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• Svakog radnog dana na kanalu 26 (Sat Trakt) 
• 025info vesti od 18h  19h  21h  22h. 
• Vikendom u istim terminima 025info magazin

Dom za STare i penzionere apaTin 
obezbeDio licencu,
 30 miliona Dinara i SaniTeTSko Vozilo

DunaVom ploVe SanTe leDa, 
obuSTaVljena ploViDba

oD oVe goDine iSTureno oDeljenje 
SomborSkog naroDnog pozorišTa u 
apaTinu

košaVa Sa DunaVa oDuVala
Srbobrance, apaTinci 
zimuju na čelu tabele

SuTra  11. SeDnica 
So apaTin

prVa SeDnica u 2017 
goDini najaVljuje 
značajne promene
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Autor: Sofija Pualić-Špero

KONAČNO JASLICE

Apatin je jedini grad u okruženju 
koji nema jaslice za smeštaj 
najmlađih naraštaja. Neki kažu 
jaslice imaju čak i Odžaci.
O jaslicama se priča još od 80-
tih godina prošlog veka ali nika-
ko da se izgrade. Sudeći prema 
odlukama nove vlasti u gradu 
od nastupajuće godine deo 
sredstava za izgradnju jaslica 
je već opredeljen iz sredstava 
samodoprinosa.
Prvi put videćemo nešto opiplji-
vo od samodoprinosa što je 
u interesu budućnosti grada i 
građana naše varošice. Naravno 
nezaobilazne su i zamene az-
bestnih cevi vodovoda iz samo-
doprinosa. Nezaobilazne, zato 
što se one zamenjuju takođe 
od 80-tih godina prošlog veka, 
a nebrojano puta su pomin-
jane kada se trebao izglasavati 
samodoprinos.
Pošto je iz tog čuvenog apatin-
skog samodoprinosa finansira-
no sve i svašta konačno je došao 
red na jaslice. A možda su baš 
one trebale biti na početku prior-
itet i već davno izgrađene. Ped-
agozi koji su pravili neku vrstu 
anketiranja roditelja navode da 
je priličan broj njih zainteresovan 
da svoju decu smeste u jaslice 
gde bi bila pod stručnim i medi-
cinskim nadzorom.
Zaista je porazno da svi gradovi 
imaju jaslice osim Apatina. Valj-
da će se ovaj neslavan po nas 
podatak dementovati brže nego 
su se zamenjivale azbestne cevi.

KUPUSINSKI REKORD

Imamo mi još toga što je 
zamišljeno a nikad izgrađeno. 

Moj prijatelj iz Kupusine, od-
bornik, mi reče, kako je njegova 
ćerka igrala u folkloru kada se u 
njihovoj osnovnoj školi pompe-
zno udarao kamen temeljac za 
sportsku halu. Tada je njegova 
ćerka bila osnovka a sada već 
završava srednju škole a od hale 
ni ić. Umesto hale korov a deca 
sada nemaju čak ni sportsku 
teren u okviru školskog dvorišta. 
Opštinari su odlučili da se ipak 
napravi školski sportski teren 
umesto hale jer je ona izgleda 
bila samo pusta želja a možda i 
navlaka pred izbore.
Pompezno, uz prisustvo bivšeg 
pokrajinskog premijera, čin 
postavljanja kamena temeljca 
sam kao novinar i sama prisusut-
vovala. Kupusinska deca zaista 
su se tada trudila da ugode vi-
sokim gostima iz Pokrajine. Od 
tada do sada niko više nije po-
minjao a kamoli posetio školu 
u kojoj je trebala da nikne vele-
lepna sportska hala. I tada mi je 
moj prijatelj iz Kupusine, takođe 
rekao, nemamo mi dece da bi 
pravili neku raskošnu halu. I 
zaista, dece je sve manje, ko-
rova sve više, pa bar će onda 
jedan sportski teren, rešiti muke 
kupusinskih osnovaca i mlađih 
rekreativaca.

DRVA UMESTO TOPLANE

Moja prijateljica iz školskih dana 
dobila je stan u Bačkoj Topoli pre 
tridesetak godina. Zgrade u tom 
gradu imale su još tada daljin-
sko centralno grejanje. Naime 
toplana je i izgrađena kada su se 
nove zgrade počele graditi.
Dok me ona zove da prezimimo 
u njenom toplom stanu, sada 
kao penzioneri da uživamo, ja 
kupujem drva i ugalj. Sve me 
nešto to podseća da zapravo i 
ne živim u 21. veku.
Nažalost za mog života osuđena 
sam na drva i ugalj. Umesto to-
plane za ceo grad imamo plin za 
pojedince sa dubljim džepom. 
Jer to grejanje nije jeftino.
A šta tek da kažemo za škole 

koje imaju svoje prastare kotlar-
nice koje se svako malo moraju 
resetovati. Tako je i u drugim 
ustanovama.

PRIGREVČANI SU PREDNJAČILI

Unuk moje prijateljice iz Som-
bora u Nemačkoj je dobio novo 
srce. Novo srce mu spaslo 
život a donor su bili roditelji 
jednog dečaka njegovih go-
dina iz neke zemlje Evropske 
unije. U Eurotransplant sistem 
EU su uključene sve zemlje a 
donorstvo je postalo sasvim 
uobičajena stvar. Donorske kar-
tice u tim zemljama nisu ništa 
neuobičajeno. Ovaj tekst je 
prenet iz “Blica” u mnoge medi-
je a broj pozitivnih komentara 
čitalaca iz cele zemlje je bio im-
pozantan.
Setih se tim povodom Prigrevčana 
iz Dobrovoljnih davalaca krvi 
“Mićo Čabdarić” koji su u velikom 
broju pristali na donatorstvo pre 
nekoliko godina kada su stradali 
njihovi sugrađani. Ne znam da li 
su dobili donatorske kartice, jer to 
je tada bila komplikovana proce-
dura, ali su u svakom slučaju po-
kazali veliko srce. Tada je, nešto 
malo kasnije, čini se i u Apatinu 
pokrenuta akcija donorstva. Za 
oba slučaja ne znam da li su nas-
tavljeni i dokle se stiglo.
U svakom slučaju neka 
udruženja bi mogla da obnove 
ove inicijative.
Srbija je u pogledu donora or-
gana među poslenjim zemljama 
u Evropi kao i okruženju poka-
zala je statistika. Verujem da bi 
cela priča izgledala drugačije da 
se ljudima objasni šta zapravo 
znači donorstvo.
Rečju, organi se zaveštaju, u 
slučaju da posle mogu da po-
mognu nekom drugom. Ve-
lika je to i plemenita odluka jer 
nekome može da spasi život, a 
donor ne gubi ništa.
Poput teksta o doniranom srcu 
mladiću iz Sombora, efekta je 
bilo. Javili su se mnogi drugi u 
Srbiji sa svojim pozitivnim iskust-
vima i tako podstakli građane da 
razmišljaju u tom pravcu.

PIŠI O PTICAMA

Kaže mi jedan moj prijatelj: Ajde, 
bre, piši o flori i fauni, a ne bavi 
se više društvenim temama. 
E, moj, druže dobri, ne može 
se ceo život posvetiti pisanju, 
pogotovo angažovanom, na do-
brobit građana, uglavnom, pa 
odjednom preći na ptice i biljke.
Znam ja pisati i o Specijalnom 
rezervatu “Gornje Podunavlje”, 
kao što jesam bezbroj puta, ali 
to nije uticalo na škole, da svoje 
učenike odvedu na jednodnevni 
izlet u ovaj čudesan svet prirode 
koji nas okružuje. Umesto toga 
organizuju se ekskurzije u škole 
prirode daleko od Apatina i 
rezervata a da učenici završe 
osnovne čak i srednje škole a 
ne znaju gde je “Gornje Podun-
avlje”.
Zato dobri moj druže, iako znam 
da si to dobronamerno rekao, 
odgovaram ti da je svejedno o 
čemu pišeš ako efekta nema. 
Jedini efekat koji angažovani no-
vinari imaju su da ih tuže sudu. 
Skoro da pomislim da bi trebalo 
osnovati Specijalni sud za tužbe 
protiv novinara.

KRAJ DOČECIMA

Mi možda dobro živimo, ali su 
nas novogodišnji doćeci po 
restoranima, demantovali. Kako 
čujem, osim dva-tri restorana, 
svi ostali su zvrjali više nego po-
luprazni. Takvi su nam bili i trgovi 
čak u mnogim većim gradovima 
iako su tamo pevale neke es-
tradne zvezde i zvezdice.
Valja preživeti januar.
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apaTinSki romi izglaSali Formiranje 
meSne zajeDnice u SVom naSelju

prVa SeDnica So apaTin u 2017. goDini 
najaVljuje značajne promene

Autor: Jelena Kosanović

11. sednica Skupštine opštine 
apatin zakazana je za sutra, 13. 
januar 2017. godine. I ovog puta, 
gledaoci 025info televizije 
moći će je pratiti u direktnom 
tv prenosu.
Prva sednica SO u ovoj novoj 
2017. godini zakazana je za 

11 sati i najavljuje nekoliko 
značajnih promena. Dnevni red 
se sastoji od 9 tačaka, a osim 
predloga rešenja o prestanku 
mandata jednog od odbornika 
Skupštine opštine Apatin, 
kao i potvrđivanju mandata 
drugog, biće predložena i 
rešenja o prestanku funkcija 
predsednika opštine apatin, 

članova opštinskog veća, 
zamenika predsednika opštine 
apatin i predsednika Skupštine 
opštine apatin. 
Na 11. sednici SO Apatin, nakon 
izbora biračkog odbora za 
sprovođenje tajnog glasanja, 
biće imenovani i novi 
predsednik opštine apatin, 
zamenik predsednika opštine, 

novi članovi opštinskog veća, 
kao i novi predsednik Skupštine 
opštine apatin. 
kako saznajemo, na mesto 
radivoja Sekulića, ako bude 
izglasan većinom odbornika, 
doći će milan Škrbić, a na mesto 
predsednika Skupštine opštine 
apatin dr Dragan rastović.

Autor: Jelena Kosanović

referendum o formiranju 
mesne zajednice u romskom 
naselju u apatinu održan je od 
petka, 23. decembra, do utorka, 
27. decembra 2016. godine. 
pravo glasa na referendumu 
imalo je tačno 1.403 žitelja ovog 
naselja, a glasanje je obavljeno 
na jednom biračkom mestu.

Nakon pet dana, stiglo je i 
zvanično saopštenje da su 
stanovnici romskog naselja 
u apatinu sa 796 glasova za 
i 24 protiv odlučili da imaju 
sopstvenu mesnu zajednicu.
Komisija za sprovođenje 
referenduma, na čijem čelu 
je pomoćnik predsednika 
opštine Apatin, jevto milojević, 
saopštila je da je od 1.403 
stanovnika sa pravom glasa, 
820 glasača  izašlo na glasanje. 

za formiranje mesne zajednice 
glasalo je 796, 24 protiv, ni 
jedan glas nije bio nevažeći.
milojević se zahvalio svim 
žiteljima Romskog naselja u 
Apatinu i čestitao im. Izrazio 
je nadu da će AP Vojvodina i 
Republika Srbija prepoznati i 
podržati ovu priču i da će građani 
Romskog naselja imati samo 
benefite od nje. Predsednik 

komisije za sprovođenje 
referenduma istakao je i značaj 
većine apatinskih stranaka koje 
su podržale formiranje Mesne 
zajednice u Romskom naselju i 
dodao kako je verovatno  i zbog 
toga rezultat takav. Milojević 
je za kraj rekao kako nije bilo 
nikakvih neregularnosti, kako 
se za pet dana referenduma ni 
jedan incident nije dogodio, ni 
jedan ispad, i kako je time više 
nego zadovoljan.
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poTpiSani ugoVori o 
STipenDiranju STuDenaTa

Autor: Rajko Bošković

U velikoj sali Skupštine 
opštine Apatin potpisani 
su ugovori o stipendiranju 
studenata na osnovnim, 
master i doktorskim 
studijama. Između ostalog 
potpisana su 62 nova ugovora, 
a ove godine, stipendije su 
dodeljene i studentima prve 
godine studija.
Ugovori između opštine 
Apatin i stipendista važe 
godinu dana sa mogućnošću 
produženja ukoliko studenti 
na upisu u narednu školsku 
godinu budu ispunjavali 
uslove koji se nalaze u 
pravilniku. Opština Apatin 
ukupno stipendira preko 300 
studenata i oni po ugovoru 
dobijaju devet jednakih iznosa 
od 7000 dinara za jednu 
školsku godinu.
Zamenica predsednika 
opštine Apatin Dubravka 
Korać pozdravila je studente 
i roditelje i naglasila da će 
učiniti sve da ispuni obećanje 
u vezi povećanja stipendija. 
Stipendije će za ovu godinu 
ostati na istom nivou od 
7000 dinara, ali ono što je 
Koraćeva istakla jeste da će 
biti isplaćivane redovno i da 
se uplate mogu očekivati 
između 25. i 30. u mesecu.

 
“Apatin brine o svojim 
studentima. Vi ste ti koji bi 
nakon završenih studija 
trebalo da nas zamene i 
vode ovaj grad. Volela bih da 
studenti dođu u Kancelariju 
za mlade opštine Apatin, 
da iznesu svoje probleme, 
da nas kritikuju ili pohvale 
kako bi ostvarili što bolji 
kontakt i saradnju”. – kazala 
je Dubravka Korać.

miloš bursać, student 
Poljoprivrednog fakulteta koji 
je potpisao ugovor rekao je 
da će mu stipendija olakšati 
školovanje i da će se potruditi 
da i naredne godine ostvari 
visok prosek ocena, kako bi 
mogao da produži ugovor 
o stipendiranju sa opštinom 
Apatin.

“Nije mnogo novca ali će mi 
svakako pomoći oko plaćanja 
režija i kupovine knjiga. Hvala 
opštini Apatin a na meni je da 
se maksimalno angažujem 
da narednu godinu upišem 
redovno i ostvarim pravo na 
stipendiju”. - rekao je miloš 
bursać.

SomborSkim STuDenTima
 25 STipenDija

Autor: Sofija Pualić-Špero

Lokalna samouprava Sombora  dodelila ugovore 
najuspešnijim studentima. -Stipendistima grada čestitam na 
izvanrednom uspehu tokom školovanja, jer je uspeh jedan od 
dva kriterijuma bodovanja za dodelu stipendije. Konkurencija 
je bila izuzetno jaka, a za 25 stipendija konkurisalo je 90 
studenata, od kojih troje ima sve desetke - rekao je na 
svečanosti zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, 
napominjući da su među onima koji su dobili stipendiju, pet 
studenata sa maksimalnim brojem bodova, kao i da većina 
ima prosečnu ocenu preko devet.  Studenti će tokom školske 
godine primati stipendiju u iznosu od 13.000 dinara. 

Konkurs za drugu knjigu autora mlađih od 35 godina

Somborski književni festival i Gradska biblioteka Karlo 
Bijelicki u Somboru raspisuju konkurs za drugu knjigu 
autora mlađih od 35 godina. Konkurs je namenjen autorima 
sa jednim izdanjem iza sebe, a njegov cilj je da pomogne 
piscima mlađe generacije da prevaziđu tzv. problem druge 
knjige. 
 
uslovi konkursa:
 
- Pravo da konkurišu imaju autori mlađi od 35 godina sa 
jednom objavljenom knjigom. 
- Jedan autor može poslati više od jednog rukopisa. 
- Konkurs je otvoren do 15.02.2017. 
 
Žiri u sastavu branislav Živanović, Dušan Vejnović i Tamara 
b. Krstić objaviće rezultate do 15.03.2017.
Nagrada se sastoji iz štampanja nagrađenog rukopisa. 
Nagrada će biti uručena tokom Somborskog književnog 
festivala u maju 2017. Autor izabranog rukopisa biće lično 
obavešten. Ime pobednika konkursa biće objavljeno na 
sajtu Gradske biblioteke Karlo Bijelicki i u relevantnim 
štampanim i elektronskim medijima. 
 
uputstvo za slanje rukopisa:
 
- U razmatranje za nagradu ulaze rukopisi bez obzira na 
žanrovsku određenost (proza, poezija, drama, esej, kritika, 
književnost za decu, poližanrovska dela). 
- Rukopisi se šalju elektronski na adresu somborkf@gmail.
com do 15.02.2017.
- Potrebno je poslati dva dokumenta: rukopis potpisan 
šifrom i razrešenje šifre. 
- U razrešenje šifre je potrebno uključiti sledeće podatke: 
Ime i prezime autora, kraću biografiju, kontakt autora, kratak 
opis, kritiku ili recenziju prve knjige 
 
Rukopis koji se šalje na konkurs mora biti potpisan šifrom i 
predstavljati originalno autorsko delo na srpskom jeziku, dok 
delovi rukopisa mogu biti ranije objavljeni. Žiri neće uzeti u 
razmatranje rukopise koji ne budu ispunili uslove konkursa.
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Dom za STare i penzionere apaTin obezbeDio
 licencu, 30 miliona Dinara i SaniTeTSko Vozilo

Autor: Jelena Kosanović

Domu za stare i penzionere 
apatin svečano uručena 
licenca za rad. za ovu 
ustanovu obezbeđeno 
još 30 miliona dinara 
i sanitetsko vozilo sa 
pratećom opremom
Na svečanoj sednici u 
palati Srbije u Beogradu 
ministar aleksandar Vulin 
svečano je uručio licencu 
za rad Domu za stare i 
penzionere apatin.

u republici Srbiji postoji 
preko 60 državnih 
Domova. Svega 7 ustanova 
je dobilo licencu za rad, a 
među njima i naš apatinski. 
Licenca je dobijena na 5 
godina.
Sem ovoga, Dom za 
stare i penzionere 
apatin od ministarstva 
za rad, zapošljavanje, 
boračka i socijalna 
pitanja obezbedio je 
11 miliona dinara za 
medicinski nameštaj i 
opremu, a od kancelarije 
za javna ulaganja u 
Vladi republike Srbije 
obezbedio je gotovo 
20 miliona za radove 
u ustanovi. Realizacija 
ovih radova počinje već 
u 2017. godini, a u pitanju 
su zamena krova, podova, 
rekonstrukcija kupatila kao 
i drugi manji građevinski 
radovi.
Slađana Živkov, 
direktorka Doma za stare 
i penzionere apatin, 

najavila je i mogućnost 
dograđivanja još jednog 
krila u ustanovi, a čime bi 
obezbedili jednokrevetne 
apartmane.

  Živkovka je istakla i da 
je za potrebe Doma 
obezbeđeno sanitetsko 
vozilo sa pratećom 
opremom, u vrednosti od 
gotovo 5 miliona dinara, 
a koje će znatno podići 
kvalitet usluge u ustanovi, 
takođe i rasteretiti Dom 
zdravlja u apatinu. Vozilo 
će im biti uručeno već u 
januaru 2017. godine.
Dom za stare i penzionere 
Apatin tokom cele godine 
ima popunjene kapacitete, 
čak imaju, a naročito zimi, 
potrebu za mestom više.
Slavica Cvijić, glavna 
medicinska sestra Doma 
za stare i penzionere 
apatin istakla je kako je 
upravo Slađana Živkov, 
direktorka ustanove, 
svojom požrtvovanošću 
i dobrim primerom, 
svim zaposlenima u 
Domu postavila visoke 
standarde u radu.

025inFo TeleVizija Donirala uniForme 
mališanima iz Hora raDoST

Autor: Jelena Kosanović

Povodom novogodišnjih 
i božićnih praznika, 
redakcija web portala 
i televizije 025info iz 
apatina u saradnji sa 
preduzećem Krekolino 
kids iz Sombora donirala 
je uniforme apatinskim 
mališanima, članovima 
hora Radost.
Dečiji hor radost radi pri 
opštinskom kulturnom 
centru apatin i postoji 
nešto manje od godinu 
dana.
Trenutno broji tridesetak 
članova, a oni iako mladi, 

kako po godinama, tako i 
po pevačkom stažu, već su 
uspeli da osvoje apatinsku 
publiku.
 Pored lepih haljinica i 
trakica za kosu namenjenih 
devojčicama, prsluka i 
leptir mašni za dečake, 
u prigodnim paketićima 
našli su se i slatkiši i sokići 
za ovu talentovanu decu. 
Dodeli uniformi i paketića 
su učestvovali svi 
zaposleni web portala i 
televizije 025info, a dečiji 
osmesi govorili su više od 
hiljadu reči.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту 
(«Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и 
члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини («Сл.лист општине Апатин» број 06/2006), Председник 
општине Апатин је дана 09.01.2017. године, донео:

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АПАТИН
и расписује

О Г Л А С 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АПАТИН

i 
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом 
кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Апатин у следећим 
катастарским општинама:

КО

Број 
јавног 
надме-

тања

Површина 
(ха, ари, м2)

Почетна 
цена

( дин / ха)

Депозит
(дин) 20%

Период 
закупа
(год)

Сте-
пен 
заш-
тите

АПАТИН 2 2,7706 15.120,00 8.379,00 1
АПАТИН 8 5,3448 3.240,00 3.464,00 1
АПАТИН 12 6,2575 12.240,00 15.319,00 1
АПАТИН 13 1,0542 6.120,00 1.291,00 1
АПАТИН 17 3,9611 11.100,00 8.794,00 1

КУПУСИНА 34 1,0978 15.120,00 3.320,00 1
КУПУСИНА 35 0,9107 9.510,00 1.733,00 1
КУПУСИНА 36 0,2751 13.440,00 740,00 1
КУПУСИНА 37 1,1578 11.670,00 2.703,00 1
КУПУСИНА 40 3,9339 5.340,00 4.202,00 1
КУПУСИНА 41 0,1784 11.760,00 420,00 1
КУПУСИНА 42 0,0203 15.120,00 62,00 1
КУПУСИНА 43 0,2275 6.630,00 302,00 1
КУПУСИНА 44 1,7625 14.160,00 4.992,00 1
КУПУСИНА 45 0,0460 13.440,00 124,00 1
КУПУСИНА 46 0,3237 15.120,00 979,00 1
КУПУСИНА 47 0,7662 6.420,00 984,00 1
КУПУСИНА 48 3,7103 3.390,00 2.516,00 1
КУПУСИНА 51 1,9534 11.280,00 4.407,00 1
КУПУСИНА 52 1,0530 16.740,00 3.526,00 1
КУПУСИНА 53 0,5816 13.950,00 1.623,00 1
КУПУСИНА 56 1,7154 11.100,00 3.809,00 1
КУПУСИНА 57 0,2639 9.510,00 502,00 1
КУПУСИНА 58 1,5985 10.200,00 3.261,00 1

ПРИГРЕВИЦА 68 0,2205 15.120,00 667,00 1
ПРИГРЕВИЦА 70 17,0357 8.040,00 27.394,00 1
ПРИГРЕВИЦА 71 1,2187 15.120,00 3.686,00 1
ПРИГРЕВИЦА 72 3,9851 3.720,00 2.965,00 1
ПРИГРЕВИЦА 73 0,1312 18.660,00 490,00 1
ПРИГРЕВИЦА 74 3,6768 18.150,00 13.347,00 1
ПРИГРЕВИЦА 77 0,7095 13.560,00 1.925,00 1

СОНТА 78 3,1710 12.420,00 7.877,00 1
СОНТА 79 1,4420 7.860,00 2.267,00 1
СОНТА 81 0,5494 13.260,00 1.458,00 1
СОНТА 84 22,3077 11.760,00 52.468,00 1
СОНТА 85 8,3698 11.280,00 18.883,00 1
СОНТА 88 12,1394 9.990,00 24.255,00 1
СОНТА 90 18,0143 12.390,00 44.640,00 1
СОНТА 101 3,9024 5.850,00 4.566,00 1
СОНТА 102 2,9374 13.800,00 8.108,00 1
СОНТА 105 11,3201 3.030,00 6.860,00 1
СОНТА 107 0,4957 12.210,00 1.211,00 1
СОНТА 125 2,0024 3.570,00 1.430,00 1
СОНТА 129 2,1343 5.070,00 2.165,00 1
СОНТА 144 3,8531 10.200,00 7.861,00 1
СОНТА 146 29,5736 3.630,00 21.471,00 1
СОНТА 147 36,2819 4.200,00 30.477,00 1
СОНТА 148 33,1474 3.150,00 20.883,00 1
СОНТА 153 34,5437 8.970,00 61.972,00 1

СВИЛОЈЕВО 154 7,8376 8.670,00 13.591,00 1
СВИЛОЈЕВО 155 19,8764 6.840,00 27.191,00 1

СВИЛОЈЕВО 156 4,9355 7.800,00 7.700,00 1
СВИЛОЈЕВО 157 23,4746 7.860,00 36.903,00 1
СВИЛОЈЕВО 158 42,4443 11.430,00 97.028,00 1
СВИЛОЈЕВО 159 32,8766 11.610,00 76.340,00 1
СВИЛОЈЕВО 160 19,4014 7.890,00 30.616,00 1
СВИЛОЈЕВО 162 22,8233 5.550,00 25.334,00 1
СВИЛОЈЕВО 163 23,7616 7.200,00 34.217,00 1
СВИЛОЈЕВО 164 8,8789 7.290,00 12.946,00 1
СВИЛОЈЕВО 165 8,0675 7.890,00 12.731,00 1

УКУПНО 508,5050

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела 
по катастарским општинама и списак парцела по формираним 
јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања 
у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине 
Апатин, Српских владара 29, Апатин, у канцеларији бр. 11, сваког 
радног дана од 8 до 13 часова. Контакт особа Жељко Киш, дипл.
инж.пољо., тел. 025 / 772 122 лок. 509 и 065 2526016.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и 

на коришћење може се извршити:
за КО Апатин дана 19.01.2017. године од 8 часова;
за КО Купусина дана 19.01.2017. године од 8 часова;
за КО Пригревица дана 19.01.2017. године од 8 часова;
за КО Сонта дана 20.01.2017. године од 8 часова.
за КО Свилојево дана 20.01.2017. године од 8 часова;

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини дође до промена површине из огласа по било ком 
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног 
земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за 
тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења 
пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице 
које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење 
искључиво за пољопривредну производњу, не може се 
користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано 
у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа 
није било издато најмање последње три агроекономске године 
и није било предмет коришћења. 

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           
ii 

– Услови за пријављивање на јавно надметање-
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних 
надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-
за пољопривредну производњу;  

- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, 
уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве 
одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и 
то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- 
за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач 
доказује фотокопијама следећих докумената: 

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом 
за физичка лица, 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до 
дана објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава у последње три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини за 
пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања 
означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује 
фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за 

личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом 
извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до 
дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
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за пољопривредну производњу документацију наведену у 
делу II тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе 
и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог 
огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане 
налепнице са адресом општине, могу се преузети сваког радног 
дана у згради Општинске управе општине Aпатин, канцеларија 
број 11. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 
саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој 
мора да пише:

На предњој страни:
•	 Адреса: Општина aпатин, улица и број: Српских 

владара бр. 29, 25260 Апатин, Комисији за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини

•	 Број јавног надметања ____ (навести и КО)
•	

На задњој страни:
•	  Име и презиме / назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена 
документација.

iV
 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 13 
сати, дана 30.01.2017. године. Благовременим ће се сматрати све 
пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине 
Апатин, Српских владара бр. 29, 25260 Апатин до наведеног 
рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V

– Јавно надметање -
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта 

из дела I. тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине 
Апатин, Српских владара 29, 25260 Апатин, I спрат у Великој 
сали, и то:

1. К.О. Апатин  дана 31.01.2017. године са почетком у 8.00 часова
2. К.О. Купусина  дана 31.01.2017. године са почетком у 9.00 часова
3. К.О. Пригревица дана 31.01.2017. године са почетком у 11.00  часова
4. К.О. Сонта дана 01.02.2017. године са почетком у 8.00 часова
5. К.О. Свилојево дана 01.02.2017. године са почетком у 12.00 часова

Vi
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан јавног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Vii
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од 
правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине 
у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за 
износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске 
управе општине Апатин.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина 
се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину 
закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је 
доставити и :
•	 гаранцију 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, а који ће се у 
случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 
последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у локалном листу 025 инфо, на 
огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месним 
канцеларијама и на веб страни општине Апатин, с тим што ће 
се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у 
локалном листу 025 инфо.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 
производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства 
понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. 
овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-за правна лица - извод из привредног регистра (не старији 

од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да 
је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно 
сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року 
од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са 
Министарством пољопривреде и заштите животне средине; 

-за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога 
снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно 
сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  
оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач 
је дужан да након закључења записника са јавног надметања, 
преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији 
за спровођење поступка јавног надметања, која разматра 
документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да 
присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је 
одустао од јавног надметања. 

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави 
оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног 
надметања. Овлашћени представник може заступати само 
једног понуђача на јавном надметању. 

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно 
надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском 
износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно 
надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине 
Апатин број 840 – 773804 – 23, прималац: Депозитни рачун 
буџета општине Апатин, сврха уплате: уплата депозита за закуп 
пољопривредног земљишта (навести број јавног надметања и 
катастарсу општину), модел 97, за физичка лица позив на број 
71203, за правна лица КБ - 203 – ПИБ.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит 
ће се вратити најкасније 8 дана од дана јавног надметања. 
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје 
понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу 
који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда 
и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне 
цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања 
понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене. 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено 
достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини немају правна и физичка лица уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора 

о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у 

државној својини; 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка 

јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта 
у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у 
државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној 
својини у подзакуп.

iii
– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
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DunaVom ploVe SanTe leDa, 
obuSTaVljena ploViDba

Autor: Miodrag Baćanov

Godinama unazad se ne 
pamti ovakva zima na bačkim 
ravnicama. Sve je pomalo 
“zavarala” ona, do nedavno 
skoro prolećna temperature, 
ali kao sve ostalo i vreme je 
došlo na naplatu. 
Najavljivali su prognostičari 
ove hladne dane, ali čini 
se oni su ipak došli nekako 
neočekivano, mada je sredina 
januara kad je zimi vreme. 
Udario mraz, pa i Dunav stao. 

zbog ekstremno niskih 
temperatura ministarstvo 
je proglasilo zabranu 
plovidbe rekom, i sve što 
ovih dana plovi Dunavom su 
ledene sante. Uz obalu led 
se sve vise gomila, a ulaz 
u zimovnik prema Marini i 
Brodogradilištu je potpuno 
zatvoren. 
Ovakav Dunav Apatinci 
ne pamte u poslednje 
vreme, a led na reci je 
bio tačno pre pet godina, 
u februaru 2012. godine. 
Prognostičari iz Republičkog 

hidrometeorološkog zavoda 
prate vremenske promene, i 
prema njihovim statistikama 
jaka zima u kraćim periodima 
se uvek vraća na nekih 
4-5 godina, dok ona prava 
“Sibirska” kao po pravilu se 
javlja tačno svake 21. godine.
Njihove statističke knjige 
govore da je slična situacija 
bila pre 21 godinu – 1986. i 
onda opet pre 21 godinu - 
1965.

prognoze za naredne dane 
govore da će ipak doći do 
laganog popuštanja, pa 
će i led nestati. Do tada na 
zamrznutom delu reke na ulazu 
u zimovnik slika nimalo idilična 
u lepom zimskom pejzažu: 
Jato labudova leži na površini 
reke. Deluje kao da su se I oni 
zamrzli. Lokalni ornitolozi kažu 
da su ptice i prirodno spremne 
na ovakve uslove. Zavukle su 
noge u svoje perje i odmaraju. 
Kad nestane leda i one će 
krenuti dalje.

zVanično otVoreno KlizaliŠte - 
GraĐani opŠtine apatin oDuŠeVljeni

Autor: Jelena Kosanović

zvanično otvoreno klizalište 
- Građani opštine apatin 
oduševljeni
Dugo očekivano klizalište, prvo 
ikad postavljeno u apatinu, 
zvanično je otvoreno.
prvog dana, klizanje je za 
sve prisutne bilo potpuno 
besplatno, a u narednih dva 
meseca, cena iznajmljivanja 
klizaljki iznosiće simboličnih 
100 dinara.
milana Srdić, koordinator 
kancelarije za mlade u 
apatinu, svečano je otvorila 
klizalište izrazivši zadovoljstvo 

što će građani naše opštine 
moći provesti praznike i 
zimske dane u centru grada na 
klizanju. zahvalila se lokalnoj 
samoupravi, što su prepoznali 
želje mladih i omogućili 
postavljanje klizališta u našem 
gradu.
Od utorka, 03. januara 2017. 
godine, krenula  je škola 
klizanja, gde deca uz 
instruktora, u periodu od 10 
do 12 sati svakog dana mogu 
da nauče da kližu potpuno 
besplatno. interesovanje 
je iznad svih očekivanja, a 
klizalište svakog dana izuzetno 
posećeno.
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Autor: Jelena Kosanović

Sutra nas u gradu očekuje 
organizovan doček pra-
voslavne Nove godine. U 
Turističkoj organizaciji Apa-
tin najavljuju zanimljiv pro-
gram na Trgu Nikole Tesle. 
Turistička organizacija 
opštine Apatin objavila je 
da će na Trgu Nikole Tes-
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praVoSlaVna noVa GoDina: FiSH Vibe i 
DunaVSki biSeri naSTupaju na Trgu!

le program početi u 21 sat, 
nastupom benda Fish Vibe, 
a Apatince će u Novu go-
dinu uvesti tamburaški 
sastav Dunavski biseri.  
Već po tradiciji, u 23 sata 
lomiće se pogača, deliće se 
kuvano vino i čaj, a za decu 
su pripremljeni slatkiši.

i oVe GoDine pliVanje za čaSni KrSt

Autor: Jelena Kosanović 

Opštinski odbor Društva srp-
skih domaćina iz Apatina, sa 
željom da u Apatinu pred-
stavi stari verski običaj polag-
anja krsta u vodu i plivanje za 
Časni krst, po treći put orga-
nizuje u našem gradu na Bo-
gojavljenje, 19. januara 2017. 
godine, ovu značajnu mani-
festaciju. 
Ovaj verski praznik DSD Apa-
tin obnavlja u nameri da 

 
proGram maniFeStaCije na Dan boGojaVljanja: 
 
09.00h - Liturgija u Hramu Sabora Svetih Apostola u Apatinu.
11.00h -  Odlazak na međunarodnu marinu u Apatinu.
12.00h - Obraćanje predsednika Udruženja i kratak 
                 kulturno-umetnički program. 
12.45h -  Start plivanja.
13.15h -  Po završetku plivačke trke, dodela nagrada 
                pobedniku trke i zahvalnica svim učesnicima trke. 
 

podstakne duhovnu obnovu 
srpskog naroda.
U plivanju za Časni krst pra-
vo učešća će imati članovi 
društva, pripadnici Vojske 
Srbije, pripadnici Ministarst-
va unutrašnjih poslova i 
zainteresovani građani, svi 
koji su punoletni i zdravst-
veno sposobni. Svi takmičari 
moraju imati lekarski pregled 
sa odobrenjem da mogu 
učestvovati u manifestaciji. 
Dužina staze je 33 metra.

ATRAKCIJA U APATINU - DEDA MRAZOVI
 RONEĆI DONELI DECI POKLONE

Autor: Jelena Kosanović

Društvo za podvodne ak-
tivnosti Apatin organizova-
lo je nesvakidašnji način 
podele novogodišnjih 
paketića za decu. 
ronioci, članovi Društva 
za podvodne aktivnosti, 
obučeni u svoja ronilačka 
odela preko kojih su ima-
li kostime Deda mraza, 
roneći Dunavom, u malim 
gumenim čamcima 
su doneli poklone za 
mališane koji su ih nes-
trpljivo čekali na obali. 
Prethodno su deca sa 
roditeljima u prostorijama 
ronilačkog kluba bila up-
oznata sa ovim sportom, a 
nakon toga i pripremljeni 
za dolazak Deda Mraza.  
Predsednik DPA Apatin, 
Milorad Bujić, ispričao je 
mališanima kako je Deda 
Mraz ostao zavejan na 
Severnom polu, pa je morao 
krenuti okeanom, preko 

mora, pa Dunavom do njih, 
a pošto je spretan ronilac, 
odlučio se za ronjenje. Us-
put je poveo i svog najboljeg 
druga, takođe Deda Mraza.  
Deca, oduševljena ovom 
neobičnom situacijom, ra-
doznalo su posmatrala ron-
jenje Deda Mrazova, željno 
iščekujući svoje poklone.
Ni hladan decembarski 
dan nije sprečio velik broj 
roditelja da dovedu svoju 
decu i prisustvuju ovom in-
teresantnom događaju.
Reklo bi se da roniocima 
Deda Mrazovima nije baš 
bilo prijatno roniti po ovoj 
hladnoći i još posle razgo-
varati sa decom, deliti im 
poklone i fotografisati se 
sa njima, sve tako mokri. 
Ipak, oni su sa osmehom 
na licu završili svoj posao, a 
radost i zadovoljstvo prisut-
nih mališana najlepša je na-
grada koju su mogli dobiti 
zauzvrat.
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Nikola Marčeta, šef opštinske 
inspekcije za zaštitu životne 
sredine, potvrđuje da se 
nisu trošile količine novca 
koje su bile planirane i tvrdi  
da su utrošena sredstva za 
programe i projekte koji su 
bili predviđeni programom 
zaštite i unapređenja životne 
sredine. Marčeta dalje pre-
cizira: 
- Ta sredstva su usmerena u 
određene projekte koji su bili 
povezani sa zaštitom životne 
sredine kao što su blagov-
remeni larvicidni tretmani, 
suzbijanje korovske biljke 
ambrozije, suzbijanje štetnih 
insekata, krpelja, čišćenje 
deponija i slične aktivnosti. 
On navodi kupovinu konte-
jnera za domaćinstva,  ali 
ne i onih za selekciju ot-
pada, takođe,  kaže da su 
davali sredstva “Starom 
Dunavu”, Međunarodnom 
prirodnjačkom društvu i ribo-
lovcima “Vidre”.
U 2016. godini - planirano je 
62 miliona dinara, samo od 
tekućih naknada, a potpuno 
je izostavljeno 109 miliona 
dinara koja su trebala da se 
prenesu iz 2015. godine. Iz 
ovoga možemo zaključiti 
da opština Apatin u Progra-
mima korišćenja sredstava 
budžetskog fonda uopšte ne 
planira preneta sredstva iz 
prethodnih godina. To ukazu-
je da se od građana i privrede 
namenski naplaćena, a 
neutrošena sredstva za pro-
grame zaštite životne sred-
ine, ni ne prenose u narednu 
godinu, već se nenamenski 
troše u istoj godini kada su 
naplaćena. Takođe, planira 
se manje nego što se u re-
alnosti naplati, a potroši se 
znatno manje nego što se 
planira. Upravo ovo su ra-
zlozi zašto je iznos namenski 
naplaćenih, ali nenamen-
ski potrošenih sredstava u 
budžetskom fondu opštine 
Apatin - jedan od najvećih u 
Srbiji.
Programi korišćenja sred-
stava za 2014, 2015. i 2016. 
godinu opštine Apatin dobili 
su saglasnost od nadležnog 
Ministarstva, uz napomenu 
da sledeće planirane ak-
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javni raspis za izvođenje 
krovnih radova

- Rekonstrukcija jednog tornja 
crkve Srce Isusovo u Apatinu -
Naručilac: RKT Župni Ured Apa-
tin/Odžaci, realizacija u građev. 
sezoni 04.-10.2017. Zatvaranje 
raspisa: 01.03.2017, rok za po-
nude 13.02.2017. Obim rekon-
strukcije desnog tornja od 2 
jednaka tornja +, vidi pod I.-VII.
Vaše (izvođačke) ponude i up-
ite molimo samo pod sledećim 
uvetima:
*Predaja referenci o izvođenju 
krovnih projekata sa potpunim 
podatcima za najmanje dva ob-
jekta. *Ponuda sadrži, navod o 
trajanju realizacije i roka važnosti 
ponude. *Ponuđeni obim sadrži 
minimalno zbir radova pod 
{III.+IV.+VI.+VII.} ili rad dizalice pod 
V.
Upite o ... detaljnim informaci-
jama projekta, kopiji konstruk-
cionog plana, slikama tornja 
i vaše ponude sa obaveznim 
referencama uputite projektnoj 
kordinaciji na email: srce.isuso-
vo_apatin@yahoo.com
i. Stručni nadzor radova (uvet, 
samostalni arhitekta)
ii. Izrada glavnog projekta 
rekonstr. tornja (podnožje 4,4m x 
4,4m, vis. 8m)
iii. 1.) Izrada i postovljanje radne 
skele na visini 28m, ankerisan-
jem iste za zidani deo tornja. 2.) 
Opciono, izrada serklaža u kore-
nu tornja na visini od 28m (4,4m 
x 4,4m)
iV. Izrada i montaža krovne kon-
strukcije 1.) Materijal (drvo,...) za 
konstruk. tornja, podaščavanje, 
terpapir i vezni limovi za spojeve 
2.) Izrada tornja kompletno na 
tlu i podizanje konstrukcije na 
serklaž (ponuda dizalice pod V.
3.) Alternativno za 2., montaža 
tornja sa skele od zemlje do vi-
sine 28m.
4.) Materijal (lim) za oblaganje 
i oblaganje strana tornja, pra-
jmerisanje i farbanje kao pod 
5. 5.) Opciono, farbanje drugog 
tornja sa pripremom podloge i 
prajmerisanje 2x i završna boja 
epoksidna 2x.
V. Podizanje pojedinačnih de-
lova ili kompletne (<6,5 t) kon-
strukcije (vidi pod iV.) na visinu 
od 28m dizalicom. Vlasnici auto-
dizalica mogu predati odvojenu 
ponudu! Obim rada dizalice, 
jedan dan. Termin, po narudžbi 
ili opciono u periodu realizacije 
radova.
Vi. 1.) Izrada bakarnog gal-
vanizovanog krsta po uzorku 
(drugog tornja) i montaža istog 
2.) Opciono, učvršćivanje krsta 
na drugom tornju 3. Opciono, iz-
rada novog krsta i montaža istog 
na drugom tornju VII. 
1.) Nabavka i montaža gromo-
brana, spoj sa gromobranom 
drugog tornja i uzemljenje. 
2.) Opciono, gromobran od tla 
do korena tornja, inkl. bakarna 
cev iznad vrha krsta L=3m

AKTUELNOSTI

Autor: Sofija Pualić-Špero

Predstavnici udruženja bili 
nezadovoljni deljenjem novca
Izvori finansiranja 
budžetskog fonda za zaštitu 
i unapređenje životne sre-
dine su od posebne na-
knade za zagađivanje, koja 
se naplaćuje na osnovu Za-
kona o zaštiti životne sredine 
( Prihodi od naknada za sup-
stance koje oštećuju ozonski 
omotač, za emisiju SO2, NO2, 
praškastih materija i odložen 
otpad, kao i posebne lo-
kalne naknade za zaštitu i 
unapređenje životne sredine. 
Ovo su namenske naknade, 
koje Republika Srbija i lo-
kalne samouprave naplaćuju 
od privrede i građana). Pored 
ovih prihoda postoje sredst-
va koja se ostvaruju od viših 
nivoa vlasti Republike i Au-
tonomne pokrajine Vojvodine 
za projekte i programe koji su 
povezani za zaštitu životne 
sredine.
Svake godine se u opštini 
Apatin prikupi više sredstava 
nego što se utroši . Po iznosu 
tekućih prihoda, budžetski 
fond opštine Apatin jedan je 
od najvećih u Srbiji, na de-
vetom mestu u 2014. i na 15. 
mestu u 2015. godini. U 2016. 
godini trebalo je da se pren-
ese nešto više od 109 miliona 
dinara.
U Programima korišćenja 
sredstava budžetskog fonda 
do kojih smo istraživanjem 
došli, pored tekućih prihoda 
od naknada, preneta sred-
stva iz prethodnih godina 
nisu ni planirana kao izvor 
prihoda. U 2014. godini u Pro-
gramu su planirane aktivnos-
ti u iznosu od 31,5 miliona, 
umesto 94,5 miliona dinara, 
koliko je trebalo (63,9 mil-
iona od tekućih prihoda od 
naknada u 2014. godini i 30,6 
miliona dinara prenesenih 
sredstava iz 2013. godine). U 
2015. godini planirane su ak-
tivnosti u iznosu od 62 mil-
iona, iako je trebalo 137,7 mil-
iona dinara (56,4 miliona od 
tekućih prihoda od naknada 
u 2015. godini i 81,3 miliona 
dinara prenesenih sredstava 
iz 2013. godine).

kuDa puTuje lokalni ekološki Dinar 
– apaTinSki eko Dinar poD lupom 

tivnosti nisu iz delokruga 
zaštite životne sredine, te 
ih treba izostaviti iz pro-
grama fonda: u 2014. go-
dini - uništavanje štetočina 
( divlji psi i šakali) i usluge 
zoohigijene (uklanjanje pasa 
i mačaka sa javnih površina), 
u 2015. godini - usluge 
zoohigijene (zbrinjavanje 
napuštenih životinja) i u 2016. 
godini - podsticajna sred-
stva lovačkim udruženjima 
za rešavanje problema 
štetočina (divlji psi i šakali) , 
kao i sprovođenje deratizaci-
je. Ove aktivnosti su izostav-
ljene iz Programa korišćenja 
sredstava budžetskog fon-
da koji je usvojila lokalna 
skupština.
Pored aktivnosti za koje je 
Ministarstvo utvrdilo da ne 
pripadaju zaštiti životne sred-
ine, u Programu korišćenja na 
koji je pribavljena saglasnost, 
da se uočiti još planiranih 
aktivnosti čija je pripadnost 
zaštita životne sredine spor-
na - larvicidni tretman komara-
ca, tablete za domaćinstva (2,5 
miliona u 2014, zatim šest mil-
iona u 2015, i 12,5 miliona dina-
ra u 2016. godini), zatim nabav-
ka sredstava za dezinfekciju i 
dezinsekciju (700.000 dinara 
u 2014. godini i dva miliona u 
2015. godini), kao i suzbijanje 
krpelja (400.000 dinara u 2016. 
godini).
Izveštaji o realizaciji Pro-
grama korišćenja sredstava 
budžetskog fonda daju de-
taljne podatke iz kojih se 
može zaključiti prava priroda 
aktivnosti i projekata koji su 
finansirani sredstvima fonda u 
2014. i 2015. godini. Navedene 
su sve sprovedene aktivnosti, 
sa utrošenim iznosima.
- U izveštaju o utrošenim 
sredstvima budžetskog fon-
da uočava se da je u 2014. 
godini, i pored napomene 
Ministarstva i izostavljanja iz 
Programa, ipak finansirana 
aktivnost "zbrinjavanja pasa 
lutalica" (399.475 dinara) što 
je nenamensko trošenje. Fi-
nansirane su i sve aktivnosti 
čija je pripadnost oblasti 
zaštite životne sredine spor-
na - suzbijanje komaraca 
(3.547.838 dinara), deratizaci-
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jski da ih osnaži kako bi ona 
mogla da se afirmišu i šire. 
Nemamo ništa protiv da se 
finansiraju udruženja pen-
zionera, žena, lovaca, ali oni 
se redovno finansiraju preko 
opštinskog fonda za NVO a 
da ne rade projekte već se 
bave zabavnim manifestacija 
i slavljima. Naš apel je da pre-
poznaju ekološka udruženja 
kao važan faktor u zaštiti 
životne sredine i samim tim 
kvalitetnijeg života, rekla je 
Slijepčević. 
Slične primedbe ima  Branko 
Korać, iz Klastera turizma i 
ekologije Apatin.
-Bilo je sigurno  udruženja 
koja su se finansirala. Do 
sada je taj rad bio zasno-
van na principu ”Ko je bliži 
vatri, taj se greje”. Mislim da 
će se to uskoro promeniti i 
već je trend takav. Osnovno 
što mi kao građani treba da 
naučimo je ako već od nekog 
dobijemo sredstva, da mora-
mo za ta sredstva i da odgo-
varamo, kaže Korać.
Međunarodni prirodnjački 
centar, koji obuhvata 
prkogranično članstvo sa Hr-
vatima i Mađarima, je nastao 
na inicijativu ornitologa Rad-
ivoja Obradovića, je naišao 
na podršku u ove dve zemlje 
ali i kod nekih evropskih insti-
tucija koje se bave zaštitom 
prirode. 
- Mislim da bi sredstva tre-
bala da se izdvajaju na osn-
ovu rezultata, sa konkretnim 
rezultatima i biografijom iza 
sebe, i naravno da treba da 
postoji komisija koja bi oce-
nila kvalitet projekata i nara-
vno u smislu razvoja opštine 
iako smo donekle imali ko-
rektnu saradnju sa lokalnom 
samoupravom, bivšom i sa 
dašnjom. Radili smo neko-
liko projekata u zadnje tri-
četiri godine. Finansirani 
smo od pokrajinskog sek-
retarijata za urbanizam gra-
diteljstvo i zaštitu životne 
sredine. Jedan od projekata 
je bio edukativnog karak-
tera i realizovan je na Starom 
Dunavu. Opština se uključila 
sa određenim sredstvima, 
iako ne velikim, i finansirali 
su taj projekat. Izveštaj smo 
poslali Pokrajinskom sekre-
tarijatu. Vlast mora da odredi 
šta su tu prioriteti na sasvim 
realnim osnovama, navodi 
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ja (3.471.600 dinara) u znatno 
većim iznosima nego što je 
planirano Programom, tako 
da je više od polovine ukup-
nog iznosa fonda utrošeno na 
programe koji ne pripadaju 
području zaštite životne sre-
dine, ili čija je pripadnost 
ovom području sporna. Sa 
druge strane, veći deo plani-
ranih aktivnosti, koje dopri-
nose životnoj sredini, nije 
sproveden (npr, nabava kanti 
za domaćinstva - pet miliona, 
nabavka reciklažnih konte-
jnera - tri miliona, uklanjanje 
radioaktivnih gromobrana - 
tri miliona dinara), ili je spro-
veden u značajno manjim 
iznosima (npr, uklanjanje di-
vljih deponija - 1,8 miliona, 
od planiranih 14 miliona dina-
ra), kaže Dejan Maksimović, 
ekspert Udruženja „Stanište“, 
i dodaje da u izveštaju o 
utrošenim sredstvima za 
2015. godinu uočavamo iste 
nepravilnosti, u još većim 
iznosima - suzbijanje koma-
raca 13,7 miliona dinara, za-
tim deratizacija, dezinsekcija i 
suzbijanje krpelja ukupno 4,3 
miliona dinara, kao i "zbrinja-
vanje pasa lutalica" 549.380 
dinara .
- Finansirane su zakonom 
propisane obaveze monitor-
inga kvaliteta vazduha samo 
u 2014. godini. U 2015. godini 
rađen je monitoring vode na 
javnim kupalištima (nije nave-
deno u Programu korišćenja 
sredstava za tu godinu). Ovo 
je nenamensko trošenje, 
jer je navedena aktivnost 
u nadležnosti Ministarstva 
zdravlja i ne pripada oblas-
ti zaštite životne sredine, 
kategoričan je Maksimović. 
Milka Slijepčević, iz 
Ekološkog pokreta “Plavi Du-
nav”, koji je zbog nedostatka 
finansija skoro prestao da 
postoji, iznosi svoj stav: 
-Kako u opštini postoji eko di-
nar bilo je logično da je ona 
prepoznala važnost zaštite 
životne sredine. Međutim, 
Ekološki pokret “Plavi Du-
nav”, najstariji na području 
opštine Apatin nikada nije 
dobio nijedan jedini dinar 
iako smo radili mnoge pro-
jkete prekogranične saradnje 
sva sredstva smo dobijali iz 
evropskih fondova. Opština 
bi trebala da podržava rad 
ekoloških udruženja i finansi-

Obradović.
Raspodelom sredstava 
udruženjima u našim razgov-
orima su jedino zadovoljni 
iz Društva za podvodne ak-
tivnosti ”Apatin”. milorad 
bujić, predsednik Društva 
za podvodne aktivnosti 
apatin, kaže da iako nisu di-
rektno kao ronioci vezani za 
isključivo zaštitu životne sre-
dine oni imaju česte akcije 
čišćenja reke Dunav, ili samo-
stalno ili u saradnji sa drugim 
udruženjima.
-Nismo tražili novce od 
opštine za ove akcije ali mi 
smo udruženje koje se svo-
jim aktivnostima samostalno 
finansira u dobrovoljnim ak-
cijama, na osnovu sredstava 
koje prihoduju u raznim ak-
tivnostima širom Srbije gde 
su potrebni ronioci. Lokal-
na samouprava nam pruža 
maksimalnu infrastrukturu 
kao što je kupovanje opreme 
i ne možemo se požaliti na tu 
saradnju, kaže Bujić.
Apatinska udruženja građana 
uglavnom smatraju da je 
ekologija vezana za turizam.
Branko Korać, iz Klastera 
turizma i ekologije navodi.
- Jedan od zadataka lokalne 
samouprave po meni bi tre-
bao da bude obezbeđivanje 
što kvalitetnijeg rada Klastera 
i svih nas u Klasteru, u smislu 
da se napravi projektni tim što 
širi i kompetentniji. Tek pre iz-
vesnog vremena odabrano 
je šest mladih ljudi koji će da 
se obučavaju za pravljenje 
projekata pošto su jedini sig-
urni izvori prihoda trenutno 
konkursi od pokrajinskog 
sekretarijata i republičkog 
ministarstva za turizam kao 
i evropskih fondova koji su 
raspoloženi da nam po-
mognu na ovom terenu, i za 
sve te konkurse moramo da 
napravimo kvalitetne pro-
jekte. Nemamo dovoljno ljudi 
koji to znaju da urade, i to je 
ono što bi lokalna samoupra-
va mogla da nam maksimal-
no pomogne. Jedan od pred-
loga je da nam se pronađe 
prostor u kojem bi ne samo 
Klaster već i mnoge nevla-
dine organizacije mogle da 
imaju svoje prostorije, kaže 
Korać.
Isto smatra i Radivoj 
Obradović, iz Međunarodno 
prirodnjačkog centra.

- Naš prirodnjački centar već 
drugu godinu radi edukativne 
panoe. Znači mi radimo infra-
strukturu na koju bi se naslo-
nio razvoj turizma. Prezentu-
jemo vrste flore i faune koje 
su bitne za Specijalni rezervat 
Gornje podunavlje. Sve to je 
na četiri jezika, fotografije u 
boji, i sve ostalo kako je to u 
Evropskoj uniji. Kad neki tur-
ista ili ljubitelj prirode dođe u 
našu sredinu ima osnovnu in-
formaciju, kaže Obradović.

Vrsta prihoda i 
rashoda

 u dinarima
Apatin

Neutrošeno i 
preneto u 2013. 
godinu

744.850

Tekući prihodi od 
naknada u 2013. 
godini

64.922.016

Ukupni prihodi u 
2013. godini
(preneti + tekući)

65.666.866

Rashodi 
budžetskog fonda 
u 2013. godini

35.082.881

Neutrošeno i 
preneto u 2014. 
godinu

30.583.985

Tekući prihodi od 
naknada u 2014. 
godini

63.925.445

Ukupni prihodi u 
2014. godini (pre-
neti + tekući)

94.509.430

Rashodi 
budžetskog fonda 
u 2014. godini

13.198.998

Neutrošeno i 
preneto u 2015. 
godinu

81.310.432

Tekući prihodi od 
naknada u 2015. 
godini

56.368.110

Ukupni prihodi u 
2015. godini (pre-
neti + tekući)

137.678.542

Rashodi 
budžetskog fonda 
u 2015. godini

28.495.653

Neutrošeno i 
preneto u 2016. 
godinu

109.182.889
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oD oVe goDine 
iSTureno oDeljenje 

SomborSkog 
naroDnog pozorišTa 

u apaTinu

Autor: Jelena Kosanović

u opštinskom kulturnom 
centru apatin potpisan je 
ugovor između Somborskog 
narodnog pozorišta i 
okc-a apatin, a u vezi sa 
uspostavljanjem isturenog 
odeljenja Somborskog 
pozorišta u apatinu. 
mihajlo nestorović, 
direktor Somborskog 
narodnog pozorišta nije krio 
zadovoljstvo zbog ostvarene 
saradnje. Po njegovim rečima, 
predstave somborskog 
pozorišta, a koje spada u 
red najboljih profesionalnih 
pozorišta u Srbiji, gostuju u 
celoj zemlji i inostranstvu 
i krajnje je vreme da budu 
pristupačnije i u komšiluku.
U ovoj godini apatinska 
publika će imati priliku 
pogledati sjajna ostvarenja 
Somborskog narodnog 
pozorišta: Julije Cezar, 
Golubija vremena, Konjović, 
Četvrta sestra, Gospođa 
Olga, Sestre Karamazov.

Danijel ajduk, vd direktora 
opštinskog kulturnog 
centra apatin,istakao je kako 
će  na osnovu ovog ugovora 
ulaznice za predstave biti 
pristupačnije i prilagođene 
svačijem džepu, a takođe 
i dodao da potpisivanjem 
ugovora nismo dobili samo 
kvalitet nego i   kontinuitet 
dešavanja u našem Domu 
kulture, a samim tim napravili 
veliki korak na polju kulture u 
Apatinu.

Autor: Jelena Kosanović

mažoretkinje iz Sonte imale 
su dva uzastopna koncerta, 
27. i 28. decembra 2016. 
godine, jedan u Sonti, a 
drugi u Svilojevu. 
U prepunim salama devojke 
su se predstavile sa veoma 
zanimljivim koreografijama, 
kako sa božicnim, tako i sa 
tačkama koje su članice 
KuD-a ,,mažoret Sonta’’ 
predstavile publici prošle 
godine na evropskom 
prvenstvu u Vinkovcima. 

noVoGoDiŠnji KonCerti SonĆanSKiH 
maŽoretKinja oDuŠeVili publiKu

Za ove koncerte pripremale 
su se 3 meseca unazad, a 
publika ih je nagrađivala 
gromoglasnim aplauzima. 
Devojke i treneri imali su 
veliku podršku i od roditelja, 
tako da je trenerima posao 
bio znatno olakšan. 
za nedelju dana,  
mažoretkinje se vraćaju na 
teren i kreću sa pripremama 
za naredno državno i 
evropsko prvenstvo, kao i 
za njihov godišnji koncert, a 
koji se svake godine održava 
prve nedelje marta, za dan 
žena.

Autor: Jelena Kosanović

Kulturno umetničko društvo 
prigrevica pod tim nazivom 
postoji od 1996. godine i radi 
u prostorijama Doma Kulture 
u Prigrevici.  Nastupali su  na 
festivalima i  zajedničkim 
koncertima sa drugim 
društvima gotovo u svim 
krajevima Srbije, a takođe 
su imali  gostovanja i u 
Mađarskoj,  Nemačkoj i 
Republici Srpskoj. Ansambli 
KUD-a Prigrevica  imali  su 
zapažene nastupe na 
takmičenjima, dečiji ansambli 
su osvajali visoka mesta na 
pokrajinskim takmičenjima, 
dok je izvođački ansambl bio 
visoko plasiran na 
republičkom takmičenju 
izvornog stvaralaštva.
Razgovarali smo sa 

u kuD-u prigreVica 
oTVoren poziV za upiS 

nikolom miočinovićem, 
umetničkim rukovodiocem 
dečijih ansambala, a koji sa 
prekidima radi još od 2006. 
godine. Nikola je od oktobra 
prošle godine umetnički 
rukovodilac za dva igračka 
ansambla. Pitali smo ga 
koliko igračkih grupa postoji 
u KUD-u i koliko trenutno 
broje članova?
-Trenutno u kuD-u rade dva 
ansambla, dečiji i izvođački. 
pored folklornih ansambala 
u našem društvu rade i 
izvorne pevačke grupe 
sa kojima imamo odličnu 
saradnju i mnogo zajedničkih 
nastupa. Trenutno imamo 
oko 60 članova u igračkim 
i pevačkim grupama koje 
imaju redovne probe, rekao 
je Miočinović, a zatim dodao 

i sledeće:
- uvežbavamo korake kako 
bi svi članovi ansambla 
naučili što više spletova 
iz našeg repertoara i bili 
spremni za narednu sezonu i 
takmičenja koja nas očekuju 
na proleće, a nadamo se 
i nekim gostovanjima i 
festivalima.
Umetnički rukovodilac KUD-a 
Prigrevica rekao nam je da 
redovne probe održavaju 
dva puta nedeljno sa obe 
grupe. u svakoj grupi, kaže, 
imaju po 20 igrača, i iskreno 
se nadaju se da će ih biti 
više, pošto je upis za sve 
generacije otvoren. Nikola 
ističe da su doborodošla 
deca svih uzrasta, kao i svi 
oni koji su bili aktivni članovi 
društva, jer je članstvo u 
društvu besplatno.  
-Interesovanje ljudi je uvek 
postojalo i veliki broj  ljudi je 
prošao kroz naše društvo  u 
proteklih 20  godina, ali 
svedoci smo smanjenja 
broja dece i  odlaska mladih 
ljudi iz seoskih sredina. S 
tim u vezi, zadovoljan sam 
brojem članova u odnosu na 
ukupan broj dece školskog 
uzrasta u Prigrevici. Posebno 
je zadovoljstvo videti decu 
čiji su roditelji igrali u KUD-u, 
kako uče svoje prve korake. 
Naša želja je da se broj 
članova poveća, ali moramo 
realno da sagledamo sve 
ostale faktore koji na taj broj 
utiču, istakao je Miočinović.
O planovima za ovu godinu 
Nikola na prvo mesto stavlja 
omasovljavanje članstva, 
a takođe i učestvovanje na 
takmičenjima, festivalima 
u zemlji, gostovanja. 
Dodaje da su im u planu 
i koncerti u Prigrevici, koji 
se tradicionalno održavaju 
u okviru Devetomajskih 
svečanosti, kao i Vidovdanski 
koncert i godišnji koncert koji 
se planira pred kraj godine. 
U KUD-u Prigrevica izražavaju 
nadu da će, uz pomoć 
lokalne samouprave, uspeti u 
realizaciji svojih planova i da 
će ovo društvo nastaviti da 
niže uspehe.
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godina.u početku su mi 
govorili kako je apatin malo 
mesto za takve stvari i da 
neću biti prihvaćena. Kao 
umetnik i čisti stvaralac 
bila sam sigurna u sebe i 
smatram da svakom gradu 
treba neki takav umetnički 
ulični kutak. to su moji 
radovi i ja se uvek osećam 
ponosno kad ljudi zastanu, 
pogledaju, a neretko i 
kupe.
I bila je u pravu. Izmedju 
nje i Apatinaca, ali i turista 
stvorena je večna linija 
poverenja i ljubavi. Ovaj 
način prezentacije njenog 
rada joj je mnogo pomogao 
da savlada kredit u 
„švajcarcima“ i otkupi stan 
u kojem danas živi, a centar 
Apatina u letnjim mesecima 
danas je teško zamisliti bez 
Radojke Dobrijević koja 
stihove pretvara u slike. I 
obrnuto.
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čuDeSni SVet raDojKe DobrijeViĆ
ŽiVot je naSliKana peSma

Autor: Miodrag Baćanov

Apatinka Radojka Dobrijević 
ima dve ljubavi sa kojima 
deli svaki tren svog života. I 
poeziju i slikarstvo stavlja na 
istu - prvu poziciju, jer je uz 
obe podjednako uspešna. 
Dama se ne pita za godine, 
ali ona sama kaže da je 
davno, u osnovnoj školi 
svojim prvim stihovima, ali i 
crtežima   osvajala nagrade 
koje su u tim mladalačkim 
danima   određivale njenu 
životnu putanju. Već tada 
je njen rad bio primećen 
pa je pozvana za učešće 
na subotičkom poetskom 
festivalu.

-nekako u isto vreme rodila 
se i ljubav ka slikarstvu. 
Slikala sam bukvalno sve 
što bih videla. u džepu 
sam uvek imala vodene ili 
drvene boje i često sam 
svoje poetske impresije 
prenosila na sliku. Ta 
povezanost je tada nastala 
i evo još uvek postoji, ističe 
Radojka.
I tako je krenulo. Do sada je 
imala pet samostalnih izložbi 
od kojih prvu priređenu u 
Apatinu posebno pamti i 
rado je se seća.
-Kustos radmila Savčić 
je pripremila tu moju 
izložbu na kojoj je bio i 
jedan akademski slikar iz 
beograda koji je predavao 
vizuelnu umetnost. ja 
sam se tada, a i sad igrala 
bojama na platnu, i on je 
za moje radove rekao da je 
to čista izvorna umetnost, 

seća se ona.
Izdala je nekoliko zbirki 
poezije, a ušla i u Antologiju 
novijeg srpskog pesništva 
za decu i mlade. Antologiju 
su pripremali Pero Zubac 
i Dobrica Erić, a među 
odabranima, od Ljubivoja 
Ršumovića do Julije 
Marjanović, našla se i njena 
pesma posvećena majci. Ta 
pesma uskoro ulazi u lektire 
za učenike osnovnih škola. 
Apatinci i turisti je znaju 
kao slikarku koja svoja dela 
izlaže i prodaje u centru 
grada, pa su na taj način 
njene slike stigle do mnogih 
zemalja širom sveta.

-To traje negde oko sedam 

oD zezanja Do jubileja
kaD „poluDi“ crV

Autor: Miodrag Baćanov

Krene priča o jubilejima i 
čovek tek tada vidi kako je 
vreme prohujalo, i kako se 
ustvari neprimetno stari. 
Apatinska grupa „Ludi crv“ 
upravo ove 2017. godine 
beleži redak jubilej, 35 godina 
rada i opstajanja u lepom ali 
i zahtevnom svetu muzike. 
„Ludi crv“ stari, ali još ostario 
nije, i čini se vitalniji je nego 
ikad. 
– brzo su prošla ta vremena, 
ali mi se uklapamo u sve 
„šeme“ pa tako i danas 
nastojimo da zadovoljimo 
ukuse pre svega naše verne 
publike, ističe zoran bogić-
gašo čovek oko kojeg se i vrti 
cela priča. Mnogi su dolazili i 
odlazili, Gašo je uvek ostajao 
i novim ideja bukvalno 
„budio“ svog Ludog crva iz 
stanja mirovanja. A počelo je 
iz šale i mladalačkog zezanja. 
Uz Gašu je od početka bio i 
zoran lončarević-Džubo, 
večni veseljak i optimista, 
pa bubnjar petika a ubrzo 
se priključio i basista Dejan 
mihić. Džubo i Dejan su 
sad u nekom drugom, 
verujemo boljem svetu, ali 
priča o istoriji „Ludog crva“ 
bez njih je jednostavno 
nezamisliva. Uz njih kroz 
grupu je prošlo nekoliko 
desetina muzičara, ali bi bilo 
rizično nabrajati sva imena iz 
jednostavnog razloga da se 
izbegne nepravda i slučajno 
izostavi bilo koje ime. Tih 
prvih dana aktuelna je bila 
„Top lista nadrealista“ dr 
Neleta Karajlića i njegovog 
„Zabranjenog pušenja“. 

Povedeni tim primerom, i 
apatinski momci koji tada još 
nisu razgraničili sa sobom 
jesu li muzičari ili komičari, 
snimili su nekoliko skečeva 
koji se i danas mogu naći na 
Jutjubu.
– Snimali smo starom 
kamerom sa trakama koje 
i danas stoje pokrivene 
slojem prašine. Teme 
su bile uvek aktuelne, 
a posebno začinjene 
Džubinim neodoljivim 
šarmom. Snimali smo kraj 
Dunava, po apatinskim 
ulicama i kafanama. bilo je 
to romantično vreme u koje 
nas nisu svi baš potpuno 
shvatali, ali nam je to 
zezanje itekako pomoglo 
dalje kad smo ozbiljnije ušli 
u svet muzike, seća se Gašo. 
I danas, nakon 35 godina 
„Ludi crv“ nije izgubio 
ništa od prepoznatljivog 
šarma i aktuelnosti. Seta za 
prohujalim i nekad lepšim 
vremenima je na muzičku 
scenu donela razne Tribjut 
bendove koji u žižu javnosti 
ponovo donose hitove nekad 
popularnih grupa. Gašo i 
„Ludi crv“ su odabrali najbolje 
-„Bijelo dugme“, pa kao „Bijelo 
dugme tribute bend“ večnim 
hitovima oduševljavaju gde 
god da se pojave. Tu su sad 
neki novi momci, ali zvuk je 
uvek isti i prepoznatljiv.
- ludi crv je ono što se večno 
nalazi u čoveku, pa te gricka, 
gricka, dok ne odreaguješ, 
i onda napraviš nešto – 
glupost ili pravu stvar. ja 
se nadam da je naš ludi crv 
ipak bio i ostao pozitivan tip, 
završava Zoran Bogić.
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Autor: Rajko Bošković

Apatinci imaju priliku da os-
voje treće mesto na jednom od 
najkvalitetnijih novogodišnjih 
turnira u malom fudbalu u Srbiji
Česma igra sjajan fudbal – Du-
dova šuma se poklonila sjajnim 
Apatincima
Fudbaleri apatinske ekipe 
česma invest ipak nisu us-
peli da se plasiraju u fi nale 44. 
novogodišnjeg turnira u malom 
fudbalu koji se održava u Sub-
otici.  Svoje mesto na početku 
turnira našle su ukupno 32 veo-
ma kvalitetne ekipe, a do same 
završnice, tačnije polufi nala, za-
jedno sa futsal divovima poput 
arene, lampone meridijan rea-
limpexa i letećeg Holanđanina 
stigla je i apatinska ekipa česma 
invest, i to ni manje ni više nego 
četvrtfi nalnim trijumfom pro-
tiv prošlogodišnjeg pobednika 
ekipe Kuća zdravlja.
Ostaće zabeleženo da je 
preko 1000 ljudi u Dudovoj 
šumi prisustvovalo je herojs-
kom četvrtfi nalnom trijumfu 
Apatinaca protiv Kuće zdrav-
lja, višestrukog osvajača ovog 
eminentnog turnira. liščević je 
postigao dva gola za Apatince, 
dok su se jednom u strelce up-
isali Grabež, Ševarac i mandić 
za konačnih 5:2 (1:1).
U polufi nalu jednog od najjačih 
novogodišnjih futsal turnira u 
Srbiji apatinski tim je nedelju 
dana kasnije poražen od ekipe 
arena rezultatom 3:0 (3:0).
Polufi nale između arene i 
česme odlučeno je već nakon 
deset minuta igre. Prekidi su bili 
kobni po Apatince, jer su sva tri 

gola došla nakon auta ili kornera. 
arena je golom tepavčevića 
povela u prvom minutu igre, da 
bi isti igrač samo tri minuta kas-
nije duplirao prednost svog tima 
na 2:0. U devetom minutu lazić 
je postigao treći gol za Arenu i 
praktično rešio pitanje pobed-
nika. arena je iskontrolisala meč 
do kraja a imali su još neko-
liko izglednih prilika. Međutim i 
česma invest je stvorila tri veo-
ma dobre šanse a najbolju su 
imali ožegović i mandić nakon 
odličnog solo prodora.
Za ovogodišnju titulu i nagradu 
od 400.000 dinara boriće se 
arena i lampone meridijan re-
alimpex. Finale je zakazano za 
15. januar, a istog dana česma 
invest pokušaće da osvoji 
bronzu i ček od 50.000 dinara 
u meču protiv ekipe Vila Vesta 
Leteći Holanđanin.

44. novogodišnji turnir u malom 
fudbalu u Subotici:
Četvrtfi nale: Arena - Sicilija   2:0
Lampone Meridijan Realimpex 
- Bečki valcer 2   9:1
Kuća zdravlja - Česma invest   2:5
Kraljevina Srbija Jelen salaš - 
Vila Vesta Leteći Holanđanin   1:3

Polufi nale:
Arena - Česma invest   3:0
Lampone Meridijan Realimpex 
-  Vila Vesta Leteći Holanđanin   4:3
Za treće mesto:
Česma invest - Vila Vesta Leteći 
Holanđanin (15. januar)

Finale:
Arena - Lampone Meridijan 
Realimpex (15. januar)

apatinci imaju priliku da osvoje treće mesto 
na jednom od najkvalitetnijih novogodišnjih turnira u 

malom fudbalu u Srbiji

čeSma iGra Sjajan FuDbal – 
DuDoVa šuma Se poklonila Sjajnim apaTincima

GoDina za ponoS: 
SporTSko blago Se nalazi u ok apaTin

Autor: Rajko Bošković

U nastupajućoj sezoni 
2016/2017. OK Apatin ima A lic-
encu Odbojkaškog saveza Srbi-
je, koju uglavnom imaju samo 
klubovi koji igraju u Super ligi 
Srbije.
Ova godina bila je uspešna za 
odbojkašice Apatina u svim 
selekcijama.
Seniorke OK Apatin su u 2016. 
godini izborile plasman u viši 
rang takmičenja i od jeseni 
po prvi put zaigrale u Drugoj 
saveznoj ligi Srbije. Apatinke 
su bile zapažene i u Kupu Srbije 
na teritoriji Vojvodine, gde su se 
plasirale u četvrtfi nale.
Kadetkinje su na Kadetskom 
prvenstvu Vojvodine stigle do 
četvrtfi nala i na kraju takmičenja 
zauzele 5. mesto u Vojvodini, 
a pionirke su četvrtu sezonu 
za redom izborile plasman u 
Kvalitetnu ligu Vojvodine među 
16 najboljih klubova na pionir-
skom prvenstvu pokrajine. Na 
Pionirskom prvenstvu Vojvodine 
je učestvovalo preko 100 klubo-
va. Mlađe pionirke su osvojile 
drugo mesto u Pionirskoj ligi 
Vojvodine - grupa Južna Bačka.
Odbojkaški klub Apatin je i u 
2016. godini organizovao ve-
liki broj turnira: međunarodni 
turnir za kadetkinje, tri turnira 
u Mini odbojci, Beach volley 
Apatin 2016, a kao najznačajniji 
turnir u 2016. godini ocenjen 
je međunarodni Street volley 
Apatin 2016 koji je okupio 1200 
dečaka i devojčica iz Srbije i 
Hrvatske, koji su igrali odbojku 
u centru grada i na trgu Nikola 
Tesla na 22 mini odbojkaška ter-
ena.
Apatin je bio učesnik Street vol-
ley turnira koji je održan u Beo-
gradu u sklopu manifestacije 

Tesla dan u julu ove godine. 
Organizator ove manifestacije je 
bio grad Beograd.
Na poziv Odbojkaškog kluba 
Apatin u našem gradu je or-
ganizovan i odbojkaški kamp 
Ženskog odbojkaškog kluba 
NIS Spartak iz Subotice. Kamp 
je okupio više od 100 devojčica 
koje su boravile i trenirale odbo-
jku u Apatinu 10 dana.
Igračice OK Apatin su kao 
učenice gimnazije Nikola Tesla 
Apatin izborile plasman na fi nal-
ni turnir srednjih škola u odbojci 
i na kraju zauzele drugo mesto u 
Vojvodini u školskoj 2015/2016. 
godini. Najmađe devojčice OK 
Apatin su u 2016. godini na 
turnirima širom Vojvodine osvo-
jile ukupno 72 medalje, od čega 
je čak 31 bila zlatnog sjaja.
Jelena Dizija je izabrana za 
najbolju mladu sportiskinju 
opštine Apatin za 2015. godinu 
po izboru Sportskog saveza 
opštine Apatin. Na ovoj mani-
festaciji koja je organizovana u 
januaru ove godine gost je bio 
Vladimir Grbić koji je došao na 
poziv OK Apatin.
Sanja Maleš kapiten OK Ap-
atin je dobila poziv za ka-
detsku reprezentaciju Srbije, 
najuspešniju žensku reprezen-
taciju u ovom uzrastu u Evropi.
OK Apatin je najmasovniji 
ženski klub u našoj opštini. Po 
podacima Sportskog saveza 
opštine Apatin u našoj opštini 
registrovano je ukupno 260 
sportiskinja a samo Odbojkaški 
klub Apatin u tekućoj sezoni 
ima 132 registrovane igračice.

Odbojkaški klub je jedini klub 
u našem gradu, računajući sve 
ekipne sportove sa loptom u 
kom se devojčice takmiče u 
mlađim kategorijama.
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DVe bronze za 
marinu Gajčin 
na eVropSkom 

prVenSTVu

Autor: Rajko Bošković

Dve bronze za Marinu 
Gajčin na Evropskom 
prvenstvu

U Novom Sadu je održano 
Evropsko prvenstvo za 
mlade u ubrzanom i brzo-
poteznom šahu na kojem 
je učestvovalo preko 300 
šahista iz cele Evrope.
Prvenstvo je obeležila tal-
entovana Apatinka Marina 
Gajčin koja je osvojila dve 
bronzane medalje i na taj 
način postala najuspešniji 
takmičar iz Srbije na ovom 
Evropskom prvenstvu.
Marina je prvo u izuzet-
no jakoj konkurenciji 
šahistkinja do 16 godina 
zauzela treću poziciju a par 
dana nakon toga i ukupno 
devet odigranih kola pop-
ularnog "cugera" osvojila 
je 6,5 poena i u konačnom 
plasmanu izborila još jed-
nu bronzu. 
Na taj način je iza sebe 
ostavila takozvanu "rusku 
školu" šaha, koju su pred-
stavljale šahistkinje iz 
Rusije, Ukrajine, Belorusije 
i Mađarske.

košaVa Sa DunaVa oDuVala Srbobrance, 
apatinCi zimuju na čelu tabele

Autor: Rajko Bošković

Kada ekipu koja u proseku 
postiže 94 poena po utak-
mici agresivnom odbranom 
svedete na samo 73, i kada 
vas puna hala nosi na talasu 
borbenosti i želje koju poka-
zujete na parketu, šansa za 
trijumf na meču je zaista ve-
lika bez obzira na snagu rivala. 
Upravo su ova dva segmenta 
bila odlučujući faktor trijumfa 
Košarkaškog kluba Dunav iz 
Apatina u derbi meču 13. kola 
Prve muške regionalne lige - 
grupa Sever protiv Akademika 
iz Srbobrana. Činjenica da su 
svaku četvrtinu dobili jasno 
oslikava dominaciju apatinskih 
crno-belih, koji su pobedom 
od 87:73 (19:16, 24:23, 23:19, 
21:15) postali jesenji prvaci!
Snažna odbrana i prava muška 
igra obeležila je ovaj meč. 
Sudijski kriterijum dozvolja-
vao je mnogo kontakta a u 
takvoj situaciji bolje se snala-
ze domaći. U prvoj četvrtini 
kod Apatinaca se najviše is-
takao Aleksandar Miljanić 
koji je ubacio neke vrlo važne 
poene ali je ubrzo ušao u 
problem sa ličnim greškama. 
Gostujuća spoljna linija je za-
kazala, Arnaut je promašio 
pet puta za tri poena, ali se 
istakao snažni Marić koji je 
bio najveća pretnja domaćinu. 
U drugoj četvrtini odličan 
početak domaćih, stvorena je 
dvocifrena razlika koja se do 
poluvremena ipak istopila jer 
su gosti uspeli mini serijom da 
se vrate u meč i na pauzu odu 
sa samo četiri poena zaostatka. 
Meč je prelomljen u kas-
noj fazi drugog poluvreme-
na kada su apatinski igrači 
pogađali iz svih pozicija i 

tako već nekoliko minuta 
pre kraja osigurali pobedu 
koja je mogla biti i ubedljivija.  
Predrag Šuput je istinski 
vođa ovog tima. Čovek sa 
evroligaškim iskustvom u 
poznim igračkim godinama, 
zajedno sa kapitenom Vuji-
nom, pravi je učitelj na terenu 
mladim igračima. Ubacio je 21 
poen, borio se kao lav u reketu 
i uspeo da izdrži do kraja na 
terenu bez obzira na činjenicu 
da je baš kao i Aleksandar 
Miljanić rano bio opterećen 
ličnim greškama. Veliki dopri-
nos dali su i Gagić i Đurđević 
sa nekoliko ubačenih trojki 
kad se "lomio" meč, a mladi 
Marko Novaković je pokazao 
da može biti igrač za velika 
dela. Hrabro je ulazio pod koš, 
pogađao je i spolja, a njegovu 
hrabrost i želju publika je znala 
da pozdravi ovacijama.
Na kraju, još jednom se mora 
konstatovati da su velika želja 
i gladijatorska borba u odbrani 
presudile na ovom meču. Du-
nav se tako na polovini sezone 
osamio na prvom mestu, sa 
pobedom više u odnosu na 
Akademik i boljom startnom 
poziciom pred nastavak se-
zone, a nama ostaje samo za 
poželimo da puleni trenera 
Siniše Ajdukovića i na kraju se-
zone ostanu tu gde jesu.
KK Dunav Apatin: Gagić 
12 poena, Novaković 12, 
Švraka, Maravić, Vujin 9, Lj. 
Miljanić 7, Smiljanić 10, A. 
Miljanić 7, Marković, Žakula, 
Đurđević 9 i Šuput 21. 
KK Akademik: Ždero 2 poe-
na, Turanjanin 11, Arnaut 6, 
Živanović 6, Ćirić, Nićin 11, 
Tutorov, Savić 9, Vujinović, 
Miljanić, Samardžić 8 i Marić 
20.

oDrŽana SKupŠtina 
KK panonija: 

noVi preDSeDnik 
nebojŠa zoriĆ

Autor: Rajko Bošković

Po ostvarenim rezultati-
ma, jedan od najuspešnijih 
klubova apatinske opštine, 
Kajak klub Panonija održao 
je izbornu skupštinu čime je 
napravljen presek aktivnosti 
u protekle četiri godine.
Skupština kluba sa tradicijom 
dugom 75 godina počela je 
video prezentacijom putem 
koje je sa istorijatom i uspes-
ima prisutne upoznao član 
Upravnog odbora Zoran 
Dubajić. Prezentovan materi-
jal predstavlja i deo građe koja 
će se naći u knjizi posvećenoj 
apatinskom kajak i kanu spor-
tu. U zvaničnom delu sednice 
predsednik kluba Dragan 
Senjak je zahvalio prisut-
nima među kojima su bili 
predstavnici svih generacija, 
što i na ovaj način, dolas-
kom na skupštinu izražavaju 
privrženost Panoniji.
Sekretar kluba Dragan 
Popović podneo je izveštaje 
o radu u protekle četiri godine 
upravnog odbora i finansijske 
komisije koji su jednoglasno 
prihvaćeni. Kroz diskusije 
tokom sednice, u tolerant-
noj atmosferi simbolično je 
izvršena i smena generacija 
u rukovodstvu kluba. Za no-
vog predsednika je imenovan 
Nebojša Zorić, a Upravnom 
odboru u novom sazivu koji 
sačinjavaju šest dosadašnjih 
članova pridodata su tri nova 
među kojima i jedan roditelj 
dece koja treniraju u klubu.
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