
2   13. X 2017.

ПРЕТПЛАТА  
3 месеца    1.001,00  дин.
6 месеци    2.002,00  дин.
12 месеци  4.004,00  дин.

ЗА ИНОСТРАНСТВО 
3 месеца      2.626,00  дин.
6 месеци      5.252,00  дин.
12 месеци  10.504,00  дин.
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ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА

У сали Скупштине гра-
да Сомбора јуче (чет-

вртак, 12. октобра), одржана је 
Прва – отварајућа конференција 
заједничког прекограничног 
пројекта „Производња био-
гаса комбиновањем различи-
тих врста сировина - Xdegree“ 
у склопу Interreg - ИПА ЦБЦ 
програма Србија – Хрватска 
2014 - 2020. 
Конференцији су прису-

ствовале делегације свих пет 
пројектних партнера, гости 
из Заједничког секретаријата 
Interreg ИПА програма пре-
кограничне сарадње Хрват-
ска – Србија, Већа општине 

Винковци (Република Хрват-
ска), Канцеларије за европ-
ске интеграције Владе Репу-
блике Србије, Покрајинског 
секретаријата за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, градона-
челница града Сомбора, про-
ректорка Универзитета у Но-
вом Саду, као и представни-
ци локалних, регионалних и 
покрајинских органа, заинте-
ресовани друштвено-економски 
чиниоци.
Основна тема пројекта 

је производња биогаса 
комбиновањем различитих 
сировина. Иницијална идеја 

је протекла из сарадње ЈКП 
„Водоканал“ и Универзитета 
у Новом Саду. „Водоканал” је 
давне 1985. године пустио у 
рад уређај за пречишћавање 
отпадних вода, који у контину-
итету до данас успешно ради. 
У последњих неколико годи-
на интензивно се размишља о 
реконструкцији и модернизацији 
постојећег уређаја. Идеја о 
искоришћењу вишка биога-
са који се ствара у дигестори-
ма за производњу електричне 
енергије постојала је и раније, 
али је реализација зависила од 
финансијских средстава. ИПА 
пројекат омогућио је да се да 
се идеја спроведе у дело, уз но-
ву идеју да се продукција гаса 
повећа додавањем зелене масе 
у дигесторе. План је да ЈКП 
„Водоканал“ након набавке 
и уградње когенеративног 
постројења, као и опреме за 

додавање зелене масе, про-
изводи довољно електричне 
енергије из обновљивих изво-
ра за функционисање уређаја 
за пречишћавање отпадних 
вода, односно да временом 
постане енергетски незави-
стан.
Конференција је протекла 

у свечаној и радној атмосфе-
ри, уз активно учешће челних 
представника носиоца пројекта, 
организатора и представници 
свих нивоа власти из регија 
две суседне земље учеснице 
пројекта. 
На крају конференције 

закључено је да су све пла-
ниране почетне активности 
у имплементацији пројекта 
успешно отпочеле и да ће 
пројектни тим имати пуну под-
ршку свих релевантних чини-
лаца у даљој реализацији ак-
тивности. 

IZLOŽBA RADOVA SLIKARKE ĐO IN FAN

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

PROMOCIJA ZBIRKE PRIČA O „VILI  ŠATORICI” U GRADSKOJ BIBLIOTECI „KARLO BIJELICKI” 

Предлог Комисије за расподелу 
средстава за реализацију 

ЛАП-а Рома у 2017. години 
прихваћен је на последњој седници 
Градског већа. У складу са предлогом 
Комисије и закључком Градског 
већа, средства су додељена: Савезу 
ромских НВО Западнобачког округа 
за пројекат „Школски прибор за 
основце“, Удружењу Рома Дорослово 
за пројекат „Треће доба“, Удружењу 
Рома „Бели голуб“ за пројекат „Дечја 
радост”. Одобрен је и пројекат 
„Наградна екскурзија ученика“, који 
је предложило Удружење грађана 
„Барањка“, пројекат „Едукативне 
радионице“, који је предложило 
Удружење Рома Бачки Моноштор и 
пројекат Удружења грађана „Ромска 
кућа“ – „Можемо ли боље?“. Укупна 
вредност наведених пројеката износи 
1.830.000 динара.

Акција бесплатних превен-
тивних прегледа, коју је по-

кренуло Министарство здравља, 
наставља се у недељу, 15. октобра. 
Овог пута прегледи ће се обављати 
на два места у граду.
Гинеколошки прегледи ће би-

ти вршени у Служби за здравствену 
заштиту жена Дома здравља „Др 
Ђорђе Лазић“ у Мирној улици, у 
времену од 8 до 16 часова.

У просторијама Службе за ради-
олошку дијагностику Опште бол-
нице „Др Радивој Симоновић“ у 
Војвођанској улици, радиће се ул-
тразвук абдомена и тест тумора 
простате (ПСА), такође у периоду 
од 8 до 16 часова.

На прегледе могу да дођу сви за-
интересовани грађани, као и сви 
они који немају регулисано здрав-
ствено осигурање.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА РОМА

БЕСПЛАТНИ 
ПРЕВЕНТИВНИ 

ПРЕГЛЕДИ У БОЛНИЦИ

U Galeriji Kulturnog centra „Laza Kostić“ u utorak, 
17. oktobra, u 18 sati biće otvorena izložba radova 

Đo In Fan, autorke iz Hong Konga. Prepodne tog dana 
na istom mestu u 11 sati, autorka će održati čas kineskog 
slikanja. Naziv izložbe je “Gradovi pamte”.

Đo In Fan diplomirala je na Odeljenju za umetnost na 
Kineskom univerzitetu u Hong Kongu 1975. godine. Žive-
la je i usavršavala se u bivšoj Jugoslaviji, gde je imala 11 
samostalnih izložbi (uključujući i jednu u Somboru). Đo 
se vratila u Hong Kong 1991. i od tada akivno promoviše 
i podučava kinesko slikarstvo. Njeni umetnički radovi su 
mahom kineske slike izrađene u kineskom tušu na pirin-
čanom papiru.                                                           Т. S.

Представа „Наше место“ у режији Богдана 
Јанковића, биће одиграна сутра (субота, 14. 

октобар), у 20.30 часова на сцени „Студио 99”. Пред-
става је настала из дубоке потребе да се на један бли-
зак, разигран и непосредан начин проговори о граду 
који се гуши, стење под притиском разноликих кли-
шеа и представа о себи и сталне исконске потребе за 
уобличењем посебности сопственог идентитета. У 
питању је копродукција Културног центра Новог Сада 
и Театра 34 из Новог Сада, у којој играју Николина 
Спасић и Милан Новаковић.                           Т. С.

Centar za prevenciju, edu-
kaciju i bezbednost i 

Gradska biblioteka „Karlo Bi-
jelicki”  organizuju predstavlja-
nje zbirke priča „Vila šatorica”. 
Zbirka priča žanra naučne fan-
tastike i horora „Vila šatorica“, 

mladog novosadskog pisca Bo-
risa Mišića, biće predstavljena 
17. oktobra u 18 časova, u sali 
Dečjeg odeljenja Gradske biblio-
teke „Karlo Bijelicki“. Okosnicu 
zbirke čine ratne priče protkane 
natprirodnim pojavama. Rat je 

sam po sebi stanje uzburkanih, 
pomešanih osećanja, gde se iona-
ko poljuljane vrednosti dodatno 
relativizuju. U takvoj atmosferi 
stražare i vojnike proganjaju du-
hovi nastradalih, prikaze, vam-
piri i druga mitska i jeziva bića. 

Ipak, u ovoj iskreno napisanoj i 
hrabroj knjizi pisac pokazuje da 
pored tame postoji i svetlost, te 
da ona nalazi mesto u ljudskim 
životima. Anđeli čuvari junaka 
kratkih priča ove knjige imaju i 
te kako posla.

ДО БИОГАСА КОМБИНОВАЊЕМ РАЗНИХ 
ВРСТА СИРОВИНА

GRADOVI PAMTE

ГОСТОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ 
„НАШЕ МЕСТО“

RATNE PRIČE PROTKANE NATPRIRODNIM POJAVAMA

ОДАБРАНО 
ШЕСТ 

ПРОЈЕКАТА

УЛТРАЗВУЧНА И 
ГИНЕКОЛОШКА 

КОНТРОЛА

Почетак рада конференције

Партнери из Србије и Хрватске


