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 MUĆKE

Priča mi jedna mlada majka 
kako je u najvećem marketu 
u gradu htela da kupi kašicu 
hrane za svoje dete. Kašica 
je bila na akciji. Ali mlada 
majka srećom ima običaj 
da pogleda deklaraciju i 
rok trajanja. Na flašici je 
bio datum koji je za šest 
dana prešao rok upotrebe. 
Kada se hrana za decu 
prodaje a da joj je prošao 
rok trajanja šta reći za 
ostale proizvode. Zato ova 
oprezna žena preporučuje, 
naročito mladim majkama, 
da obavezno pri kupovini 
dečje hrane paze na rok 
upotrebe. Obični trgovci, 
zaposleni, nisu krivi za 
ova k v e  s ka n d a l oz n e 
propuste. Znaju dobro u 
sedištu kompanije šta se 
prodaje na akcijama, ali i 
bez akcija, po nižoj ceni. 
Ali da je to baš hrana za 
decu neko bi u normalnoj 
zemlji debelo odgovarao. 
No hrana nije jedina mučka 
veletrgovaca. Moje komšije 
kupile plazma televizor. Za 
dva meseca televizor se tri 
puta kvario. Pod garancijom. 

Nisu pristali da ga zamene 
za drugi nego su ih uputili 
na njihovog ovlaštenog 
majstora koji ima sedište u 
Somboru. Ili to, ili će ga oni 
preuzeti, poslati dalje, ali 
onda ima da se čeka oko 
mesec dana. Te tako moje 
komšije o svom trošku vozaju 
se sa TV-om o svom trošku 
od Sombora do Apatina i 
nazad. O nekakavoj zameni 
za drugi televizor prodavci 
neće ni da razgovaraju što 
je nekad bilo normalno kad 
je aparat pod garancijom. Ali 
ko zna, razmišljaju komšije, 
iako su TV kupili kao novi, 
možda su kupili „mačku u 
džaku“, jer moguće je da je 
taj isti TV već imao vlasnika. 
Slične stvari se dešavaju i sa 
novim mobilnim aparatima 
uglednih kompanija. Jedna 
od njih tek posle trećeg 
kvara pod garancijom istog 
telefona pristali su da ga 
zamene za novi.

Oraganizacije i udruženja 
zaštite potrošača tek 
odnedavno su počele 
više da se angažuju i to 
posle pisanja medija o 
raznim malverzacijama 

koje su kupci, potrošači, 
doživljavali širom zemlje. 
Narod se tek  bol je 
upoznaje o njihovom pravu 
kao potrošača. A mi, sve 
nećemo da se zameramo, 
pa ne prijavljujemo navode 
i brojne druge prekrašje 
inspekcijskim službama.

CEVI

Današnji 40-godišnjaci nisu 
se rodili kada su u našem 
gradu počele da se menjaju 
azbestno-cementne cevi 
vodovoda. Zamena još 
nije završena uprkos tome 
što su pedesetogodišnja 
sredstva samodoprinosa 
stalno proglašavana da im je 
prioritetna namena zamena 
cevi. Sad je opština dobila 
od Pokrajine sredstva da 
se taj vodovod definitivno 
završi. Samo da ne prođe 
još jedna decenija pa da se 
opet ne piše o zameni cevi 
kao prioritetu.

OTUĐENJE

Slučajno slušam jednog 
načitanog dedu kako se 
žali na unučad. Kaže, ja ih 
skoro ne poznajem, ništa ne 
čitaju, sa ukućanima slabo 
komuniciraju, stalo su u 
društvu mobilnih telefona. 
Kaže deda da je to tako 
otuđujuće, da je su mu 
unučad, potpuno asocijalna, 
kao i njihovi vršnjaci. Ali 
dedina priča nije uopšte 
orginalna. Sličnu imaj mnoge 
babe i dede, uopšte stariji 
ljudi, navikli da se druže bez 
mobilnih telefona. Orginalna 
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UVODNIK

je sledeća zamisao koju je 
prodavcu knjiga saopštio: 
Napoleon je u godinama 
koje imaju njegova unučad 
stigao da napravi veliko 
carstvo. Deda je očito time 
želeo da pokaže kako je 
Napoleon stvarao veće 
poduhvate što je veće delo 
od igranja ajfonima. Dalje, 
deda saopšti i sledeće: Kako 
će se moja unučad jednog 
dana igrati sa svojom decom 
kad ni sami nisu pikali loptu 
na ulici?

O, MLADOSTI

Sećate se one pesme 
Arsena Dedića „O, mladosti…
daj stani malo…“. Tek pre 
neku noć u parku ugledah 
veću grupu mladih koji su 
se zabavljali uz gitaru u tzv. 
amfiteatru. Setih se da je 
to nekada bila uobičajena 
zabava moje generacije. 
Znači, da se u svakoj 
generaciji, svaka mladost, 
i s tov et n o  d o ž i v l j ava . 
Parkovske zabave, dakle, 
nisu zaboravljene. Baš mi bi 
nešto toplo oko srca. Lepa 
sećanja nikad ne umiru.

Sofija Pualić Špero
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AKTUELNOSTI

Predstavnici Australijsko - 
srpske privredne komore 

boravili u Apatinu

U toku rekonstrukcija 
trotoara i kolskih ulaza na 

teritoriji grada Apatina
U Plavoj sali SO Apatin 
održan je  sastanak 
predstavnika Australijsko-
srpske privredne komore 
i predsednika opštine sa 
saradnicima. 

Goran Droždibob, sekretar 
Australijsko - srpske 
privredne komore, sa 
sedištem u Melburnu, 
i Srđan Pavić, budući 
predstavnik Vojvodine 
u ovoj komori, obojica 
rođeni Apatinci, istakli su 
kako im je želja da svojim 
angažovanjem pokušaju 

uticati na predstavljanje 
Apatina potencijalnim 
investitorima iz Australije. 
Takođe,  pohval i l i  su 
proakt ivnost  loka lne 
samouprave,  koja  je 
izuzetno saradljiva i u 
kratkom roku odgovara 
na zahteve potencijalnih 
ulagača, a što nažalost ne 
odlikuje veliki broj drugih 

opština u našoj zemlji.

S a s t a n k u  s u  j o š 
pr isustvoval i  i  Maja 
Kuridža, vd direktora 
Slobodne Zone Apatin i 
Đorđe Vignjević, pomoćnik 
predsednika opštine za 
poljoprivredu. Kuridža 
je, kroz prezentaciju, 
u p oz n a l a  g o s te  s a 
privrednim potencijalima, 
kao i pogodnostima za 
potencijalne investitore 
u Slobodnoj zoni i opštini 
Apatin. 

Škrbić je istakao da je 
ovaj sastanak prvi korak 
ka uspostavljanju buduće 
saradnje sa potencijalnim 
investitorima iz Australije, 
a koja bi bi u budućnosti 
mogla da rezultira novim 
radnim mestima u opštini 
Apatin.

Jelena Kosanović

Opštinska uprava opštine 
A p a t i n  s p rov e l a  j e 
postupak javne nabavke 
za rekonstrukciju trotoara 
i kolskih ulaza.

Na osnovu javnog poziva, 
blagovremeno je pristiglo 
7 ponuđača ,  a nakon 
otvaranja ponuda, posao 
je dobio, sa najnižom 
ponuđenom cenom, Džimi 
Komerc iz Prigrevice.

U pitanju je rekonstrukcija 

trotoara i kolskih ulaza, 
ukupne površine 1.900 
metara kvadratnih, na 
teritoriji grada Apatina. 
Sredstva su izdvojena iz 
mesnog samodoprinosa.
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Saopštenje OO SNS: 
Apsolutna pobeda lista za 

napredni Apatin, Prigrevicu i 
Sontu

Opština Apatin odabrala nove članove Saveta Mesnih 
zajednica

Na prvim izbor ima 
koji su se održali na 
teritoriji opštine Apatin 
po većinskom sistemu 
glasanja, liste koje je 
podržao OO SNS Apatin 
na izborima za Savete 
M e s n i h  z a j e d n i c a 
ostvarile su apsolutnu 
pobedu porazivši sve 
p ro t i v k a n d i d a t e  u 
Apatinu, Prigrevici i Sonti. 
Na osnovu još jedne 
istorijske pobede liste 
koju je podržao OO 
SNS Apatin ,  buduće 
sazive Mesnih zajednica 
predstavljaće svih 11 
kandidata u Apatinu, 
odnosno 9 u Prigrevici i 
Sonti koje su predložile 
liste ,,Za napredni Apatin’’, 

,,Za naprednu Prigrevicu’’ 
i ,,Za naprednu Sontu’’. 
Protivkandidati u ovim 
Mesnim zajednicama 
nisu osvojili dovoljan broj 
glasova niti za jednog 
člana MZ. MZ Svilojevo, 
Kupusinu i  Romsko 
naselje predstavljaće 
kand idat i  sa  l i s ta 
Zajedno za Svilojevo, 
GG „Za Kupusinu, za 
naše selo“ i GG „Za 
bolje romsko naselje“. 
O O  S N S  A p a t i n 
s e  z a h v a l j u j e 
sv i m  č l a n ov i m a  i 
simpatizerima stranke 
koji su na bilo koji način 
pomogli da se u opštini 
Apatin ostvari još jedan 
istori jski  rezultat i 
ubedljiva pobeda.

POLITIKA

U Plavoj sali SO Apatin 
održana je konferencija 
za novinare povodom 
objave zvaničnih rezultata 
p o v o d o m  o d r ž a n i h 
izbora za članove Saveta 
Mesnih zajednica na 
teritoriji opštine Apatin.  

Ispred Opštinske izborne 
komisije prisutnima se 
obratio Jevto Milojević, 
zahvalivši svim glasačima 
koji su izašli, a takođe 
i strankama i grupama 
građana koje su uzele 
učešće na ovim izborima. 

Milojević je istakao da mu je 
posebno zadovoljstvo što su 
izbori prošli regularno, bez 
ijednog incidenta, te izrazio 
nadu da će odabrani članovi 
Saveta MZ umeti upravljati 
njima na korist svih građana. 

- Na teritoriji grada Apatina, 
na izbore je izašlo 3.717 
glasača, 206 glasačkih 
lisića je bilo nevažeće, a 
pobedu je odnela lista „Za 
napredni Apatin“, a koju je 
podržala Srpska napredna 
stranka. Od 11 kandidata 
oni su osvojili svih 11 
mesta u budućem sastavu 
Mesne zajednice Apatin. 
Ista situacije je u Prigrevici 
gde je izašlo 1.630 glasača, 
od toga nevažećih listića 
je bilo 103, a pobedu je 
odnela lista „Za naprednu 
Prigrevicu“ osvojivši svih 9 
mesta u budućem sazivu 
MZ Prigrevica. Buduće 
članove Saveta MZ Sonta 
predstavljaće svih 9 
kandidata sa liste „Za 
naprednu Sontu“. U ovom 
selu glasalo je 818 birača, 
55 listića je bilo nevažeće.

U Svilojevu je glasalo 
243 birača, od toga je 
nevažećih l ist ića bilo 
8. Svih 7 kandidata za 
budući saziv su sa liste 
,,Zajedno za Svilojevo’’. 

Najveća izlaznost bila 
je u Kupusini,  preko 
50%. Glasalo je ukupno 
862 Kupusinca .  Bro j 
nevažećih listića je 12, 
a pobedila je lista ,,Za 
Kupusinu, za naše selo’’, 
sa koje će svih 7 kandidata 
b i t i  budući  č lanovi 

Saveta MZ Kupusina. 
Najslabija izlaznost bila je u 
Romskom naselju. Ukupno 
168 birača je glasalo, dok 
je 7 listića bilo nevažeće. 
Svih 7 mandata dobila je 
lista ,,Za bolje Romsko 
naselje’’, rekao je Milojević. 

Detaljnije o rezultatima 
izbora svih kandidata 
možete pogledati na sajtu 
opštine Apatinu u delu 
izbori.

Jelena Kosanović
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POLITIKA

Na izborima za članove 
Saveta Mesnih zajednica 
opštine Apatin, a koji su 
održani 06. avgusta, građani 
apatinske opštine izabrali 
su nove članove Saveta 
Mesnih zajednica u Apatinu, 
Romskom naselju, Prigrevici, 
Sonti, Svilojevu i Kupusini. 
U svim navedenim mestima 
održane su 1. sednice u 
novim sazivima na kojima 
su izabrani novi predsednici 
i njihovi zamenici.

Na prvoj sednici u novom 
sazivu MZ Apatin, Nika 
P e t r o v i ć ,  z a m e n i k 
predsednika SO Apatin, 
čestitala je novim članovima 
na pobedi i poželela im 
uspešan rad. 

U novom sazivu MZ Apatin 
naredne četiri godine biće 
sledeći članovi:

Za predsednika Saveta MZ 
Apatin izabran je Slobodan 
Obradović, profesor fizičkog 
vaspitanja.

Za zamenika je izabrana 
Sanja Ši jan,  profesor 
razredne nastave.

Nadzorni odbor ubuduće 
će č in i t i  predsednik 
Stefan Davidović, zamenik 
p r e d s e d n i k a  B o j a n a 
Gnjatović, kao i članovi 
Jevto Milojević, Dušan 
Lončar i Dalibor Ćopić.

A l e k s a n d r a  M a č k i ć , 
sekretar Mesne zajednice 
Apatin, istakla je kako će 
svoj posao obavljati vredno 
i pošteno i kako će se truditi 
da, u saradanji sa ostalim 
članovima Saveta, radi za 
dobrobit svih građana MZ 
Apatin.

Na 1. konstitutivnoj sednici 
Saveta MZ Prigrevica 
konstatovan je saziv od 9 
novih članova.

Među novim članovima, za 
predsednika je jednoglasno 
izabrana Milica Zorić, 
ekonomista, dok je za 
njenog zamenika odabran 
Goran Nesvanulica, tehničar 
pivarstva.

- Izuzetna mi je čast što sam 
odabrana za predsednika od 
strane Saveta MZ Prigrevica. 
Trudiću se da, u saradnji sa 
lokalnom samoupravom, 
opravdam poverenje koje mi 
je dato. S obzirom na to da 
sam bila i član privremenog 

veća, a koje je takođe već 
uradilo puno stvari za selo, 
nastavićemo tamo gde smo 
stali, rekla je između ostalog 
novoizabrana predsednica 
prigrevačkog Saveta MZ.

Na sednicama u Prigrevici 
i Sonti, u ime Opštinske 
uprave, prisutne je pozdravio i 
poželeo im uspeh u budućem 
radu pomoćnik predsednika 
opštine Apatin za investicije, 
Jevto Milojević.

Za predsednika Saveta MZ 
Sonta odabran je Dejan 
Stojaković, poljoprivrednik, 
a za zamenika Sanja Jakšić, 
medicinska sestra.

- Izazovi i problemi su veliki. 
Trudićemo se da uradimo 
ono što je prioritetno u 
selu. Zacrtali smo nekoliko 
ciljeva, da uradimo zelenu 
pi jacu,  zatim fekalnu 
kanalizaciju, atmosfersku 
kanalizaciju. Važno je da 
rekonstruišemo rubne 
delove sela, da napravimo 
makadam puteve i trotoare. 
Želja nam je da stvorimo 
takve uslove da mladi 
ostanu na selu, te da na 
novom dečijem igralištu 
koje smo skoro napravili već 
za dve godine bude duplo 
više dece nego sada, rekao 
je za 025info Radojević.

Članovi novog Saveta MZ 
Sonta su:

Svilojevo takođe ima novih 
7 članova Saveta Mesne 
zajednice u svom selu, i to 
u sledećem sastavu:

Novi predsednik Saveta 
MZ Svilojevo je Marijana 
Karan, ugostitelj, dok je za 
zamenika odabran Atila 
Rižanji, profesor geografije.

U Kupusini je takođe 
održana 1. konstitutivna 
s e d n i c a  S a v e t a  M Z 
Kupusina. Na ovoj sednici 
konstatovan je novi saziv u 
sledećem sastavu:

Za predsednika je odabran 
Robert Rekeće, mlinar, 
a za njegovog zamenika 
Eva Dubac, mast. inž. 
građevinarstva.

U Savetu MZ Romsko 
naselje, naredne četiri 
g o d i n e ,  s t a n o v n i k e 
ovog naseljenog mesta 
predstavljaće sledećih 7 
članova:

Jelena Kosanović

Slobodan Obradović, profesor fizičkog 
vaspitanja

Sanja Šijan, profesor razredne nastave

Tatomir Guslov, preduzetnik

Slađana Kasapović Rajić, inžinjer 
šumarstva

Aleksandar Jovanović, referent 
saobraćaja

dr Branislav Raketić, lekar opšte 
prakse

Jelena Štetić, inžinjer pejzažne 
arhitekture

Miroslav Kovačević, ekonomista

Mirjana Milinović, medicinska sestra

Milan Ćalić, elektro inžinjer

Rade Čugalj, pivarski tehničar

Goran Nesvanulica, tehničar pivarstva

Nikola Miočinović, ekonomista

Tamara Pandžić, master inžinjer 
građevinarstva

Branislav Narančić, instalater 
vodovoda i grejanja

Milana Vučetić, administrativni radnik

Dragan Milanković, mašinski tehničar

Nikola Rakić, mašinski tehničar

Milica Zorić, ekonomista

Novica Jakovljević, instruktor vožnje

Dejan Stojaković, poljoprivrednik

Dejana Radojčić, preduzetnik

Stevan Mihaljev, saobraćajni tehničar

Stipan Blašković, profesionalni vozač

Dragan Duraković, mašinski tehničar

Ivan Matić, poljoprivredni tehničar

Saša Krstin, železničar

Sanja Jakšić, medicinska sestra

Srđan Đurđević, saobraćajni tehničar

Marijana Karan, ugostitelj

Atila Rižanji, profesor geografije

Dijana Radojčić, službenik

Florian Francia, profesor fizičkog

Sanja Macanović, frizer

Tibor Keseg, poljoprivredni tehničar

Velimir Lemajić, preduzetnik

Zoran Ignac, tehničar drumskog 
saobraćaja

Leonardo Ignac, mašinski tehničar

Savo Đurđević

Danijel Mišković, elektrotehničar

Danijela Ignac, ekonomski tehničar

Zoran Balog, radnik

Zoran Mišković, radnik

Janoš Bujak, elektrotehničar

Jožef Balog, zemljoradnik

Eva Dubac, mast. inž. građevinstva

Robert Rekeće, mlinar

Laslo Gužvanj, student

Georgina Limburger, ekonomski 
tehničar

Peter Živu, zemljoradnik

Odabrani predsednici i njihovi zamenici novih Saveta 
Mesnih zajednica na teritoriji opštine Apatin
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           POLJOPRIVREDA

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine 
nastavlja povoljno kreditiranje

privrede i poljoprivrede

K a ko  s a z n a j e m o ,  u 
Razvojnom fondu APV 
i dalje je otvoreno 8 
kreditnih linija koje su 
n a m e n j e n e  r a z v o j u 
privrede, poljoprivrede i 
lokalnih samouprava. 

Kamatne stope iznose 1 ili 
2% za korisnike kredita koji 
dolaze sa teritorije opština 
koje spadaju u treću i 
četvrtu grupu razvijenosti, 
dok kamate mogu biti 
2 ili 3% za korisnike koji 
poslovanje obavaljaju u 
opštinama iz prve i druge 
kategorije razvijenosti. 

Za tr i  kreditne l ini je 
n a m e n j e n e  r a z v o j u 
poljoprivrede vlada veoma 
veliko interesovanje, kažu u 
Razvojnom fondu. 

Otvorena su dva konkursa 
za dugoročno finansiranje 
i jedan za kratkoročno, to 
su konkurs za dugoročne 
kredite za poljoprivredu, 

z a t i m  k o n k u r s  z a 
dugoročne kredite za 
kupovinu poljoprivrednog 
zemljišta i konkurs za 
k ra t ko ro č n e  k re d i te 
za obrtna sredstva u 
poljoprivredi. 

Konkurs za dugoročne 
kredite za poljoprivredu 
namenjen je nabavci 
p o l j o p r i v r e d n e 
mehanizaci je,  nabavci 
opreme za poljoprivrednu 
proizvodnju, kvalitetnog 
pr iplodnog mater i ja la 
u stočarstvu, matičnog 
jata, zatim za nabavku 
pčelinjih društava i košnica 
sa pratećom opremom, 
nabavku višegodišnj ih 
zasada voća, vinove loze, 
mreža sa naslonom, sistema 
za navodnjavanje, tu takođe 
spada i nabavka opreme 
za povećanje kapaciteta 
i osavremenjavanje linija 
za preradu proizvoda, 
zatim kupovina, izgradnja, 
adaptacija i opremanje 
skladišnih kapaciteta – 
silosa, podnih skladišta 
i hladnjača i na kraju 
kupovina,  izgradnja i 
adaptacija građevinskih 
objekata za stočarsku 
proizvodnju. 

Period mirovanja kredita, 
odnosno grejs period može 

biti od 12 do 24 meseca, dok 
period otplate može biti do 
5 godina. 

Kada je konkurs za kupovinu 
poljoprivrednog zemljišta u 
pitanju, grejs period iznosi 
12 meseci, dok je period 
otplate 6 godina. 

Sredstava na raspolaganju 
ima sasvim dovoljno, a 
konkursne linije su stalno 
otvorene. 

Kada je reč o razvoju 
privrede, odnosno o 
kreditiranju pravnih lica 
i preduzetnika takođe su 
dva konkursa namenjena 
za dugoročno finansiranje 
– za investiciona ulaganja 
i trajna obrtna sredstva 
i jedan za kratkoročno 

f i n a n s i ra n j e  o b r t n i h 
sredstava. 

Najveće interesovanje 
vlada za konkurs za 
dugoročne kredite za 
investiciona ulaganja zbog 
izuzetno niskih kamatnih 
stopa i povoljnog perioda 
mirovanja otplate, odnosno 
grejs perioda. 

U ovom slučaju grejs period 
može trajati 24 meseca, 
dok ukupan period otplate 
može trajati do 7 godina.  

Њ I  za ovu namenu je 
opredeljeno dovoljno 
sredstava, te privrednici 
mogu aplicirati za sredstva 
u bilo kom periodu godine 
jer su konkursne linije 
stalno otvorene. 
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Dvije Amerikanke na 
Dunavu: Eva i Bet putevima 

predaka do Apatina

Mihael és Misike fél 
évszézad után való véletlen 

találkozása

U grupi od stotinjak stranih 
turista porijeklom iz ovih 
krajeva koji  su posjetili 
Apatin, su i dvije dame 
stigle prekooceana. Svaka 
ima svoju životnu priču, 
ali Bet i Eva imaju jedno 
zajedničko. Put ih je doveo 
na mjesto odakle su njihovi 
preci. Bet Tolfri iz Kalifornije 
je potomak nekadašnjih 
Apatinaca koji su u Ameriku 
„trbuhom za kruhom“ otišli 
još daleke 1908. godine. 
Ona je treća generacija, i do 
sada je samo iz priča starijih 
slušala o Apatinu, tamo 
negdje u Srbiji. Ovoj rođenoj 
Amerikanki se postupno 
nametala želja da jednom 
vidi taj Apatin. Taj put je 
vidjela preko Udruženja 
Nijemaca u Americi gdje je 
imenovana za predstavnika 
udruženja zaduženog baš 
za Apatin. Prvi dolazak u 
ovu sredinu je doživjela 
sa malom „rezervom“, na 
osnovu priča koje kruže po 
svijetu o Srbima kao lošim 
momcima. Taj prvi dolazak 
je razbio sve predrasude. 
Oduševila se gradom i 
ljudima i evo je po treći put. 

- Ovdje se predivno 
osjećam. Svi su tako 
ljubazni i uvijek su tu da 
pomognu ili pruže neku 
informaciju. Na pitanje što 

1965-ben még egymás 
melett ültek egy padban. 
Gyerekek akik még nem 
is voltak tisztában azzal a 
ténnyel, hogy beleléptek 
ebbe a kegyetlen világba. 
Ekkor az élet elválasztotta 
ő k e t ,  m i n d e g g y i k ü k 
más irányba ment. Az 
akkori időben nem volt 
túl népszerű németnek 
lenni ezen a tájon.  A kicsi 
Vrožda Mihaelt a szülei 
kézenfogták és elindultak 
a nagyvilágnak. Azóta sok 
idő telt el, de Mihael nem 
felejtette el  Apatint  ahol 
gyermekkora legszebb 
napjait töltötte. Ma már 
Karlsruheből amikor csak 
teheti eljön Apatinba.
Eddig  15-ször  járt itt. Ezen 
a nyáron is elfogadta az 
apatini „Adam Berenc” 
egyesület meghívását,  és 
a németországi Apatiniak 
egyesületén keresztül 
nagy örömmel indult 
fiatalságának  városába. 
Amikor megérkezett...

- K i m e n t e m ,  h o g y 
megvárjam a németországi 
és amerikai vendégeinket, 
abban a reményben 
,  hogy ismerősökkel 
találkozom.- mondta az 
apatini Molnar Misike aki a 
nyugdíjaztatásáig a Dunán 
várta a turistákat a világ 
minden részéről, ezért 
van tapasztalata az ilyen 
vendégfogadásban.

Az előérzetében nem 

joj se najviše sviđa kratko je 
rekla: - fiš... A na pitanje hoće 
li opet doći oduševljeno: - 
Jeees... 

Potraga za obiteljskim 
korijenima je u Apatin 
dovela i Evu Kinzel iz 
Ilinoisa. Ona je rođena ovdje 
1951. godine, ali samo dvije 
godine kasnije sa obitelji je 
krenila „preko bare“. Prije 13 
godina se prvi put vratila u 
rodni grad i evo je opet. 

- Moj otac je imao restoran 
na somborskom putu. 
Želja me je vukla da 
ponovno vidim to mjesto. 
Otišla sam, a sadašnji 
vlasnici kuće su me lijepo 
dočekali, ugostili i pozvali 
da ponovno dođem. Ja taj 
osjećaj ne mogu opisati. 

O Apatinu i Apatincima ima 
samo lijepe riječi. - Iako 
sam kao mala otišla, srce 
mi kaže da sam među 
svojima, kaže Eva. Pričale 
su naravno na engleskom, 
sporazumjevali smo se 
preko prevodioca, ali ljudska 
toplina koja je izvirala iz ove 
dve dame je izbrisala sve 
barijere, pa i te – jezičke.

Miodrag Baćanov

Text na hrvatski prevela: 
Dragana Zlatar Silađev

csalódott. A több mint 
száz vendég közül,  akik 
mind  valamikori  apatini 
lakosok leszármazottjai 
voltak, megpillantott egy 
ismerősnek tűnő hölgyet. 
Igen, mégse.... de mégis, a 
valamikori apatini óvodai 
padtársam felesége. Úgy 
is volt. A felesége  mellett  
ő is ott volt,  Vrožda 
Mihael, a régi barát abból 
az időből, amikor még 
klikkereket cseréltünk. Az 
ilyen találkozások nem 
múlhatnak el érzések nélkül. 
Megjelent pár könnycsepp 
és felelevenedtek az 
emlékek. Mihael,  bár  több 
alkalommal is járt itt, mindig 
észrevesz valami változást.

-A maguk új tere nagyon 
szép.  Apatin mindig 
kellemesen meg tud lepni. 
-mondja.  Ha a véletlenre 
bízzuk magunkat, akkor 
m i n d e n  l e h e t s é g e s . 
Míg ők a gyerekkorukra 
emlékeztek, egy hölgy 
közeledett feléjük egy régi 
képpel, amely pont abból az 
időből származott. A képen 
gyerekek voltak abból az 
óvodából, Mihael, Misika és 
ő:László Magda.     

A világ milyen kicsi . 
Gyerekek az  apat in i 
óvodából fél évszázad után 
újból találkoznak. Csak a 
jövőben is így legyen...

Szerző: Miodrag Baćanov

Fordította: Ibojka Guzsvány
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Započela rekonstrukcija sportskih terena u apatinskoj 
gimnaziji. Radovi gotovi do početka školske godine

Sonta dobila teretanu na 
otvorenom

Sportski tereni gimnazije 
„Nikola Tesla“ u Apatinu 
uskoro će biti u potpunosti 
preuređeni , najavila je 
Dubravka Korać, zamenica 
predsednika opštine. U 
pitanju je investicija vredna 

oko 11 miliona dinara. 

Podsećanja radi, opština 
Apatin je za realizaciju 
ovog projekta od Uprave 
za kapitalna ulaganja AP 
Vojvodine dobila nešto 
više od 8 miliona, dok 
je ostatak obezbedila iz 
sopstvenog budžeta.

Rok za završetak radova 
je 35 radnih dana, ali 
Koraćeva je najavila da 
se nada da će radovi biti 
gotovi i ranije, pre početka 
nove školske godine.

- Apatin će konačno dobiti 
svoju prvu teretanu na 
otvorenom, izgradićemo 
teren za basket koji će biti 
po svim standardima za 
održavanje profesionalnih 
turnira, a takođe ćemo 
rekonstruisati i terene za 
rukomet i fudbal, istakla 

Apatin će, kao što smo 
već pisali ,  u okviru 
rekonstukcije spotskih 
terena u gimnaziji, između 
ostalog, dobiti i teretanu 
na otvorenom. Teretanu je 
nedavno dobilo Svilojevo u 
svom parku, a ista je ovih 
dana postavljena i u Sonti. 

- Rekonstrukcija sportskih 
terena u opštini Apatin bilo 
je jedno od predizbornih 
obećanja trenutne lokalne 
vlasti, pa se shodno tome 
i radilo na ostvarenju ovih 
obećanja, a isto će se 

nastaviti i ubuduće. Prioriteti 
neće biti samo tereni u 
Apatinu, već i u selima što 
smo pokazali primerima u 
Svilojevu i u Sonti. Sonta je 
ove godine, pored teretane 
na otvorenom, dobila i 
prelepo dečije igralište, 
izjavio je sekretar MZ 
Sonta, Dragan Radojević. 

Teretana se u Sonti nalazi 
na glavnom putu sa desne 
strane na izlasku iz sela ka 
Bogojevu i otvorena je za 
sve koji žele da je koriste. 

je zamenica predsednika 
opštine i dodala da će 
terene,  osim učenika 
g imnazi je  i  srednje 
građevinske škole, moći da 
koriste i svi ostali građani 
opštine Apatin.

Jelena Kosanović
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Počeli radovi na proširenju 
atmosferske kanalizacije 

sliva ,,Dunavac’’ - Investicija 
vredna preko 47 miliona 

dinara

Započeli su radovi na 
rekonstrukciji i proširenju 
atmosferske kanalizacije 
sliva „Dunavac“ u Apatinu. 
Ovo je samo jedan u nizu 
projekata čija će realizacija 
uticati na poboljšanje 
kvaliteta života stanovnika 

Apatina. Po završetku 
p o m e n u t i h  r a d o v a , 
konačno će biti rešen 
dugogodišnji problem 
zadržavanja atmosferskih 
voda na kolovozu, ali i 
problem plavljenja najnižih 
delova naselja, uključujući i 

stambene objekte u ovom 
delu grada. 

Rok za završetak radova je 
120 radnih dana, a izvođači 
su preduzeće „Javornik“ 
d.o.o. Subotica i „Potiski 
vodovodi“ d.o.o. Horgoš. 

Podsećanja radi, projekat 
rekonstrukcije kanalizacije 
vredan je preko 47 miliona 
dinara. Sredstva u iznosu 
od 39 miliona obezbedila 
je Uprava za kapitalna 
ulaganja AP Vojvodine, a 
preostali deo finansira se 
iz budžeta opštine Apatin.

EKO KUTAK

Porodica Cvjetićanin, iz 
ulice Prvomajska bb, u 
svojoj zelenoj oazi, svakog 
godišnjeg doba pleni 
neobičnim sadržaj ima. 
Jovica Cvjetićanin je pre 
desetak godina napravio 
ovu oazu, kako kaže, da mu 
cela familija, od njih 11, uživa, 
najviše leti. Ceo prostor je 
napravljen od prirodnih 
materijala, najviše drveta 
i kamena. Za održavanje 
ovog eko-etno raja svi su 
zaslužni, svako ima svoju 
ulogu, ali baka Anka, koja 
sada puni 80-tu godinu 

je najzaslužnija, slažu se 
ukućani. Jovicina supruga 
Daniela je podrška svim 
radovima oko vrta, ali i sama 
priznaje da je energija njihove 
bake Anke nemerljiva. Ipak, 
najardosnija su deca, koja 
svakodnevno uživaju, kako u 
jezercetu tako i prskalicama, 
fontanama. Domaćin Jovica 
je takođe formirao “Ličku 
etno kuću” sa brojnim 
eksponatima, iz zavičaja 
svojih predaka, o čemu 
će TV 025info napraviti 
posebnu emisiju. 

Novina 025info će svaki 
vaš dobar predlog objaviti 
kao primer koji može da 
posluži drugima. Naravno, 
objavljivaćemo i ružne 
pojave u gradu, od divljih 
deponija do oronulih fasada. 
Za sve predloge o uređenim 
baštama, balkonima, lepim 
površinama ispred kuća, 
možete nas kontaktirati na 
broj: 061/807-3-110.

Sofija Pualić Špero



17.08.2017.str. 10

www.025info.rs

DRUŠTVO

Operacija Oluja bila je 
vojna akcija Republike 
Hrvatske u avgustu 1995. 
godine. Cilj ove operacije 
je bio zauzimanje najvećeg 
dela teritorije Republike 
Srpske Krajine. Operacija 
je zvanično trajala 4 
dana, završila se padom 
Republike Srpske Krajine i 
uspostavljanjem kontrole 
R e p u b l i k e  H r v a t s k e 
nad tom ter i tor i jom. 
N a k o n  o p e r a c i j e 
Oluja, iz Hrvatske je 
ve ć i n a  S r b a ,  p re ko 
250.000, bila proterana. 
 
U operaciji je učestvovalo 
je 138.500 pripadnika 
Hrvatske vojske, MUP i 
Hrvatskog vijeća odbrane. 
Tim snagama su se, 
prema hrvatskim izvorima, 
suprotstavile srpske snage 
od oko 31.000 vojnika. 
 
Po d r u č j e  z a hva ć e n o 
hrvatskom ofanzivom 
napust i lo  je  gotovo 
c e l o k u p n o  s r p s k o 
s tanovn iš tvo .  Ko lone 
izbelica na traktorima i 
drugim poljoprivrednim 
vozilima su preko područja 
pod kontrolom Republike 
Srpske u zapadnoj i 
severnoj Bosni krenule 
ka Srbiji, izložene čestim 
napadima hrvatskih snaga. 
 
Tada je u Hrvatskoj 
otpočelo sa temeljnim 
miniranjem i rušenjem 
praznih srpskih kuća. Posle 
završetka akcije vršeni 
su zločini nad preostalim 
srpskim stanovništvom. 

Spaljeno je preko 20.000 
srpskih kuća, dok su ostale 
opljačkane i razorene. 
 
D o k u m e n t a c i o n o -
i n fo r m a t i v n i  c e n t a r 
„Veritas“ u svojoj evidenciji 
ima imena 2.313 poginulih 
i nestalih Srba. Od toga 
1.205 civila, a među 
njima 522 žene i 12 dece. 
 
Tokom 2013. godine u 
Srbiji je živelo 42.000 Srba 
iz Hrvatske sa statusom 
izbeglice.

Međunarodni sud pravde 
je februara 2015. godine 
odbacio međusobne tužbe 
Hrvatske i Srbije za genocid, 
utvrdivši da su se tokom 
i nakon operacije „Oluja“ 
dogodili zločini koji bi mogli 
biti elementi genocida, ali 
da nije dokazana specifična 
genocidna namera. 4. 
avgust u Hrvatskoj se 
slavi kao “Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti” 
dok u Srbiji i Republici 
Srpskoj 4. avgust je Dan 
žalosti.

Sećanje na žrtve ,,Oluje’’

O b e l e ž a v a n j e  D a n a 
sećanja na stradale i 
prognane Srbe u vojno-
policijskoj akciji Hrvatske 
“Oluja” ove je godine 
održano na stadionu 
“Veternik” u Novom Sadu, 
pred više od 30.000 ljudi. 
Obeležavanje je počelo 
parastosom,  koj i  je 
služio patrijarh Irinej, a 
ceremoniji je prisustvovao 
i  predsednik Srbi je , 
A l e k s a n d a r  V u č i ć , 
premijerka Ana Brnabić, 

ministri u Vladi Srbije, 
predsednik Republike 
Srpske Milorad Dodik i još 
mnogi drugi.

Na dvadesetogodišnjicu 
,,Oluje’’, u organizaciji 
Foto asocijacije Vojvodine, 
nastala je i  izložba 
fotografija ,,Oluja - zločin 
koji traje”. Ovu izložbu 
Apatinci su imali priliku 
videti dve godine za 
redom, a ove godine je 
postavljena i u Prigrevici 
na Trgu heroja.

Fotografije su nastale 
u vreme stradanja i 
progona Srba tokom akcije 
hrvatskih oružanih snaga 
1995. godine i svedoče 
o masovnom egzodusu 
srpskog naroda. Potresna 
svedočenja egzodusa 
putem foto zapisa preneli 
su najistaknutiji   srpski 
fotoreporteri. 

Na otvaranju izložbe 
u Prigrevici, pred oko 
stotinak posetilaca, među 
kojima su bili i predstavnici 
lokalne samouprave, 

prisutnima se obratio 
Mile Vujaklija, sekretar MZ 
Prigrevica, Darko Dozet, 
predsednik Foto asocijacije 
Vojvodine, a svečanost su 
uveličale i ženska pevačka 
grupa KUD-a ,,Prigrevica’’, 
kao i etno grupa ,,Krila 
Lazarice’’.

- Ove fotografije sam 
video nebrojeno puta, ali 
kad god iznova otvaram 
ovu izložbu emocije me 
ponesu i bude mi veoma 
teško. Ova izložba putuje 
već dve godine. Videlo 
ju je preko 20 gradova i 
nadam se da će još dugo 
živeti, istakao je za 025info 
Darko Dozet, predsednik 
Foto asocijacije Vojvodine. 

Dozet je dodao da je kao 
dete dolazio u Prigrevicu 
i da mu je poznato koliko 
su Prigrevčani vredni, 
obrazovani i sposobni ljudi, 
te pohvalio izuzetno dobru 
organizaciju povodom 
otvaranja izložbe, a koja je, 
kako kaže, prevazišla sva 
njegova očekivanja.

Jelena Kosanović
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ЊMilanice, anđele naš, 
jedanaest je godina od kako 

nisi sa nama. Daleko si od 
očiju, ali od srca nisi. Jedino 
što nam nedostaje, Milanice, 

Ti si.

Anđele naš, neka te anđeli 
čuvaju, a mi te čuvamo u 

srcima našim.

Tvoji mama, tata, braća Mićo 
i Dujo

Tvojim odlaskom ostali 
smo bez velike ljubavi i 
oslonca u životu. Živećeš 
u svakoj našoj misli, priči, 
suzi i svemu što se zove 

uspomena na Tebe.

Tvoja majka Milica i otac 
Milan

Suze, bol i tuga ne mogu 
da te vrate, ali ljubav i 
dobrota i sve što si nam 
pružio živeće večno u 
našim srcima, jer voljeni 

nikad ne umiru.

Sestra Gordana i zet 
Stevo, sestrići Milan, 
Srđan, Milica, Maja i 

Staša

Nedostaješ nam, nedostaješ 
nam uvek, kao i onog dana 
kada si nas napustio. Praznina 
u duši je neprolazna, bol je 
uvek isti, samo se godine 
menjaju i podsećaju nas 
koliko je teško živeti bez Tebe. 
Bićeš u našim srcima zauvek,  

bezbedan od zaborava.

Ožalošćeni majka Ilona i otac 
Milan.

Tvoji najmiliji

Vida Vučković
1934. - 2007.

Godine prolaze, a tuga za tobom ne 
prestaje.

Desetogodišnji pomen

Sećanje
trogodišЊЊЊnji pomen i nezaborav

Milana Šukunda
Mika

Nikoli Uzelcu
Nini

Nikoli Uzelcu
Nini

Dejan Mihić

Pomen

Dvogodišnji
pomen

Dvogodišnji
pomen28.08.1990. - 11.08.2006. 17.08.1968. - 27.08.2014.

01.01.1968. - 23.08.2015. 01.01.1968. - 23.08.2015.

U nedelju, 20. avgusta, u 11 sati na 
gradskom groblju u Apatinu dajemo 

godišnji pomen našoj dragoj

Draga naša mama, puno nam nedostaješ i 
želimo da se vratiš kući.

Tvoja deca Nikola, Jovana, Nemanja i suprug Igor.

Smiljani Musulin
1977. - 2016.

 

Ćerka Jovana

Otišao si i ostavio bol koji ne prolazi.

Dvogodišnji pomen

Nikoli Uzelcu Nini
01.01.1968. - 23.08.2015.

Idući broj 025info 
nedeljnika biće u prodaji 

07. septembra 2017. 
godine. Vaše pomene 
i male oglase možete 

dostaviti najkasnije do 4. 
septembra, do 12 sati, na 

adresu Petefi Šandora 
57, Apatin.

Telefon za informacije: 
025/779-706
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REPORTAŽA

Sedmogodišnja Jelena iz Sonte, zahvaljujući operaciji u 
Austriji, konačno prohodala samostalno

Mala Jelena Obradović 
iz Sonte veliki je borac. 
Iako je rođena sa svega 
680 grama i bila životno 
ugrožena punih godinu 
dana, danas je lepa i 
nasmejana devojčica. 

Jelenina majka Dijana  
imala je visoko rizičnu 
trudnoću i morali su po 
hitnom postupku da je 
porode u petom mesecu 
trudnoće. Devojčica je 
imala treći na četvrti 
stepen krvarenja u mozgu, 
pluća joj nisu radila i njena 
borba za život trajala 
je punih godinu dana u 
bolnici u Novom Sadu. 
Dijagnostifikovana joj je 
cerebralna paraliza ,  a 
pored toga, imala je i velikih 
problema sa plućima. Do 
pete godine su joj roditelji 
morali aspiratorom izvlačiti 
sekret iz pluća da bi mogla 
disati, a tek u šestoj godini je 
počela samostalno i stabilno 
da sedi. Muke kroz koje su 

prošli njeni roditelji, Zoran 
i Dijana Obradović, nisu 
uticale na to da oni sačuvaju 
optimizam. Zahvaljujući 
njihovim naporima, kao i 
svesrdnoj pomoći njima 
bliskih ljudi, Jelena je danas, 
sa svojih 7 godina, izuzetno 
napredovala. 

Porodica Obradović je u 
februaru mesecu prošle 
godine prikupljala novac 
za operaciju svoje ćerke 
u Austriji, a koja je, sa sve 
propratnim troškovima, 
koštala oko 7.000 evra. 
Zahvaljujući ljudima dobre 
volje, novci su sakupljeni. 
Jelena je u avgustu 
mesecu prošle godine 
operisana, a pre nekoliko 
dana je napravila svoje 
prve samostalne korake. 
Zoran i Dijana su presrećni 
zbog ovako važne stvari 
koja se dogodila u njihovim 
životima i želja im je da javno 
zahvale svim ljudima koji su 
učestvovali u prikupljanju 
novca, svim pojedinačnim 
donator ima,  f i rmama, 
ustanovama, medijima.

S obzirom na to da je Jelena 
rešila problem sa plućima, 
Zoran i Dijana su odlučili 
da aspirator koji služi za 
izvlačenje sekreta, a koji 
su platili 70.000 dinara, 
poklone. U pitanju je 
vakumski kompresor koji 
izvlači sekret iz pluća, te 
ovim putem apelujemo na 

sve one koji pročitaju ovaj 
tekst da, ukoliko znaju 
nekog kome je aspirator 
potreban, kontaktiraju 
našu redakciju kako bismo 
ga povezali sa porodicom 
Obradović.

Malu Jelenu uskoro očekuje 
kontrolni pregled u Austriji. 
Očekuje je još puno vežbi, 
terapija, odlazaka kod 

specijalista. Roditelji je dva 
puta nedeljno vode na 
terapijsko jahanje, odlaze 
u banju, igraju se sa njom i 
čine sve da njeno detinjstvo 
bude lepo i  srećno. 
Značajnu ulogu u svemu 
tome ima i njen stariji brat 
Nikola, a koji je njena velika 
podrška i oslonac.

Jelena Kosanović
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OGLASI
Ha основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије” број: 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 

19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.ужбени лист Општине Апатин” бр. 6/2017) и Одлуке Општинског Већа Општине Апатин бр. 011-66/2017-
III од 23.05.217. године („Службени лист Општине Апатин“ бр. 7/2017), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп 
непокретности општине Апатин расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ПРИГРЕВИЦИ

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Продавац:  Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин

Намена:  Радна зона
Индекс заузетости:   мах 70%
Спратност  објеката:  пословни:  П+1+Пк укупна висина објекта не може прећи 12м
     производни: П+1 евентуално и више, ако то захтева процес производње
     складишни: П, евентуално П+1
Намена: Производни погон мора бити непосредно технолошки везан за складиште
 биомасе које се налази на суседној парцели бр. 4697/2 ко Пригревица.
Обавезна je израда урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације. Парцела није комунално опремљена.
Посебни услови за учешће на конкурсу:
 -  Производни погон који ће се изградити на предметном земљишту мора бити непосредно технолошки везан за складиште биомасе.
 -  Минимално улагање у ову инвестицију мора бити 1.239.100.000,00 рсд (10.000.000 евра)
 -  Уз пријаву на Јавни оглас учесник je у обавези да достави кратак опис инвестиционог улагања и технолошког поступка са финансијским планом 
инвестиције.

Општи услови:
 -  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена je од стране Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Апатин.
 -  Сва прикључења на комуналну инфраструктуру падају на терет будућег купца.
 -  Депозит за учешће на јавном надметању je утврђен у износу од 50 % од почетне цене отуђења.
 -  Сва евентуална премештања комуналних објеката, као и евентуална обавеза плаћања накнаде за промену пољопривредног земљишта падају 
на терет купца.
 -  Ha основу члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист Oпштине Апатин” бр. 6/2017) земљиште се отуђује у виђеном стању.
 -  Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
 -  Предметно земљиште се отуђује у својину учеснику јавног надметања који понуди највећу цену.
 -  Пријаве за јавно надметање садрже:

• за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адреса становања,
• за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

 Уз пријаву се доставља и :
•  назначен број катастарске парцеле за коју учесник лицитира,
•  доказ о уплаћеном гарантованом износу који je утврђен у висини од 50% од почетне цене претходном уплатом на текући рачун Буџета Општине 

Апатин, број 840-841151843-84, позив на бр. 97(модел) 71-203.
•   уредно овлашћење за заступање,фотокопија личне карте физичка лица
•   за правна лица: фотокопија решења Агенције за привредне регистре или други    одговарајући регистар
•   изјава да прихвата услове из Огласа.

 Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад се пријаве најмање два учесника.
 Јавном надмсетању присуствује подносилац пријаве или лице које подносилац пријаве писмено овласти да учествује у поступку.
 Учесницима јавног надметања који не добију земљиште у својину, биће враћен уплаћени гарантовани износ у року од два дана од дана одржавања 
јавног надметања.
 У случају одустанка од учињене понуде након окончања јавног надметања учесник губи право на повраћај гарантованог износа ако не закључи 
уговор, или ако у року од 15 дана од дана закључења уговора не плати утврђену цену.
 Уговор о отуђењу земљишта закључује се најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу земљишта, између лица коме 
се грађсвинско земљиште отуђује и Општине Апатин.
 Овера уговора код јавног бележника извршиће се no уплати утврђене цене плаца на рачун Буџета Општине Апатин. Трошкови овере уговора код 
јавног бележника и порез на пренос апсолутних права падају на терет купца земљишта.
 Aко лице коме се грађевинско земљиште отуђује, не приступи закључењу уговора у року, на предлог Општинског Већа, Скупштина општине Апатин 
ће донети решење којим ће поништити своју одлуку.
 Учесник јавног надметања коме je отуђено грађевинско земљиште дужно je да плати излицитирану цену у року од 15 дана од дана закључења 
уговора.
 Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.
 Купац je дужан да покрене поступак код надлежних ошптинских органа за исходовање документације неопходне за изградњу објекта.
 Купац je дужан да започне изградњу објекта одмах no добијању неопходне документације за почетак изградње, a најкасније 6 (шест) месеци од 
дана закључења уговора са Општином Апатин.
 Купац грађевинског земљишта у јавној својини се обавезује да у року од 3 (три) године од дана закључења уговора додељено земљиште приведе 
планираној намени, односно да изгради објекте одговарајуће намене, под теретом губитка тога права.

 Пријаве се могу поднети најкасније до 3.9.2017. дине, до 12,00 часова.
 Јавно надметање путем јавне лицитације ће се одржати 4.9.2017. године са почетком у 12,00 часова у згради Скупштине општине Апатин у ул. 
Српских владара бр. 29, први спрат, „Плава сала“, у Апатину.
 Оглас је постављен на огласној табли Општине Апатин, Месних заједница у Општини Апатин, у гласилу 025инфо и дневном листу „Дневник“ из 
Новог  Сада.
За све информације можете се обратити на телефон 025-772-033 Јавног предузећа за управљање путевима, планирање, и урбанизам Апатин Српских 
владара бр. 10, Апатин.
 Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 
понуда, a непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.

Комисија за спровођење поступка прибављања, 
отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин

Прадмет отуђења грађевинског земљишта у к.о. Пригревица

Катастарска парцела Површина у м2 Цена по м2 Почешна цена за отуђење Депозит за учешће на јавном 
надметању

4683 46803 250 11.700.750,00 5.850.375,00
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Spektakl na Kopaoniku: 
Apatinci u prvim redovima

One su ponos Apatina:
Četiri dame i velika reka

Na  Kopaoniku  je održan 
„7. CISM Čelendžkup u 
planinskom trčanju“na 
ko jem  s u  n as tup i l e 
ekipe iz sedam zemalja. 
Pored ekipe domaćina 

učestvovale su Bosna i 
Hercegovina, Makedonija, 
Crna Gora,  Sloveni ja, 
Rumunija i Poljska. U dresu 
reprezentacije Vojske Srbije 
odlične rezultate imali su 
članovi Atletskog kluba 
Apatin, desetar Mariana 
Čegar Lukić i razvodnik 
Đuro Borbelj. U ženskoj 
konkurenciji na stazi u dužini 
od 6000 metara, Mariana 
Čegar Lukić osvojila je 
ekipno zlatnu medalju. 
Ekipu su pored Mariane 
koja je u pojedinačnom 
plasmanu osvojila peto 
mesto, čini le desetar 
Nataša Ćulafić i vojni 
službenik KsenijaBubnjević 
koje su u pojedinačnom 
plasmanu osvojile prva 
dva mesta.U izuzetno jakoj 

muškoj konkurenciji na stazi 
u dužini od 8800 metara, 
prva tri mesta osvojili su 
predstavnici oružanih snaga 
Rumunije. Najuspešniji član 
reprezentacije Srbije bio 

je razvodnik Đuro Borbelj 
koji  je  osvojio četvrto 
mesto. U ekipnom poretku 
reprezentacija Vojske Srbije 
osvojila je vicešampionsku 
titulu.Sastav naše ekipe 
pored Đure Borbelja činili su 
desetar Miroslav Marković, 
desetar Mirko Stanković i 
vodnik Bojan Dragojlović. 
P o b e d i l a  j e  e k i p a 
oružanih snaga Rumunije, 
treće mesto osvojila je 
Poljska.U plasmanu nacija 
najuspešnija je Rumunija, 
drugo mesto osvojila je 
Srbija, dok je treće mesto 
zauzela Poljska. Takmičenje 
je realizovano u okviru 
8.CISM vojnog sportskog 
trening kampa „Kopaonik 
2017“.
G.Č.

Pomalo (neopravdano) u 
senci  drugih, masovnijih 
sportova Ka jak k lub 
“Panonija”već decenijama 
postiže značajne rezultate i 
stvara uvek nove generacije 
koji klubu i gradu donose 
medalje i titule. Ovo leto 
su obeležile dame. Uz 
već iskusnu Blanku Barat, 
četiri devojčice, potpuno 
nenametljivo su već počele 
da “grade” svoje ime u 
srpskom kajakaškom sportu. 

Ovogodišnja sezona je za 
Milu Medić,Lanu Šokac i 
sestre Urtajl – Dajanu i 
Sonju bila prelomna. Uspesi 
i dobri rezultati su ih trajno 
vezali za kajak i klub.

Već tri godine sam u klubu, 
volim ovaj sport i biće još 
puno medalja, kaže Dajana 
Urtajl, i dodaje da sve četiri 
idu u Osnovnu školu “Žarko 
Zrenjanin”, i da sport i školu 
mogu da se usklade.

Najviše medalja ove sezone 
je osvojila Lana Šokac.- Ovo 
mi je druga sezona i već 
toliko medalja, to ni sama 
nisam očekivala. Iako smo 
još mali, konkurencija je 
jaka jer i drugi takmičari 
našeg godišta se ozbiljno 
pripremaju i žele pobede. 
Videle smo da u odnosu na 
druge možemo biti medju 
prvima i to nam daje snagu 

za još bolji rad, ističe Lana.

Kao da su jedva dočekale 
da završe svoj prvi intervju. 
Zgrabile su kajake i krenule 
ka vodi. Ipak iako još malene 
više vole da se bore sa 
talasima, nego sa našim 
mikrofonom. Raste jedan 
složan ženski tim. Biće još 
medalja i titula.

M. Baćanov

Međuopštinska liga Područja Sombor startuje prvog 
vikenda septembra. Već u prvom kolu se igra lokalni 
derbi. U Kupusini se sastaju domaći Partizan i Jedinstvo 
sa Ribareva. Oba tima su protekle sezone dobrim 
igrama izborili plasman u ovaj stepen takmičenja. U 
međuopštinskoj ligi je uvedena i jedna novina, a to 
je da će u narednoj sezoni moći da se izvrši izmena 
čak pet igrača po utakmici. Na konferenciji klubova 
Međuopštinske lige 1.razred je doneta i odluka da se 
za zamenika predsednika konferencije lige imenuje 
Miodrag Drljača, predstavnik Jedinstva sa Ribareva.

Međuopštinska liga – 1.razred
Na startu derbi u Kupusini
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Najbolji šahisti Evrope: 
Marina Gajčin u 

reprezentaciji Srbije

Pripreme rukometaša: 
Saša Babić najveće 

pojačanje

Lopta na centru:
,,Mladost” dočekuje 

imenjaka

SPORT

Ovog vikenda počinje 
p r v e n s t vo  S r p s k e  i 
Vojvodjanske fudbalske 
l i g e . P r e d s t a v n i c i 
apatinske opštine u ovim 

rangovima takmičenja u 
novo prvenstvo ulaze sa 
istim motivom – doneti 
romantiku i dosta bodova 
na stadione u Apatinu i 

Prigrevici.  U prvom kolu 
Vojvodjanske lige Apatinci 
na stadionu kraj Dunava 
dočekuju novajliju u ligi, 
ekipu Mladosti iz Bačkog 

Petrovca. Protekla teška 
sezona je već zaboravljena, 
tim je osvežen a povratkom 
nekolicine iskusnih igrača 
sa više optimizma se gleda 
na sezonu koja dolazi.-
Dobro smo radili tokom 
pr ipremnog per ioda. 
Raduje podatak da će u 
timu biti velik broj mladih 
igrača, pa verujem da 
će baš ta kombinacija 
mladosti i iskustva ove 
jeseni doneti i vedrije 
dane za apatinski fudbal, 
kaže iskusni Saša Jano.
Utakmica na stadionu kraj 
Dunava počinje u 17 sati. U 
isto vreme sa centra kreće 
lopta u prvenstvu Srpske 
lige Vojvodina, a fudbaleri 
Bratstva iz Prigrevice 
gostuju ekipi Bačka 1901 u 
Subotici. Prigrevčani nakon 
briljantne prošle sezone u 
prvenstvo ulaze kao favoriti 
što će morati da opravdaju 
već u subotnjoj utakmici. 
Prvu utakmicu na svom 
terenu“Bratstvo” igra u 
drugom kolu kad dočekuju 
“Mladost” iz Bačkog Jarka. 
Prvenstvo medjuopštinske 
l ige Sombor počin je 
3.septembra.

M.B.

Obavljena je prva prozivka 
i na taj način označen 
p o č e t a k  p r i p r e m a 
rukometaša Apatina za start 
u prvoligaškom društvu. 
Dosadašnji trener Jugoslav 
Krec zbog poslovnih 

obaveza više neće voditi 
ekipu a njegova zamena 
na klupi Apatinaca će 
biti i najveće pojačanje u 
narednoj sezoni. Apatinske 
mladiće će kroz prvoligaška 
iskušenja voditi Saša Babić, 
veliko ime rukometnog 
sporta, Crvenčanin koji u 
Apatin dolazi iz Bora, ali je 
ostvario značajne rezultate 
u brojnim sredinama poput 
Prijedora, Indjije, Vršca... 

Brzo smo se dogovorili, i taj 
dogovor planiramo na duže 
staze. Uporedo sa radom 
sa prvim timom, mnogo 
će nam značiti prisustvo 
Saše Babića u formiranju 
mladih selekcija kluba 
čime već stvaramo bazu 
igrača za naredni period, 
kaže predsednik Vladimir 
Djukić.

On ističe da će i u narednoj 
sezoni po tradiciji nosioci 
igre u takmičarskom 
pogonu biti  isključivo 
domaći igrači. Klub već 
g o d i n a m a  u s p e š n o 
sprovodi postepenu smenu 
generacija, pa je tako i 
protekle sezone koja im 
je donela plasman u Prvu 
ligu, uz pomoć nekolicine 
iskusnijih igrača, stasala 
jedna nova generacija 

apat inskog rukometa 
sačinjena od mladića iz 
sopstvenog pogona. Oni 
su se već prekalili tokom 
protekle sezone tako da će 
u Prvoj ligi trener Babić igru 
celog tima bazirati na njima. 
Do početka prvenstva 
ekipa će odigrati i nekoliko 
kont ro ln ih  u ta km ic a . 
Prvenstvo počinje 23 
septembra, a na osnovu 
obavl jenog žreban ja , 
Apatinci u prvom kolu 
dočekuju takodje novajliju 
u ligi, ekipu Dolova koji su 
nakon odustajanja „Vrbas 
petrola“ popunili upražnjeno 
mesto i sigurno će sa puno 
motiva doputovati u Apatin. 
Baš ovaj susret prvoligaških 
novajlija već na startu 
će pokazati spremnost 
Apatinaca za igre u višem 
rangu.

M.Baćanov

U poljskoj banji Rimanov zdroj je počelo juniorsko 
evropsko prvenstvo u šahu, na kojem za reprezentaciju 
Srbije nastupa i majstorski kandidat  Apatinka Marina 
Gajčin.Na šampionatu koji traje do 24. avgusta ona 
nastupa u prvoj ženskoj ekipi saTeodorom Injac. Po 
povratku sa ovog šampionata počinju pripreme za 
seniorsko prvenstvo Evrope koje će se održati od 

27.oktobra do 7.novembra 
u Heraklionu na Kritu 
u Grčkoj. Selektori svih 
selekcija su objavili sastave 
koji putuju u Grčku, a na 
spisku je i perspektivna 
apat inska šahistk in ja . 
Marina  sa titulom jednog 
od najmladjih majstorskih 
kandidata Evrope će 
nastup i t i  za  žensku 
reprezentaciju Srbije, a 

pored nje u sastavu su Jovana Vojinić Raport, Teodora 
Injac, Jovana Erić, Mila Žarković i Adela Velikić. Selektor 
će tokom priprema saopštiti koja igračica je višak, a 
potom će saopštiti i raspored po tablama. 
M.B.




