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Општина Мали Иђош свим грађанима жели срећне предстојеће
Божићне и Новогодишње празнике! Срећна Нова година!
Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
* Kishegyes Község Önkormányzata *

Свечано обележен Дан општине Мали Иђош

Инвестиција тешка
3,3 милиона евра

Откривена спомен плоча

У част
академику
Митру
Пешикану

У огранку Библиотеке Мали Иђош
у Ловћенцу, 9. децембра је одржана
свечаност поводом именовања огранка и откривања спомен-плоче у част
академику Митру Пешикану. Присутнима су се обратили дипл. библиотекар Снежана Марковић, председник
општине Мали Иђош Марко Лазић и
Јелена Пешикан-Кузмановић, Митрова ћерка, сложивши се да је ово прави
начин да се Ловћенчани одуже великом човеку и научнику и одају почаст
какву заслужује.

A község
napját
ünnepelték
Kishegyesen

Усвојен буџет за 2019. годину

Историјски
буџет - тежак
преко
милијарду

„Усвајање одлуке о буџету за следећу годину
је историјски тренутак за општину, зато
што ћемо следеће године реализовати
инвестицију вредну три и по милиона евра
и пресрећан сам због тога,“рекао је Марко
Лазић, председник општине, на седници СО
одржаној 14. децембра.

Стипендија 6.000 динaра месечно

Општина
стипендира
студенте

Општинска управа општине Мали Иђош објавила је на порталу општине резултате конкурса
стипендирања студената основних, мастер и постдипломских (докторских) студија. Од пристиглих 50 захтева 45 су били уредни и испуњавали
све услове конкурса. Висина стипендије је 6.000
динара месечно, по кориснику стипендије.
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Свечано обележен Дан општине Мали Иђош

Инвестиција тешка 3,3 милиона евра

• „Влада АП Војводине је донела одлуку да из покрајинског буџета општини Мали Иђош одобри 405.000.000 динара
за изградњу пречистача отпадних вода. Ово је значајна и озбиљна инвестиција“, рекао је Марко Лазић, председник
општине, на свечаној седници.
Председник општине
Марко Лазић на свечаности

уприличеној поводом Дана
општине, 26. новембра поздравио је многобројне госте из суседних и братских
општина из Србије, Мађар-

државног јубилеја -век од
Великог рата- и на велике

жртве које је у њему имала Србија. Потом је говорио о резултатима постигнутим у последњој години у општини. Сређене су

Средства за школу у Ловћенцу
„Захваљуђући г. Мировићу, који је на моје инсистирање
и молбе одобрио средства из текуће буџетске резерве АП Војводине за основну школу у Ловћенцу која ће
бити обновљена. Средства у износу 5.500.000 динара
су за санацију санитарних чворова и подова који су у
катастрофалном стању“, рекао је Лазић.
ске и Црне Горе, представнике највиших органа покрајинске власти и државних институција и верских
конфесија, прво их подсећајући на обележавање

улице, Башта у Малом Иђошу, Вук Kараџић у Ловћенцу, атарски путеви, реновиран је Дом здравља... Оно
што је најважније јесте да
Мали Иђош добија из по-

крајинског буџета око 3,3
милиона еура за изградњу
пречистача, стим што се
за пар година мора завршити комплетна канализациона мрежа.“Тренутно се ради пројектна документација, за комплетну општину секундарна и
терцијална мрежа. У јануару 2019. године издајемо
грађевинску дозволу. Израда пројектне документације износи 15.000.000 динара, од којих је Министарство за привреду одобрило
6.700.000 динара, а остатак
општина“ , истакао је Лазић. Додајући да је урађен

Историјски буџет - тежак преко милијарду

• „Усвајање одлуке о буџету за следећу годину је историјски тренутак

за општину, зато што ћемо следеће године реализовати инвестицију
вредну три и по милиона евра и пресрећан сам због тога,“рекао је Марко Лазић, председник општине, на седници СО одржаној 14. децембра.
за те намене биће утрошено 51 посто буџета, рекао
је Барањи, истакавши да је
и сама општина остварила повећање буџета за 6,9
посто. Он је образложио и
одлуке о кадровском плану за наредну годину, о екстерној ревизији завршног
рачуна за текућу годину и о
локалним комуналним таксама. Све три одлуке су једногласно усвојене, а претходно се одборницима обратио Марко Лазић, председник општине, рекавши
да је пресрећан због могућности реализације инвестиције тешке три и по
милиона евра, чиме ће посао на колектору и пречистачу отпочети, али важно
је да је отпочео јер на том
се радило још од 2004. го-

Помоћ за Косово
«Хтео бих да похвалим Перлаки Золтана директора
Футуре из Фекетића,који је донирао прехрамбене производе нашој браћи са Косова и Метохије у обиму од
пет тона и ја му се зхаваљујем пуно», рекао је Лазић.

За реализацију ових инвестиција очекујемо средства
од Kанцеларије за јавна улагања. По добијању позитивног мишљења од Kомисије
за јавно приватно партнерство општина је са Ресалта
д.о.о. из Београда потписала уговор о јавно-приватПонос општине - млади спортисти
ном партнерству за замену
дотрајалих котлова на лож
„Највећи понос наше општине су наши млади спорти- уље и мазут са котловима
сти. Једна од њих је и Kатарина Гвозденовић стоно- на природни гас. У овој интенисерка, првакиња Србије у категорији млађих ка- вестицији општина ће имадеткиња, женски стонотениски клуб „Еђшег“ првак је
ти значајну уштеду на гоВојводине, пионири фудбалског клуба „Његош“ прваци су
дишњем нивоу. Говорио
Војводине. Имамо и младе успешне атлетичарке међу
је и Сиђи Иштван, предкојима је и Вилагош Адриана, бацачица копља, која је
седник СО Мали Иђош, а
у млађим категоријама велика нада“, рекао је Лазић.
у културно- уметничком
делу програма наступали
пројекат за замену водово- ри су ове године озакоње- су чланови KУД-а са поддне мреже у насељима Фе- ни и уцртани у катастар, са- ручја општине.

Усвојен буџет за 2019. годину

„Овогодишња одлука о
буџету за наредну годину је
прва од увођења вишестраначја и прва у последњих 25
година у општини, којом
се развија комунална инфраструктура, захваљујући
Влади Војводине, како би се
у општини изградио пречистач и колектор отпадних
вода“, рекао је Силард Барањи, шеф буџетске службе образлажући одлуку о
усвајању буџета, додајући
да по први пут имају буџет
тежак преко милијарду, где
ће се око 614 милиона издвојити за комуналну инфраструктуру као и додатних по двеста милиона који
ће пристићи из Покрајине за ове намене. Са изградњом пречистача кренуће се наредне године и

кетић и Ловћенац и да су чињени су и пројекти за
издате грађевинске дозволе. аутоматизацију и праћење
Пројекат за насеље Мали потрошње воде и снимање
Иђош је при крају и очекује водоводне мреже у ГИС-у.

дине када је предесник био
Сиђи Иштван. Усвојена је
и одлука о преносу права
својине на непокретности
коју је образложио Зоран
Пустахија, општински правобранилац, а тиче се одлуке Савета за безбедност да
један део средстава уступи саобраћајној полицији
и то ове године чини трећи
пут, након доделе опреме,
дрегера, а сада и аута за саобраћајну полицију. Дата је
и сагласност за прву и другу измену програма у пословању Регионалне депоније, као што је једногласно
дата сагласност за усвајање
Стратегије безбедности саобраћаја коју је презнетовао Зоран Вујиновић, председник Савета за саобраћај
општине.

се издавање грађевинске
дозволе. Вредност пројекта је 5.000.000 плус ПДВ и
финансира се из општинског буџета. Урађен је и
пројекат за пречистаче за
воду, а има их 12, по један
поред сваког бунара. Буна-

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ
СЕВЕРНЕ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ
Драга браћо и сестре
Раздваја нас, не даљина, него светска неправда. Ништа
се није променило у нашем страдању, од памтивека,
што је Његош изразио стиховима Владике Данила:
Да је игђе, брата у свијету
да пожали, ка да би помога.
Дубоко смо свесни да је ваше страдање и наше страдање. Ми немамо тај луксуз да се сажаљевамо, јер самосажаљење нам може само одмоћи и отупити одлучност да налазимо, из тренутка у тренутак, решења наших проблема.
Наши историјски непријатељи направили су границу на српском простору, али не могу направити границу у српској памети и јединству. Заједно смо јачи
и паметнији.
Ми са севера Србије непрекидно мислимо на вас са
југа Србије.
Ми смо ваша подршка у мислима, осећањима, речима и делима.
Радимо на томе да наша подршка буде и материјална и духовна.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
СЕВЕРНО БАЧКИ ОКРУГ
Марко Лазић
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A kishegyesi önkormányzat fiatal
sportolókat jutalmazott

Az asztaliteniszklub négy
ifjú hölgy sportolója kapott
tőlünk edzőcipőket.
- Azt hiszem, hogy az utób-

gi sportszövetségen keresz- cipővel, mondta el lapunktül csak jelképes ajándékkal nak Lengyel Mónika, a klub
lepte meg a sportolókat, vi- egyik alapítója.
szont ez azért fontos, mert a
Nagyon jó eredményt értek
el a lányok, a második ligából
feljutottak az első szerbiai ligába. Három év alatt jutottunk el idáig, elsőnek a vajdasági ligából léptünk fel a
második ligába, majd az elsőbe, ami fölött már csak a
szuperliga van. Jelenleg az
első liga második helyén állunk holtversenyben a Csókával. Azt külön kiemelném,
hogy a közelmúltban volt az
országos iskolák közti asztafiatalok látják, hogy az önkor- litenisz-bajnokság, ahol Kamányzat kíséri pályájukat és tarina Gvozdenović az első
lett a korosztályában, csapasegíti őket, ha kell.
A Dombos Asztalitenisz tilag pedig a másodikok letKlub tavaly még a második tünk – mondta, majd arról is
ligában játszott a Katarina szólt, hogy ha tavaszra is tudGvozdenović, Szőke Regina, ják hozni ezeket az eredméKovács Katona Lilla és Ko- nyeket, akkor esélyesek leszvács Kiara összetételű csa- nek a szuperligába való felpattal. Az önkormányzat jutásra.
őket ajándékozta meg sport-

KISHEGYES KÖZSÉG - INFORMÁTOR

A község napját ünnepelték Kishegyesen

Kishegyes november 26án ünnepli a község napját. Ebből az alkalomból alkalmi műsorral egybekötött
díszülést tartottak a községi képviselő-testület nagytermében. Ötvenkilenc évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg Kishegyes község. A
képviselő testület díszülésén

töttek, hogy kiválnak a topolyai járásból, de nem óhajtanak a szomszédos Verbász
község közigazgatása alá sem
kerülni.
Szűgyi István , a képviselő-testület elnöke ünnepi beszédében szintén kitért az eddig elért eredményekre, illetve hangsúlyozta, hogy jövő

erre a napra emlékeztek, illetve az elmúlt év eredményeinek összegzésére is sor került.
• A kishegyesi önkormányzat közel 50 egyetemistát támogat – Az ösztöndíj- 59 évvel ezelőtt, 1959. november 26-án vált hivatalopályázat keretösszege 2,5 millió dinar
Kishegyes község önkor- keretösszege közel 2,5 mil- vonatkoznak a külföldön san is önálló községgé Kismányzata a 2018/2019-es tan- lió dinár. Az ötven beérkezett tanuló egyetemistákra is, a hegyes, miután a három falu,
évben is ösztöndíjjal támo- kérelemből 45-öt tudtunk po- Magyarországon tanulóknak Kishegyes, Szeghegy és Bácsgatja a község egyetemistáit. zitívan elbírálni, vagyis en�- 3,5-ös átlaggal kell rendel- feketehegy vezetői úgy dönAz egyetemisták ünnepélyes nyi egyetemistát tudunk tá- kezniük. A külföldön tanuló
keretek között a hétvégén ír- mogatni. Ebből a 45-ből 44 egyetemi hallgatóink zöme
ták alá az ösztöndíjszerződést rendes egyetemi tanulmánya- Magyarországra jár iskoláaz önkormányzattal. Az ese- it végzi idehaza vagy külföl- ba, de van olyan egyetemisményen jelen volt Marko La- dön, egy pedig doktoranduszi tánk is, aki Svédországban tazić, Kishegyes község polgár- képzésen van. Fontos elmon- nul. Fontos még megemlíteni,
mestere, Szűgyi István, a köz- dani, hogy egyetemistáink- hogy az önkormányzat nem
ségi képviselő-testület elnö- nak ez nagy segítség, ugyan- csak a középiskolások, hanem
ke, és Kovács Károly, a pol- is havi szinten 6000 dinárt az egyetemisták utaztatását is
Kishegyes község Önkorgármester ifjúsági ügyekkel kapnak az önkormányzattól támogatja. Ehhez kritérium, mányzata által meghirdetett
megbízott segédje.
– számolt be Kovács, majd ar- hogy a hallgató napi szinten pályázat keretéből, a közséutazzon és ne le- günk területéről 40 darab
gyen bentlakó, il- gyerekülés talált tegnap gazletve más állami
intézménytől ne
kapjon ösztöndíjat – mondta el a
polgármester segédje.
Az önkormányzat által odaítélt
ösztöndíjnak hazahívó szerepe is
Kovács Károly arról számolt ról is szólt, hogy a kedvezmé- van, a külföldön tanuló egyebe a médiának, hogy a kis- nyezett egyetemistáknak szá- temisták esetében. A cél, hogy
hegyesi önkormányzat már mos feltételnek kellett eleget a külföldön megszerzett tuhosszabb ideje ösztöndíjjal tenniük.
dást idehaza hasznosítsák, fo- dára, amelyet a kisgyermekes
támogatja az egyetemistákat. – A Szerbiában tanuló egye- galmazott Kovács, majd arról szülők vehetettek át a képvi– Az önkormányzat min- temistáinknak 8-as átlagosz- is szólt, hogy az önkormány- selőtestület üléstermében.
den évben ösztöndíjpályáza- tályzattal kell rendelkezniük, zat ösztöndíja összhangban
A rendezvény keretében - a
tot ír ki egyetemisták számá- és nem ismételhetik az adott van a Magyar Nemzeti Ta- Községi Közlekedésbiztonsára. Az idei évben a pályázat évet. Hasonló kritériumok nács ösztöndíjával.
gi Tanács meghívására a gye-

évben tervezik a szennyvíztisztító kiépítésének megkezdését Kishegyes Községben.
Azzal egyidejűleg a szennyvízelvezető hálózat kiépítését is megkezdenék az egész
községünk területén, amelyet pár éven belül szeretnének befejezni..

bi időben Kishegyes községben az asztalitenisz az a sport,
amelyben fiataljaink a legszebb eredményeket érték el,
mondhatni folyamatosan felfelé ívelő pályán vannak. Merem remélni, hogy ez a sikersorozat a jövőben is folytatódni fog – nyilatkozta Szűgyi, majd arról is szólt, hogy
az önkormányzat a közsé-

A könnyebb továbbtanulásért

A gyerekülés szabályos
használatára tanítottak
Kishegyesen
rekülés szabályos használatáról tartottak előadást a belgrádi Közlekedésbiztonsági
Ügynökség illetékesei.
A sikeres programot a köz-

ség a jövőben is folytatni fogja.
Gratulálunk szülőknek és
biztonságos közlekedést kívánunk nekik a forgalomban.
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OPŠTINA MALI IĐOŠ - INFORMATOR

Opština nagradila mlade sportiste

Opština Mali Iđoš nastavlja tvan Siđi, predsednik Skup- li još bolje rezultate,- rekao
praksu da nagrađuje i podr- štine opštine, Karolj Kovač, je Ištvan Siđi.Stonoteniski
žava mlade, talentovane spor- pomoćnik predsednika opšti- klub “Domboš” beleži dobre
rezultate. Takmiče se u Prvoj
ligi Srbije. Za samo tri takmičarske sezone su prešli put iz
Vojvođanske lige, preko Druge lige Srbije u Prvu ligu Srbije i nadaju se plasmanu u najviši rang takmičenja u Super
ligu Srbije. Rezultatima u pojedinačnoj i timskoj konkurenciji posebno se ističu Katarina Gvozdenović, Seke Retiste.Ovog puta četiri člana ne, Zoltan Mohači, član Оp- gina, Lila Kovač Katona i Kostonoteniskog kluba “Dom- štinskog veća i Dejan Prnjat, vač Kiara. - U opštini Mali
boš” iz Malog Iđoša nagrađe- predsednik Sportskog save- Iđoš postoji 12 registrovanih
na su poklonom u vidu sport- za opštine Mali Iđoš. - Ovo je sportskih klubova. Sportski
skih patika za trening. Tre- višegodišnja praksa da mlade savez podržava sve sportske
ningu stonoteniskog kluba sportiste koji postignu izvr- klubove, a ova poseta je jedan
prisustvovali su Marko La- sne rezultate pokušavamo da od tih primera,- rekao je Dezić, predsednik opštine, Iš- motivišemo kako bi postiza- jan Prnjat.

Obuka za pravilnu upotrebu autosedišta održana u sali SO Mali Iđoš

Podela autosedišta za decu

• Obuka je održana u organizaciji opštinskog Saveta za bezbednost saobraćaja
i Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi
kupljeno je i podeljeno 40 autosedišta za decu.
Obuka za pravilnu upotrebu autosedišta za decu i podela istih održana je u organizaciji Saveta za bezbednost
saobraćaja opštine Mali Iđoš
i Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, 22. novembra.
Zoran Vujinović, predsednik

je rekao da je Savet za bezbednost saobraćajapristupio
izradi strategije za bezbednost saobraćaja koja je posvećena i najmlađim i najstarijim učesnicima u saobraćaju, koji su i najugroženiji. U
prepunoj sali zainteresova-

decu, koja su uručena nakon
obuke. Tomisalv Petrović iz
ABSS, prezentovao je podatke koji kažu da u svetu u saobraćajnim nesrećama pogine 1,3 miliona, a strada preko
50 miliona ljudi godišnje, posebno rizična grupa su deca
od 13 do 18 godina, gde strada njih oko 77 odsto. Podaci kažu da je u poslednjih pet
godina kod nas u saobraćajnim nesrećama život izgubilo
preko šezdesetoro dece. Nakon izlaganja koja su bila posvećena problemu stradanja
dece u saobraćaju, Marijana
Jovanović iz ABSS govorila
je o teorijskoj upotrebi autosedišta za decu, usledila je
i praktična obuka o pravilnom postavljanju istih, nakon čega su podeljena autosedišta za decu, koje je obezbedila lokalna samouprava.

Futsal ekipa OŠ “Vuk Karadžić” iz Lovćenca

Plasman na Republičko prvenstvo

Futsal ekipa OŠ “Vuk Karadžić” iz Lovćenca plasirala
se na Republičko prvenstvo u
futsalu za osnovne škole koje
je održano 12. i 13. decembra
u Čačku. Vratili su se pono-

sno osvajanjem Opštinskog,
Okružnog i Međuokružnog
prvenstva u futsalu za osnovne škole. Na Međuokružnom
prvenstvu, koje je održano
u Tehničkoj školi u Suboti-

sni na rezultat, jer su u velikoj konkurenciji osvojili sedmo mesto. Sam plasma na Republičko takmičenje je odličan rezultat, a do zasluženog uspeha došli su dobrom
igrom i zalaganjem koje je rezultiralo pobedama, odno-

ci, pobedom u polufinalu sa
6:3 nad ekipom OŠ “Dositej
Obradović” Sombor i finalu
sa 3:1 penalima (1:1) nad ekipom OŠ “Mihajlo Pupin” Veternik, stekli su pravo učestvovanja na Republičkom
prvenstvu u Čačku.

Tribina u Malom Iđošu

Vek pobednika

Obeleženo 100 godina od završetka Velikog
rata, na tribini govorio istoričar, profesor Zoran
Veljanović, iz Muzeja Vojvodine. КC „Car Dušan
Silni“, organizator tribine.
•

Tribinu je otvorio Goran
Đukić, predsednik КC „Car
Dušаn Silni, pozdravljajući
goste, zahvaljujući se OŠ „Nikola Đurković“ iz Feketića i
njenom direktoru Beli Bojtošu, za podršku kao i Zoranu Martinoviću i novosadskom Studentskom centru na
pomoći u organizaciji tribine. Đukić je potom predstaopštinskog Saveta za bezbed- nih građana za ovu temu, govio
eminentnog stručnjaka,
nost saobraćaja, pozdravio je vorio je i Marko Lazić, predistoričara
Zorana Veljanogoste i istakao značaj obuke sednik opštine Mali Iđoš, revića,
autora
izložbe u Muzeza sve učesnike u saobraća- kavši da je lokalnoj samoupju
prisajedinjenja
Vojvodine,
ju, starije osobe, invalide sa ravi važna bezbednost dece,
gde
je
prikazan
film
koji je
posebnim akcentom na decu stoga su izdvojili sredstva za
sačinjen
za
postavku
izložbe,
učesnike sobraćaja. Vujinović kupovinu 40 autosedišta za
čiji je autor Zoran Bulatović,
dok je Zoran Veljanović bio
scenarist i pisac teksta za ovaj
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić, kao i film, koji je zapravo savremepredstavnici Razvojne agencije Vojvodine, direktor Nikola Žeželj i samostalni saradnik Živ- na vizuelna izložba koja je u
ko Planić posetili su opštinu Mali Iđoš, sa željom da se podstakne praćenje i implementacija Novom Sadu otvorena je 25.
evropskih procesa i jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava.
novembra povodom obeleža-

Fond „Evropski poslovi“ APV i RAV u Malom Iđošu
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vanja jubileja, Veka pobednika. Pred prepunom salom u
Feketiću, Veljanović je započeo predavanje i opisao pobedničke bitke srpske vojske
1914. godine, Drinsku, Cersku i Кolubarsku, govorio je
o velikim srpskim vojskovođama Živojinu Mišiću i Stepi Stepanoviću. Govorio o
teškim iskušenjima srpske
vojske 1915. godine, o velikoj golgoti preko Albanije. U
Grčkoj uz pomoć savezničkih
snaga srpska vojska se oporavila, dosta se u njene redove
uključilo novih srpskih vojnika- dobrovoljaca iz Amerike,
Rusije iz drugih zemalja gde
je bilo srpskog življa. Nakon
naloga francuskog vojskovođe Franše D Epera, srpska
vojska je krenula u ofanzivu
oslobađanja svojih teritorija.

Za prijavljivanje Vaših problema sada je dovoljan jedan jedini telefonski poziv, SMS poruka, e-mail, pristup na portal opštine Mali Iđoš. Ceo sistem je
osmišljen da bi Vama bio na usluzi i kao takav Vam stoji na raspolaganju 24 sata 365 dana godišnje. Možete nam se obratiti:
• Po ceni lokalnog poziva na telefon 024/ 731 421 ostaviti govornu poruku u 2 minuta,
• Slanjem SMS poruke na telefon 063/ 699 998,
• Pošaljite e-mail na adresu: sistem48.maliidos@gmail.com,
• Preko internet stranice opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs.
Sistem je u potpunosti u službi stanovništva, i koristeći sistem stanovništvo će moći lakše i brže rešavati probleme za koje su nadležni javno preduzeće,
inspektorska služba, Opštinska uprava, mesne zajednice i probleme vezane za komunalna preduzeća. SISTEM48 nije predviđen za pružanje informacijа i materijalne pomoći.

