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AKTUELNO

UDRUŽENI SU UVEK 
JAČI

Od 26 hiljada hektara 
na teritoriji naše opštine, 
više od 23 je obradivo, a 
zvanično je registrovano 
1.217 gazdinstava, dok je 
njih 250 osigurano preko 
poljoprivrede. Ove brojke 
ne znače mnogo i služe 
samo kao statistika. Pre bi 
trebalo da se napravi jedna 
stučna ekspertiza koja bi 
mogla tačno utvrditi šta i 
kako se obrađuje, da li su 
to oni optimalni prinosi koje 
zamljoradnici mogu da 
ostvare, ko i kako u tome 
može pomoći. Tim pre, kada 
se zna da u celoj državi 90 
individualnih zemljoradnika 
ne drži više od četiri hektara 
u vlasništvu. Što znači na 
tako usitnjenim posedima 
ne mogu ostviriti velike 
značajnije prihode osim za 
svoja domaćinstva ili možda 
još nešto malo pride zarade.

Iskustva tuđih, stranih, 
uglavnom poljoprivredno 
razvijenih zemalja, poput 
recimo Holandije ili Danske, 
koje su iskoristili sve svoje 
prirodne resurse da naprave 
čudo od toga koliko je 
zemlja zapravo isplativa, 
uvek su dobrodošla.

A zapravo je isplativa ako 
se u nju ulaže, ako država 
pomaže poljoprivrednike, 
stimuliše na razne načine, 
od dobijanja povoljnih 
kredita za mehanizaciju 
do stimulansa u direktnoj 
proizvodnji.

No nama se čini da je to 
kod nas sve u začetku a 
da smo nekada imali sve 
uslove da poljoprivredu 
razvijemo u agrarnu granu 
koja može da doprinosima 
uvećava BDP države ali 
i primanja samih paora. 
Sada se ponovo insistira na 
zadrugama, a nekad su već 
postojale, baš kao i otkupne 
stanice za mleko, svinje, 
goveda… I paor nije imao šta 
da brine za plasiranje svojih 
proizvoda.

Sada se zadruge forsiraju, 
države daje podsticaje od 
50 do 100 hiljada evra, ali je 
bar prema sadašnjim našim 
saznanjima, slab interes 
među poljoprivrednicima. 
Država predlaže da Zadruge 
imaju status pravnog lica, a 
poljoprivrednici da udružuju 
mašine i ukrupnjuju zajedno 
svoja imanja, u zadužni oblik 
svojine. Time bi ukrupnili 
proizvodnju, lakše zajedno 
došli do tržišta, ostvarili 
eventualno zemljišnu rentu. 
Zadruge bi svakako od 
države trebala da dobijaju 
trajna podsticajna sredstva.

Kao što saznajemo interes 
malih poljoprivrednika u 
našoj opštini je ovaj vid 
udruživanja više nego mali. 
Ali, ima još godinu dana 
vremena, za ove konkurse. 
Možda se predomisle. 
Možda uzmu primer naše 
susedne zemlje Mađarske 
koja je za kratko vreme 
uspela da stimuliše farmere 
da se u sopstvenom 
interesu udružuju.

 Još je bolji primer Danske, 
kako kaže dobro upućen 
ugledni poljoprivrednik iz 
opštine. On „veli” tamo je sve 
ukrupnjeno od proizvođača, 
prerade hrane za stoku, 
mašina, klanica.

 Biće, da je kod nas bežanje 
od udruživanja više stvar 
mentaliteta, to je već 
dugoročan proces. Svako 
još uvek gleda samo svoju 
priču. Valjda su se ljudi 
opekli. A zadruga je u Srbiji 
bilo i pre Drugog i posle 

Iz mog ugla
toga rata.

Nije nepoznato da je Srbija 
bila veliki izvoznik svinja, 
večiti proizvođač šljiva, da i 
danas ima čime da se podiči, 
od malinara, do proizvoda 
organske hrane. 

Novoformirano udruženje 
LAG pokušava da u jednoj 
dugoročni joj  strategi j i 
poljoprivredu opštine stavi u 
prvi plan. Da pokuša zajedno 
sa poljoprivrednicima da 
ih okupi u zajedničkom 
interesu. Ali, što kažu 
i sami osnivači LAG-a, 
desetak godina će biti 
potrebno da se razviju svi 
potencijalni kapaciteti u 
ovoj, ali i drugim oblastima. 
Zato ćemo ponoviti jedan 
od ranijih uvodnika kada 
se ZZ Svilojevo na čelu 
sa tadašnjim direktorom, 
v r s n i m  s t r u č n j a ko m , 
Josipom Goborom, borila 
ne samo da radi već da 
i opstane, jer u to vreme 
zadruge nisu priznavali. 
A iste te zadruge, ne 
samo u Svilojevu, već i 
Poljoprivredno preduzeće 
u Prigrevici, su zapošljavali 
l jude, gradili puteve i 
d rumove ,  f inans i ra le 
vodovode, kulturu… Jednom 
rečju, bili su oslonac razvoja 
sela. A i mladi nisu odlazili sa 
sela.

Može li se to ponoviti. I ako, 
da, biće pre svega potrebno 
menjati mentalitet. Za 
mene je paor cenjenija reč 
od gospodina državnog 
službenika. 

Sofija Pualić Špero
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Prošlo je više od godinu 
dana kako su završeni 
opštinski izbori i kako je 
Srpska napredna stranka 
preuzela vođenje apatinske 
opštine. Mnogi zadaci i 
do tada nerešena pitanja 
bili su pred njima, ali je 
poljoprivreda ta koja je od 
prvog dana bila prioritet 
nove vlasti. Pogled unazad 
daje pregled do sada 
urađenog, a na ovu temu 
najzahvalniji sagovornik je 
Đorđe Vignjević, zamenik 
predsednika opštine za 
poljoprivredu.

Od prvog dana kako 
ste vi preuzeli resor 
poljoprivrede imali ste 
podršku Pokraj ine i 
Republike u ovoj oblasti.

- Da, početkom ove godine 
imali smo nekoliko poseta 
iz samog vrha republičke i 
pokrajinske vlade vezano 
za poljoprivredu. Već u 
januaru mesecu u posetu 
nam je došao pokrajinski 
sekretar za poljoprivredu 
Vuk Radojević sa kojim je 
razgovarano o planovima, 
konkursima, kredit ima 
i svemu onome što se 
planira u 2017. godini, na 
nivou Pokrajine, a vezano 
je za poljoprivredu i ruralni 
razvoj. U istom mesecu u 

poseti nam je bio ministar 
poljoprivrede Branislav 
Nedimović i tom prilikom 
je održan radni sastanak 
sa viđenijim vlasnicima 
poljoprivrednih gazdinstava 
sa teritorije opštine Apatin. 
Na tom sastanku su 
poljoprivrednici izneli svoje 
probleme i predloge za 
njihovo rešavanje. Istaknuta 
je potpuna saradnja između 
pokrajinskih i republičkih 
organa vlasti  i usklađenost 
mera koje propisuje kako 
Republika tako i Pokrajina, 
a vezano je za razvoj 
poljoprivrede.

Programi Evropske unije 
za razvoj poljoprivrede 
su privukli veliku pažnju 
poljoprivrednika u našoj 
opštini.

- U proteklom periodu 
održano je dvodevno 
predavanje o  IPARD 
programu na kome su 
se poljoprivrednici mogli 
upoznati sa osnovama ovog 
programa Evropske unije 
koji je namenjen razvoju 
poljoprivrede, načinima 
apliciranja i  dobijanja 
sredstava. Predavanje je 
održao načelnik Odeljenja 
za ruralni razvoj Dragan 
Mirković, a predavanjima 
je prisustvovalo više od  

četrdeset zainteresovanih 
poljoprivrednika. Nakon 
toga imali smo posetu u 
organizaciji opštine Apatin 
skupu pod nazivom “Dobar 
dan domaćine” koji je 
bio posvećen prolećnim 
radovima u polju. Skup je 
organizovao Poljoprivredni 
fakultet u Novom Sadu.  
Organizovan je besplatan 
p r e v o z  a u t o b u s o m , 
a prisutno je bilo oko 
pedeset poljoprivrednih 
proizvođača.

U z  e v r o p s k e , 
poljoprivrednicima su 
neprestano dostupni 
i pokrajinski konkursi 
z a  u n a p r e đ e n j e 
proizvodnje. Na koji način 
ste im predstavili  ove 
pogodnosti?

- U velikoj sali Skupštine 
o p š t i n e  o d r ž a n a  j e 
združena prezentaci ja 
Pokrajinskog sekretarijata 
za poljoprivredu koji je 
prezentovao konkurse 
( s u b v e n c i j e )  k o j e 
raspisuje pokraj ina,  i 
pokrajinskog Fonda za 
razvoj poljoprivrede koji 
plasira kredite sa najnižim 
kamatama na tržištu.

Formiranje baze podataka

- U  periodu o kojem je reč 

formirana je i baza podataka 
poljoprivrednih gazdinstava 
sa ciljem da se putem SMS 
poruka poljoprivrednici 
obaveštavaju o raspisanim 
konkursima i  ostal im 
aktuelnim događanima 
u poljoprivredi. Baza se 
stalno nadopunjuje, ističe 
Vignjević.

Do sada su poljoprivrednici 
naše opštine u “sopstvenoj 
režiji” odlazili na brojne 
sajmove i savetovanja 
vezana za unapređenje 
proizvodnje.  Lokalna 
samouprava je uvele 
i  jednu novinu,  da 
naši  pol joprivrednici 
organizovano odlaze na 
ove manifestacije.

- Da, tu praksu smo počeli 
u maju mesecu kad je 
organizovan  grupni odlazak 
na poljoprivredni sajam u 
Novi Sad. Sajam je posetilo 
preko sto poljoprivrednika iz 
naše opštine, a obezbeđen 
im je prevoz i karta za ulazak 
na sajam. Poljoprivrednici su 
sa odobravanjem prihvatili 
ovaj način organizovanja što 
nas obavezuje da nastavimo 
sa ovom praksom.                

Sprovođenje politike 
ruralnog razvoja

-  Uporedo sa ov im 
a k t i v n ost i m a  u ra đ e n 
je  program podrške 
sprovođenju poljoprivredne 
politike i politike ruralnog 
razvoja. Ovaj program 
je dobio i saglasnost 
Ministarstva. Dobijanja 
saglasnosti omogućilo 
je korišćenje sredstava 
dobi jenih od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u 
svrhe koje nisu obuhvaćene 
p r o g r a m o m  z a š t i t e 
uređenja i  korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta. 
Kao i predhodne godine, i 
ove  godine smo opredelili 
sredstva od dva miliona 
dinara za subvencionisanje 
kamata u iznosu od 100% 
na kredite namenjene 

Aktuelno: Reč po reč  sa Đorđem Vignjevićem
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za obrtna sredstva. Ovih 
dana očekujemo odabir 
banke sa najpovoljnijom 
p o n u d o m  o d n o s n o 
najnižom kamatom, a 
zatim i raspisivanje javnog 
poziva za zainteresovne 
poljoprivrednike. U planu je 
da se za narednu 2017./2018. 
godinu prošir i  paleta 
subvencija koje će opština 
subvencionisati, dodaje 
pomoćnik predsednika 
opštine za poljoprivredu.

I  u okviru programa 
korišćenja poljoprivrednog 
zemljišta ste napravili neke 
izmene koje idu u korist 
poljoprivrednicima.

- Do 31. marta ove godine 
smo završili izradu programa 
zaštite, uređenja i korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta. 
Dobijena je saglasnost 
na taj program od strane 
Ministarstva poljoprivrede. 
Komisija za izradu programa 
uvela je neke promene 
sa cil jem poboljšanja 
programa. Naime, broj 
javnih nadmetanja povećan 
je sa 170 od prošle godine 
na 221 nadmetanje ove 
godine. Povećanje broja 
nadmetanja je urađeno 
na način da su se smanjile 
površine u okviru jednog 
j a v n o g  n a d m e t a n j a , 
odnosno povećan je broj 
javnih nadmetanja sa 
površinama od 15 do 30 ha 
sa ciljem da se finansijski 
slabijim poljoprivrednim 
gazdinstv ima poveća 
m o g u ć n o s t  z a k u p a 
državnog poljoprivrednog 
zemljišta. Takođe, uzrok 
povećanja broja nadmetanja 
jeste želja da se, gde god 
je to moguće,  kao zasebna 
nadmetanja stave površine 
zemljišta koje su povremeno 
obradive (trstici, močvare 
i slično) ili neobradive 
(šiblje, šume i drugo) i 
time umanje troškove 
zakupaca koj i  moraju 
da pozivaju geometra i 
poljoprivrednog inspektora 
koji zapisnički konstatuje 
faktičko stanje. Na osnovu 
tog zapisnika vrši se povrat 
uplaćenih sredstava za 

zakup poljoprivrednog 
zemljišta. Namera nam je 
da u narednim godinama 
utvrdimo stvarnu obradivu 
površinu poljoprivrednog 
zemljišta. 

Šta je urađeno po pitanju 
komasacije zemljišta?

-  Komasaci ja  u  KO 
Kupusina je u završnoj fazi 
i očekujemo da se do juna 
meseca naredne godine 
završi nadela zemljišta. 
Pokrenuta je komasacija u 
KO Sonta, odnosno doneta 
je odluka o pokretanju 
komasacije. Ono što treba 
istaći jeste da komasacija 
nije samo ukrupnjavanje 
površina već se u postupku 
ko m a s a c i j e  r e š ava j u 
imovinsko pravni odnosi, 
rešava se putna mreža i 
kanalska mreža. U suštini, 
stvaraju se bolji uslovi za 
modernu poljoprivrednu 
proizvodnju. U narednim 
mesecima organizovaće se 
tribine na ovu temu kako bi 
se svi učesnici komasacije 
u p oz n a l i  s a  s a m i m 
postupkom komasacije i na 
kojima će moći postavljati 

pitanja kako bi se razrešila 
svaka nejasnoća vezana za 
komasaciju.

Koliko je naša lokalna 
samouprava prisutna sa 
projektima na konkursima 
koje raspisuje Pokrajina?

- Na konkursima koje 
rasp isu je  Pokra j insk i 
sekretarijat za poljoprivredu 
dobi l i  smo značajna 
sredstva u vidu subvencija. 
Dobijena su sredstva za 
uklanjanje divljih deponija 
u iznosu od 3,5 milona 
dinara od Pokrajinskog 
sekretarijata koji u ukupnoj 
investiciji učestvuje sa 66%. 
Taj posao je u toku i  poveren 
JKP-u ,,Naš Dom’’. Završeno 
je čišćenje deponije u 
Svilojevu i  Prigrevici . 
Sledeća na redu je deponija 
u Sonti .  Ovim putem 
apelujem na građane ovih 
mesta da više ne bacaju 
smeće na parcele koje su 
očišćene. Tvrd građevinski 
materijal neka iskoriste 
za popunjavanje rupa na 
atarskim putevima, a ostalo 
smeće organ izovano 
odvozi  Javno komunalno 
preduzeće.

Koji  zadaci su pred 
lokalnom samoupravom, 
a da su vezani  za 
poljoprivredu?

- Do kraja godine, kao 
pr iprema za sledeću 
godinu, izradiće se projekti 
sanacije i rekonstrukcije 
atarskih puteva i za tu 
namenu izdvojena su 
sredstva u budžetu od 3 
miliona dinara. Donošenjem 
ove odluke i izradom 

projekata stvaramo uslove 
za apliciranje na konkurse 
koje objavljuje Pokrajinski 
sekretarijat za poljoprivredu 
za sanaciju i rekonstrukciju 
atarskih puteva. Iznos 
subvencija je 50 %. Uz to, 
dobijena su sredstva za 
radove na čišćenju kanalske 
mreže koja se svake 
godine redovno izmuljava 
i od izuzetne je važnosti 
za funkcijonisanje sistema 
za odvodnjavanje. Cilj ovih 
radova jeste sprečavanje 
šteta koje mogu nastati 
usled obilnih padavina i 
visokog nivoa podzemnih 
voda.

Šta je prioritet za narednu 
godinu?

- Kao rezime mogao bih 
reći da će u narednoj godini 
akcenat biti na sređivanju 
atarskih puteva, proširenju 
subvenci ja od strane 
opštine, definisanju načina 
i oblika funkcionisanja 
pol jočuvarske službe. 
Takođe, radiće se i na 
razvijanju zadrugarstva, a 
koje je veoma bitno za razvoj 
manjih poljoprivrednih 
gazdinstava, posebno ako 
se uzme u obzir inicijativa 
da se novčano pomogne 
formiranje novih zadruga 
u iznosu do 50.000 evra i 
pomoć starim zadrugama 
u iznosu do 100.000 evra. 
Predstoji nam i završetak 
komasacije u KO Kupusina, 
kao i početak komasacija 
u KO Sonta. Zadržaće se 
sve aktivnosti koje su po 
oceni poljoprivrednika bile 
pozitivne u predhodnom 
periodu a uvažiće se i svi 
predlozi koje dobijemo od 
poljoprivrednika, a koje 
možemo da sprovedemo.

- Imali  smo i  dve 
donacije mašina koje su 
dobijene od Pokrajinskog 
sekretarijata za regionalni 
razvoj, međunarodnu 
saradn ju  i  loka lnu 
samoupravu. U pitanju je 
6 kosačica i freza koje su 
predate na korišćenje JKP 
Naš Dom.

Donacije

Poljočuvari
- Doneta je odluka 
o  n e ka t e g o r i s a n i m 
atarskim putevima gde 
je definisana nadležnost, 
kontrola, kazne za lica koja 
krše odredbe ove odluke. 
Da bi ova odluka zaživela 
u praksi potrebno je pored 
angažovanja inspekcijske 
službe i kvalitetan rad 
poljočuvarske službe.  
Odobrena su sredstava za 
opremanje poljočuvarske 
službe u iznosu od 1,2 
miliona dinara odnosno 
50% potrebnih sredstava. 
Planirana je kupovina 
jednog vozila, motori, 
kacige, GPS uređaj, 
laptop... U narednom 
periodu definisaće se 
način i oblik funkcionisanja 
ove službe jer je od velike 
važnosti u smislu zaštite i 
uređenja poljoprivrednog 
zemljišta.
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Vladimir Sabadoš , direktor PSS Sombor:

,,Imamo proizvod, nemamo preradu”

Privrednici  iz  Rusi je , 
prilikom nedavnog boravka 
u Apatinu, pokazali su 
poseban  in te res  za 
potenci jale Apatina i 
celog okruga u oblasti 
poljoprivrede. Situaciju 
u ovom delu Bačke 
im je detaljno približio 
Vladimir Sabadoš, direktor 
Poljoprivredne stručne 
službe Sombor, koji je 
gostima kao mogućim 
inestitorima na slikovit 
način približio probleme, 
ali i prednost koja se 
nudi u Zapadnoj Bačkoj 
koja ima oko 200.000 
hektara poljoprivrednog 
zemljišta. U njegovom 
izlaganju se nametnulo 
p i t a n j e  p o k r e t a n j a 
preradnih kapaciteta, što 
je zainteresovale članove 
ruske delegacije. On je 
istakao da je u tri opštine 
(Sombor, Apatin i Odžaci) 
koje pr ipadaju ovom 
okrugu na jznača jn i ja 
biljna proizvodnja, a koja 
obuhvata preko 75 posto 

najkvalitetnijeg zemljišta za 
obradu i proizvodnju. 

- Oko 30 posto zemljišta 
je u državnoj svojini. Za 
proizvodnju pogoduju 
kontinentalna klima, a 
za Apatin je posebna 
pogodnost što blizina 
Dunava daje mogućnost 
navodnjavanja na velikim 
površinama ,  rekao je 
Sabadoš. Gosti iz Rusije su 
od direktora PSS Sombor 
mogli da čuju i za prednost 
izvoza kukuruza iz Apatina 
putem aktivnosti buduće 
luke na Dunavu. 

- Prinosi u našem okrugu 
su prošle godine bili oko 12 
tona, što je u nivou svetskih 
prinosa, rekao je Sabadoš i 
napomenuo da se ostvaruju 
i dobri prinosi merkantilne i 
semenske pšenice koja se 
proizvodi na površini 20-
25%, a prinosi su od 6 do 9 
tona po hektaru, dok su u 
opštini Apatin premašeni i 
ti rezultati, bilo je preko 10 
tona pšenice. 

- Mi imamo taj problem 
što izvozimo kukuruz i 
pšenicu, a ne proizvod, pa 
je i ovaj skup interesantan 
da pokrene razmišljanje  
pravljenja prerađivačkih 
kapaciteta, rekao je on 
misleći na Slobodnu zonu 
Apatin, što je još jedna od 
prednosti ove sredine. 

Savremena proizvodnja  
daje bogat rod

Stručnjaci iz Rusije su od 
Sabadoša mogli da saznaju 
i niz preciznih informacija 
o proizvodnji merkantilne 
i  semenske soje sa 
prosečnom proizvodnjom 
2,8-3,5 tona po hektaru, 
dok  „Jedinstvo“ Apatin kroz 
sisteme za navodnjavanje 
ima proizvodnju od preko 
4,5 tone. Poređenja radi, 
Sabadoš je pomenuo 
period svog rada na 
dalekom istoku Rusije gde 
je proizvodnja 800-1.500 
kilograma. Pomenuta je i 
proizvodnja suncokreta sa 
sasvim solidnim prinosima, 
ali je problem prerada 
jer somborska fabrika ulja 
praktično ne radi tako 
da postoji mogućnost 
pokretanja i  prerade 
suncokreta .  Sabadoš 
je govorio i o značaju 
proizvodnje šećerne repe 
i mogućnosti sigurnog 
plasmana na preradu.

- U poslednjih nekoliko 
godina voćarstvo na 
ovom području je sve 
zastupljenije. Podižu se 
najsavremeniji  zasadi 
jabuke, breskve, trešnje, 
jagode, a u poslednje 
vreme se povećavaju 
zasadi maline i lešnika. 
Samo iz jednog voćnjaka 
u Riđici prošle godine je 
izvezeno 6.000 tona jabuke 
za Moskvu, napomenuo 
je Sabadoš i istakao da 
stočarska proizvodnja 
na ovom području ima 
značajne rezultate, ali i 
tu je problem preradnih 
kapaciteta jer su klanice 
i hladnjače otišle u stečaj. 
Na kraju je dodao da je 
izvoz za Rusiju značajan 
segment ove sredine, a 
sve to prate inspektori 
iz Ruske federacije koji 
kontrolišu izvoz i nikakvih 
problema nije bilo, dodavši 
da je sa ovog područja 
posebno značajan izvoz 
smrznutog povrća za rusko 
i kazahstansko tržište.

- Iz svega iznetog možete 
zaključiti da u Slobodnoj 
zoni poljoprivreda kao 
naša najznačajnija grana 
može zauzeti mesto koje 
zaslužuje ,  zaključio je 
Vladimir Sabadoš direktor 
PSS Sombor.

Miodrag Baćanov
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ZANIMLJIVOSTI

Od 03.  oktobra na 
Novosadskom sajmu će se 
održati jubilarni 50. “Lorist”, 
Međunarodni sajam lova, 
ribolova i sporta. Tokom 
trajanja sajma, u sajamskim 
halama postioci će moći 
da vide najsavremenija 
dostignuća iz pomenutih 
oblasti, a sajam je posebno 
interesantan lovcima jer 
na jednom mestu mogu 
da vide najnovije modele 
oružja i opreme za lov. 

Primera radi, na jednom 
od prethodnih sajmova 
prikazana je najskuplja 
puška sajma, sačmara, a 
koja je koštala 1.100.000 
dinara, i prodata je. Po 
tradiciji, ribolovci, među 
kojima je i velik broj 
Apat inaca,  posećuju 
ovaj sajam gde nalaze 
svu potrebnu opremu za 
uspešniji ribolov. Ranijih 
godina su se mogli naći 
štapovi za ribolov čija je 
cena bila oko 100.000 
dinara. 
Međunarodni sajam “Lorist” 

okuplja sve značajnije 
predstavnike, uvoznike 
i  brendove osnovne i 
prateće opreme za sportski 
lov i ribolov, boravak u 
prirodi, sport i rekreaciju. 
Godinama unazad ova 
pr iredba uvrštava se 
u red najznačajnijih u 
ovom delu Evrope, a 
b o g at s t v u  d o ž i v l j a j a 
učesnika i posetilaca iz 
zemlje i regiona doprinose 
s e g m e n t i  p o sv e ć e n i 

hortikulturi, ekologiji i zaštiti 
životne sredine. Povodom 
jubileja Sajma lova i ribolova 
biće priređena Nacionalna 
izložba trofeja, a koja je 
poslednji put organizovana 
1996. godine. Biće izloženi 
najznačajniji nacionalni 
eksponati  koj i  će se 
ocenjivati po CIC pravilima. 
Uporedo će se održati i 
Sajam turizma, a što će biti 
prilika za još jedno uspešno 
predstavljanje turističkih 
potencijala Apatina i 
Gornjeg podunavlja. Sajam 
se zatvara 08. oktobra.

Od 03. oktobra u Novom 
Sadu jubilarni 50. ,,Lorist”

U Jedinstvo Delta agraru
godina rekorda i 

zadovoljstva
Sudeći po izveštajima 
stručnjaka, suša je u većem 
delu Srbije “uzela danak”. To 
su ovih dana najbolje videli 
građani koji na pijacama 
tradicionalno na veliko 
kupuju šljivu iz centralne 
Srbije. Ove godine te šljive 

nije bilo, a ona koja se 
mogla kupiti ima “paprenu” 
cenu. Za razliku od tog 
dela Srbije, poljoprivrednici 
Zapadnobačkog okruga, 
posebno zaposleni  u 
apatinskom “Jedinstvo Delta 
agraru”, imaju puno razloga 
za zadovoljstvo. Sve što su 
posejali dobro je rodilo, pa 
čak i premašilo planirane 
količine, sve do rekordnih 
prinosa. U rekordnom roku 
je suncokret “skinut” sa 
njiva, a povoljni vremenski 
uslovi su omogućili da se 
žetva soje na 850 hektara 
obavi  u  opt imalnom 

vremenu. Sudeći po prvim 
procenama, u „Jedinstvu“ 
postoji prostor za realan 

optimizam jer se ove 
godine očekuju rekordni 
prinosi. Tome su doprineli 
p o v o l j n i  v r e m e n s k i 
uslovi  sa potrebnom 
vlagom i odgovarajućom 
temperaturom vazduha 
i same zemlje u vreme 

vegetacije, ali i kvalitetna 
zemlja u ovom delu 
Bačke, kao i pravovremena 
upotreba agrotehničkih 
mera. Slična je situacija 
i sa kampanjom vađenja 
šećerne repe. Slatki koren 
je zasađen na preko 400 
hektara i već su vidljivi 
natprosečni rezultati, a 
krupan i zdrav plod će 
lako naći put do kupaca 
proizvođača šećera. 

Pripreme za setvu

Uz ova dva posla, radnici 
apatinskog kombinata su 

uporedo radili i žetvu  uljane 
repice. Ovih dana na red 
dolazi i celer, a u kombinatu 

kažu da je veličina ploda i 
kvalitet baš po „meri“. Kiša 
koja je pala proteklih dana  
je išla na ruku vrednim 
ratarima. Tačno koliko treba 
je „umila“ plodne oranice 
oko Apatina da se počne 
sa oranjem i pripremom 
zemljišta za jesenju setvu. 
Pšenica je već u pripremi, 
pa čim se obave sve 
neophodne predradnje 
krenuće se sa ovom 

operacijom. Ovogodišnjom 
proizvodnjom u „Jedinstvo 
Delta agraru“ su postavili 
sami sebi normu i „domaći 
zadatak“ za novu sezonu. 
Ovogodišnji rekordi su 
dostižni samo uz mnogo 
rada i prolivenog znoja. U 
ovom uzornom kombinatu 
se toga ne plaše i već se 
spremaju za nove rekorde.

Miodrag Baćanov
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OGLASI

 На основу члана 12. став 1. Одлуке о буџету Општине Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ бр. 18/2016) и 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Oпштине Апатин за 2017. годину који 
је донет на седници Скупштине Општине Апатин одржаној дана 31.8.2017. године, а по претходно прибављеном Решењу о давању 
предходне  сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-1541/2017-09 од 12.6.2017. године, 
начелник Општинске управе Oпштине Апатин расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријављивање пољопривредних произвођача заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне кредите за набавку обртних 
средстава у 2017. години, ради прибављања сагласности. 

1. Јавни позив се упућује пољопривредним газдинствима – физичким лицима са територије Општине Апатин( у даљем тексту: Општина), 
уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава, који су заинтересовани да подносе пријаве за пољопривредне кредите за набавку 
обртних средстава на период од 12 месеци.

 Укупна средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету Општине.

2. Услови које пољопривредни произвођачи треба да испуне:
- да имају регистровано породично пољопривредно газдинство уписно у регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом, 
- да имају пребивалиште и производњу на територији Општине.

Износ кредита одобрава пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 65.000,00 динара и максималном износу до 
400.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци.

 Банка са којом је Општина закључила Споразум је: 
1. ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад Булевар ослобођења 80. 

Подносиоцу кредита (кориснику кредита) може се одобрити само један кредит по овом Јавном позиву.

3. Потребна документација:

- Захтев за издавање Сагласности о испуњености услова за отпочињање поступка подношења кредитног захтева за доделу 
субвенционисаних кредита.

- Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017 годину.
- Изјава подносиоца захтева да ће Општинскoj управи општине Апатин -послови из области пољопривреде и водопривреде 

доставити доказ о наменском утрошку средстава (копија рачуна за набављени предмет кредита, а оргинал рачуна на увид. 
У обзир ће се узимати и рачуни од почетка августа месеца 2017 године.), најкасније у року од 6 месеци од дана испоруке 
предмета кредита и

- Фотокопију личне карте / очитану личну карту, или потврду МУП-а о месту пребивалишта.

Пољопривредни произвођачи који купују храну за животиње могу купити храну само од овлашћеног продавца.

Пољопривредни произвођач, односно корисник кредита је обавезан да средства кредита користи искључиво за куповину обртних 
средстава ( семе, садни материјал, минерално ђубриво, заштитна средства, гориво, храна за животиње, текуће одржавање опреме, 
механизације и објеката…).

У случају потребе, од подносиоца захтева може се тражити додатна документација.

4. Захтеви за давање Сагласности за учешће на Јавном позиву са потребном документацијом подносе се преко Писарнице Општинској 
управи Општине Апатин - Послови из области пољопривреде и водопривреде, ул. Српских Владара 29, Апатин, канцеларија број 11.

Захтеви који нису сачињени у складу са овим јавним позивом неће се разматрати.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 15.12.2017. године.

5. Након разматрања приспелих Захтева Општинска управа Општина Апатин - послови из области пољопривреде и водопривреде ће 
издати писану Сагласност о испуњености услова за отпочињање поступка подношења кредитног захтева за доделу субвенционисаних 
кредита подносиоцима захтева који испуњавају услове за одобравање кредита са субвенционисаном каматом из Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Oпштине Апатин за 2017. годину, а по редоследу 
пријема захтева.

Приликом подношења кредитног захтева банци, подносилац захтева доставља Сагласност Општинске управе Општине Апатин - 
Послови из области пољопривреде и водопривреде.

Текст Јавног позива, образац пријаве и изјаве биће објављени на интернет страници Општине Апатин www.soapatin.org , на 
огласним таблама Месних заједница, Месних канцеларија или се могу преузети лично у згради Општине Апатин, Српских владара 29, 
канцеларија број 11.

Све додатне информације могу се добити у Општинској упави Општинe Апатин -Послови из области пољопривреде и водопривреде, 
телефон 772-122 лок. 559, мобилни 065 2526016, контакт особа је Жељко Киш, дипл.инж.пољо.

Н А Ч Е Л Н И К
дипл.правник Недељко Вученовић

Република Србија
Аутономна ПокрајинаВојводина

Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Број: 40-57/2017-IV
Дана, 13.9.2017. године

А П А Т И Н



21.09.2017.str. 8

www.025info.rs

AKTUELNOSTI

Pred nama je mesec 
idealan da sredite svoju 
baštu, pokupite plodove 
i spremite je za zimu. Ako 
u septembru nismo stigli 
posaditi beli i crni luk, još 
nije kasno da to učinimo 
u oktobru. Isto tako se još 
presađuje praziluk i zimska 
salata.  Berba povrća je 
nagrada za uloženi trud a 
dobra berba predstavlja 

najveće veselje vrtlaru koji 
s ljubavlju i pažnjom neguje 
svoje biljke od setve i 
sadnje do berbe. Vreme 
berbe je različito kod raznih 
vrsta povrća. Oktobar je 
vreme za završetak berbe i 
spremanje povrća za zimu. 

Berba plodova

U dane povoljne za 
koren, vadimo iz zemlje 
korenasto povrće ali 
u poslepodnevnim i 
predvečernjim satima. U to 
vreme energija u prirodi se 
spušta i odlazi u zemlju, pa 
su tada ubrani podzemni 
delovi biljaka najkvalitetniji 
i najbolje se čuvaju u 
skladištu. 

Lisnato povrće treba brati u 
ranim jutarnjim satima, dok 
je još vlažno od rose, jer će 
tako ubrano najduže ostati 
sveže. Ove preporuke 
nisu toliko značajne, ako 
beremo povrće za dnevne 
potrebe. Tada je nabolje 
ubrati povrće neposredno 
pre pripremanja. Ali kad 
u jesen beremo povrće 
za zimsku potrošnju, tada 
je važno voditi računa o 
navedenim preporukama.

Priprema bašte za zimski 
san

Većina baštovana voli 
u jesen napraviti “veliko 
spremanje” u bašti, očistiti 
sve ostatke, počupati 
korenje kelja, zelja. brokolija 
i duboko okopati gredice. U 
Biovrtu to se ne preporučuje. 
Ako imamo tešku ilovaču 
u vrtu samo tada je dobro 

ostaviti tlo okopano 
i nepokriveno da 
dobro izmrzlo tokom 
zime. Na svim ostalim 
vrstama tla, bolje 
je ostaviti zemlju 
prekrivenu ostacima 
i u proleće očistiti 
gredice i prebockati 
vilama. Ako imamo 
dovoljno sena il i 
slame možemo i sa 
njima pokriti gredice 
da bolje sačuvamo 

život u tlu. 

Čuvanje i  korišćenje 
povrća

Luk, beli luk i krompir će se 
mnogo duže održati bez 
klijanja ako smo ih sadili, 
negovali i brali u dane 
za koren po setvenom 
kalendaru. Luk je najbolje 
splesti u vence ili ga staviti 
u manje mrežaste vreće i 
obesiti na vazdušno i suvo 
mesto. Krompir, ako nije u 
trapu, treba svake nedelje 
promešati, jer se na taj način 
usporava izbijanje klica. 

Plodovito povrće se teško 
čuva neprerađeno (osim 
tikvi, cukina i bundeva). 
Grašak možemo sušiti ili 
sterilisati u teglama. Isto 
važi i za mahune. Krastavce 
možemo kiseliti sa sirćetom 
ili još bolje na prirodan način 
kao zelje. Za ovaj drugi 
način bolje je krastavce 
narezati u ploškice. Odlični 
su u mešanoj salati sa 
šargarepom, kelerabom i 
žutom repom. Od paradajza 
ćemo skuvati sok ili pire, a 
paprika je odlična punjena 
sa zeljem ukiseljena bez 
sirćeta.

Oktobar u vašoj bašti Čudo u Apatinu! U septembru 
procvetao jorgovan

Ono pravo kalendarsko 
leto još ni je predalo 
vremensku palicu jeseni 
a priroda se već potrudila 
da prijatno iznenadi. Ovih 
kasnih septembarskih 
dana Apatinom zamirisao 
jorgovan. Vreme njegovog 
punog cvata je maj mesec i 
postoji legenda da je srpski 
kralj Uroš Prvi Iz ljubavi 
prema francuskoj princezi 
Jeleni Anžujskoj odlučio da 
dolinu Ibra od Kraljeva do 
Raške zasadi jorgovanom. 

Od tada ovaj deo Srbije se 
zove „Dolina jorgovana”. 
Milioni strukova jorgovana 
tada su u punom cvatu. Da 
to je u maju, a evo,ovih dana 
kad mu vreme nije jorgovan 
procvetao u Apatinu. Opada 
lišće, ali ovaj tek procvetali 
strukić u sve hladnijim 
noćima se neda I počeo da 
širi svoj omamljujući miris. 
Šta to priroda poručuje 
teško je dokučiti. Ali, da je 
lepo,lepo je.

M.B.
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RED VOŽNJE

06,00 09,00 11,30 12,30 13,30 14,30 18,35 19,30

RDŠ radni dan RDŠ RDŠ RDŠ radni dan RDŠ RDŠ

Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin

05,00 06,15 07,00 09,45 11,40 12,40 13,40 19,40

svaki dan RDŠ radni dan radni dan RDŠ RDŠ RDŠ RDŠ

Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin Apatin

5,15 6,30 7,05 7,30 8,00 10,15 11,30 12,00 13,00 14,00

svaki dan radni dan svaki dan radni dan svaki dan svaki dan svaki dan RDŠ svaki dan radni dan

Aerodrom Aerodrom Kupusina Aerodrom Aerodrom Aerodrom Aerodrom Kupusina Kupusina Kupusina

6,00 6,30 7,30 9,00 9,45 11,00 11,30 12,30 13,30 14,30

radni dan svaki dan svaki dan radni dan svaki dan svaki dan RDŠ svaki dan radni dan radni dan

Kupusina Kupusina Aerodrom Aerodrom Kupusina Aerodrom Kupusina Kupusina Aerodrom Kupusina

PRIGREVICA - SOMBOR

APATIN - PRIGREVICA

PRIGREVICA - APATIN

SOMBOR - PRIGREVICA

SOMBOR - APATIN

APATIN - SOMBOR
VREME POLASKA

VREME POLASKA
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 80/2017, 80/2017-др закон, 
41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
(«Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини («Сл.лист Oпштине Апатин» број 06/2006), Председник општине Апатин је дана 13. 9. 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 првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини у општини Апатин у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног 
надметања

Површина 
(ха, ари, 

м2)

Почетна 
цена

( дин / 
ха)

Депозит
(дин) 20%

Период 
закупа
(год)

Степен 
заштите

АПАТИН 1 5,8940 32.451,00 38.253,00 1

АПАТИН 3 2,3587 31.751,00 14.978,00 1

АПАТИН 5 21,7753 32.871,00 143.155,00 1

АПАТИН 6 2,7706 30.094,00 16.676,00 1

АПАТИН 7 38,8168 25.855,00 200.722,00 1

АПАТИН 8 19,6936 28.403,00 111.871,00 1

АПАТИН 9 48,0227 32.243,00 309.679,00 1

АПАТИН 10 29,8148 32.607,00 194.434,00 1

АПАТИН 11 13,4337 1.691,00 4.543,00 1

АПАТИН 12 47,6579 23.825,00 227.090,00 1

АПАТИН 13 22,0260 2.420,00 10.661,00 1

АПАТИН 14 1,2718 3.002,00 764,00 1

АПАТИН 15 5,3448 6.416,00 6.858,00 1

АПАТИН 16 0,3613 37.153,00 2.685,00 1

АПАТИН 17 46,6632 6.380,00 59.542,00 1

АПАТИН 18 48,8749 18.599,00 181.805,00 1

АПАТИН 19 0,8735 11.965,00 2.090,00 1

АПАТИН 20 9,1288 24.577,00 44.872,00 1

АПАТИН 21 2,9536 25.318,00 14.956,00 1

АПАТИН 23 2,5192 15.413,00 7.766,00 1

АПАТИН 24 3,7383 30.379,00 22.713,00 1

АПАТИН 25 0,8996 8.527,00 1.534,00 1

АПАТИН 26 45,3355 13.458,00 122.025,00 1

АПАТИН 27 51,2744 14.756,00 151.321,00 1

АПАТИН 28 44,5792 17.244,00 153.745,00 1

АПАТИН 29 3,9611 22.081,00 17.493,00 1

АПАТИН 30 43,5836 206,00 1.796,00 1

АПАТИН 31 73,2356 21.354,00 312.775,00 1

АПАТИН 32 61,2600 22.005,00 269.605,00 1

АПАТИН 33 107,8011 26.700,00 575.658,00 1

АПАТИН 34 40,0386 30.094,00 240.984,00 1

АПАТИН 35 12,6675 31.429,00 79.625,00 1

АПАТИН 36 94,1201 18.292,00 344.329,00 1

АПАТИН 37 82,9970 33.331,00 553.275,00 1

АПАТИН 38 42,3581 33.809,00 286.417,00 1

АПАТИН 39 90,4794 28.071,00 507.969,00 1

АПАТИН 41 75,7194 31.758,00 480.939,00 1

АПАТИН 42 0,6828 27.381,00 3.739,00 1

АПАТИН 43 11,0836 26.798,00 59.404,00 1

АПАТИН 44 24,1211 25.274,00 121.927,00 1

АПАТИН 45 27,3428 30.058,00 164.374,00 1

АПАТИН 47 7,9394 30.094,00 47.786,00 1

АПАТИН 49 43,7354 29.271,00 256.036,00 1

АПАТИН 50 52,0764 21.601,00 224.980,00 1

АПАТИН 51 54,0911 23.406,00 253.211,00 1

АПАТИН 52 63,4958 26.597,00 337.760,00 1

АПАТИН 53 35,7276 26.750,00 191.143,00 1

АПАТИН 54 37,1265 24.917,00 185.016,00 1
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АПАТИН 55 38,5978 21.340,00 164.735,00 1

АПАТИН 56 57,9841 23.372,00 271.041,00 1

АПАТИН 57 15,9429 26.748,00 85.288,00 1

АПАТИН 58 20,9825 28.797,00 120.847,00 1

КУПУСИНА 59 29,8246 19.879,00 118.577,00 1

КУПУСИНА 60 47,9571 23.406,00 224.497,00 1

КУПУСИНА 61 1,5149 24.073,00 7.294,00 1

КУПУСИНА 62 4,3065 26.083,00 22.465,00 1

КУПУСИНА 63 7,4829 15.183,00 22.723,00 1

КУПУСИНА 64 6,2043 15.469,00 19.195,00 1

КУПУСИНА 65 6,5228 23.279,00 30.369,00 1

КУПУСИНА 66 0,3586 1.504,00 108,00 1

КУПУСИНА 67 40,5733 30.957,00 251.206,00 1

КУПУСИНА 68 30,9622 28.512,00 176.559,00 1

КУПУСИНА 69 41,7166 24.002,00 200.256,00 1

КУПУСИНА 70 28,7113 23.455,00 134.685,00 1

КУПУСИНА 71 32,3108 20.195,00 130.503,00 1

КУПУСИНА 72 24,7333 22.017,00 108.911,00 1

КУПУСИНА 73 19,2194 21.092,00 81.075,00 1

КУПУСИНА 74 23,9750 22.022,00 105.595,00 1

КУПУСИНА 76 13,4121 19.850,00 53.246,00 1

КУПУСИНА 77 36,3211 21.926,00 159.275,00 1

КУПУСИНА 78 0,2639 18.948,00 1.000,00 1

КУПУСИНА 79 35,4799 17.662,00 125.329,00 1

КУПУСИНА 81 24,7619 20.636,00 102.197,00 1

КУПУСИНА 82 1,5985 20.291,00 6.487,00 1

КУПУСИНА 83 27,2991 15.904,00 86.833,00 1

ПРИГРЕВИЦА 84 11,1403 23.964,00 53.393,00 1

ПРИГРЕВИЦА 85 1,3195 35.555,00 9.383,00 1

ПРИГРЕВИЦА 86 2,4457 37.153,00 18.173,00 1

ПРИГРЕВИЦА 88 1,8105 37.153,00 13.453,00 1

ПРИГРЕВИЦА 89 31,5548 5.464,00 34.483,00 1

ПРИГРЕВИЦА 90 3,8592 6.648,00 5.131,00 1

ПРИГРЕВИЦА 91 7,0480 10.831,00 15.267,00 1

ПРИГРЕВИЦА 92 11,3323 20.835,00 47.222,00 1

ПРИГРЕВИЦА 93 0,7095 26.989,00 3.830,00 1

СОНТА 94 22,0866 29.329,00 129.556,00 1

СОНТА 95 8,6154 25.475,00 43.895,00 1

СОНТА 96 9,8805 33.809,00 66.810,00 1

СОНТА 97 60,5033 33.225,00 402.044,00 1

СОНТА 98 20,9102 32.072,00 134.126,00 1

СОНТА 99 11,4061 33.809,00 77.126,00 1

СОНТА 100 1,4044 33.809,00 9.496,00 1

СОНТА 103 37,1042 21.460,00 159.251,00 1

СОНТА 104 32,4060 16.924,00 109.688,00 1

СОНТА 105 3,8531 20.286,00 15.633,00 1

СОНТА 106 21,2129 23.522,00 99.794,00 1

СОНТА 107 49,1676 15.910,00 156.451,00 1

СОНТА 108 0,5112 22.352,00 2.285,00 1

СОНТА 109 1,6231 6.170,00 2.003,00 1

СОНТА 110 6,6887 7.020,00 9.391,00 1

СОНТА 111 3,3140 13.410,00 8.888,00 1

СОНТА 112 19,5709 6.185,00 24.209,00 1

СОНТА 113 1,2631 23.406,00 5.913,00 1

СОНТА 114 21,3458 10.497,00 44.813,00 1

СОНТА 115 14,9361 5.292,00 15.808,00 1

СОНТА 116 26,2837 7.850,00 41.265,00 1

СОНТА 117 32,2355 23.306,00 150.256,00 1

СОНТА 118 18,5111 29.540,00 109.364,00 1

СОНТА 119 40,9494 22.384,00 183.322,00 1

СОНТА 120 64,3921 25.073,00 322.901,00 1

СОНТА 121 23,2408 17.848,00 82.960,00 1

СОНТА 122 3,7861 26.819,00 20.308,00 1

СОНТА 123 0,9724 28.715,00 5.584,00 1

СОНТА 124 8,7083 4.298,00 7.486,00 1

СОНТА 125 7,6233 19.679,00 30.004,00 1

СОНТА 126 2,3867 28.395,00 13.554,00 1

СОНТА 127 1,6899 3.454,00 1.167,00 1

СОНТА 128 14,7295 17.383,00 51.209,00 1

СОНТА 129 0,5492 23.406,00 2.571,00 1

СОНТА 130 27,7941 17.196,00 95.589,00 1

СОНТА 131 15,1271 22.190,00 67.134,00 1

СОНТА 132 30,8959 26.728,00 165.157,00 1

СОНТА 133 152,5684 2.020,00 61.638,00 1

СОНТА 134 0,3125 26.750,00 1.672,00 1

СОНТА 135 11,3201 6.018,00 13.625,00 1

СОНТА 136 32,6767 5.957,00 38.931,00 1

СОНТА 137 3,5844 26.750,00 19.177,00 1
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СОНТА 138 10,9721 26.750,00 58.701,00 1

СОНТА 139 0,4957 24.297,00 2.409,00 1

СОНТА 140 25,4663 23.358,00 118.968,00 1

СОНТА 141 6,8072 20.194,00 27.493,00 1

СОНТА 142 48,0351 28.813,00 276.807,00 1

СОНТА 143 8,2885 29.018,00 48.103,00 1

СОНТА 144 10,6881 28.628,00 61.196,00 1

СОНТА 146 43,5688 22.161,00 193.106,00 1

СОНТА 149 16,1542 26.750,00 86.425,00 1

СОНТА 152 57,6735 28.553,00 329.350,00 1

СОНТА 153 7,9880 24.340,00 38.886,00 1

СОНТА 154 6,8757 19.582,00 26.928,00 1

СОНТА 155 6,5718 30.094,00 39.554,00 1

СОНТА 156 18,0697 27.446,00 99.188,00 1

СОНТА 157 45,7393 28.188,00 257.860,00 1

СОНТА 158 25,4987 26.750,00 136.418,00 1

СОНТА 159 31,6337 24.436,00 154.600,00 1

СОНТА 160 26,3085 24.151,00 127.075,00 1

СОНТА 161 20,9827 21.997,00 92.311,00 1

СОНТА 162 8,0389 21.752,00 34.972,00 1

СОНТА 163 32,0428 26.364,00 168.955,00 1

СОНТА 164 12,0494 23.608,00 56.892,00 1

СОНТА 165 22,3982 26.518,00 118.791,00 1

СОНТА 168 3,9703 23.017,00 18.277,00 1

СОНТА 169 3,9178 23.406,00 18.340,00 1

СОНТА 170 16,0459 23.498,00 75.409,00 1

СОНТА 171 0,1786 30.094,00 1.075,00 1

СОНТА 172 3,9024 11.605,00 9.057,00 1

СОНТА 173 1,6785 26.750,00 8.980,00 1

СОНТА 175 2,1305 26.750,00 11.398,00 1

СОНТА 176 2,0056 27.211,00 10.915,00 1

СВИЛОЈЕВО 177 6,0147 13.384,00 16.100,00 1

СВИЛОЈЕВО 178 1,8229 30.094,00 10.972,00 1

СВИЛОЈЕВО 179 0,2427 30.094,00 1.461,00 1

СВИЛОЈЕВО 180 4,6928 14.787,00 13.878,00 1

СВИЛОЈЕВО 181 14,7813 23.406,00 69.194,00 1

СВИЛОЈЕВО 182 15,3908 23.098,00 71.099,00 1

СВИЛОЈЕВО 183 5,3092 23.669,00 25.133,00 1

СВИЛОЈЕВО 184 2,9205 9.274,00 5.417,00 1

СВИЛОЈЕВО 185 7,1147 14.884,00 21.179,00 1

СВИЛОЈЕВО 186 5,2610 16.314,00 17.166,00 1

СВИЛОЈЕВО 187 10,5224 23.406,00 49.257,00 1

СВИЛОЈЕВО 188 7,8401 19.826,00 31.088,00 1

СВИЛОЈЕВО 189 7,6730 8.570,00 13.152,00 1

СВИЛОЈЕВО 190 7,5007 10.527,00 15.792,00 1

СВИЛОЈЕВО 191 17,1170 22.809,00 78.084,00 1

СВИЛОЈЕВО 192 16,1133 21.841,00 70.386,00 1

СВИЛОЈЕВО 193 0,1255 25.703,00 645,00 1

СВИЛОЈЕВО 194 5,7132 12.560,00 14.352,00 1

СВИЛОЈЕВО 195 1,9429 17.316,00 6.729,00 1

СВИЛОЈЕВО 196 1,2228 18.948,00 4.634,00 1

СВИЛОЈЕВО 197 8,0675 15.716,00 25.358,00 1

СВИЛОЈЕВО 198 8,0570 21.588,00 34.787,00 1

СВИЛОЈЕВО 199 13,5738 30.094,00 81.698,00 1

СВИЛОЈЕВО 201 24,1559 26.146,00 126.316,00 1

СВИЛОЈЕВО 203 3,6755 21.533,00 15.829,00 1

СВИЛОЈЕВО 204 13,5776 13.045,00 35.424,00 1

СВИЛОЈЕВО 205 19,9611 6.251,00 24.955,00 1

СВИЛОЈЕВО 206 4,1452 6.169,00 5.114,00 1

СВИЛОЈЕВО 207 3,1075 23.887,00 14.846,00 1

СВИЛОЈЕВО 208 30,9671 22.219,00 137.612,00 1

СВИЛОЈЕВО 209 13,6674 16.308,00 44.578,00 1

СВИЛОЈЕВО 210 17,2641 7.401,00 25.554,00 1

СВИЛОЈЕВО 211 17,2839 15.985,00 55.257,00 1

СВИЛОЈЕВО 212 6,1210 24.349,00 29.808,00 1

СВИЛОЈЕВО 213 12,3902 21.664,00 53.684,00 1

СВИЛОЈЕВО 214 3,3148 8.946,00 5.931,00 1

СВИЛОЈЕВО 215 6,7512 12.829,00 17.322,00 1

СВИЛОЈЕВО 216 10,8093 10.967,00 23.709,00 1

СВИЛОЈЕВО 217 1,4172 26.750,00 7.582,00 1

СВИЛОЈЕВО 218 10,5968 8.977,00 19.025,00 1

СВИЛОЈЕВО 219 9,6677 19.762,00 38.211,00 1

СВИЛОЈЕВО 220 5,3223 10.893,00 11.595,00 1

СВИЛОЈЕВО 221 0,0241 18.948,00 91,00 1

УКУПНО 4.069,5200

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских 
парцела по катастарским општинама и списак парцела по 
формираним јавним надметањима (комплексима), која су 



21.09.2017.str. 13

www.025info.rs

OGLASI

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. 559 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  25. 9. 2017. године од 8 часова;
за КО Купусина дана 26. 9. 2017. године од 8 часова;
за КО Пригревица дана  27. 9. 2017. године од 8 часова;
за КО Сонта дана 28. 9. 2017. године од 8 часова.
за КО Свилојево дана  29. 9. 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:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са 

пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  власник 
најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са 
пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела 
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је 
власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има 
седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

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 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: 
- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији 

јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за  три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не 

старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи 

са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у 

катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
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:
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- 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.
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, 
шумарства и водопривреде; 

- 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 3, 4 и 5. 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 3, 4 и 5. 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 Oпштине 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),

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након 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 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:
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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
•	 Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
•	 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 6.10.2017. године. Благовременим ће се сматрати све 
пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине 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. Сонта  дана  9. 10. 2017. године са почетком у 8.00 часова
2. К.О. Сонта  дана 10. 10. 2017.године са почетком у 8.00 часова
3. К.О. Апатин  дана  11. 10. 2017. године са почетком у 8.00 часова
4. К.О. Купусина  дана 12. 10. 2017. године са почетком у 8.00 часова
5. К.О. Пригревица дана  13. 10. 2017.  године са почетком у 8.00  часова
6. К.О. Свилојево дана  16. 10. 2017. године са почетком у 8.00 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, шумарства и водопривреде  преко Oпштинске управе Општине Апатин.

Уколико је период 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-109/2017-II
Дана: 13.9.2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић
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