
Бољи живот свих грађана
Председник општине Мали Иђош, Марко Лазић, у првом 

броју Информатора сумира двогодишњи рад

„Донели смо Стратегију развоја општине од 2017. до 2027. године што је најважнији 
документ,  урађен је по европским стандардима и обухвата комплетан развој 
општине. Урадили смо велики број пројеката, свесни да наш скромни буџет не 
може све да изфинансира“, истакао је Лазић.
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Значајна инвестиција
У току реконструкција Дома здравља

„Др Мартон Шандор“

Радови обухватају замену кровног покривача, столарије и
постављање нове термо изолације.

Потписан споразум
Сарадња фудбалских клубова

Потписан Споразум о сарадњи ФК Спартак из Суботице са ФК Његош 
из Ловћенца и ФК Јадран из Фекетића. Након потписивања Споразу-
ма о сарадњи одиграна је пријатељска утакмица између ФК Његош и 
ФК Спартак на стадиону ФК Његоша у Ловћенцу.

Донација за
Косово и Метохију

Потписан уговор о донацији

Предузеће „Футура“ из Фекетића донирало 5 тона 
прехрамбених производа који су испоручени
становништву на Косову и Метохији.

Нема привреде
без образовања

Успешно одржан Сајам образовања

Egészségház felújítása

A beruházás értéke 45 millió dinár

MALI IĐOŠ - INFORMATOR 
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Марко Лазић је након из-
бора пре две године дошао 
не чело општине 
Мали Иђош, наи-
лазећи на, не баш 
сјајну ситуацију у 
општнском буџе-
ту, који је био оп-
терећен дуговима.

Међутим, током 
2017. године део 
дугова је саниран. 
Истовремено за 
две године урађе-
но је много тога 
што је било неоп-
ходно за функци-
онисање општине. 

“Ми смо форми-
рали  прво кому-
нално предузеће 
ЈКП ‘Комунал’, са 
седиштем у Малом Иђошу. 
Урађен је пројекат за пре-

чишћавање отпадних вода 
у главни колектор канализа-

ције за општину“, каже Ла-
зић. Он је истакао да је за-

хваљујући општинској вла-
сти враћено у к.о.  Фекетић 

два хектaра земљишта као 
и у к.о. Ловћенац 13 хектара 

и што је важно, реч је о об-
радивом земљишту. Рекон-

струисана је зграда вртића 
„Петар Пан, у сва три насеља, 

као и  ОШ “Ади Ендре“ у Ма-
лом Иђошу, а вредност ин-

вестиције је била преко пет 
милиона динара, средства су 
обезбеђена преко Покрајин-
ске владе. “Обезбедили смо 
путем пројеката 29 милио-
на динара за куповину се-
оских кућа и грађевинског 
материјала за избеглице са 
простора БиХ и Хрватске, уз 
помоћ Републичког комеса-
ријата. Завели смо ред у при-
вођењу намени пословних 
локала у власништву општи-
не, што није претходно био 
случај“, наглашава Лазић. 
Списак реализованих проје-
ката у двогодишњем перио-
ду је подужи, по први пут 
су обезбедили средства од 
близу шест милиона динара 
за рад „Изиде“, народну ку-
хињу и за услуге кућне неге 
и помоћи у кући.

Формиран је и Фонд за 

социјлно угрожена и теш-
ко оболела лица. Обезбеђе-

на су средства у износу од 
22,5 милиона динара за ре-

конструкцију улица  и три-
бина у Фекетићу,  и први 
пут је оформљен Спорт-
ски савез општине. “Уради-
ли смо веома важну ствар 
када смо успели да без нак-
наде извршимо право упи-
са власништва над зградом 
Дома културе у Фекетићу на 
општину. Претходно је Ми-
нистарство пољопривреде 
ставило на продају зграду са 
почетном продајном ценом 
од 13,5 милиона динара, а ми 
смо ипак то успели да укњи-
жимо у наше власништво“, 
каже први човек општине.

Циљ је бољи живот грађана
Марко Лазић, председник општине о билансу двогодишњег рада и плановима

„Желимо да обезбедимо што боље услове за живот грађана, да подигнемо стандард на виши ниво и све наше досадашње 
активности иду ка томе да општину водимо напред“, каже Марко Лазић.

Одлука о прихватању пре-
носа права приватне своји-
не на непрокретности-
ма на „Агриромагна“ д.о.о.  
без накнаде у јавну својину 
општине, усвојена је на сед-

ници СО Мали Иђош, одр-
жаној 13. априла. Истовре-
мено је усвојена и одлука о 
ослобађању „Агриромагна“, 

обавезе плаћања накнаде за 
одношење смећа. Одлуке је 
образложио Зоран Пуста-
хија, општински правобра-
нилац, који је рекао да је реч 
о власништву на површини 

од седам катастарских јута-
ра која иначе не могу бити 
приведена пољопривредној 
производњи. Такође је об-

разложио одлуку о преносу 
права јавне својине на по-
кретним стварима у своји-
ни општине која се без нак-
наде преноси на Полициј-
ску станицу општине. Реч 
је  о опремању станице за 
коју је општина, преко Са-
вета за безбедност обезбе-
дила износ од 454.980,00 ди-
нара на коришћење стани-
ци, а у питању су средства 
за рад.  Одлука је усвојена 
једногласно, као и одлука о 
утврђивању минималне цене 
за инвестиционо опремање 
зграда за потрбе управни-
ка у зградама где станари 
немају лица за одржавање 
зграда, што је са аспекта за-
конске регулативе објаснио 
Данило Дабовић, начелник 
Општинске управе. Пред-
седник СО, Сиђи Иштван је 
говорио о предлозима разре-

шења и именовања чланова 
УО ПУ „ Петар Пан“, где су за 

нове чланове изабрани, Пеко 
Коњевић и Тања Радовано-
вић. Због техничких про-
блема,  дошло је до  имено-
вања новог секретара Коми-

сије за спровођење комаса-
ције у к.о. Фекетић и Ловће-

нац  и именован је Милутин 
Звицер, дипломирани прав-
ник из Фекетића, који неће 
имати заменика.

Пренос права приватне у јавну својину

„Донели смо Стратегију развоја општине од 2017. до 2027. године што је најважнији документ,  урађен је по ев-
ропским стандардима и обухвата комплетан развој општине. Урадили смо велики број пројеката, свесни да наш 
скромни буџет не може све да изфинансира, али ћемо доста тога реализовати уз помоћ републичке и покрајин-
ске Владе, и уз њихову подршку коју смо до сада имали, надамо се да нам предстоји један бољи период за живот 
и стандард грађана“,  каже Марко Лазић.

Стратегија развоја општине

Седница Скупштине општине

„Надамо се да ћемо успе-
ти да решимо проблем 
са канализацијом у ме-
сту, да заменимо  водо-
водне цеви, да обезбеди-
мо пречистаче за воду код 
бунара, као и да направи-
мо главни колектор кана-
лизације за општину“, ис-
такао је Лазић.

Наш план
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Реконструкција Дома здравља 

Радови вредни 45 милиона
За пет месеци зграда Дома здравља, која је поселедњих година у веома 
лошем стању, требало би да буде реконструисана. Радови су у току и 
теку планираном динамиком.
У току су радови на енер-

гетској санацији и рекон-

струкцији крова зграде Дома 
здравља „Др Мартон Шан-
дор“ у Малом Иђошу. Радо-

ви обухватају замену кров-
ног покривача, столарије 

и постављање нове термо 
изолације. Општина Мали 
Иђош је током 2017. године 

конкурисала за средства, а 
за ову намену Канцеларија 
за управљање јавним ула-
гањима обезбедила је oko 45 
милиона динара без ПДВ-а. 
Радове на обнови овог објек-
та изводе ГАТ доо Нови Сад 
и АXИС грађевински биро 
доо Нови Сад. Планиран рок 
трајања радова је пет месеци. 
Последњих 15 година зграда 
Дома здравља у Малом Иђо-
шу у веома је лошем стању. 
Од три спрата, само је при-
земље функционално, јер 
кров прокишњава, а већи-
на прозора не сме да се отва-
ра из безбедносних разлога.

Савет за безбедност 

Радна група
Стање безбедности у општини Мали Иђош 
оцењено позитивно.
У Малом Иђошу је крајем 

марта одржана прва сед-
ница Савета за безбедност 
општине. На седници је јед-
ногласно усвојена одлука 

председника Савета за без-
бедност, Марка Лазића за 
именовање Зорана Вујино-
вића за заменика овог Саве-
та. Осим тога именована је и 
радна група за израду стра-
тегије за унапређење безбед-
ности општине Мали Иђош, 
у оквиру које ће се дефини-

сати стратешки циљеви. За 
носиоца радне групе једно-
гласно је изабран вд начел-
ника Полицијске испоставе 
Мали Иђош Александар Ба-

уцал. На седници је, између 
осталог, направљен пресек 
стања криминалитета као и 
стања јавног реда и мира за 
протеклу годину у општини. 
На основу података стање је 
оцењено позитивно, и боље 
него у претходном периоду.

Мали Иђош, Ловћенац
Ускоро асфалтирање улица
Општина је добила сред-

ства у износу од 30 мили-
она динара од Покрајин-
ске управе за капитална 
улагања за асфалтирање и 

проширење улице Вука Ка-
раџића у Ловћенцу у дужи-
ни од два километра. Од ис-
тих средства биће урађена 
улица Баште у М. Иђошу.

Промена назива улице

Улица Васка Калуђеровића
На предлог председника општине Марка Лазића недавно је усвојена одлука да нека-

дашња улица Бориса Кидрича у Ловћенцу,  добије ново и понесе име Васка Калуђеро-
вића. Васко Калуђеровић је нажалост страдао у последњем рату у Барањи.

Донација за Косово и Метохију

Уговор о донацији

Перлаки Золтан, директор «Футура» ДОО из Фекетића, и председник општине Мали 
Иђош Марко Лазић потписали су уговор о донацији. Уговором је предвиђена донација 
прехрамбених производа «Футура» у обиму од 5 тона, на име помоћи Косову и Мето-
хији. Председник Општине, Марко Лазић  захвалио је «Футури» и директору Перлаки 
Золтану на донацији и подсетио да је свака помоћ за Косову и Метохију добро дошла.

Предузеће „Футура“ из Фекетића донирало 5 тона прехрамбених про-
извода који су испоручени становништву на Косову и Метохији.

Успешно организован Сајам образовања 
Нема привреде без образовања

Други Сајам образовања 
одржан у Фекетићу окупио 
је велики број заинтересо-
ваних ученика, гостију из 
округа и региона, а оно што 
је најважније 
понудио је мно-
го информација 
за око 3500 зани-
мања. Манфеста-
ција је окупила 
12 средњих шко-
ла из три сусед-
на округа. Дру-
ги Сајам образо-
вања одржан у 
Фекетићу отворила је Ксе-
нија Кустудић - Ђукић, члан 
Општинског већа, а на Сајму 
су били осим представника 

локалне самоуправе Мали 
Иђош и мнгобројни гости 
међу којима Бранислав Ста-
ничков, начелник школске 
управе Сомбор, Баги Јанош, 

секретар Привредне коморе 
Суботице, Душан Торбица, 
директор НСЗ - филијале у 
Суботици и други.

ФК“Спартак“, ФК“Његош“, ФК“Јадран“

Уговор о сарадњи
Познато је да је у Север-

нобачком округу једини су-
пер лигаш Фудбалси клуб 

„Спартак - Ждрепчева крв“ 

из Суботице и природно је 
да буде база за младе таленте 
и будуће играче овог позна-
тог клуба. “Жеља је Спарта-

ка да сва деца са овог терена, 
која су талентована нађу ме-
сто у фудбалском свету, а ми 
ћемо обезбедити адекватне 

услове за рад преко разних 
турнира, едукација уз помоћ 
стручних лица, тако да би 
наш клуб био одскочна даска 

младим талентима“  рекао је 
Драган Ђорђевић, диектор 
суботичког „Спартака“ на 
потписивању Уговора о по-
словно техничкој сарадњи,  
18. априла у просторијама 
СО Мали Иђош. Госте из Су-
ботице  поздравили су пре-
десник општине, Марко Ла-
зић, Дејан Прњат, председик 
ФК“Јадран“ из Фекетића и 
Дејан Шољага, председник 
ФК“Његош“ из Ловћенца. 
Након потписивања угово-
ра одиграна је пријатељска 
утакмица између ФК „Спар-
так“ и ФК“Његош“ у Ловћен-
цу. Утакмица је завршена ре-
зулататом 3:0, у корист го-
стију.

„Нема привреде без образовања и обрнуто, ду-
ално образовање је јединство теорије и прак-
се, а важност стварања и креације, јесте рад 
на радост друштву и појединцу“, поручио је 
Марко Лазић, председник општине, осмацима.
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 Iz istorije Crne Gore

Konstantin Bodin, kralj Duklje
Kao budući nasljednik kralja 

Mihaila Bodin je na Balkanu 
imao značajnu ulogu u ustan-
cima protiv Vizantije, pa se u 
doba njegove vladavine uticaj 
i teritorijalni prostor Duklje 
širi i na susjedne države: Raš-
ku, Bosnu i Bugarsku. Naime, 
pred kraj vladavine kralja Mi-
hajla, događaju se velike pro-
mjene u omjeru snaga na Bal-
kanskom poluostrvu. Vizan-
tija je iscrpljena građanskim 
ratovima. Normani iz Južne 
Italije pripremaju pohod na 
Carigrad. Na strani Vizanti-
je, u početku, Mihajlov sin je 
uznemiravao Normane. Uz 
Vizantince je tako stala mle-
tačka flota i jedan odred pod 
Bodinom. Do bitke je došlo 
1081. godine, pod Dračom. Bio 
je to vizantinski poraz. Kada 
je nastalo rasulo među vizan-
tinskim najamnicima (tur-
ski odredi) Bodin se držao po 

strani, ne ulazeći u borbu. Što 
više, Bodin će se okrenuti Nor-
manima. U aprilu 1081. godi-

ne oženio je normansku prin-
cezu Jakvintu, ćerku Arhiriza, 
vođe normanske stranke u Ba-
riju. Prema Analima grada Ba-
rija (Annales Barenses): „Arhi-

riz je dao sinu Mihajla, kralja 
Slovena, svoju kćer za ženu“.
Po smrti kralja Mihaila, kao 

samostalan vladar, Bodin se 
pominje 1085. godine, kada je, 
iskoristivši smrt Roberta Gvi-
skara i promjenu snaga na Bal-
kanu, od vlasti „franaka“ („de 

potestate Francorum“) osvo-
jio grad Drač i cijelu dračku 
oblast. Čim je postao kralj, na-

stojao je iz Duklje proterati su-
parnike, Radoslavljeve nasljed-
nike (sinove najstarijeg Rado-
slavljevog sina Branislava i nje-
govu braću). Posrednik u po-

mirenju je bila Barska arhie-
piskopija, odnosno prvi bar-
ski arhiepiskop Petar.Poslije 
ovako sklopljenog mira, go-
dine 1083. ili 1084. - kralj Bo-
din preduzima pohode na Raš-
ku i Bosnu, pa ih prisajedinju-
je kraljevini Duklji. U Raškoj 
postavlja na vlast dva župana 
sa svog dvora: Vukana i Mar-
ka, od kojih dobija vazalnu za-
kletvu.08. januara 1089. godi-
ne, Bodin uspeva Baru izdej-
stvovati rang nadbiskupije, ko-
risteći rascijep u katoličkoj cr-
kvi i borbu oko papskog prije-
stola između Viktora III i Ur-
bana II sa jedne strane i Kle-
menta III (antipape) sa druge. 
Kao prvi od barskih nadbisku-
pa pominje se Petar (1064—
1094) ustoličen 1089. godine, 
od strane pape Aleksandra II...

    Nastavak u sledćem broju
Izvor Vikipedija

Községi képviselő testület ülése

Magántulajdon átruházása 
Határozat a magánvagyon 

nonprofit jellegű átruházásá-
nak elfogadásáról, az „Agriro-
magna” doo díjmentesen átru-

házza bizonyos tulajdonát köz-
vagyonná. Egyidejűleg felmen-
tésre került az „Agriromagna 
doo” a szemételszállítási díj 
alól. A döntést, Zoran Pus-
tahia községi jogvédő ismer-

tette és elmondta, hogy a szó-
ban forgó terület hét kataszte-
ri holdas földterület, amely al-
kalmatlan mezőgazdasági ter-

melésre, valamint beszámolt a 
község és a kishegyesi rendő-
rállomás között létrejött ado-
mányozásról, e adományozás 
értelmében a község közel 500 
ezer dinárral segíti a kishegye-

si rendőrkapitányság felszere-
lését és munkáját.
A döntést egyhangúlag el-

fogadták, valamint az épüle-
tek házmesteri beruházásai-
nak minimális árának meg-
határozására vonatkozó dön-
tést az épületek vezetői igé-
nyeihez igazítva, ahol a bér-
lők nem rendelkeznek lakó-
épületek karbantartójával, ma-
gyarázta Danilo Dabović.
A képviselő testület elnöke 

Szűgyi István beszámolt a Pé-
ter Pán iskola előtti intézmény 
új igazgató tanácsi jelöltekről, 
ahol mint új tanácstag megvá-
lasztásra került Peko Konjevic 
és Tanja Radovanovic.  Tehni-
kai okok miatt új komaszációs 
titkár kinevezésére került sort 
Milutin Zvicer okleveles jogász 
személyében, akinek nem lesz 
helyettese. 
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Egészségház felújítása

A beruházás értéke
45 millió dinár

Pillanatnyilag a tetőburko-
lat cseréje folyik amely ma-
gába öleli az új hőszigetelést 
is. Kishegyes község önkor-
mányzata a 2017.es évben pá-
lyázott az egészségház felújí-
tására és nyert is erre a célra 
45 millió dinárt a Nyilvános 
Beruházásokat kezelő Hiva-
talnál. A munkálatokat az új-
vidéki székhelyű “GAT doo”. 

cég végzi valamint a szintén 
újvidéki “AXIS doo” építke-
zési iroda. Az elmúlt 15 évben 
a kishegyesi egészségház na-
gyon rossz állapotba került, a 
három emeletből csak a föld-
szinti volt alkalmas használat-
ra, mivel a tető beázott, vala-
mint az ablakokat sem lehetett 
kinyitni biztonsági okokból.

A tervek szerint az elkövetkező öt hónapban telje-
sen megújul a kishegyesi egészségház épülete, amely 
az elmúlt évtizedekben nagyon leamortizálódott. 
A munkálatok elkezdődtek és a tervek szerint ha-
ladnak 

Kishegyes, Szikics 
Hamarosan aszfaltozás

Kishegyes község önkor-
mányzata sikeresen pályázott 
a Tartományi Nagyberuházá-
si alapnál és 30 millió dinárt 
nyert. Ebből az összegből ki-
aszfaltozásra kerül Kishegye-
sen a teljes Kertsor utca, vala-
mint Szikicsen kiszélesítik a 
Vuk Karadzsity utcát egy ki-
lometer hosszúságban.

Segélycsomag Koszovó
és Metóhia részére 

Adományozási
szerződés

Perlaki Zoltán a “Futura” vál-
lalat tulajdonosa és Marko La-
zic kishegyes község vezetője 
szerződést írtak alá amely ér-
telmében a “Futura” cég 5ton-
nányi élelmiszert adományoz 

a Koszovó és Metóhián élő 
emberek részére. Marko La-
zic megköszönte a segítséget 
Perlaki Zoltánnak mondván 
minden segítség jól jön az ott 
élő emberek részére. 

A bácsfeketehegyi “Futura” vállalat 5tonna élel-
miszert adományozott a Koszovó és Metóhián élő 
embereknek. 


