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Први банкомат у Ловћенцу

Новац могу да
подигну у свом месту

Све уписано
у књиге 

Велики посао премера земљишта окончан је у K.О.  
Фекетић. Оно што је значајно да је овај посао по 
први пут комплетно урађен и први пут уведен у 
катастарске књиге.
Прикупљени су просторни подаци који су били 
неопходни за утврђивање фактичког стања на 
терену ове месне заједнице, што до сада није био 
случај. А потом је све правно формално укњижено 
у катастарски регистар, што је од великог значаја за 
грађане.
На основу тога се омогућава комплетан увид и 
преглед терена земљишта месне заједнице, што је 
веома важно у процесу легализације. Овај посао је 
од непроцењивог значаја.

Év eleji költség-
vetés-módosítás

Завршен комплетан премер
грађевинског реона Фекетић

На иницијативу локалне самоуправе Мали Иђош, која је била у дужем 
временском периоду у преговорима са ОТП банком, потписан је уговор који 
је означио реализацију идеје и захтева да Месна заједница Ловћенац добије  
први банкомат. Постављање банкомата је веома значајно за све житеље овог 
места, јер су сада у прилици да могу да подижу сопствени новац, а да не 
морају да иду у суседни Фекетић или у Мали Иђош. Банкомат у Ловћенцу је 
постављен и инсталиран за употребу 21. фебруара.

Постављен први банкомат у Ловћенцу,на услузи грађанима.

Локална самоуправа је обезбедила на својој територији у великом броју 
објеката и установа грејање на гас. Реализована инвестиција је подразумевала 
комплетну замену котлова на мазут и лож уље. Стару и дотрајалу инсталацију 
било је неопходно заменити. Општинска власт је обезбедила трајно грејање 
свих објеката у власништву општине Мали Иђош.

Стижу трактори

Növekedett Kishegyes község éves költségvetése- 
Meghozták a kommunális rendre vonatkozó sza-
bályzatot

По први пут у Mесној заједници Фекетић урађен 
је комплетан премер грађевинског реона, који је  и 
по први пут заведен и уписан у катастар општи-
не.

За ЈKП „Kомунал“

За куповину три трактора за потребе ЈKП „Kомунала“, биће утрошен део 
средстава које је општина обезбедила уз помоћ републичке Владе.

Грејање на гас, уместо мазута
Урађена комплетна замена котлова на мазут и лож уље

Гас је уведен у све три основне школе у општини,  и амбуланти у Ловћенцу, 
у Спортској хали  у Фекетићу, као и у Дому здравља, у згради општине и 
полиције у Малом Иђошу.

Опремање и одржавање комуналне инфраструктуре један је од приоритетних 
задатака локалне самоуправе. У том правцу ишле су њене активности, тако да 
је општина успела да обезбеди додатна средства уз помоћ републичке Владе. 
Један део тих средстава биће уложен у ЈKП „Kомунал“, за његово опремање 
и што боље функционисње и квалитетније пружање услуга грађанима, па ће 
део средстава бити утрошен за куповину три трактора. Дао средстава, односно 
10 милиона динара, биће уложено за трафо станицу код будућег пречистача у 
Фекетићу.
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Српско руско друштво “Тихи Дон”
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Општински фудбалски 
савез Бачка Топола – Мали 

Иђош, организово је  не-
давно у Спортској хали ОШ  

«Никола Ђурковић» у Фе-
кетићу, спортско дружење 
фудбалских судија ГФС 

Нови Сад, ГФС Суботица, 
ФСО Врбас и ОФС Бачка 

Топола - Мали Иђош. Ре-
зултати турнира фудбал-

ских судија били су:
ОФС Б.Топола - М.Иђош-

ГФС Суботица 2 : 1

ГФС Нови Сад- ФСО Вр-
бас 2 : 4

за треће место:
ГФС Субоица ГФС Нови 

Сад 3: 2
финале:
ОФС Б.Топола М.Иђош - 

ФСО Врбас 7 : 3
Победничка екипа фуд-

балске судије ОФС Бач-
ка Топола - Мали Иђош 
су: Ненад Николић, Ђорђе 
Допуђа, Александар Маро-
вић, Милош Симовић,Но-
вак Симовић, Здравко Са-
вић, Давид Ђумић,

Јован Лазаревић,Влади-

мир Николић,Данило Ни-
колић и Балша Ћерановић.

Средства за суфинансирање 
удружења, културе и спорта

Додељени пакети ромској деци

У организацији Уружења 
Рома Мали Иђош, недав-

но су подељени пакети за 
ученике ромске попула-
ције од првог до осмог раз-
реда. Пакете који су садр-

жали школски прибор и 
слаткише деци је уручио 

Дејан Прњат, координатор 
за ромска питања у општи-
ни Мали Иђош. Укупно је 
додељено 55 пакета. Сред-

ства за ове пакете добијена 
су од Покрајинског секрета-

ријата за образовање, упра-
ву и националне мањине и 
ОО СНС Мали Иђош.

Српско руско друштво 
«Тихи Дон», које је основа-
но пре две године, прециз-

није августа 2016. године, 
одржало је своју редовну 
Скупштину на Дан држав-
ности 15. фебруара у Мес-
ној заједници Фекетић.

На редовој Скупштини 
на којој је присуствовало 

25 делегата, донета је јед-
ногласна одлука о избору 
за новог председника СРД 

«Тихи Дон», Мила Љути-
це из Ловћенца. Редовној 
Скупштини присуствовао 
је као гост и председник 
Руско - српског Удружења 
«Род» из Врбаса, Радољуб 
Ускоковић.

Нови председник
Мило Љутица

Расписани конкурси за доделу средства 
из општинског буџетаСпортско дружење

фудбалских судија

Општински фудбалски савез Бачка Топола - Мали Иђош

• Спортско дружење фудбалских судија успешно је организовао Општин-
ски фудбалски савез Бачка Топола – Мали Иђош, 25. јануара у школи 
у Фекетићу.

Школски прибор  за ромске ученике

• Укупно 55 пакета додељено је ромској деци, односно ученицима од пр-
вог до осмог разреда. Акцију је организовало Удружење Рома Мали Иђош.

• Јавни конкурс за доделу средстава за финан-
сирање програма и пројеката у области спор-
та расписан је 25. јануара 2019. године и траје 
до потрошње средстава, која су предвиђена 
конкурсом.

 Општински буџет за 2019. 
годину издвојио је у скла-
ду са својим могућности-
ма одређне износе за доде-
лу финансијских средстава 
за суфинансирање пројека-
та и програма за удружења, 
односно невладиние орга-
низације. Овај конкурс је 
расписан 11. фебруара 
2019. године и траје све до 
22. марта 2019. године, када 
се мора предати до 14 часо-
ва комплетна документа-
ција за учешће на конкур-
су, а за које обрасци стоје 
на општинском сајту. Рас-
писан је и конкурс за доде-
лу финансијских средста-
ва за финансирање и су-
финансирање програма и 
пројеката из области кул-

туре у 2019. години. Овај 
конкурс је отворен током 
целе године односно до 
потрошње средстава која 
су предвиђена Одлуком 
о буџету општине Мали 
Иђош за 2019. годину. Об-
расци за конкурисање до-
ступни су на сајту општине 
Мали Иђош. Расписан је и 
трећи, јавни конкурс за до-
делу средстава за финанси-
рање програма и пројеката 
у области спорта из буџета 
општине Мали Иђош. Kон-
курс је отворен од 25. јану-
ара 2019. године и траје до 
потрошње средстава која 
су предвиђена општин-
ским буџетом. Обрасци за 
аплицирање су доступни 
на општинском сајту.
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Felére csökkent a temetkezési költség Kishegyesen
A Komunál Közvállalatot 

két éve alapította Kishegyes 
község önkormányzata azzal 
a céllal, hogy községi szinten 
elvégezze a kommunális fel-
adatokat. A közvállalat azó-
ta sokat fejlődött, és sikerült 
bővíteni a feladatköreit. 

Kormányos Levente igazga-
tó arról számolt be, hogy si-
keres évet tudhatnak maguk 
mögött.– Tavaly komoly fi-
gyelmet fordítottunk a sze-
méttelepek karbantartásá-
ra, valamint infrastrukturá-
lis fejlesztéseket is végeztünk. 
Kishegyes településen a föl-
des utcákat zúzott kővel szór-
tuk le, majd végigmentünk 
rajta földgyaluval. Ilyen mó-
don helyrehoztuk az egyet-
len úttestet. Emellett vízhá-
lózat-felújítással is foglalkoz-
tunk Szeghegyen és Kishe-
gyesen. Mindkét faluban le-
cseréltük a vízhálózat egy ré-
szét, Bácsfeketehegyen pedig 
azokat a csöveket cseréltük le, 

amiket már nem érte meg ja-
vítani. Természetesen, foly-
tattuk az állandó jellegű tevé-
kenységeinket is, mint a zöld-
területek és temetők karban-

tartása, közterületeken a tisz-
taság fenntartása és a közvi-
lágítás karbantartása. - Janu-
ár 1-jétől átvettük a temetke-
zési szolgáltatást Kishegyesen 

is. Ezt idáig egy magáncég vé-
gezte, most viszont már a Ko-
munál Közvállalat feladata. A 
lakosság számára ez jelentős 
változás, ugyanis felére csök-

kent a temetkezés díja. Most 
8800 dinárba kerül, másfél 
hónappal ezelőtt pedig 15 600 
dinár volt. A temetkezés mel-
lett a közvállalat végzi a teme-

tők karbantartását is, mind-
három településen. A kishe-
gyesi temetőkben sok mun-
ka vár ránk, mindkét teme-
tőt körbe kell kerítenünk és 

kapuval ellát-
nunk. Más jel-
legű ravatalozó-
házak kellenek, 
a temetők főbb 
útvonalait pe-
dig szilárd út-
burkolattal kell 
ellátni. Ez egy 
nagyobb beru-
házás, aminek 
az első lépéseit 
már az idén sze-
retnénk meg-
tenni. Ebben 
az évben a köz-
vál la lat gép-
parkja is meg-

újul. Az önkormányzat egy-
egy új traktort ajándékoz a 
vállalat kishegyesi, bácsfeke-
tehegyi és szeghegyi részle-
gének – számolt be Kormá-

nyos. Ez megkönnyíti a mun-
kát és csökkenti a költségeket, 
mert a jelenlegi géppark már 
elöregedett, ezért sokba ke-
rül a fenntartása. Az igazga-
tótól azt is megtudtuk, hogy 
a traktorokhoz csatlakoztat-
ható eszközöket fognak vásá-
rolni, amik számos feladat el-
végzésére alkalmasak. A köz-
vállalat tervei között szerepel 
egy-egy utca vízhálózatának 
cseréje a község mindhárom 
településén. A szeméttelepek 
fejlesztésére is nagyobb gon-
dot fordítanak az idén, kör-
bekerítik a szeméttelepeket, 
kapukat és térfigyelő kame-
rákat szerelnek fel. Emellett 
egy-egy alkalmazott fog vi-
gyázni a telepekre, és megfi-
zetteti a bejárást. Erre azért 
van szükség, mert a szemét-
telepek fenntartása nagy ösz-
szegbe kerül, és most bárki té-
rítésmentesen kiviheti a sze-
metét.

Az ülésnek a feltett kérdé-
sekkel együtt 15 napirendi 
pontja volt, köztük olyan lé-
nyegesek, mint a 2019-es évi 
költségvetés módosítása. Szű-
gyi István, a községi képvise-
lő-testület elnöke ennek kap-
csán azt nyilatkozta a médi-
ának, hogy az év elején tör-
ténő költségvetés-módosítás 
nem igazán számít szokvá-
nyosnak. – E szokatlan költ-
ségvetés-módosításnak pozi-
tív oka volt, december utolsó 
napjaiban a szerb kormány 
25 millió dinárt utalt át köz-
ségünknek. Mi már koráb-
ban meghoztuk a 2019-es évi 
költségvetésünket, és ezt a 25 
milliót is bele kellett építe-
ni, ezért módosítottuk a költ-
ségvetést ilyen korán. A kor-
mánytól kapott pénz nagy ré-
szét a leendő szennyvíztisztí-
tó trafóállomásának kiépíté-
sére fogjuk fordítani, illetve 
egyéb közművekre – mond-
ta el a kkt-elnök. A képvise-
lő-testület jóváhagyta a kom-
munális rendre vonatkozó ja-
vaslatot is. Szűgyi elmondása 
szerint ez azért hozták, hogy 
a polgárok tisztában legyenek 

a kötelességeikkel. – Ez a ha-
tározat azt szabályozza, hogy 
polgáraink hogyan viselked-
jenek a kommunális dolgok 
terén. Ide tartozik a hó elta-
karítása, a házuk előtt lévő 
zöldterületek karbantartá-
sa, plakátragasztás, az árkok 
tisztítása, stb. Ezzel a hatá-
rozattal mindezt szabályoz-
tuk, és ezeket a szabályo-
kat minden háztartásba el-
juttatjuk nyomtatott formá-
ban. A határozat büntetése-
ket is előirányoz azok számá-
ra, akik nem tartják be a sza-
bályokat. A polgárok több-
sége eleve betartja mindazt, 
amiről ez a szabályzat szól, 
de sajnos vannak negatív pél-
dák is – hangoztatta a kkt-el-
nök, majd kiemelte, hogy el-
fogadták a Komunál Közvál-
lalat idei program- és pénz-
ügyi tervét is. Ez azért lénye-
ges, mert a közvállalat bevé-
teleinek 87 százalékát a piac-
ról szeretné megvalósítani, és 
csak 13 százalékban támasz-
kodna községi pénzekre. Ez 
azt mutatja, hogy a közválla-
lat a saját lábára fog állni, fo-
galmazott Szűgyi.

Év eleji költségve-
tés-módosításJanuár 23-án háromnapos 

rendezvénysorozat vette kez-
detét Bácsfeketehegyen, mely 
során a bácsfeketehegyi la-
kosság megemlékezett az 
1849-es  forradalom és sza-
badságharc január 23-án be-
következett szomorú esemé-

nyéről, ami Mári-napi sza-
ladás néven írta be magát a 
történelembe.  A megemlé-
kezés Sárközi István történel-
mi előadásával kezdődött. Az 
előadás betekintést nyújtott 
őseink Kunhegyesről való ki-
településétől kezdve, a kezde-
ti nehézségeken át, egészen 
addig a szomorú, január 23-
ai napig, amikor a falu teljes 
református lakossága mene-
külni kényszerült. Az embe-
rek Kiskunhalason és a kör-
nyező településeken találtak 
menedéket, ahol az elkövet-
kező kilenc hónapot töltötték. 
Kilenc hónap után a lakosság 

visszatért, de csak pusztítást, 
nyomort és temetetlen holta-
kat talált.  A sors ismét kihí-
vás elé állította őseinket, hisz 
a semmiből voltak kénytele-
nek újra felépíteni életüket, 
jövőjüket. Az előadást ben-
sőségessé az tette, hogy Sár-

közi egyéni sorsok bemutatá-
sán keresztül mesélte el a 170 
évvel ezelőtti napot. Megis-
merhettük a  családot aki a 
menekülés viharában otthon 
felejtette újszülött gyerme-
két, akiért az apa életét koc-
káztatva a kertek sötétjén ke-
resztül szökött vissza. Leg-
megrázóbb sors a falu refor-
mátus lelkészének, Berhidai 
Kersztes Józsefnek jutott, akit 
mindössze 47 éves korában 
agyonlőttek.
A rendezvénysorozat, január 

26-án folytatódott. Szomba-
ton, 17 órai kezdettel bemu-
tatásra került Karácsony Sán-

dor Kunok hazája című do-
kumentumfilmje. A film há-
rom év munkájának eredmé-
nye. Betekintést nyújt a ku-
nok hagyatékába, hagyomá-
nyaiba és megmutatja a kun-
sági táj elképesztő szépsége-
it. A filmben közreműködtek 
kun hagyományőrzők, népi 
iparművészek, néptáncosok, 
jeles művészek és alkotók.
A 170 évvel ezelőtti tragi-

kus események emlékei eleve-
nen élnek a  kiskunhalasi em-
berek emlékezetében is. En-
nek okán a megemlékezésen 
tiszteletét tette Kuris István 
László, a kiskunhalasi kép-
viselő-testület tagja. Üdvöz-
lő beszédében köszönetét fe-
jezte ki a bácsfeketehegyi la-
kosoknak, hogy még 170 év 
távlatából is hálával gondol-
nak a kiskunhalasiakra, hogy 
annak idején nem csak ottho-
nuk ajtaját, hanem szívüket 
is megnyitották a  menekü-
lő feketehegyiek előtt és be-
fogadták őket.
A rendezvénysorozat febru-

ár 3-án, vasárnap zárult meg-
emlékező istentisztelettel a 
bácsfeketehegyi imaterem-
ben. Az igét Édes Árpád, kis-
kunhalasi református lelki-
pásztor hirdette. Az istentisz-
teletet követően a gyülekezet 
koszorút helyezett el a mártír 
halált halt Berhidai Keresztes 
József lelkész sírjánál.

A Mári-napi szaladás 170. évfordulója

• Növekedett Kishegyes község éves költségveté-
se – Meghozták a kommunális rendre vonatkozó 
szabályzatot
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“Spomenik srca mog”

U Feketiću je nedavno odr-
žana predstava „Spomenik 
srca mog“ u režiji Fuada Tu-
bačića.U punoj sali Doma 

kulture u Feketiću prisut-
nima se obratio predsjed-
nik Nacionalnog savjeta cr-
nogorske nacionalne manji-
ne u Srbiji, Dragoljub Malo-
vić, koji je pozdravio sve pri-
sutne i zahvalio se svima koji 
su došli. Malović je istakao da 
je Lovćenac jedino mjesto u 
Srbiji koje je sačuvalo auten-
tičnost crnogorskih običaja i 
jezika.U organizaciji Udru-
ženja Crnogoraca Lovćen-
ca i Nacionalnog savjeta cr-
nogorske nacionalne manji-
ne u Srbiji, priređena je po-
zorišna predstava „Spome-

nik srca mog“ u režiji Fuada 
Tubačića. Udruženje Crno-
goraca Lovćenca daje veliki 
doprinos negovanju poseb-

nosti crnogorske nacionalne 
manjine u Srbiji. Lovćenac je, 
kako kažu nezvanično, cen-
tar crnogorske dijaspore u Sr-
biji, a Udruženje Crnogoraca 
Lovćenca se trudi da opravda 
taj epitet jer ga on zasigurno 
i zaslužuje.
„U tom duhu smo se i veče-

ras okupili da pronađemo nit 
koja nas povezuje sa našom 
istorijom i našim zavičajem.“ 

– poručio je Nikola Muhadi-
nović, predsjednik Udruže-
nja, prenosi portal Moja Crna 
Gora.

Održana predstava u Feketiću

SISTEM 48
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 informa-
cijа i materijalne pomoći.

• “Lovćenac jedino mjesto u Srbiji koje je sačuvalo 
autentičnost crnogorskih običaja i jezika”, rekao 
je predsjednik Nacionalnog savjeta crnogorske 
nacionalne manjine u Srbiji, Dragoljub Malović, 
pozdravljajući prisutne koji su došli da gledaju 
predstavu “Spomenik srca mog”. Predstava je 
održana  u organizaciji Udruženja Crnogoraca 
Lovćenca i Nacionalnog savjeta crnogorske 
nacionalne manjine u Srbiji.

Kulturno blago Crne Gore
u kolekcijama širom svijeta

Taj element priče o senza-
cionalnom otkrićima do ko-
jih se došlo prilikom izgrad-
nje hotela „Avala” aktuelizo-
van je nedavno dokumentar-
nom izložbom „Prvo otkriće 
antičkih nekropola u Budvi”. 
Ostatak blaga otkrivenog u 
prvoj kampanji, 1938. godi-
ne, skriven je u zbirkama pri-
vatnih kolekcionara ili zauvi-
jek izgubljen. Da podsjetimo, 
pronalaskom antičkih nekro-
pola i bogatstvom predmeta 
u njima potvrđene su pretpo-
stavke o nastanku Budve koje 
smo imali i kod antičkih pi-
saca. -“Ono što je Sofokle još 
u petom vijeku prije nove ere 
pisao, na neki je način doku-
mentovano otkrićem nekro-
pola. Te davne 1938. godi-
ne, stigao je veliki dokaz da 
je Budva bila zna-
čajno trgovinsko 
središte, odnosno 
da je bila empori-
on, gdje su domaći 
proizvodi mijenja-
ni za proizvode iz 
prekomorskih cen-
tara, gdje su izrađi-
vani predmeti od 
metala, keramike 
i stakla”, kazala je 
direktorica JU Mu-
zeji i galerije Budve, 
istoričarka umjetnosti Luci-
ja Đurašković. Ona je, zajed-
no sa rukovodiocem Muzeja 
grada Budve Jovom Đurovi-
ćem i arheologom Dušanom 
Medinom, autorka izložbe 
koja rječito svjedoči zašto je 
blago pronađeno prilikom iz-
gradnje hotela „Avala”, stru-
ka je između ostalog, označi-
la kao najbogatiji nalaz hele-
nističkog i rimskog razdoblja 
na jadranskoj obali. Panele 
većeg formata tematski su uo-
bličili tako da prikazuju hro-
nologiju i raznovrsnost tada 
pronađenih nalaza, te doku-

mentaciju i literaturu o nji-
ma nastalu do Drugog svjet-
skog rata. “Skenove i fotogra-
fije predmeta koji su pronađe-
ni na budvanskim nekropo-
lama za potrebe izložbe ustu-
pili su nam Narodni muzej u 
Beogradu, Arheološki muzej 
u Splitu, Arheološki muzej u 
Zagrebu i Muzej lijepih um-
jetnosti u Bostonu, kao i Bud-
vanka Laura Šuljak. Za razli-
ku od budvanskog muzeja, u 
njima postoji značajan broj 
arheoloških nalaza otkrive-
nih 1930-ih. Tu je i odgova-
rajuća prateća dokumentacija 
o njima”, kazala je Đuraško-
vić. Dušan Medin naglasio je 
da za potrebe ove izložbe mu-
zejske predmete nijesu ni po-
traživali jer bi takvu izložbu 
bilo teže realizovati, prije sve-

ga zbog birokratije, troškova 
transporta i osiguranja, a i 
autorski koncept bio je takav 
da je podrazumijevao prikaz 
reprodukcija raznorodne gra-
đe na panelima, a ne origi-
nalnih predmeta. “Organi-
zaciju takve izložbe ostavlja-
mo nekim budućim autorima. 
Ruka podrške pružena nam 
je sa svih pomenutih adresa, 
možda i zbog toga što smo 
krenuli od pretpostavke da 
je projekat ove vrste od izu-
zetnog značaja za međuinsti-
tucionalnu, pa i međudržav-
nu saradnju, kao i od činje-

nice da su predmeti iz Budve, 
koji se danas nalaze po mu-
zejima širom regiona i svije-
ta, dobra polazna osnova za 
dijalog i za saradnju budvan-
skog muzeja sa drugim mu-
zejskim ustanovama i kole-
gama, koji, kao i mi, baštine, 
čuvaju i prezentuju zapravo 
isto nasljeđe, a to je nasljeđe 
antičke Budve”, kazao je Me-
din. Inače, muzeji u čijem su 
vlasništvu artefakti sa antič-
ke nekropole u Budvi korek-
tno naglašavaju podatak o ar-
heološkom lokalitetu sa kog 
potiču. Na pitanje što bi Crna 
Gora, eventualno, mogla uči-
niti da bi povratila predmete 
koji se trenutno nalaze u mu-
zejima van Crne Gore, uklju-
čujući i one sa budvanskih 
nekropola, ekspert za pod-

vodnu arheologiju Dar-
ko Kovačević kaže da, 
teorijski, postoji nekoli-
ko načina. Ipak, kako je 
istakao, mogućnosti da 
ta inicijativa ima poziti-
van ishod su minimal-
ne. “Na raspolaganju su 
nam diplomatski dogo-
vor, razmjena ili sudski 
postupak. Veliku ulogu 
igraju i razni faktori, po-
put vrijednosti tih pred-
meta za nacionalni iden-

titet, jedinstvenost predme-
ta, kvalitet održavanja i pre-
zentacije. Presudan je način 
na koji je neki predmet izne-
sen iz zemlje i prisvojen”, re-
kao je Kovačević. Sumirajući 
međunarodna iskustva on je 
podsjetio da se odluke o po-
vraćaju, po pravilu, donose 
na najvišem nivou. “Muzeji 
tu niti žele, niti mogu, a obič-
no izbjegavaju uplitanje, jer 
su nisko na ljestvici hijerarhi-
je. Povraćaj ide ili poslije sud-
skog postupka ili bona fide 
gestom neke države”, istakao 
je Kovačević.

• Nijedan od predmeta pronađenih u prvom otkriću antičkih nekropola u 
Budvi danas nije izložen u budvanskim muzejima i institucijama kulture. 
Postoje u vitrinama muzeja u Beogradu, Zagrebu, Splitu i Bostonu, piše 
crnogorski dnevni list ”Pobjeda”.

Narukvica otkrivena 1938. u Budvi čuva
se u Muzeju lijepih umjetnosti u Bostonu


