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Oпштина Мали Иђош добила осам милиона динара
за два пројекта

Бунари у
Ловћенцу и Фекетићу

пољопривредне механизације у Ловћенцу

2

МАЛИ ИЂОШ - ИНФОРМАТОР

Потписани уговори са АП Војводином

Бунари у Ловћенцу и Фекетићу

Подршка од Покрајинске
и Републичке владе

Министарство привре- лизационе мреже. Подршка
де одобрило је општини општини недавно је стигла
Мали Иђош средства у из- и из Покрајине. Покрајинносу
од 6,75 милиона дина- ски секретаријат за обраМали Иђош Марко Лазић,
ра
за
израду пројектне до- зовање издвојио је 2,5 мирекао је да је општина Мали
кументације
за канализа- лиона динара за регресиИђош добила осам милиоциону
мрежу
за
сва три на- рање путних трошкова учена динара за два пројекта:
сељена
места.
Ово
је вели- ника са територије општи5,5 милиона за бушење ноки
корак
за
изградњу
кана- не Мали Иђош.
вог бунара у Фекетићу и 2,5
милиона за опремање буУсвојени извештаји и планови рада
нара избушеног у Ловћенцу пре две године.
на седници СО Мали Иђош

• Oпштина Мали Иђош добила осам милиона динара за два
пројекта.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
одобрио је пријаву општине Мали Иђош на Конкурс за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне канализације у

2018. години. У Покрајинској влади, потпредседник
Покрајинске владе Ђорђе
Милићевић је свечано уручио уговоре, а присутнима се обратио и мр Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
Председник општине

Руководство општине на састанку у републичкој
и покрајинској Влади због загађене реке

Криваја - Еколошка опасност

Чаки Андор је изабран за
новог члана Општинског
већа, уместо Ксеније Кустудић Ђукић, стим што је
претходно поднео оставку
на месту одборника, а Тања
Ивошевић је изабрана на
његово место, једноглас-

одборницима да је Програм
добио сагласност Министарства пољопривреде,
као и то да општина располаже са 3150 хектара у
државној својини за издавање у закуп, а нешто више
од хиљаду хектара је опре-

но, на седници СО Мали
Иђош, одржаној 18.маја.
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у општини за ову годину
усвојен је једногласно.
Имре Халгато, руководилац одељења за привреду и
пољопривреду је саопштио

дељено за сточаре, као и то
да је дозвољено право пречег закупа за оне који држе
живину.
Усвојени су извештаји за
прошлу, као и планови рада
за ову годину, свих јавних
предузећа, установа и институција општине.

Комисија за јавно приватно партнерство РС донела је позитивно мишљење
на предлог пројекта јавно-приватног партнерства који је поднела општина Мали Иђош, а у вези са
заменом постојећих котлова на гасно уље и мазут, котловима на природни
гас. Планирано је да котлонајкасније до 31. 12. 2025. не постоји живи свет, а ви буду замењени у све три
године. Овакав одговор несносни смрад шири се у школе, у општинској зграза руководство општине окружењу, посебно у цен- ди, Дому здравља и Полибио је неприхватљив. Убр- тру Малог Иђоша.
цијској станици. Овим ће се

остварити уштеда од преко
70 милиона годишње.Обавеза потенцијалног партнера јесте да уложи 80
одсто средстава за замену
котлова, и добија их на коришћење наредних 15 година, а након тога постају
власништво општине, односно институција у којима су постављени. Ускоро
следи расписивање јавне
набавке, након чега ће посао замене котлова добити
најповољнији понуђач.

• Велики проблем грађана општине Мали Иђош представља загађе-

на река Криваја. “Обраћали смо се свим инспекцијама у држави, али
нема конкретних резултата. Писали смо петицију, а ја сам недавно тим поводом био на састанку у Републичкој и Покрајинској влади. Очекујемо од њих одговор и решење овог великог еколошког проблема”, каже Марко Лазић, председник општине Мали Иђош.
Бачкотополска инд устрија последњих година
угрозила је животну средину, заправо озбиљно загадила реку Кривају. Загађена је током којим пролази кроз Бајшу, као и то-

ком којим пролази кроз
општину Мали Иђош. У
Бачкој Тополи постоје две
кланице, индустрија која
упошљава преко седамсто радника, али и индустрија која угрожава животну средину и здравље
својих грађана. Грађани су
до сада у самом граду организовали низ протеста због
загађења и несносног смрада. Руководство општине
Мали Иђош се од почетка године, на жалост безуспешно, обраћало свим
државним институцијама.
Од Покрајинскoг секретаријата из сектора за инспекцијске послове недавно је
стигао одговор у којем се
између осталог, наводи: „ да
су инспекцијске службе ут-

Одобрен програм за
пољопривредно земљиште

врдиле да поједина предузећа загађују реку, а према Уредби је прописано да
правно лице или предузетник који има постројење за
пречишћавање отпадних
вода или који своје отпад-

не воде испушта у реципијент или јавну канализацију, дужно је да своје
емисије усклади са граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде прописаних Уредбом,

зо након тога уследила је
петиција за хитно решавање овог проблема, коју
су грађани у великом броју
потписали. На последњој
седници СО Мали Иђош,
донета је Декларација поводом загађења реке Криваје
на територији ове општине, а овлашћен је председник општине Мали Иђош
за обраћање свим државним органима, међународним институцијама као и
институцијама Европске
уније. Председник општине
Марко Лазић, пре неколико
дана био је тим поводом на
састанку у Покрајинској, а
затим и у Републичкој влади од којих очекује помоћ
и хитно решавање овог великог еколошког проблема
који угрожава све становнике овог дела Бачке. Река
Криваја је толико загађена
да у делу тока реке уопште

Замена котлова
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Сајам пољопривредне механизације у Ловћенцу
Бел-Импеx доо Мали Иђош произвођач пољопривредне опреме организовао је
тродневну манифестацију, од 27. до 29. априла, - Сајам пољопривредне маханизације и прикључних машина у кругу некадашњег Пак Центра у Ловћенцу.
Посетиоци су могли да виде механизацију, тракторе, прикључне машине домаћих
и страних прозивођача. Такође, по први пут на нашем тржишту, могли су да виде
распршивач за заштиту од мраза у воћњацима.

Потписани уговори са удружењима грађана

Преко два милиона за удружења

На основу Јавног конкур- средстава за финанси- програма/пројеката удруса за доделу финансијских рање или суфинансирање жења у 2018. години подржана су 23 пројекта укупне вредности 2.043.000 динара. Уговоре о финансирању пројеката са представницима удружења, потписао је Марко Лазић, председник општине. Свечаном потписивању уговора присуствоали су и Золтан Керекеш, заменик председника општине, чланови
Општинског већа и чланови комисије.

Пројекат „ Изиде“ подржан од aустралијске Aмбасаде

Донирали још три компјутера

• Глен Морисон, заменик аустралијске Амбасадорке у Србији Џулије

Фини, као донацију уручио три компјутера Удружењу за заштиту
мајки и деце „Изида“.

Удружење „Изида“, уприличило је конференцију за
штампу 15. маја и том приликом угостило Глена Морисона, заменика Аустра-

чео пре пет месеци, требало
је обезбедити одговарајућу
опрему, као и ангажовати
стручно лице. Превазишли
смо прве потешкоће и да-

лијске амбасадорке у Србији, Марка Лазића, председника општине Мали
Иђош, Керекеш Золтана,
потпредседника, Кларе
Лукач, члана Општинског
већа задужене за социјалну политику, многобројне
госте и новинаре. Одржана је презентација пројекта
који носи назив „Инвалидитет и социјална искљученост - обезбеђење приступања компјутеру и едукацији за људе са инвалидитетом“, који је вредан близу
пет хиљада долара, а који је
подржала Аустралијска амбасада. „Пројекат је запо-

нас смо презадовољни, а у
пројекат је успешно укључено наших шест полазника – ученика , слабовидих,
оних са проблемом дислекције и другим проблемима. Они су успешно савладали страх од компјутера
којим су били фасцинирани, на специјализованом
компјутеру одлично уче.
Наша Маја која је слепа, никада није пипнула компјутер успешно га користи и
пише песме, које објављује“,
каже Станислава Мировић, која је овде задужена за васпитно образовни
рад. Задовољство пројек-

том који је омогућио интеграцију лица са инвалидитетом уз помоћ компјутера
и стицање основне информатичке писмености која
им омогућује укључење у
ширу друштвену заједницу, показала је и председница Удружења, Јулијана
Пап. Она је поздрављајући
госте поменула и почетак
рада Удружења које успешно опстаје од 1999. године,
захваљујући се при том
представнику Аустралијске
амбасаде, као и локалној самоуправи која јој пружа велику подршку. “Срећан сам
што присуствујем презентацији пројекта који смо
подржали и ово је прилика да донацијом са три компјутера помогнемо овим
добрим људима“, рекао је
Глен Морисон, истичући
значај сарадње коју имају и
на другим пољима Србија и
Аустралија. Потом је „Изида“ омогућила и практичан
приказ пројекта присутнима. Задовољство успешним
радом Удружења исказали
су и Марко Лазић, председник општине Мали Иђош и
Керекеш Золтaн, потпредседник који су такође поздравили госте.

Меморијални турнир у фудбалу за
пионире “Радивој Спасић”

Додељени пехари
• Трећи Меморијални турнир у фудбалу за

пионире “Радивој Спасић”, који се одржава у
част и славу истакнутног спортског радника, одигран је 28. априла на стадиону ФК
Његош у Ловћенцу.

На турниру су учествовале екипе ФК Сутјеска Бачко
Добро Поље, ФК ЦФК Врбас, ФК Јадран Фекетић и
ФК Његош Ловћенац. После одиграних полуфиналних мечева, који су се завршили резултатима: Његош - Сутјеска 1:1 (1:0) пеналима 6:7 и ЦФК - Јадран
5:0 (3:0), одиграна је утакмица за треће место у којој
је Његош славио против Јадрана са 5:0 (3:0). У финалу

су се састали ЦФК и Сутјеска, где је ЦФК победио резултатом 6:0 (4:0). Прво место освојио је ФК ЦФК, другопласирани су ФК Сутјеска, треће место освојио је
ФК Његош, четвртопласирани су ФК Јадран. Турнир
је завршен доделом пехара учесницима. Из Фудбалског клуба Његош захвалили су се породици Спасић, учесницима турнира
и спонзорима.

Катарина Гвозденовић, првакиња
у стоном тенису - за кадеткиње на
првенству Војводине и Србије

Одличан спортиста и ученик

• Катарина Гвозденовић, тринаестого-

дишња девојчица из Малог Иђоша, три пута
недељно тренира стони тенис у овдашњем
СК “Домбош“. Постиже врхунске спортске
резултате, при том је и одличан ученик.
Представници локалне
самоуправе Марко Лазић,
председник општине Мали
Иђош, Сиђи Иштван, председник СО Мали Иђош, и
председник спортског Савеза општине Мали Иђош
Дејан Прњат, организовали су пригодан пријем за
успешну стонотенисерку -

локалне самоуправе, који
су рекли да ће јој пружити
сваку подршку и поручили да само иде напред. Да
млађана Катарина има вансеријски таленат, кажу подаци о досадашњим освојеним наградама из стоно тенисерских мечава, а број је
импозантан: двеста медаља

кадеткињу Катарину Гвозденовић и њене родитеље.
Повод је био велики, као
што је велики Катаринин
спортски успех, а то је да је
недавно освојила прво место на првенству Војводине и Србије у стоном тенису. Добила је овом приликом и пригодан дар, гуме
за тениски рекет, као и велике похвале представника

и седамдесет пехара. „Није
било баш лако на првенствима Војводине и Србије,
али имала сам јаку жељу и
вољу да победим“, каже Катарина скромно. Међутим,
иза успеха стоји њен велики труд и рад, али и њеног
тренера Терек Ђуле, као и
помоћ и подршка њених
родитеља.
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Hangosítás az óvodáknak

• Kishegyes Község Önkormányzata a közelmúltban hangosítás technikával lepte meg a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény óvodáit.

Marko Lazić polgármester, oktatási titkárság és az ön- nikai felszerelésére pályázott.
Kerekes Zoltán alpolgármes- kormányzat közösen biztosí- Az óvodákkal korábban
ter és az önkormányzat kép- tották az eszközöket a tech- egyeztettünk, és arra panaszkodtak, hogy a különböző rendezvényeiken szükség
lenne hangosításra. Épp ezért aktív hangszórókra,
és vezeték nélküli
mikrofonra pályáztunk a község mind
a négy óvodája számára. A titkárság
113 ezer dinárt haviselői személyesen vitték az nikai felszerelésre.
gyott jóvá erre a célra, amiaktív hangfalakat a község - Az önkormányzat a tarto- hez az önkormányzat továbmind a négy ovijába. Kere- mányi oktatási titkárság pá- bi 40 ezer dinárt társított. Így
kes Zoltán alpolgármester az lyázatán a községi fejleszté- mind a négy óvoda megkapakció kapcsán elmondta la- si irodával (KLER) közösen hatta a felszerelést – számolt
punknak, hogy a tartományi vett részt, és az óvodák tech- be az alpolgármester.

Továbbra is szennyezik a Krivaját,
a polgárok megelégelték!
• A lakosság körében hatalmas a felháborodás,

és a napokban tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdtek, az önkormányzat pedig az akció mögé állt.
Szűgyi István, a kishegyesi községi képviselő-testület
elnöke elmondta, hogy már
nem csak azok a polgárok
panaszkodnak, akik a folyóhoz közel laknak, hiszen a tömény és kellemetlen bűz az
egész faluban érezhető. Azt
is elmondta, hogy az utób-

működnek –, 2025-ig köteles
környezetvédelmi akciótervet kidolgozni. A válaszban
ezenkívül egyéb határidőkről és határértékekről értesítik az önkormányzatot. A
válaszon mindenki felháborodott, először a szeghegyi
polgárok jelentették be, hogy

bi hetekben három alkalommal is feljelentést tettek a tartományi környezetvédelmi
felügyelőségen. A tartományi
felügyelőség válaszában a törvényes előírásokra hivatkozik,
mi szerint a négy fő szen�nyező – melyek a szomszédos topolyai község területén

aláírásgyűjtésbe kezdenek, az
akciót pedig a helyi közösség
is támogatta. Ezt követően a
kishegyesi, majd a bácsfeketehegyi helyi közösség is csatlakozott az akcióhoz, hiszen
ezeken a településeken is rengetegen jelezték, hogy csatlakoznának a tiltakozáshoz.

A kishegyesi önkormányzat civil szervezetekkel írt alá
támogatási szerződést több mint 2 millió dinar értékben

Pénteken április 28-án délben a kishegyesi önkormányzat támogatási szerződést írt
alá községbeli 17 civil szervezet képviselőivel. A kedvezményezett szervezetek rész
vettek az önkormányzat által
kiírt pályázaton, és az illetékes szakbizottság kedvezően
bírálta el az általuk beadott

23 projektumot. A támogatási pályázat kapcsán Kerekes Zoltán alpolgármester
és Sándor István községi tanácstag elmondták, hogy az
önkormányzat számára nagy
jelentőséggel bírnak a civil
szervezetek. Számunkra fontos, hogy a civilek megmozduljanak, csináljanak prog-

ramokat és ezekbe vonjanak
be minél több olyan embert,
akik eddig csak passzív szemlélők voltak. Az idén az önkormányzat összesen 2,8 millió dinárt különített el erre a
célra. Ebből az első körben 2
millió 43 ezer dinárt osztottunk ki, tehát a teljes összeg
nagy részét.

Svečanim programom u
izvođenju Crnogorskog kulturno prosvjetnog društva
“Princeza Ksenija” u centru

ferendumu, obnovili nezavisnost svoje države. “Danas, 12
godina kasnije, kao moderna
država sazdana na svojim tra-

Lovćenca je obilježen Dan
nezavisnosti Crne Gore. Na
manifestaciji je istaknuto da
u hiljadugodišnjem trajanju
Crne Gore ima dosta istorijskih datuma koji zaslužuju
vječno pamćenje, a da je jedan od njih i 21. maj 2006. godine, kada su građani Crne
Gore na demokratskom re-

dicionalnim vrijednostima,
na ponos njenih građana, iseljenika i svih onih koji je doživljavaju kao svoju matičnu
domovinu, Crna Gora pokazuje svu ispravnost te istorijske odluke”, rečeno je na manifestaciji. Ovaj svečani događaj uveličala je višečlana
delegacija Privredne komore

Crne Gore koju je predvodio
predsjednik Vlastimir Golubović. Obraćajući se prisutnim Golubović je istakao da
će u narednom periodu država
Crna Gora
intezivirati
napore da se
u ekonomskom smislu poboljša položaj
crnogorske
z aj e d n ic e
u Vojvodini. Privrednici iz Crne
Gore obišli su Crnogorski kulturni centar, sjedište udruženja “Krstaš” i donacijom
u knjigama dopunili knjižni fond Crnogorske biblioteke i čitaonice. Manifestaciji
su prisustvovali i predsednik
opštine Mali Iđoš, Marko Lazić i predsednik SO Mali Iđoš,
Siđi Ištvan.

Obeležen Dan nezavisnosti Crne Gore

Blago Crne Gore

U organizaciji Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine, Generalnog konzulata Crne Gore u
Srbiji i Udruženja Crnogoraca Novog Sada, a povodom 21. maja-Dana nezavi-

projekat pod nazivom „Blago
Crne Gore“.
Trupu koja izvodi crnogorsku klasičnu i tradicionalnu muziku su činili, pored
Sare i : prvak Boljšoj teatra
Dmitrij Trapeznikov (bari-

snosti Crne Gore, u Novom
Sadu je, 13.maja, u koncertnoj Sali „Studia M“ RT Vojvodine održan koncert „Blago Crne Gore“. „Crnogorska
operska pjevačica Sara Vujošević se zajedno sa svojom
trupom predstavila novosadskoj publici izvodeći autorski

ton), Dmitrij Grinih (bariton),
Pavel Šestov (pijanista) i Rajko Radović (guslar). Mnogobrojna novosadska publika je
aplauzom ispratila dobro poznati repertoar klasične muzike”, saopštili su iz Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine.

