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ŠKOLA

Nije lako današnjoj deci. 
E-dnevnc i ,  e- lek t i ra , 
školske uniforme…U sve toj 
digitalizaciji i informatičkom 
dobu, verujem, najteži su 
im elektronski dnevnici. I to 
dostupni roditeljima. A kako 
i ne bi kada je “muvanje” sa 
ocenama pred roditeljima 
sada iz ove perspektive 
već davno zaboravljeno 
vreme, iliti, kameno doba 
junaka crtaća, Kamenka 
i Kremenka. Ipak, ostaje 
promil nade za đake, da 
su oni danas informatički 
pismeniji od roditelja, ali i 
predavača, te će svakako 
pokušati naći izlaz iz ove za 
njih nemile digitalizacije.

Eh, samo kad se setim, 
70-t ih  godina ,  kada 
smo na polugodištu 
falsifikovali đačke knjižice 
i to zastarelom metodom 
kopiranja pečata oguljenim 
toplim kuvanim jajetom. 
Tada je to delimično 
uspevalo kod onih veštijih 
kojima roditelji baš nisu 
zagledali pažljivo u knjižice. 
Bilo je i jednostavnijih 
metoda kao što je vađenje 
s t ran ica  kn j i ž ice  sa 
ocenama i umetanje tuđih, 
uglavnom od odličnih đaka. 
Tako je jedna knjižica kružila 

u više domaćinstava. 
Ali onda su listovi bili 
zakačeni običnim 
žičanim spojnicama.

Sad nema žica, ne 
trebaju kuvana jaja, 
ali naći će se način, 
ne sumnjam kad 
gledam danas ove 

savremene klince, koji 
informatički stasavaju i pre 
škole.

Što se tiče školskih uniformi 
mislim da one daju neki 
poseban šmek i draž svakom 
školarcu. Takve uniforme 
nose na Zapadu deca samo 
iz elitnih privatnih škola, tako 
da možemo reći, da bi onda 
sve naše trebalo, bar po 
tome da budu elitne. U naše 
davno vreme mi smo nosili 
neke kecelje ali je svako 
mogao da bira kroj, važno 
da su bile crne ili plave, tada 
od materijala koji ne znam 
da li danas postoji, a zvao se 
tergal. Jedna tergal kecelja 
se nosila pune četiri godine 
gimnazije.

Za e-lektiru današnji klinci 
ne treba ni da nalaze ključ. 
Oni već odavno sa interneta 
skidaju samo skraćene 
verzije (siže) čak trotomnih 
knjiga. Mi smo ih ipak, bar 
većinu, sa užitkom čitali, ali 
onda je bio sporiji tempo 
života.

P.S.

Mislim da ni roditeljima 
neće odgovarati za zdravlje 
ovi e-dnevnici. Zamislite, vi 
na poslu, usred sklapanja 
biznisa, a ono stiže poruka 
da vam je dete dobilo keca! 

Sa druge strane može biti 
stimulativno ako stigne 
izveštaj da je to petica. 
U svakom slučaju biće 
“bombardovanja”. Sa obe 
strane.

TAJKUNI

Velika frka se podigla oko 
prodaje Poljoprirednog 
ko m b i n a t a  B e o g r a d . 
Novine nagađaju da su 
zaintersovani domaći tajkuni 
koji bi posle tu zemlju po 
višestruko većim cenama 
prodavali strancima.

Sećam se našeg “Jedinstva” 
kada se prodavalo “Delti”. 
Sindikalci su tada, u toj 
uzornoj firmi, naveliko 
protestovali, prestoničke 
novine pisale, a kombinat 
se svejedno prodao. Niko 
se od tadašnje vlasti 
u državi nije posebno 
štrecnuo. Sindikalci su još 
tada pretpostavili da će 
jednog dana zemlja biti 
preprodata strancima po 
znatno višoj ceni nego je 
“Delta” platila. Hektar zemlje 
u EU je sigurno skuplji, a 
i bogate arapske zemlje 
mogu odrešiti kesu. Možda 
je stoga džaba Zakon o 
tome da stranci narednih 
deset godina ne mogu 
kupovati našu zemlju, kad 
pretpostavljam, da će se 
neke veze domaćih i stranih 
tajkuna sigurno pokrenuti. 
Hoće li?

Izvesno je da je ondašnja 
sindikalna borba, koju 
je uporno predvodi moj 
drug Prešo, bila ispravna. 
I samo se setimo kako su 

Iz mog ugla

Impresum

UVODNIK

dobro zarađivali radnici 
“Jedinstva”. Istina, stigle su i 
neke otpremnine, ali se one 
po običaju brzo skrckaju, a 
posao je ipak posao.

DISKRIMINACIJA

Neke firme uporno traže 
radnike, žene, ali kada čuju 
da kandidati imaju više od 30 
do 40 godina brzo otpadaju 
u konkurenciji . Nije to 
samo polna diskriminacija, 
već staračka i ljudska. 
A šta tek reći o mladim 
ženama koje tek čekaju 
deca. Kažu Zakonom će 
biti sprečena diskriminacija 
prema trudnicama, a gazde 
ubuduće neće smeti da 
pitaju kandidate za posao 
šta planiraju, a posebno ne 
da li planiraju decu.

Imaćemo mi sve zakone ali 
ko će ih se pridržavati i ko će 
ih proveravati?

KOMARCI

Ako se nešto mora priznati 
ovdašnjoj vlasti je da ovog 
leta nismo trpeli teror 
komaraca. Prskalo se 
izgleda pošteno i više puta. 
Eto sitnice koja je olakšala 
letnji život na Dunavu, u 
prirodi, kafićima…

Sofija Pualić Špero

Izdavač: Unija Plus doo, Vukice Mitrović 11, 25260 Apatin
Glavni i odgovorni urednik: Jelena Kosanović

Dizajn: 025info tim
Redakcija: 025info tim i spoljni saradnici
Telefon: 025/ 779 – 706, 062/ 24 99 45

Mejl adresa: redakcija@025info.rs
Sajt: www.025info.rs
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ZAVRŠENI RADOVI U 
SLOBODNOJ ZONI APATIN

Milojević: Do kraja godine 
završetak svih započetih 

investicija u Apatinu

AKTUELNOSTI

Prva faza rekonstrukcije 
nekadašnje pijace, u ulici 
Petefi Šandora, na potezu 
od Dimitrija Tucovića do 
ulice Stanka Opsenice, je 
završena. U pitanju su bili 
radovi na postavljanju nove 
atmosferske kanlizacije, 
a koji su trajali 30 dana. U 
toku je druga faza radova, 
a u pitanju je popločavanje 
trotoara i izgradnja parking 
mesta. Završetak ovih 
radova predviđen je za 
kraj septembra, saznajemo 
od Jevte  Milojevića, 
pomoćnika predsednika 
opštine za investicije.

Milojević je dodao da 
je, u okviru predizbornih 
obećanja koja je trenutna 
v last  da la ,  konačno 
obezbeđen i novac za 
jaslice. Iz Opštinske uprave 
se nadaju da će do nove 
godine i ova investicija biti 
realizovana do kraja.

- Još jedna ozbil jna 
investicija su i radovi na 

rekonstrukciji i proširenju 
atmosferske kanalizacije 
sliva „Dunavac“. U pitanju 
su radovi koji se trenutno 
odvijaju u Srednjoj ulici i u 
pitanju je samo jedan u nizu 
projekata čija će realizacija 
uticati na poboljšanje 
kvaliteta života stanovnika 
Apatina. Po završetku 
pomenutih radova, konačno 
će biti rešen dugogodišnji 
problem zadržavan ja 
atmosferskih voda na 
kolovozu, ali i problem 
plavljenja najnižih delova 
naselja, istakao je pomoćnik 
predsednika opštine za 
investicije i dodao da su, 
osim svega pomenutog, i 
radovi na rekonstrukciji 
s p o r t s k i h  te re n a  u 
apatinskoj gimnaziji u 
samom finišu.

Milojević je rekao da 
je započela i zamena 
a z b e s t n i h  c e v i  u 
ul icama Pr igrevačka 
i  Dimitr i ja Tucovića. 
 
- Obećali smo da će Apatin 
biti jedno veliko gradilište i to 
je ono što se upravo odvija 
na teritoriji celog grada. 
Već do kraja godine biće 
vidljivi konkretni rezultati 
na zadovoljstvo, nadam 
se, svih naših sugrađana, 
istakao je Jevto Milojević 
za kraj našeg razgovora.

Jelena Kosanović

Radovi na izmeštanju 
p o t i s n o g  c e v o v o d a 
otpadnih voda u Slobodnoj 
zoni Apatin uspešno su 
završeni i u predviđenom 
roku. U pitanju je investicija 
vredna 9 miliona dinara, za 
šta je sredstva obezbedilo 
Ministarstvo privrede.

- Iskoristila bih priliku da 
se zahvalim Ministarstvu 
privrede koje nam je 
obezbedilo sredstva za 
izvođenje ovih radova, a 
koji su od velikog značaja 
za poboljšanje privrednog 
ambijenta na teritori j i 
opštine Apatin. Slobodna 
zona,  u  saradnj i  sa 
lokalnom samoupravom, 
će nastaviti sa izgradnjom 
nedostajuće kanalizacione 
mreže i infrastrukturnim 
opremanjem, kako RTC-a, 
tako i lokacije Bloka 61. 
Želja nam je da, osim što 

je Slobodna zona Apatin 
najveća po površini u 
Srbiji, bude i jedna od 
najopremljenijih, istakla je 
Maja Kuridža, vd direktora 
Slobodne zone Apatin.

Kuridža je dodala da je 
dolazak buduće luke 
svakako razlog više da 
Slobodna zona Apatin, 
jedinstvena po tome 
što se naslanja na lučko 
područje, bude prva na listi 
potencijalnih investitora.

- Sve ovo radi se sa ciljem 
da se stvore najbolj i 
mogući uslovi za buduće 
investitore, što naravno 
dovodi do otvaranja novih 
radnih mesta, a to je prioritet 
tima ljudi koji vodi opštinu 
Apatin, rekla je za 025info 
Maja Kuridža.

Jelena Kosanović
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POLITIKA

Održana 15. sednica 
Skupštine opštine Apatin 

Samovolja Bakića na 15. 
sednici SO - Koraćeva oštro 

odgovorila

Na prvoj sednici Skupštine 
opštine Apatin, na kojoj su 
odbornici materijal dobili 
u elektronskoj formi, 
prisustvovalo je ukupno 24 
odbornika.

Nakon usvajanja dnevnog 
reda od ukupno 23 tačke, 
kao i zapisnika sa prethodne 
14. sednice, u prvoj tački 
je usvojen i Izveštaj 
o izvršenju budžeta 
opštine Apatin za prvu 
polovinu 2017. godine. 
Nakon toga izglasan je 
i Program podrške za 
sprovođenje poljoprivredne 

politike i politike ruralnog 
razvoja opštine Apatin 
z a  t e k u ć u  g o d i n u . 

U narednim tačkama 
je razmatran Program i 
usvojen predlog Odluke o 
sprovođenju komasacije 
katastarske opštine Sonta, a 
usvojena je i izmena Odluke 
o zaštiti poljoprivrednog 
zemljišta, useva i zasada 
poljskih puteva i kanala od 

poljske štete i organizovanju 
poljočuvarske službe na 
području opštine Apatin. 
U nastavku sednice, 
odbornici su usvojili predlog 
o imenovanju direktora 
D.O.O.  za upravl janje 
Slobodnom zonom Apatin, 
usvojene su izmene u 
Opštinskoj izbornoj komisiji, 
komisiji za sprovođenje 

k o m a s a c i j e 
k a t a s t a r s k e 
o p š t i n e 
K u p u s i n a , 
k o m i s i j i  z a 
s p r o v o đ e n j e 
p o s t u p k a 
j a v n o g 
nadmetanja za 
davanje u zakup 
poljoprivrednog 
z e m l j i š t a  u 

Na 15. sednici SO Apatin, 
najviše rasprave je bilo oko 
tačke dnevnog reda koja se 
ticala izveštaja o izvršenju 
budžeta opštine Apatin za 
prvu polovinu 2017. godine. 
Na pitanje opozicionog 
odbornika Miodraga Bakića 
(a koji je poznat po tome da 
za govornicu izlazi bez prava 
na repliku i neprimereno 
se ponaša dobacivanjem 
sa odborničkog mesta) 
o trošenju sredstava iz 
mesnog samodoprinosa 
, kao i na njegovu kritiku 
prema finansiranju sportskih 
klubova, odgovorila je 
Dubravka Korać, zamenica 
predsednika opšt ine 
Apatin.

- Svaki put kada Srpska 
napredna stranka uradi 
nešto u skladu sa zakonom, 
u skladu sa odredbama 
i propisima koji su iznad 
samovolje jedne opštine, 
određeni odbornici se 
javljaju i govore kako je to 
nešto što radimo pogrešno. 
Sport u Apatinu po prvi put 
se finansira u skladu sa 
zakonom. Kvartalne isplate 
su nešto što sportistima 
daje sigurnost, a takođe i 
informaciju o tome kada 
imaju sredstva, kada sa 
tim sredstvima mogu da 
raspolažu i u kojoj meri. Isto 
tako, daje nama kao opštini 
mogućnost da planiramo 
sredstva i mogućnost da 
pomognemo tim sportskim 
klubovima. Insinuacijama 
da su pojedini klubovi 
nešto kupili ili prodali 

zaista nije mesto ovde. Ako 
postoji bilo kakva sumnja, 
zna se gde se te sumnje 
iznose, istakla je Koraćeva 
u vezi sa finansiranjem 
sportskih klubova i dodala 
da je Apatin danas, u 
skladu sa najavama od 
pre 6 meseci, jedno veliko 
gradilište.

- Trenutno imamo 8 
velikih poslova koji se 
rade u opštini. Prozivka 
da SNS u Apatinu ne radi 
ništa i da ne radi u skladu 
sa usvojenim planom 
opštinskog samodoprinosa 
zaista nije na mestu. 
Jaslice će biti izgrađene 
30 godina nakon što je 
napravljen prvi projekat, 
a podsetila bih prisutne 
odbornike i javnost da su 
upravo jaslice bile u planu 
samodoprinosa već dugi 
niz godina. Stara pijaca 
se završava, a takođe 
je prošao je i tender 
za nastavak zamene 
cementno azbestnih 
cevi. Mišljenja sam da naši  
sugrađani mogu i sami da 
vide i ocene šta ova stranka 
radi u opštini Apatin, rekla je 
Dubravka Korać. 

državnoj svojini, a takođe 
su već inom glasova 
izglasane i kadrovske 
izmene u Savetu za budžet i 
finansije, Upravnom odboru 
opšt inskog Kulturnog 
centra, nadzornom odboru 
Centra za socijalni rad, 
komisije za sprovođenje 
konkursa za izbor direktora 
javnih preduzeća u opštini 

Apatin, školskom odboru 
Tehničke škole sa domom 
učenika Apatin i školskom 
odboru gimnazije „Nikola 
Tesla“ Apatin.

Snimak 15. sednice SO 
Apatin može se pogledati u 
okviru redovnog programa 
025info televizije, kao i u 
video galeriji 025info web 
portala.
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NOVE AKCIJE MESNIH ODBORA SNS OPŠTINE APATIN

U velikoj akciji koju je 
organizovao MO SNS Sonta, 
uz podršku aktivista ostalih 
mesnih odbora, sportski 

NAPREDNJACI ZAPOČELI OBNOVU 
APATINSKE SINAGOGE

SPORTSKI TERENI U SONTI DOBILI NOVE 
GOLOVE I KOŠEVE

TRADICIONALNA AKCIJA PODRŠKE 
ŠKOLARCIMA

RADNA AKCIJA NA GRADSKOJ PLAŽI

Akcijom koja je imala za 
cilj da se očisti sav otpad i 
šut, otpočela je prva faza 
uređenja sinagoge.

Zahvaljujući aktivistima 
O O  S N S  A p a t i n , 
uspešno je urađen je 
sav planirani  posao. 
- Od inicijatora obnove 
sinagoge, Borisa Mašića, 
koji je i koordinisao akciju, 
saznali smo da je apatinska 
sinagoga jedna od tri 
najugroženija spomenika 
jevrejske baštine u Srbiji, 

a jedina je sačuvana mala 
sinagoga u Vojvodini. 
Sinagoga je  veoma 
značajna zbog svog 
murala koji se nalazi na 
njenom svodu po kom je 
jedinstvena u svetu. Ovom 
akcijom započinjemo njenu 
obnovu, a cilj nam je da se 
od nje napravi galerija ili 
koncertna dvorana kako 
bi se stavila u kulturnu 
funkci ju i  tur ist ičku 
atrakciju, rekli su iz OO 
SNS Apatin.

teren u Sonti dobio je 
novi izgled i širu namenu. 
Stari i dotrajali golovi 
zamenjeni su novim, a posle 
dvadeset godina teren 
je ponovo dobio koševe. 
Preko pedeset naprednjaka, 
u okviru iste akcije, pokosili 
su i iskrčili travu oko terena, 
ofarbali nove golove, koš i 
ogradu oko terena, iscrtali 
nove linije na terenu, te 
zaštitili sadolinom drvene 
delove tribina koje su 
postavili u akciji prošle 
godine.

U organizaciji MO SNS 
Apatin, treću godinu 
za redom je postavljen 
štand na pijaci na kom 
s u  ro d i te l j i  p r va k a 
mogli da dobiju sveske i 
olovke za buduće đake. 
Akcija podrške školarcima 
je sprovedena i u ostalim 

mesnim odborima. Velika 
zahvalnost roditelja na akciji 
je pored Apatina, viđena i u 
Sonti, Prigrevici, Svilojevu 
i Kupusini. OO SNS Apatin 
se zahvaljuje svima koji 
su pomogli da ova akcija 
preraste u tradiciju.

Kupališna sezona na gradskoj plaži, koja od ove godine ima potpuno 
drugačiji izgled, je završena. Prve dane miholjskog leta koji još uvek mame 
ljubitelje prirode da uživaju u njoj,  aktivisti OO SNS Apatin proveli su radno. 
Veliki broj aktivista koji se svakog vikenda okuplja da uradi nešto 
lepo i korisno za svoj grad ili selo, ovoga puta su odlučili da 
urede deo plaže gde je korov ostao neiskrčen, kao i da pokupe 
svo smeće koje je ostalo iza nesavesnih kupača i izletnika. 
Za kratko vreme, naprednjaci su uspeli u onom što su planirali. 
Korov je iskrčen na delu plaže oko toaleta, stepenica i uz 
zidić kraj terena za odbojku, kao i oko terena za basket. Druga 
ekipa je za to vreme sakupila petnaest džakova smeća.  
OO SNS Apatin ovom prilikom još jednom apeluje na sve 
građane koji dolaze da uživaju na plaži kao i poluostrvu, da 
smeće odlažu u kante, kao i kontejnere koji su postavljeni 
za tu namenu i da čuvaju plažu kako bi nam što duže trajala.  
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Škola jahanja organizovala dečiji kamp
u našem gradu

U organizaciji Udruženja 
odgajivača i ljubitelja 
konja ,,Ular’’ u Apatinu 
organizovan je dvodnevni 
kamp za decu koja 
pohađaju školu jahanja. U 
ovom kampu učestvovalo 
je ukupno 17- oro dece iz 
Apatina i Sombora. 

Nikola Cvijanović, sekretar 
UOLJK ,,Ular’’, kao i vlasnik 
škole jahanja, istakao je 
kako za učesnike kampa, 
pored smeštaja u šatorima 
i hrane, bio obezbeđen i niz 
drugih aktivnosti, a akcenat 
je stavljen na boravak u 
prirodi, u blizini njihovih 
ljubimaca konja. Najviše 
vremena deca su provodila 
u jahanju, vožnji zapregama 
i održavanju životinja.

Svi zainteresovani, kako 
deca, tako i odrasli, u svako 
doba mogu da se prijave i 
budu deo škole jahanja. 
Telefon za više informacija 
je 069/779-226, a kontakt 
osoba je Nikola Cvijanović. 

- Škola jahanja u svom 
vlasništvu ima 3 kobile 
i ždrebe, rase nonius, 
ukrštene sa lipicanerima. 

To su izuzetno mirni i sigurni 
konji. Škola ima licenciranog 
trenera, a u planu nam je 
da u skorijoj budućnosti 
obezbedimo i licencu za 
terapijsko jahanje. Časovi 
jahanja održavaju se dva 
puta nedeljno, utorkom 
i  subotom, rekao je 

Cvijanović za 025info.

Ono što bi takođe moglo 
da obraduje Apatince 
skakako je fijakerijada, a 
koju Udruženje ima nameru 
da organizuje do kraja ove 
godine.

Jelena Kosanović
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U organizaciji Centra za 
kulturu i obrazovanje Sonta 

održan „Trening po mjeri 
lokalne zajednice”

Rangadó Kupuszinán-
Labdarúgótánc az esőben

,,Trening po mjeri lokalne 
zajednice’ ’ na temu 
financijske održivosti 
organizacija održan je u 
prostorijama Općinskog 
kulturnog centra Apatin. 

Č l a n o v i  u d r u ž e n j a , 
sportskih klubova i javnih 
institucija iz općine Apatin 
tijekom tri dana treninga 
imali su priliku da nauče 
na koji način da obezbijede 
sredstva za rad svoje 
organizacije i koji su to sve 
alternativni i inovativni 
načini financiranja.

Predavači na treningu su bili 
Srđan Mitrović i Aleksandra 
Vidanović, a organizator 
je bio Centar za kulturu 
i obrazovanje Sonta, u 
suradnji sa Ženskim

Az unalmas eső, amely az 
egész mérkőzés ideje alatt 
esett  sem tudta elrontani 
a  l a b d a r ú g ó s z e z o n 
kezdetének  jó hangulatát. 
A labdarúgás kedvelői az 
egész apatini községből 
nagy figyelemmel kísérték 
a helyi rangadót,  amelyen 
a kupuszinai „Partizán”  
csapata látta vendégül a 
nagyszállási „Jedinstvo”  
c s a p a t á t .T ö b b  m i n t 
200 néző gyűlt össze a 
nézőtéren.Ha jobb idő lett 
volna, biztosan többen jöttek 
volna el.Első benyomásunk 
alapján  mindkét csapat 
felkészülten kezdte a 
bajnokságot.A csapatok 
ta pa s z ta l t  j á tékos a i t 
még a karierük kezdetén 
lévő f iatal játékosok 
bővítették ki, és már ezen 
a megnyitón is bemutatták, 
hogy a bajnokság őszi 
idényének mérkőzésein 
jól fognak szerepelni . 
A játékosok mindkét 
csapatból jól ismerik 
egymást, így  nem volt 
szükség különleges taktika 
bevetésére. A közönség  
elvárásainak eleget téve 
, a küzdelem, a futás és 
a labda megszerzése 
járult hozzá a Községközi 
liga első találkozójának 
színvonalához.A találkozó 

nagy részében a házigazda 
volt a kezdeményező, de a 
nagyszállási vendégcsapat 
is felkészülten várta a 
támadásokat és gyors 
kontrákkal biztosították a 
házigazdák tizenhatosánál 
az ellentámadásokat.A  
m é r k ő z é s  v é g é n e k 
közeledtével mind a pályán, 
mind a nézők között  nőtt a 
feszültség, ám a mérkőzés 
végeredménye mégis 
döntetlen lett. Bár gól nem 
született, mégis a házigazda 
csapata állt legközelebb 
a gól megszerzéséhez 
:  a mérkőzés vége előtti 
ötödik percben a tizenhatos 
vonaláról a kapufát találta 
el az egyik játékosuk.                                                                           
- Az időviszonyokhoz 
képest elégedett vagyok a 
csapatom eredményével.
Jó és tapasztalt csapatom 
van, és hiszem , hogy a 
ranglista felsőbb helyeit 
is meg tudjuk szerezni.- 
mondta a házigazdák 
edzője Dragoljub Popović.  

kuglaškim klubom Apatin, 
Općinskim kulturnim 
centrom i grupom „Hajde 
da...“, kao i i uz financijsku 
podršku Međunarodnog 
centra Olof Palme.

Text na hrvatski prevela: 
Dragana Zlatar Silađev

A vendégszerepléssel elért 
ponttal elégedett volt a 
vendégek csapatkapitánya 
is ,  Radomir Radujko .                                                                                                                                         
    – Ez volt az idény első 
mérkőzés és  örülök a 
nagyszámú közönségnek, 
annak ellenére is, hogy 
a mérkőzés teljes ideje 
alatt  esett .Van egy 
csapatunk, tapasztalt és 
fiatal játékosokkal, és 
ez nyerő kombinációja 
lehet a bajnokságnak .- 
erősítette meg a vendégek 
csapatkapitánya.

Szerző: Miodrag Baćanov
Fordította: Ibojka Guzsvány
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Opština Apatin, u saradnji 
sa Javno komunalnim 
p r e d u z e ć e m 
, , K o m u n a l a c ’ ’  i z 
Ku l e ,  s p rove l a  j e 
u  A p a t i n u  a kc i j u 
humanog zbrinjavanja 
p a s a  l u t a l i c a .  
Od Damira Škrbića, 
rukovodioca Službe za 
komunalne poslove i šefa 
komunalne inspekcije, 
saznali smo da je u ovoj 
akciji uhvaćeno 17 pasa 
lutalica, od kojih su tri 
čipovana. Protiv vlasnika 
tih čipovanih pasa biće 
pokrenut prekršajn i 
postupak nakon kog će 
oni biti i novčano kažnjeni.

- Problem napuštenih 
životinja, naročito pasa 
lutalica, veliki je problem, 
ne samo u našem 
gradu, već i u celoj 
zemlji. Današnja akcija 

U Apatinu izvršena akcija 
humanog zbrinjavanja pasa 

lutalica

JKP ,,Naš dom’’ dobilo 4 
nove kosačice

EKO KUTAK

obavljena je na teritoriji 
grada Apatina, a uskoro 
nas isto to očekuje i u 
selima apatinske opštine. 
Zbrinjavanje životinja 
koje  smo uhvat i l i 
prvenstveno je humano. 
One će biti odvedene u 
azil za pse u Kuli, a tamo 
će ih vakcinisati, čipovati i 
sterilisati. Takođe, biće im 
postavljene i specijalne 
ogrlice, a po kojima 
će biti prepoznatljivi u 
nekim budućim akcijama. 

Dodao bih još, zbog 
svih društava za zaštitu 
životinja, da su naše akcije 
javne, da slobodno mogu 
da dođu i budu deo istih, 
te da se i sami uvere da 
su akcije koje sprovodimo 
humane i u skladu sa 
propisima, rekao je za 
025info Škrbić.

Jelena Kosanović

J a v n o  k o m u n a l n o 
preduzeće “Naš Dom” 
iz Apatina od lokalne 
samouprave je dobilo 4 
nove kosačice. U pitanju 
je donacija opštini Apatin 
od strane Pokrajinskog 
sekretarijata za regionalni 
razvoj, međuregionalnu 
s a r a d n j u  i  l o k a l n u 
samoupravu, a čija je 
vrednost 450.000 dinara.

Na inicijativu korisnika 
JP za upravljanjem 
putničkim pristaništem 
i  marinom „Apatin“ 

Led panel - novina u 
apatinskoj marini

na upravnu zgradu je 
postavljen led panel koji 
će korisnike marine da 
informiše o trenutnom 
vo d o s t a j u  D u n a v a , 
temperaturi vazduha, 
kao i informacijama o 
vremenu i datumu.

Panel je vidljiv sa samih 
pontona, pa će biti koristan 
u informisanju, kako 
lokalnih korisnika marine, 
tako i stranaca koji u nju 
dolaze.

O d  Đ o r đ a 
V i g n j e v i ć a , 
p o m o ć n i k a 
p r e d s e d n i k a 
o p š t i n e  z a 
p o l j o p r i v r e d u , 
s a z n a j e m o  d a 
je reč o jednoj 
kosačici ROTOX 
100 i 3 poljske 
r o t o k o s a č i c e 
zahvata 165. 

- S obzirom na 
činjenicu da je 

JKP ,,Naš dom’’ iz Apatina 
p r e u z e o  v e l i k i  d e o 
poslova Mesnih zajednica, 
samim tim je i dobio 
mnogo veće površine za 
održavanje. Ova donacija je 
skromni doprinos lokalne 
samouprave kako bi ovo 
preduzeće u budućnosti 
radilo što efikasnije, istakao 
je Vignjević.

Jelena Kosanović

Naša sugrađanka Mira 
Vlatković, uz vikendicu, lepo 
uređen mali vočnjak, ovaj 
prirodni ambijent u šumi, 
oplemenila je pravi malim 
cvetnim vrtom. Mnoge vrste 
cveća i zimzelnih ukrasnih 
biljki od kojih su neke 
čak stigle iz inostranstva, 
Mira sa velikom ljubavlju 
neguje. Kako kaže, njoj nije 
važno gde se nalazi, ona 
svoj vrt neguje. Mira može 
biti primer mnogima da 
ne moraju samo dvorišta 
biti oplemenjena, već i 
vikendice u šumi. Svako 
parče zemlje treba iskoristiti, 

bilo zasadima voćki, bilo 
cvećem, poruka je naše 
sugrađanke.

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 telefona: 061-807-3-
110.
Sofija Pualić Špero
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U apatinskim obrazovnim 
ustanovama od ove školske 

godine dežuraju mobilne 
patrole

15. septembra u Apatinu 
koncert Divljih jagoda

Uručeni poklon paketi 
đacima prvacima za 
bezbedniji saobraćaj

Opštinska uprava opštine 
Apatin organizovala je 
mobilne patrole koje će 
brinuti o bezbednosti dece 
u školama i predškolskim 
ustanovama, kao i o 
samim objektima u kojima 
se održava nastava. Tim 
povodom, u Plavoj sali 
SO Apatin, održana je 
konferencija za medije na 
kojoj se prisutnima obratila 
Nika Petrović, zamenik 
predsednika Skupštine 
opštine Apatin.

- Angažovanjem mobilne 
patrole, opština Apatin se 
pobrinula da bezbednost 
dece i omladine bude 
podignuta na viši nivo. 
Svakodnevno, tokom 24 
sata, patrole će obilaziti 
sve obrazovne ustanove, 
a njihov zadatak je da 

evidentiraju i preduprede 
svako sumnjivo ponašanje 
u krugu škola i vrtića, istakla 
je Petrovićeva i dodala da 
će ovakvim rešenjima biti 
sprečeno svako uništavanje 
imovine, a akcenat će se 
staviti i na prevenciju od 
narkomanije i alkoholizma 
ili bilo kog drugog oblika 
devijantnog ponašanja.

 -Tokom radnog vremena 
obrazovnih ustanova biće 
povećana bezbednost 
dece i mladih, prevencijom 
vršnjačkog nasilja, kao 
i  prevenci jom poseta 
š ko l s k i m  d vo r i š t i m a 
osoba koje mogu biti 
pretnja po bezbednost 
učenika, poručila je za kraj 
konferencije Nika Petrović.

Jelena Kosanović

Z b o g  n e p o v o l j n i h 
vremenskih prilika, ,,Deer 
and beer festival’’, a koji bio 
zakazan za 02. septembar, 
odložen je za petak, 15. 
septembar. 

Podsećanja radi, ovaj 
festival po prvi put će biti 
održan u našem gradu, 
u organizaciji TO Apatin. 
Ljubitelji dobre rok svirke 
unapred se raduju dolasku 
popularnih ,,Divljih jagoda’’, 
a takođe i provereno 
dobrom štimungu lokalnih 
bendova ,,Bitange’’ i Dolly 
Bell’’. 

Od Danijela Ajduka, 
d i re k to r a  Tu r i s t i č ke 

o rg a n i z a c i j e  A p a t i n , 
saznajemo da festival 
počinje u petak, 15. 
septembra, na gradskoj 
plaži u Apatinu, u 20 sati 
i 30 minuta, nastupom 
,,Bitangi’’ i benda ,,Dolly 
Bell’’, a da je koncert Divljih 
jagoda predviđen za 22 
sata i 30 minuta.

- Želeli smo da organizujemo 
nešto i za ljubitelje rok 
muzike, jer smo im ostali 
dužni za Ribarske večeri. 
Nažalost, ove godine, a o 
čemu smo i ranije govorili, 
zbog smanjenog budžeta, 
cena popularnih bendova i 
njihove bukiranosti, nismo 
uspeli dovesti na binu 
na Trgu neki poznat rok 
sastav u okviru Ribarskih 
večeri .  Organizovanje 
ovog festivala je način da 
se Turistička organizacija 
A p a t i n  o d u ž i  s v i m 
poklonicima rok scene, 
te da i oni u svom gradu 
mogu prisustvovati nekom 
koncertu po njihovom 
ukusu, istakao je za 025info 
Ajduk.

Jelena Kosanović

U opštini Apatin početak 
školske 2017./2018. godine 
obeležen je podelom 
poklona đacima prvacima. 
U pitanju su prvarice i 
saobaćajni bukvari, koje je 
izdavačka kuća Nova škola 
doo iz Beograda objavila 
pod naslovom „Od kuće 
do škole“. U kompletu sa 
saobaćajnim bukvarom 

prvacima su podeljeni  
fluoroscenti prsluci i 
narukvice. 

Opština Apatin obezbedila 
je sredstva za nabavku 
204 kompleta za svoje 
ovogodišnje đake prvake 
u svim osnovnim školama 
apatinske opštine i to 
iz namenskih sredstava 

dobi jenih od naplate 
novčanih kazni učinjenih 
prekršaja u saobraćaju. 

Po d e l u  s a o b ra ć a j n i h 
bukvara u Apatinu, u OŠ 
„Žarko Zrenjanin“, obavili su 
članovi Opštinskog saveta 
za koordinaciju bezbednosti 
saobraćaja na putevima 
opštine Apatin, pripadnici 
službe saobraćajne policije 
iz Policijske stanice Apatin 
i  članovi  Organizacije 
Crvenog krsta Apatin, 
u prisustvu pedagoga, 
nastavnika i učitelja. 

Ovim činom Savet za 

bezbednost u saobaćaju 
opštine Apatin, odmah 
na početku školovanja 
najmlađih đaka, pokrenuo 
je aktivnosti na edukaciji, 
usvajanju i podizanju 
saobraćajne kulture kod 
najmlađih.
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Iako je prošla cela 
godina, bol je isti kao i 

prvog dana kada si nas 
napustio.

Ožalošćeni: majka Mara, 
sestra Radmila, sestrići 

Dubravka i Radomir.

Svakim danom sve više 
nedostaješ i praznina 
koju si ostavio postaje 
sve veća. Volimo te i u 

srcima čuvamo.

Tvoja ćerka Ksenija, zet 
Damir, unuci Aleksej i 

Lav.

Vreme prolazi i ne 
leči veliku bol, tugu 
i prazninu koja se 

nastanila u naša srca 
posle tvog večnog 
počinka, jer one su 
večne kao ljubav i 

sećanje na Tebe, koje će 
trajati dok živimo.

Supruga Stanka, kći 
Jelena i sin Petar.

Duško Šijan
DuleZoranu Rađenoviću Zorana Rađenovića

Godišnji pomenGogodišnji pomen 
voljenom

Sećanje
na voljenog 

supruga i oca

17.06.1962. - 08.09.2016.1960. - 2016. 1960. - 2016.

 

Ožalošćeni: sin Vladimir i ćerka 
Jasmina sa porodicama.

Hvala svima koji su nam mnogo pomogli u najtežim trenutcima. Hvala 
svima koji su izrazili saučešće, položili cveće i ispratili našu dragu na 
većni počinak. 40-dnevni pomen održaće se na Gradskom groblju u 
Apatinu 23.09.2017. u 10 satiјјјјјјј.јјјјј

Dana 16.07. preminula je naša majka

Draga Borković
03.03.1942. - 16.08.2017.

 

Idući broj 025info 
nedeljnika biće 

u prodaji 28. 
septembra 

2017. godine. 
Vaše pomene 
i male oglase 

možete dostaviti 
najkasnije do 25. 
septembra, do 

12 sati, na adresu 
Petefi Šandora 

57, Apatin.

Telefon za informacije: 

025/ 779 - 706

Prodajem jarad.

Kontakt telefon: 065/ 25 77 888

Prodajem prošlogodišnji kukuruz u zrnu (rod 2016) i 
ovogodišnji ječam (rod 2017).

Kontakt telefon: 025/ 82 24 76

Prodajem potpuno ispravnu termo peč od 3 kw.

Kontakt telefon: 025/ 77 56 75

Prodajem kuću na sprat sa dva dvosobna stana u 
Apatinu. Cena po dogovoru.

Kontakt telefon: 063/ 73 02 699
025/ 77 70 03

Izdajem ili prodajem lokal površine 15 m2 u Apatinu, ulica 
Svetog Save 4.

Kontakt telefon: 062/ 77 68 58

Izdaje se lokal sa magacinom u Prigrevici.  Ulica Vasilija 
Gaćeše 67.  Lokal ima video nadzor, 

dva klima  uređaja, izdaje se sa inventarom 
(police i rashladna vitrina).  Struja je odvojena i ima 

poseban sat.  Cena 100 evra + režije.
Kontakt telefon: 065/ 99 56 069

Potreban radnik na poljoprivrednom gazdinstvu.
Satnica 150 dinara.

Kontakt telefon: 063/ 27 21 54
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Апатин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Број: 06-9/2017-I

Дана, 24.8.2017. године
А П А Т И Н

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку 
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта Oпштине Апатин, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у 
роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године 
(у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег 
закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији Општине Апатин за 2018. годину, до 
дана 31. октобра 2017. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у 
правном лицу (доставља подносилац захтева); 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне 
самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није 
укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 
2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада 
важећим прописима (доставља подносилац захтева).3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 
2017. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције. Записник Републичке пољопривредне инспекције 
је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима 
је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева); 
2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне 

самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:a) Потврду о броју условних грла коју издаје Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења (доставља подносилац 

захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, 
предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, 
а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива (доставља подносилац 
захтева);

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и 
материјалном одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 
- списак повезаних лица.

(доставља подносилац захтева)
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на 
истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова) 

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији 
јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. 
(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева ).

9. Фотокопију личне карте – очитана лична карта за физича лица, извод из АПР-а (не старији од 6 месеци) за правна лица.
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво 

пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, 
односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање 

површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина 
која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. 

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство 

обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 14 часова, у просторијама Одељења за привреду и финансије, Општинске управе Oпштине Апатин, 25260 
Апатин, улица Српских владара, бр. 29, приземље, канцеларија 11 или са сајта http://www.soapatin.org/poljoprivreda . 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним 
позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. годину“, 
за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији Општине Апатин, на адресу:  Општинске управе Општине 
Апатин, 25260 Апатин, ул. Српских владара, бр. 29, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Жељко Киш дипл.инж.пољо., телефон: 025 772122 локал 559, 065 2526016, email: poljo@soapatin.
org  или лично у просторијама Одељења за привреду и финансије, Општинске управе Општине Апатин, 25260 Апатин, улица Српских владара, бр.29, приземље, канцеларија бр. 11.

Овај јавни позив објавити у Службеном листу Општине Апатин, недељном листу 025 Инфо, на интернет страници Општине Апатин и огласним таблама месних канцеларија 
и месних заједница на територији Општине Апатин.

Комисија за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
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KULTURA I OBRAZOVANJE

U galeriji Meander u 
Apatinu otvarena je 
izložba slika na papiru, 
pod nazivom , ,Oko 
mene’’, umetnice Andree 
Krnetić Grbić iz Prijedora.  
Motivi ciklusa radova na 
ovoj izložbi pod nazivom 
„Oko mene“ su predmeti 
i predeli u vidokrugu 
Andree Krnetić Grbić. To 
su scene sa detaljima 

seoskih domaćinstava 
ili periferije grada, još 
uvek prisutne, kao ostaci 
prošlosti, ali i danas   
su vidljive nedirnute   
funkcije. U današnjem 
sv et u  t e h n o l o š ko g 
napretka koji obećava da 
će predeli u  budućnosti  
izgledati isto   na svim 
kontinetima, umetnica 
upozorava i žali da će 
nestati mirisi, boje i 
toplina jednog drugačijeg  
i posebnog   života u 
svim krajevima   planete.  
To su slike   izvedene   
na papiru   različitih 
tehnika, živog kolorita, 
p r e p o z n a t l j i v i h  i 
redukovanih oblika. Od 
umetnice saznajemo da 

U galeriji Meander otvorena izložba slika na papiru 
umetnice Andree Krnetić Grbić

Nagrađeni apatinski 
maturanti vratili se sa 

putovanja

Kancelarija za mlade, 
u saradnji sa opštinom 
Apatin, ove godine je 
nagradila dobitnike Vukove 
diplome svih srednjih 
škola na teritoriji opštine 
Apatin sa petodnevnim 
putovanjem u Nemačku. 
Ove godine to su bili 
učenici Dragana Bosavac, 
Vukašin Cvetićanin, Sara 
Medić, Simonida Smiljanić 
i Zvezdana Stanković. 

Nemanja Ćirić iz Kancelarije 
za mlade Apatin predvodio 
je apatinske maturante koji 
su na svom putu prvo obišli 

grad Salzbrug i njegove 
znamenitosti. 

Drugi dan putovanja bio je 
posvećen gradu Minhenu 
i dvorcu Nimfemburg, da 
bi sledećeg dana posetili 
dvorac Linferhof i najlepši 
dvorac Nojšvanštajn. 

Poslednjeg dana putovanja, 
na listi za obilazak bio je 
dvorac Nerenhimze koji 
podseća na dvorac Versaj 
u Parizu. 

Kako saznajemo, maturanti 
su prezadovoljni nagradom 
i prepuni lepih utisaka.

Ljubavna poema, prema 
rečima autora, delom istinita, 
delom imaginarna, konačno 
je ugledala svetlost dana. 
Knjigu Dušana Gladića, 
pod nazivom  ,,Dok krišom 
mirišem tvoje rame’’, u 
izdanju Izdavačke kuće 
,,Bernar’’ iz Beograda, 
uskoro će moći da pročitaju 
svi l jubitelj i  lepe reči. 
Multimedijalni umetnik iz 
Apatina kaže da mu je ovo 
jedna od najdražih knjiga 
koju je napisao.

Recenziju knjige ,,Dok 
krišom mirišem tvoje rame’’ 
uradili su prof. Snežana 
Milosavljević i Pero Zubac, 

za likovno rešenje korica bio 
je zadužen Nino Kusturica. 

Dušan Gladić je do sad 
objavio preko 10 knjiga, 
a osim toga bavi se i 
pisanjem i  režiranjem 
p o z o r i š n i h  k o m a d a . 
Dobitnik je brojnih nagrada..  
Bavi se još i muzikom, 
s l ikarstvom,  l ikovnom 
kritikom, kao i pedagoškim 
radom u dramskom studiu 
OKC Apatin. Član je Društva 
kn j iževn ika  Vo jvodine 
i  dobitnik Oktobarske 
nagrade Apatina u oblasti 
kulture i obrazovanja za 
2016. godinu.
Jelena Kosanović

su slike nastale tokom 
2016. i 2017. godine.

- Radovi su nastali dobrim 
delom i dok sam bila 
trudna, tako da ih nisam 
radila sama već sa svojim 
sinom, istakla je Andrea 
za 025info i dodala da 
se aktivno bavi grafikom, 
slikom i crtežom.

- Posmatrajući svet oko 
sebe i slušajući ljude, 
stvarala sam ova dela. 
To su svakodnevni motivi 
urađeni kroz simbole, 
rekla je autorka izložbe. 

Andrea Krnetić Grbić 
diplomirala je grafiku   
2011. godine na Akademiji 
umetnosti u Banja Luci. 

Radi kao nastavnik likovne 
kulture  u osnovnoj školi 
u Prijedoru. Učestvovala 
na više likovnih kolonija u 
Republici Srpskoj i Srbiji. 
Priredila je 4 samostalne 
izložbe u Prijedoru i Banja 
Luci. Izlagala na brojnim 
kolektivnim izložbama 
u Republici Srpskoj i 
u Srbiji, a takođe i u 
Rumuniji, Italiji i Poljskoj.    
Dobila je nagradu za crtež 
Akademije umjetnosti u 
Banja Luci 2010. godine. 
Izložba Andree Krnetić 
Grbić iz Prijedora u 
apatinskog galeriji će 
biti postavljena do 15. 
septembra.

Jelena Kosanović

Nova knjiga Apatinca Dušana Gladića
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DRUŠTVO

Romska noć 2017. - Najlepša 
Romkinja Lidija Mišković iz 

Vajske

Životna priča Slobodana 
Dragosavca - Kako je ,,Švabo’’ 

ostao u Nemačkoj

Za mis šarma izabrana 
je Violeta Jovanović iz 
Srbobrana, druga pratilja 
je bila Jasmina Arva iz 
Doroslova, dok je titulu 
prve pratil je odnela 
Vanesa Nikolić. Za kraljicu 
„Romske noći  2017“ 
odabrana je Lidija Mišković 
iz Vajske.

Ove godina organizovano 
je i takmičenje parova 
u igranju čarlama. Treći 
mesto osvojili su  Marizel 
i  Aleksandra,  drugo  
Alekandar i Silvija, a 
šampioni su bili apatinsko-
srbobranska kombinacija, 
Kristina i Danijel. 

Žurka se, kao i uvek, 
nastavila do duboko u 
noć po okolnim šatrama, a 
priprema za iduću godinu 
već je započela.

Miodrag Baćanov

U Apatinu je održana još 
jedna „Romska noć“. Mnogi 
Romi, rasuti po celom svetu, 
„tempiraju“ svoje odmore 
baš za ovaj dan, za kirbaj u 
naselju. I onda se porodica 
okupi, odvrnu se moćni 
muzički uređaji pa „udri 
brigu na veselje“. 

Predsednik opštine Apatin, 
Milan Škrbić, otvorio je 
manifestaciju. Zna on 
dobro ovdašnje Rome. Puno 
je ovde njegovih drugara, 
puno je puta u ovim kućama 
boravio, jeo, spavao i bio 
ugošćen, zato je i dobio velik 
aplauz kad se pojavio na 
bini. Tradicionalno se birala 
kraljica „Romske noći“, a 
svoj nastup ovogodišnje 
manifestacije imala su 
i kulturno umetnička 
društva iz Apatina i 
Srbobrana. 

13  kandidatk in ja  i z 
Apatina, Vajske, Doroslova 
i Srbobrana borilo se za 
titulu najlepše. Nije bilo 
lako ni žiriju. Uz Milana 
Škrbića, u žiriju su bili i 
sekretar SO Apatin, Marko 
Đumić, kao i direktor 
Turističke organizacije, 
Danijel Ajduk. 

Pune tr i  decenije su 
prošle kad je tada mladi 
p e r s p e k t i v n i  p e v a č , 
Apat inac  Slobodan 
Dragosavac  krenuo u 
Nemačku da kupi neku 
muzičku opremu i još se nije 
vratio. Istina, dođe  jednom 
dvaput godišnje, pa opet 
nazad. 

- Krajem 86. godine 
sam sa mojim bratićem 
Acom Tišmom (danas 
poznati apatinski muzičar) 
sastavljao neki orkestar, pa 
sam otišao u Nemačku po  
opremu, i evo ostao, tako 
da već punu 31 godinu 
živim i radim u Štutgartu, 
kaže Boban. Opremu 
je kupio, i još kupuje jer 
svakog vikenda peva našim 
zemljacima ne samo u 
Nemačkoj već i okolnim 
zemljama. Bilo je rada po 
nekim firmama, ali kako kod 
čoveka uvek „ispliva“ ono 
što najbolje zna raditi, tako 
se i Boban usmerio samo 
na pevanje. Podele koje 
potresaju već godinama 
napaćene prostore  bivše 
Jugoslavije tamo se baš i 
ne primećuju. Rođendani, 
svadbe i razna druga slavlja 
okupljaju tamo u tuđem 
svetu Hrvate, Bosance, 
Muslimane, Makedonce, 
Srbe... i svi se lepo slažu, i svi 
vole da slušaju raspevanog 
Apatinca. 

- Turbo folk je sada 
dominantan, ali mogu vam 
reći da se vraćaju naše 
stare narodne pesme i ljudi 
ih sve više traže, a turbo folk 
traže mlade generacije po 
diskotekama, konstatuje 
on. Iako je davno otišao, 
Apatin je uvek u njegovim 
mislima. Tu je rođen, tu 
ima mnogo prijatelja i 
rođaka i kad god dođe 
rado sve vidi, i sa svima 
popriča. U Nemačkoj je 
ljubiteljima muzike poznat 
pod umetničkim nadimkom 
„Švabo“. Mislili smo da je 

to nastalo zbog boravka u 
Nemačkoj, ali nije. 
-  Taj  nadimak,  dok 
sam još bio mali, mi je 
dala komšinica Vesna 
Medić, danas učiteljica 
matematike. Bio sam 
malen, plav, pa otud i 
nadimak. Prolazile su 
godine, to se malo i 
zaboravilo, ali kad sam 
snimao prvi album trebalo 
je  naći neki kraći umetnički 
nadimak. Setio sam se 
nadimka iz detinjstva, i to je 
to, priseća se Dragosavac. 

Pomenuti „CD“ je snimio sa 
Jocom Djevićem iz „Ritma 
srca“, ali kako sve više 
Jutjub preuzima primat, 
poput  mnogih se odličio 
da snima pojedinačne 
spotove pesama koje „kači“ 
na Jutjubu i reklamira po 
muzičkim TV kanalima. 
Tako svi sad mogu da čuju 
,,Puteve bola“, , „Svadba“, 
, ,Sa Belom Radom’’,  
„Sestra bratu“, „Pišem 
ti pismo“, „Zbog jedne 
Slavice“ i mnoge druge, 
a ove godine, u duetu sa 
Pericom Purićem, je uradio 
pesmu „Stani druže, mili 
brate“ ali i „Kada bih te 
opet sreo“, „Pokupila sve 
iz moje duše“ . Tekstove 
mu radi Apatinac Dragan 
Đaković, i to s ponosom 
ističe. Sarađivao je sa 
mnogim poznatim imenima 
naše estrade, ali sad u 
punoj pevačkoj zrelosti želi 
da ostavi i lični pečat. Taj 
pečat sprema za jesenji 
beogradski festival „Lira“ 
26. oktobra. Pesma se tek 
„krčka“ i Švabo je uveren da 
će to biti nešto najbolje što 
je do sada odradio.
Miodrag Baćanov
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Sastanak u Sportskom savezu - Svi za rukomet

SPORT

Sportski savez opštine 
Apatin organizovao je 
sastanak predstavnika 
rukometnih  klubova 
opštine sa odgovornim 
licima Rukometnog saveza 
Vojvodine, sa tematikom 
od zajedničkog interesa, 
unapredjenjem kvaliteta 
rukometnog sporta i 
poboljšanjem organizacije 
rada po klubovima. 
U ulozi domaćina sastanku 
su prisustvovali Dragan 
Popović predsednik i 
Slobodan Bačić, sekretar 
opštinskog saveza, a pored 
predstavnika klubova iz 
opštine, aktivno učešće 
u radu su uzeli Borislav 
Pe rov i ć ,  p re d s e d n i k 
UO RSV, kao i generalni 
sekretar RSV, Slobodan 
Višekruna. 
U izjavi datoj za 025info, 
Slobodan Bačić je naglasio 
da je cilj sastanka radni 
dogovor sa predstavnicima 
rukometnih klubova, kako 
bi se pronašao način da 
se prevaziđu eventualne 
problematike u organizaciji 

i radu klubova neposredno 
pred start nove sezone. 

- Potrebno je uključiti što 
više ljudi u rukomet, vratiti 
stare igrače i aktiviste. U 
našoj opštini su se dva 
kluba plasirala u viši rang 
takmičenja. Moramo naći 
način da radom na duže 
staze ovi klubovi opstanu u 
višim rangovima, i naprave 
još korak dalje, istakao je 
Bačić. 
Borislav Perović je preneo 
ciljeve RSV u tekućem 
periodu.

Blistav nastup Nemanje 
Balaća - Početak sezone iz 

snova
“Kuglaški vikend” odigran 
u Banji Junaković je značio 
i promociju još jednog 
mladog Apatinca, budućeg 
asa srpskog kuglanja. Iako 
najmlađi, Nemanja Balać, 
član beogradske “Crvene 
zvezde” je bio najbolji 
igrač trodnevnog skupa 
u Banji Junaković. Na 
šestom po redu “Junaković 
kupu”su nastupile ekipe 
koje igraju značajne uloge 
u kuglanju Srbije, Hrvatske, 
BiH i Slovačke i na svim 
nastupima za svoj klub 
“Crvenu zvezdu” najbolje 
rezultate je imao baš 
mladi Apatinac koji je na 
ovim stazama i napravio 
prve “kuglaške” korake. 
Drugog takmičarskog 
dana, mladi Balać je bio 
junak dana. Prvo je na 
“Junaković kupu” protiv 
“Rada” iz Brčkog “rušio” 
za mnoge nedostižnih 
627 čunjeva, da bi istog 
dana na Memorijalu “Đuro 
Štikovac” sa 651 oborenim 
čunjem osvojio drugo 
mesto. Njegov rezultat 
posebno dobija na “težini” uz 
podatak da je na memorijalu 
za konkurenciju imao tačno 
tridesetijednog seniorskog 
državnog reprezentativca 
iz Makedonije, Republike 
Srpske, Hrvatske, Mađarske 
i Srbije. 

- Iskreno, nisam očekivao 

ovakav rezultat. Staze su mi 
poznate, tu sam počeo da 
kuglam i to mi je verovatno 
dalo inspiraciju da pružim 
svoj maksimum, kaže mladi 
Balać. Turnir na “svojim” 
stazama je odigrao kao u 
transu, postigao rezultate 
o kojima mnogi tokom cele 
karijere mogu samo da 
sanjaju.

- Ovo je za mene početak 
nove sezone kao iz snova. 
Najmlađi sam u Zvezdi, 
startuje nova sezona i 
ovakva igra mi uliva veliko 
samopouzdanje pred start 
prvenstva, kaže Nemanja. 
Odigraće se nekoliko kola 
pa ga sa Zvezdom očekuju 
“evropska” iskušenja, a tu 
su i obaveze u juniorskoj 
reprezentaciji. Nemanja 
Balać je za sve spreman. Pa, 
kad će, ako ne sad. Sudeći 
po prikazanom na stazama 
kuglane „Junaković“ ovo će 
biti njegova sezona.

 Miodrag Baćanov

- Naš plan je da se obiđu 
sred ine  poznate  po 
rukometu. Želja nam je da 
se u tim centrima rukometa 
obezbedi zdrava baza, 
masovnost i kvalitet, rekao 
je on. 
S l o b o d a n  V i š e k r u n a 
je izrazio zadovoljstvo 
boravkom u Apatinu.

- Ovo je grad sporta, a 
posebno rukometa. Vaš 

klub je nekad bio jedan od 
najorganizovanijih klubova 
tadašnje Superlige. Svi 
rukometni radnici i igrači 
su uvek, i tada i sad, rado 
dolazili u vaš grad. Želimo 
u svim sredinama da damo 
maksimalnu podršku radu 
klubova, jer njihov problem 
je i naš problem, kazao je 
Višekruna.

Miodrag Baćanov
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Apatinski “Bucov” ekipni 
pobednik u Nevesinju

SPORT

Na jezeru Alagovac kod 
Nevesinja održano je 
jubilarno 10. Međunarodno 
takmičenje u sportskom 
ribolovu. Ekipna pobeda 
je pripala timu USR Bucov 
iz Apatina.  Na takmičenju 
je nastupilo 12 ekipa iz 
Srbije, Crne Gore i BiH što 
je još jedna potvrda da 
ribolovci rado dolaze na 
Nevesinjsku olimpijadu kao 
i nastavak uspešne i bratske 
saradnje pecaroša Apatina i 
Nevesinja. 

Organizator takmičenja, 
S p o r t s k o - r i b o l o v n o 
d r u š t v o  Z a l o m k a , 
ima dodatni razlog za 
z a d o v o l j s t v o  p o š t o 
je član  ovog Društva 
Goran Simeonović imao 
najbolji rezultat od svih 
takmičara u tri sektora. 

Zlatna medalja u ekipnoj 
konkurenciji pripala je 
Udruženju  sportsk ih 
ribolovaca „Bucov“ iz 
Apatina, drugo mesto 
zauzela je „Glavatica“ 
iz Jablanice, a treći su 
bili nevesinjski ribolovci. 
M e d a l j e  i  p e h a r e 
pobednicima uručili su 
vd načelnika Odjeljenja 
za privredu i društvene 
delatnosti, Siniša Bratić, i 
predsednik SRD „Zalomka“ 
Gradimir Spremo.

Međunarodni odbojkaški 
turnir - Apatinke bolje od 

rivala

Trijumf domaćina na 6. Junaković kupu

Odbojkašice Apatina su 
pobednice Međunarodnog  
turnira Kup Apatina 2017. U 
polufinalnim utakmicama 
Apatinke su pobedile ekipu 
Blok Aut   iz Beograda 
rezultatom 2:0, dok je AS 
Beograd   istim rezultatom 
pobedio Linga Osijek. U 
utakmici za treće mesto 
Beograđanke (Blok Aut)   
su pobedile sa 2:1 Linga 
Osijek. U finalu Apatinke su 
pobedile sa 2:0  beogradski 
AS. Organizator turnira, 
OK Apatin je za sve 
ekipe,   učesnice turnira 
obezbedio diplome i 
pehare.

Ku g l a š i  A p at i n a  s u 
p o b e d n i c i  š e s t o g 
„ J u n a k o v i ć  k u p a “ 
odigranog na kuglani 
u Banji Junaković. Oni 
su u finalu bili bolji od 
prošlogodišnjeg pobednika, 
beogradske Crvene zvezde 
5:3 (3.519:3.455).  Ovo je 

njihov drugi trijumf nakon 
2015. godine. U borbi za 
treće mesto, Kandit iz 
Osijeka pobedio je slovačke 
Košice rezultatom 6:2. Peto 
mesto podelili su Sloboda 
iz Tuzle i Rad iz Brčkog. 

Prvotimac Apatina Đorđe 
Jovanić  je sa 636 čunjeva 

bio igrač utakmice, dok je 
kod Crvene zvezde  najbolji 
bio mladi Apatinac u dresu 
Beograđana Nemanja 
Balać sa 610 čunjeva. 

U okviru turnira odigran 
je i 11. Memorijal “Đuro 
Štikovac” koji je okupio 
32 igrača iz Makedonije, 
Republike Srpske, Hrvatske, 
Mađarske i Srbije, među 
kojima je bio i velik broj 
državnih reprezentativaca 
i bivših svetskih prvaka. 
Po b e d i o  j e  d r ž av n i 
reprezentativac Čongor 
Baranj, a drugo mesto je 
osvojio Nemanja Balać 
koji je bio i najprijatnije 
iznenađenje trodnevnog 
skupa najboljih kuglaša 
sveta u Apatinu.

Miodrag Baćanov

Miodrag Baćanov
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