
részét sikerült megvalósítani-
uk. Néhány beruházás kivite-
lezése is megkezdődött az el-
múlt év folyamán, így azok is 
belefoglaltattak a zárszáma-
dásba. A tavalyi évben meg-
valósított költségvetési több-
let is részét képezi a 2019. évi 
költségvetésnek. A napirendi 
pontok egyike volt a költség-
vetés módosítása is, de ezen 

módosítás nem eszközhiány 
miatt volt szükséges. A kü-
lönboző pályázatokon nyert 
eszközöket kellett a módo-
sítással beépíteni a költség-
vetésbe.

A területrendezési terv mó-
dosítása is a napiredni pontok 
között szerepelt. Erre a mó-
dosításra egy nagyobb ipari 
beruházás miatt volt szük-
ség. Egy beruházó csarnokok 
kiépítését szeretné kezdemé-
nyezni a községben, de mivel 
a terület amelyen a csarnoko-
kat szeretné megépíteni a te-
rületrendezési tervben erdő-
sávként volt meghatározva, 
e miatt szükséges volt a terv 
módosítása. A Vajdaság Er-
dei Közvállalattal egyeztet-
ve megtörténtek a szükséges 
módosítások és egy időben 
egy újabb terület lett előlát-
va fásításra.
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Obeležen Dan ustanka 

Očuvanje nacionalnog identiteta

• Opština Mali Iđoš obeležila 78. godišnjicu antifašističkog ustanka Srbije, održan pomen i položeni venci na spomenik žrtva-
ma fašizma NOB-e u Lovćencu.

Gosti Prijestonice Crne 
Gore su bili: Todor Tušup 
učenik Osnovne škole “Ni-
kola Đurković” iz Feketića 
sa učiteljicom Itanom Turči-
nović, Dragana Nešković iz 
Osnovne škole “Branko Ra-
dičević” iz Ravnog Sela i uči-
teljica Nela Stijepović, Vladi-
ca Kljajić i Milana Vujičić iz 
Gimnazije “Žarko Zrenjanin” 
iz Vrbasa i profesorica knji-
ževnosti Jelena Vujović, kao i 
Miljan Marković iz Osnovne 
škole iz Lovćenca i Jana Kri-
vokapić ispred CKPD “Prin-
ceza Ksenija”.

Delegaciju je predvodio 
Nenad Stevović, publicista, 
istraživač i organizator cr-
nogorske dijaspore. Grado-
načelnik Cetinja Aleksandar 
Kašćelan je za goste iz Vojvo-
dine upriličio prijem i tom 
prilikom je istakao:
“Očuvanje nacionalnog 

identiteta, tradicije kulture i 
jezika posebno je važno u glo-
balizovanom svijetu, gdje se 
kulturološke granice brišu i 
kreiraju neki novi identiteti. 

Vaše istrajavanje na očuva-
nju osobenosti crnogorskog 
jezika i kulture je za ponos 
i pohvalu.

Radujemo se svakom vašem 
dolasku na Cetinje, jer ovo je-
ste vaša Prijestonica, a Crna 

Gora vaša domovina”. Tokom 
trodnevnog boravka na Ceti-
nju gosti iz Vojvodine posje-
tili su i gradske muzeje, ma-
uzolej na Lovćenu i Ivanova 
korita, Fakultet za crnogor-
ski jezik i književnost i Mini-
starstvo kulture. Zahvaljujući 
se na podršci pri organizaciji 

smotre Crnogorsko kulturno 
prosvjetno društvo „Princeza 
Ksenija“ uručilo je gradona-
čelniku Prijestonice Cetinje 
Aleksandru Kašćelanu, de-
kanu Fakulteta za crnogor-
ski jezik i književnost Adna-

nu Čirgiću i ministru kulture 
Aleksandru Bogdanoviću za-
hvalnice za doprinos očuva-
nju jezičkog identiteta crno-
gorske zajednice u Vojvodini. 
CKPD “Princeza Ksenija” se 
zahvaljuje opštini Mali Iđoš 
na podršci prilikom organi-
zacije puta na Cetinje.

• Crnogorsko kulturno prosvjetno društvo “Princeza Ksenija” iz Lovćen-
ca organizovalo je nagradno putovanje na Cetinje za pobjednike treće “Po-
krajinske smotre recitatora na crnogorskom jeziku” na kojoj je učestvovalo 
15 škola sa teritorije AP Vojvodine, kao i za pobjednike literarnog konkur-
sa “Crna Gora vječni plamen slobode”.

Proslava Dana državnosti

Publici je prikazan bogat 
kulturno umjetnički pro-
gram sa akcentom na oču-
vanje crnogorskog nacional-
nog identiteta.

Medju brojnim zvanicama 
diplomatskog kora, kultur-
nog i društvenog života Crne 
Gore i Srbije  prisutnima se 
obratio Predsjednik Narod-
nog udruženja „Crna Gora„ 
gospodin Aleksa Giljen koji 
je važnost trinaesto julskog 
ustanka  pokazao i citirajući 
Francuskog filozofa i književ-
nika Žan Pol Sartra koji je ka-
zao da je „ovo fenomen dru-
gog svjetskog rata i najveći 
događaj u ljudskoj istoriji po-
slije Francuske buržoaske re-
volucije. „Organizacijom ove 
proslave u Srbiji, šaljemo po-

ruku da Crnogorci u Srbiji ni-
jesu tuđinci i da Srbija za njih 
nije tuđinska. Pozivamo Vla-
de Srbije i Crne Gore  da pre-
cizno ispituju svaku odluku 
koju donose i da razmisljaju 
da li te odluke mogu naruši-
ti suživot dva naroda kako u 
Srbiji tako i Crnoj Gori i do-
vesti do novih tenzija u bila-
teralnim odnosima dvije ze-
mlje.“ – navodi Giljen.

Prisutnima se obratio i 
Predsjednik udruženja Cr-
nogoraca Lovćenac gospodin 
Nikola Muhadinović koji je 
pozdravio prusutne i zahva-
lio se tome što je Lovćenac i 
ovaj put opravdao epitet da 
je zaista srce Crnogorske di-
jaspore. 

                   Mojacrnagora.rs

Tradicionalnim pomenom 
i svečanim polaganjem vena-
ca žrtvama fašističkog terora 
1941-1945 i NOB-e u Lovćen-
cu, opština Mali Iđoš је obe-
ležила 78. godišnjicu anti-
fašističkog ustanka NOB-e. 
Predsednik SUBNOR-a Ra-
domir Nikolić u kratkom go-
voru je evocirao uspomene 
na slavnu prošlost partizan-
skih jedinica, koje su oslobo-

dile ovaj kraj od fašističkog 
okupatora, a cveće i vence po-
ložili su u ime Mesne zajed-
nice Lovćenac Radoslav Br-
kljač, Dragoslav Dašić, pot-
predsednik Udruženja rat-
nih i vojnih invalida Srbije 
u ime svojih članova i Mar-
ko Lazić, predsednik Opšti-
ne Mali Iđoš, Čedomir Pejo-
vić u ime Udruženja penzio-
nera opštine Mali Iđoš i mno-

gi drugi opštinski i lokalni 
funkcioneri Severnobačkog 
okruga AP Vojvodine. Sve-
čanost je održana pred spo-
menikom NOB-e na samom 
centru Lovćenca, a nastavlje-
na druženjem na ručku u mo-
telu susednog mesta Feketić.- 
Obeležavamo tradicionalno 
Dan ustanka naroda Srbije i 
tako će to biti dok postojimo 
na ovom prostoru. Mađari, 
Crnogorci, Srbi i drugi ovde 
žive mirno, dostojanstveno 
i svi su svesni da je briga za 
budućnost svih koji ovde žive 
najpreči naš zadatak. Mi za-
sita radimo sa puno elana i 
mnogo savesno svoj posao u 
Opštini Mali Iđoš. U samom 
Lovćencu pravimo poboljša-
nje vodovodne mreže, sređu-
jemo postojeću osnovnu ško-
lu, počela je priprema za otva-
ranje industrijske zone gde 
će niknuti uskoro novi pri-

vredni pogoni za zapošljava-
nje nezaposlenih naših građa-
na, a u Malom Iđošu radimo 
kvalitetni sistem kanalizaci-
je sa kolektorom za otpadne 
vode. Drago mi je što mogu 
našim građanima nagove-
stiti da se otva-
ra nova strani-
ca boljeg živo-
ta u našoj Op-
štini Mali Iđoš, 
ali moramo pri-
znati da imamo 
puno problema 
i nadamo se da 
ćemo sve to pre-
vazići u budu-
ćem vremenu. 
Moji saradnici i 
ja lično daćemo 
sve od sebe da 
izgradimo lep-
še društvo i da 
pokušamo do-
vesti nove inve-

stitore za nova radna mesta za 
sve građane ovog kraja. - re-
kao je optimistički raspolo-
žen Marko Lazić, ovde zai-
sta popularni predsednik Op-
štine Mali Iđoš, čija je adresa 
stanovanja u Lovćencu.

Najbolji recitatori na crnogorskom jeziku iz Vojvodine u poseti Cetinju

• U  sali Doma kulture u Lovćencu održana je pro-
slava 13. jula Dana državnosti Crne Gore u orga-
nizaciji Narodnog udruženja „Crna Gora „ i udru-
ženja Crnogoraca Lovćenac.


