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KOB BRODOGRADILIŠTA

Trenutno se zna da apatinsko 
brodogradilište ima nekog 
vlasnika, ali se tačno ne zna 
ko je zapravo pravi vlasnik. 
Te bilo je da je pripalo banci 
koju su kupili Grci, pa ga je 
ta banka prevela na neku 
bugarsku adresu u Sofiji. Ta 
firma, pravno ili fizičko lice, 
ko god, obajavili su čak pre 
nekoliko meseci teneder za 
prodaju Brodogradilišta, preko 
cele stranice ugledne Politike. 
Međutim, na datoj adresi i 
telefonu niko se ne javlja. Sada 
se ta grčka banka iz našeg 
grada prodaje mađarskoj 
banci.

Niko ništa ne zna, šta je i 
kakva je dalja sudbina 
Brodogradilišta. Ima, a nema 
vlasnika, nema dokumentacije, 
nema ništa, a postoji. Još 
uvek je na obali Dunava, to se 
jedino zna. A možda je pravo 
ishodište za priču ipak na Kipru 
gde se uglavnom završavaju 
mutni poslovi. Pogotovo kada 
su srpske transakcije u pitanju.

Ali koga više 
i n t e r e s u j e 
Brodogradilište. 
Možda još jedino 
zakupce i naravno 
n e k a d a š n j e 
radnike, sada 
ljude u zrelim 
godinama koji 
se sa setom 
prisećaju kako su 
nekada punom 
parom radili , 
primali plate veće 
od već čuvenih 
pivarskih, čak od 
primanja izdvajali 
za gradnju Banje 

Junaković.

No, to je sad već stara priča 
bez kraja. Bojim se da ipak to 
Brodogradilište, nekad dika 
Apatina, u kojoj su generacije 
imale posao, ne završi kao 
deponija. Bojim se da se ta 
kob polako nadvija nad ovom 
firmom.

SENIOR TAKSI

Jedan apatinski taksista 
odlučio da snizi cenu prevoza 
za penzionere. Jada mi se kako 
je tim potezom navukao gnev 
kolega. Čak dotle, kako tvrdi, 
da je jedan fizički nasrnuo na 
njega. Dalje tvrdi da mu je 
taksi auto, gume i stakla, na 
udaru, nepoznato-poznatih 
počinitelja.

Upućeni tvrde da je 
konkurencija među taksistima 
velika, te da nije čudo što 
je ovaj taksista, koji se setio 
seniorske kartice za penzinere, 
postao meta.

A ja sve mislila da se jedino 
novinari u metropoli svađaju, 
redakcije jedne druge 

optužuju, novinarska udruženja 
ne slažu. Ali kod ove naše 
novinarske profesije sve je 
više politike. A šta je među 
taksistima? Borba valjda za 
svoje parče tržišta i klijenata. 
Ako i jeste, ima li zakona za 
ovu džunglu na asfaltu?

U Somboru je konkurencija 
među taksistima još veća, 
ali nije poznato da se stvari 
završavaju šakama.

RIJALITI

Više nemam nijednu 
vremešnu komšinicu kod 
koje mogu da odem na 
kafu u predvečerje. Sve su 
zauzete gledanjem „Parova“ 
i „Zadruge“. I onda umesto 
da pričamo o svakodnevici 
ili bar ogovaramo, priča se 
svodi ko je koga i šta je ko 
kome rekao u ovim rijalitijima. 
A onda se te iste komšinice 
čude kako im unuci ne silaze 
sa ajfona, kako žive u jednom 
virtuelnom svetu, sve dok 
se one same uživljavaju u 
rijaliti živote. A možda sam 
ja malo zastarela. Možda još 
živim u realnom vremenu. A 
to je, priznaćete, malo teže 

od virtuelnog sveta. I zato, 
možda su moje komšinice 
u pravu.

KUVANJE

Kako mi kuvanje nije jača 
strana, tačno znam muke 
moje drugarice koja je počela 
u domaćinstvu baviti se ovim 
poslom u 53 godine, dok 
sam ja sa 50, te sam tako tri 
godine u prednosti. Ali nemam 
baš da joj dam neki savet, a 
pogotovo ne recept. Jedino 
što mogu je da konstatujem 
i žalim za vremenima kada 
nisam kuvala već ručavala 
po restoranima. Istina, onim 
jeftinijim po metropli, ali ipak, 
i to je bolje bilo nego svako 
jutro započeti pričom: šta 
danas kuvati? Verujem da je 
za 90 odsto žena to naoko 
prosto pitanje ujedno i najteže. 
Zato, drugarice, samo napred. 
Tri prva meseca uživaćeš u 
kuvanju, a posle će to biti 
jutarnja mora. Za utehu, možda 
će i nama svanuti dan, sa 
pitanjem u kojem restoranu 
ćemo ručavati. Teško, ali neka 
to bude, san.

Sofija Pualić Špero
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AKTUELNOSTI

Nakon uređenja parking 
prostora, kolskih prilaza 
i torotoara, završeno je i 
asfaltiranje ulice Petefi 
Šandora. Podsećnja radi, 
za asfaltiranje je izdvojeno 
oko 5,5 miliona dinara, a sva 
sredstva su obezbeđena iz 
budžeta opštine Apatin.

Od Jevte Milojevića, 
pomoćnika predsednika 
opštine za investicije, 
saznajemo da je završetkom 
ovih radova urađeno gotovo 
50 odsto posla kada je u 
pitanju mesto nekadašnje 
pijace.

- Nakon što su urađeni kolski 
prilazi, parkinzi, trotoari i 
ozelenjavanje, završeno je i 
asfaltiranje dela ulice Petefi 
Šandora. Time smo završili 
blizu 50 odsto celog posla 
na ovom projektu, istakao 
je Milojević.

Pomoćnik predsednika 
opštine za investicije 
iskoristio je priliku i da 
prokomentariše ,,čaršijske 

priče’’ o tome kako su 
uštede na rekonstrukciji 
ove ulice proizašle iz toga da 
je urađeno manje parkinga 
nego što je trebalo i da 
se štedelo na pogrešnim 
stvarima.

- Moram da naglasim da se 
rekonstrukcija ulice Petefi 
Šandora vršila po projektu 
koji je napravila prethodna 
vlast i da se taj projekat nije 
menjao. Trenutna lokalna vlast 
nije projektovala pomenutu 
ulicu, već je urađeno sve po 
postojećem projektu. Mali, sitni 
političari su iskoristili priliku da 

kažu da smo uštedeli 
mnogo novca na 
tome što nismo pravili 
parkinge u onom broju 
u kojem su prethodno 
napravljeni, navodno 
smo parkinge uskratili 
trgovinama i tako dalje. 
Istina je da smo radili 
po već postojećem 
projektu. Ono što je 
važno dodati jeste 
činjenica da je 
prvobitna vrednost 

projekta trebala iznositi 42 
miliona, a mi smo do sada 
potrošili manje od 14 miliona 
da bi završili 50 odsto ulice. 
Ne želim da računam, jer 
verujem da građani sami 
mogu da izračunaju koliko će 
da košta kompletna ulica. Ovo 
govori, pre svega, o jednom 
korektnom i poštenom 
odnosu prema sredstvima 
poreskih obveznika, rekao 
je Milojević.

Završeno asfaltiranje dela 
ulice Petefi Šandora

Nakon što su sumirani rezultati 
rada u Mesnoj zajednici 
Svilojevo, o čemu smo pisali 
u prethodnom broju 025info 
novina, vredni Svilojevčani 
nastavljaju sa uređenjem 
svog sela.

U saradnji sa opštinom 
Apatin i Javno komunalnim 
preduzećem 
,,Naš dom’’, 
MZ Svilojevo 
ponovo je 
z a p o če l a 
č i š ć e n j e 
otvorenih 
atmosferskih 
kanala, u 
dužini od 
o k o  5 5 0 
metara. U 

Svilojevčani nastavljaju sa 
uređenjem sela

REALIZACIJA SVIH 
PROJEKATA U OPŠTINI 

TEČE PO PLANU

Jevto Milojević, pomoćnik 
predsednika opštine Apatin 
za investicije, rekao je za 
025info kako je većina 
investicija koje su predviđene 
za 2017. godinu ili pri kraju 
ili su već završene.

Pored završetka prve polovine 
projekta ulice Petefi Šandora, 
na mestu nekadašnje pijace, 
Milojević se osvrnuo i na 
radove koji su u toku.

- Podbušivanje u ulicama 
Dimitri ja Tucovića i 
Prigrevačkoj je završeno. 
Tu nam ostaje da uradimo 
lakši deo posla, a tiče se 
spajanja korisnika na mrežu. 
Iskreno se nadam da će nas 
vreme poslužiti, kako to ne 
bismo morali ostavljati za mart 
mesec, rekao je pomoćnik 
predsednika opštine za 
investicije i dodao da svi ostali 

radovi takođe teku po planu.  

- Uradili smo i sliv Dunavac 
2, do ulice Nikole Tesle. 
Takođe, dobili smo i sredstva 
u iznosu od 25 miliona dinara 
za radove od ulice Nikole 
Tesle do stambenih zgrada 
u S-ovima.

Izgradnja jaslica teče po 
planu i sada sa sigurnošću 
mogu da kažem da će 
na proleće ovaj objekat 
biti gotov i da će se tako 
zaokružiti priča o ulaganjima 
koja ove godine u Apatinu 
iznose oko milion eura, 
istakao je Jevto Milojević

Jelena Kosanović

pitanju su radovi 
u najkritičnijim 
delovima ulica, 
a  n j i h o v i m 
z a v r š e t k o m 
spreč iće se 
p l a v l j e n j e 
objekata, kao i 
nanošenje štete 
na istima.

Sem toga, od Željka Rašete, 
sekretara Mesne zajednice, 
saznajemo i da su završeni 
radovi na saniranju fasade 
svilojevačkog Doma kulture, 
investicije za koju su sredstva 
izdvojena iz budžeta MZ 
Svilojevo.

Jelena Kosanović
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POLITIKA

Održane 29. i 30. sednica Opštinskog veća opštine Apatin

Na 29. sednici Opštinskog 
veća Opštine Apatin našlo 
se čak 27 tačaka dnevnog 
reda. Između ostalog, utvrđen 
je predlog odluke o bližim 
uslovima i kriterijumima 
za obustavu pružanja 
komunalnih usluga koji se 
tiču neredovnih i nesavesnih 
platiša čija su dugovanja 
veća od 20.000,00 dinara 
i traju duže od 2 meseca.  
Takođe, utvrđen je predlog 
rešenja o prenosu javne 
svojine sa opštine Apatin na 
Srpsku pravoslavnu crkvu 
,Eparhija Bačka, Crkvena 
opština Apatin, a radi 
izgradnje crkve u Prigrevici, 
a usvojen je i predlog 
rešenja o usvajanju predloga 
teksta oglasa radi otuđenja 
neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u javnoj svojini 
opštine Apatin radi izgradnje, 
putem javnog nadmetanja. 
Članovi OV izglasali su 
predlog odluke o opštim 
pravilima kućnog reda u 
stambenim i stambeno-
poslovnim zgradama na 
teritoriji opštine Apatin. 
 
Usvajanjem naredne dve 
tačke, utvrđen je predloga 
rešenja o obrazovanju Štaba 
zimske službe opštine Apatin 
za 2017./2018. godinu koji će 
kontrolisati zimsku službu, a 
utvrđen je i predlog zaključka 
o davanju saglasnosti na 
operativni plan zimske službe 
na javnim putevima u opštini 
Apatin za 2017./2018. godinu. 
Plan je izmenjen u odnosu 
na prošlu godinu u smislu 

pojedinih prioritetnih ulica, a na 
osnovu iskustava i predloga od 
prošle godine. Opštinsko veće 
je donelo i izmene odluke o 
imenovanju Opštinskog štaba 
za vanredne situacije opštine 
Apatin, predlog rešenja o 
određivanju osposobljenih 
pravnih lica od značaja za 
zaštitu i spasavanje u opštini 
Apatin i razmatranje godišnjeg 
plana rada opštinskog štaba 
za vanredne situacije opštine 
Apatin za 2018. godinu. Izmene 
se su se ticale uskleđivanja 
broja ljudi radi operativnijeg 
rada.

Na 29. sednici OV, usvojen 
je predlog rešenja o 
obrazovanju Komisije za 
koordinaciju inspekcijskog 
nadzora nad poslovima iz 
izvorne nadležnosti opštine 
Apatin. Sve inspekcije 
će biti dužne da dostave 
planove rada i kontrolne 
liste koje će biti objavljene 
na sajtu opštine Apatin. 
 
Opština je u obavezi da do 31.12. 
tekuće godine utvrdi prosečnu 

cenu kvadratnog metra 
odgovarajućih nepokretnosti 
za utvrđivanje poreza na 
imovinu za 2018. godinu na 
teritoriji opštine Apatin, pa 
je sa tim u vezi sledećom 
tačkom usvojen predlog 
rešenja o utvrđivanju iste. 
 
Na osnovu preporuke Vlade 
Srbije, usvojen je predlog 
rešenja o davanju saglasnosti 
da se subjektu privatizacije 
Građevinskom preduzeću „ 
Mostogradnja“ AD Beograd 
otpišu i konvertuju potraživanja. 
 
U naredne dve tačke, 
izglasan je predlog zaključka 
o usvajanju izveštaja o 
izvršenju odluke o budžetu 
opštine Apatin za 2017. 
godinu, za period januar-
septembar 2017. godine kao 
i predlog rešenja o usvajanju 
informacije o stepenu 
usklađenosti planiranih 
i realizovanih aktivnosti 
za period 1. januar-30. 
septembar 2017. godine koji 
se tiče tri javna preduzeća 
čiji je osnivač opština Apatin. 
 
JP-u za upravljanje 
putničkim pristaništem i 
marinom „Apatin“ i JKP-u 
„Naš dom“ na sednici je 
data saglasnost da 50% 
ostvarene dobiti upotrebe 
za finansiranje investicije. 
 
Na osnovu tužbi koje su 
dobili protiv opštine Apatin, 
a zbog potrošenih predviđenih 
sredstava na toj poziciji, Veće 
je usvojilo predlog rešenja 

o odobravanju sredstava iz 
tekuće budžetske rezerve 
kako bi se isplatili zahtevi 
za naknadu štete, a već 
sledećom tačkom usvojen 
je predlog odluke o visini 
naknade štete oštećenim 
licima nastale usled napada 
napuštenih životinja, 
radi mirnog rešavanja 
spora. Od 26 zahteva, na 
vansudsko poravnanje je 
pristalo 17 oštećenih lica. 
 
U poslednjoj tački 29. 
sednice OV usvojen je 
predlog zaključka o davanju 
saglasnosti na upotrebu imena 
Apatin u nazivu prodavnice 
auto-delova „Auto Apatin“.

Na 30. Sednici OV usvojeno 
je i rešenje o otuđenju 
suvlasničkog udela u 
nepokretnosti od 6/18 dela 
u svojini opštine Apatin.

U trećoj tački odobreno 
je pokretanje postupka 
izdavanja u zakup poslovnih 
prostorija u javnoj svojini 
opštine Apatin i to:

- poslovni prostor u ul. Srpskih 
vladara br. 12 u Apatinu

- poslovni prostor u ul. Nikole 
Tesle br. 21 u Apatinu

- poslovni prostor u ul. 
Somborski put br. 2A u 
Kupusini

- poslovni prostor u ul. Svetog 
Save br. 39 u Apatinu

U četvrtoj i petoj tački, 
usvojeni su zahtevi licima 
koja su podnela zahteve za 
postavljanje privremenog 
objekta-letnje bašte na 
delu javne površine ulice 
Obilićeva u Prigrevici, kao 
i postavljanje privremenog 
objekta-kioska za prodaju 
voća i povrća na delu javne 
površine ulice Apatinsku put 
u Prigrevici.

U poslednjoj tački, Opštinsko 
veće je dalo saglasnost licu 
koje je podnelo zahtev da 
izvrši nadziđivanje stana 
ukoliko pribavi saglasnost 
najmanje 2/3 vlasnika 
stanova. 
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POLJOPRIVREDA

Zadrugarstvom protiv stagnacije u poljoprivredi

Naša opština nema 
m n o g o  a k t i v n i h 
p o l j o p r i v r e d n i h 
gazdinstava, iako ima 
mnogo potencijala za ovu 
proizvodnju. Povrtarstvo 
je u opadanju, ali je zato 
voćara sve više. Veruje 
se da je jedno od rešenja 
zadrugarstvo. 

Na teritoriji opštine Apatin 
nalazi se 26.089 hektara 
poljoprivrednog zemljišta 
i 6.100 šumskog zemljišta. 
Ove godine formirana je baza 
podataka poljoprivrednih 
gazdinstava, koja je pokazala 
da ih je ukupno 1.711, ali da 
je prisutna stagnacija i da ih 
je veoma malo aktivno.  

SVE VIŠE MALINJAKA I 
LESKI

Tradicionalno za Vojvodinu, i u 
našoj opštini najzastupljenije 
je ratarstvo, dok postoji 
potencijal u povrtarstvu, 
voćarstvu i ribarstvu, koji, 
smatraju nadležni - nije 
dovoljno iskorišćen.

- Na teritoriji opštine Apatin 
najviše su od kultura 
zastupljeni kukuruz, pšenica, 
soja i repa. Od voća, najviše 
ima zasada jabuke, naročito 
u Kupusini. Tu su i breskve, 
a sve je više zasada lešnika. 
Sonćani su počeli sa malinama. 
Kada je reč o povrtarstvu, 
najzastupljenije je u Apatinu i 
Prigrevici, a uglavnom se radi o 
plasteničkoj proizvodnji, rekao 
je pomoćnik predsednika 
opštine Apatin zadužen 

za poljoprivredu 
Đorđe Vignjević.

S e k r e t a r  M Z 
Kupusina Atila 
Hodovanj nedavno 
je potvrdio za naš 
portal da je rod 
jabuke ove godine 
bio izuzetan, a 
postignuta je i 
odlična cena. U 
ovom selu se najviše 
uzgaja sorta ajdared.

- Posle ajdareda, 
najviše se uzgajaju 

zlatni i crveni delišes, zatim 
greni smit, mucu i jonagold, 
a u poslednje vreme sve je 
popularnija i fudži jabuka. U 
selu se formira proizvodnja 
naspram tržišta, te je u 
Kupusini sve veći broj novih 
zasada krušaka. Stanovništvo 
se još bavi i ratarstvom, dok 
je povrtarstvo u opadanju, 
objasnio je Hodovanj.

KREDITI, SUBVENCIJE, 
IPARD - FINANSIJE U 

POLJOPRIVREDI

Ove godine urađen je 
program podrške sprovođenju 
poljoprivredne politike i 
politike ruralnog razvoja. 
Velika pažnja posvećena je 
finansiranju poljoprivrede, 
a posebno su organizovana 
predavanja o IPARDU. 

Prema najavama iz Ministarstva 
poljoprivrede, Srbija bi iz 
ovog bespovratnog  fonda 
trebalo da obezbedi  30 do 
40 miliona evra u sledećoj 
godini, od ukupno 175 miliona 
evra.  Investicije će biti 
biti usmerene ka opremi i 
mehanizaciji za primarnu 
proizvodnju i prerađivačku 

industriju, odnosno ka 
sektorima mleko, meso, 
voće i povrće. Predavanja 
na ovu temu će se nastaviti 
i sledeće godine.

-  O m o g u ć i l i  s m o 
poljoprivrednicima da se 
informišu i o subvencijama 
koje raspisuje Pokrajina, 
a lokalna samouprava je 
subvencionisala kamate u 
iznosu od 100% na kredite 
namenjene za obrtna sredstva. 
Dobijena su sredstva za 
uklanjanje divljih deponija u 
iznosu od 3.5 milona, što je i 
izvršeno. Novac je dobijen i 
za opremanje poljočuvarske 
službe u iznosu od 1,2 miliona, 
rekao je Đorđe Vignjević.

PREDNOST 
ZADRUGARSTVA

S obzirom na činjenicu da 
poljoprivredna gazdinstva 
s t a g n i ra j u ,  l o ka l n a 
samouprava smatra da 
je potrebno raditi više na 
razvoju zadrugarstva. U 
Vojvodini ih je ukupno 406, 
dok je na teritoriji cele Srbije 
oko 1.500 aktivnih zadruga.

- Neophodna je edukacija 
poljoprivrednika u vezi sa 
prednostima koje imaju 
okupljeni u zadruge, kao i 
o finansijkoj podršci, koja 
se može dobiti od strane 

države. Ključna stvar je i 
povezivanje parcela, njihovo 
ukrupnjavanje, odnosno 
komasacija. Ona je u završnoj 
fazi u katastarkoj opštini 
Kupusina, a pokrenuta je i 
u KO Sonta“, kaže Vignjević.

Projekat koji se sprovodi na 
nivou države „500 zadruga 
u 500 sela“ za rezultat ima 

182 novosnovane zadruge. 
Njima je obezbeđeno 50.000 
evra, dok se postojećim 
zadrugama dodeljuje 
100.0000 evra. Ipak, severni 
deo Srbije je ovog puta 
izostavljen, sa obrazloženjem 
da ljudi iz centralne Srbije 
nisu imali na raspolaganju 
toliko mera agrarne politike.

PRINOSI UMANJENI ZA 
20% DO 30%

Suša koja je zadesila 
proizvođače, proizvela je 
štetu različitih razmera, u 
odnosu na region. Zapadna 
Bačka je imala sreće, jer je 
bilo više kiše u odnosu na 
druge oblasti. Tako su prinosi 
nekih kultura umanjeni za 20% 
do 30%. Ipak, naknade štete 
neće biti, osim za one koji 
su osigurali useve, rekao je 
Đorđe Vignjević.

PLANOVI ZA 2018. 
GODINU

U toku je izrada izrada 
budžeta  za sledeću 
godinu, a izvesno je da će 
se proširiti polje subvencija 
na stočarstvo , pčelarstvo i 
subvencionisanje kamata na 
kredite, rekao je Vignjević i 
dodao:

- Doneta je odluka o 
nekategorisanim putevima 
na teritoriji opštine Apatin. 
Odabran je projektant i u toku 
je  izrada projekata sanacije i 
rekonstrukcije atarskih puteva 
i za tu namenu izdvojena 
su sredstva u budžetu od 3 
miliona dinara. Do februara 
sledeće godine projekti  će 
biti završeni, čime ćemo biti 
spremni za pokrajinski konkurs, 
koji se odnosi na sanaciju i 
rekonstrukciju atarskih puteva.

Kako kaže, radiće se i na 
podizanju rada poljočuvarske 
službe na viši nivo, na 
većoj kontroli korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta i 
atarskih puteva, a posebno 
na pronalaženju potencijalnih 
investitora u prerađivačku 
industriju.

Aleksandra Kekić
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Novoosnovanom LAG-u opštine Apatin odobren prvi 
projekat

Tokom septembra meseca 
formirana je Lokalna akciona 
grupa područja opštine 
Apatin. Proces izgradnje 
kapaciteta LAG-a počeo je još 
u maju mesecu ove godine, 
kada su održani prvi radni 
sastanci. Nakon što su se stekli 
uslovi za rad, okupljeni akteri 
iz oblasti civilnog, privatnog 
i javnog sektora održali su 
konstitutivnu Skupštinu na 
kojoj su izabrani organi LAG-a 
- Upravni i Nadzorni odbor, 
kao i Evaluciona komisija, 
a takođe su usvojena i sva 
potrebna osnivačka i ostala 
akta.

Lokalnoj akcionog grupi, 
od strane Pokrajinskog 
sekretarijata za regionalni 
razvoj, međuregionalnu 
saradnju i lokalnu samopravu, 
u međuvremenu je odobren 
prvi projekat.
 
- Na konkursu čija je tema 
bila saradnja civilnog, 
privatnog i javnog sektora 
uspeli smo da obezbedimo 
sredstva u iznosu od oko 

150.000 dinara. 
Deo sredstava, 
u iznosu od oko 
50.000 dinara 
će sufinansirati 
opština Apatin, 
kao partner LAG-a 
na projektu.  Ta 
cifra biće dovoljna 
da održimo naše 
prve radioce, da 
kupimo nešto 

opreme i da krenemo 
dalje sa aktivnostima. U 
okviru ovog projekta, do 
kraja decembra treba da 
realizujemo radionice u svih 
5 naseljenih mesta opštine 
Apatin, rekla je Renata Kuruc, 
koordinator Lokalne akcione 
grupe “Dunavski biser” Apatin. 

U SVILOJEVU ODRŽANA 
PRVA RADIONICA

Prva radionica u okviru 
projekta LAG-a “Dunavski 
biser” Apatin održana je 
30.11.2017. godine u Svilojevu. 
Meštani ovog sela imali su 

priliku upoznati se sa 
onim što nudi LAG, a 
takođe su mogli i da 
iznesu svoje ideje i 
mišljenja koji bi se 
kasnije pretvorili u 
projekte. Na ovoj 
radionici govorili 
su Renata Kuruc, 
projektni menadžer i 
koordinator Lokalne 
akc ione  grupe 
„Dunavski biser“ Apatin, 
Dragana Latković, 
D e p a r t m a n  z a 
ratarstvo i povrtarstvo 
– Poljoprivredni 
fakultet Novi Sad, 

Nikola Dobrijević, predsednik 
Upravnog odbora Centra za 
kulturu i obrazovanje Sonta 
i Srđan Grbić, predsednik 
Upravnog odbora LAG-a.

Osnovni cilj predavanja u 
Svilojevu bio je informisanje 
i edukacija poljoprivrednih 
proizvođača o aktivnostima 
Lokalne akcione grupe, 
IPARD programu i fondovima 
kao alternativnom izvoru 

finansiranja i programu 
unapređenja poljoprivrednog 
razvoja.

- Radionica u Svilojevu početak 
je realizacije projekta “Zajedno, 
dijalogom do razvoja”. Održali 
smo predavanje o ratarstvu, a 
na kom je govorila direktorka 
Departmana za ratarstvo i 
povrtarstvo Poljoprivrednog 

fakuteta u Novom Sadu, 
Dragana Latković. Prvenstveno 
se bavila temama iz oblasti 
ratarstva koje su interesantne 
za Svilojevčane koji su bili 
prisutni na radionici, ali govorilo 
se i o starim alternativnim 
sortama. Takođe, bilo je 
reči i o samom LEADER-u, 
kao instrumentu ruralnog 
razvoja, zatim o udruživanju, 
LAG-u, o pojmovima koji se 
tiču upravo Lokalne akcione 
grupe i partnerstva civilnog, 
javnog i privatnog sektora, 
kao i izrade lokalne strategije 
ruralnog razvoja koji je ključni 
dokument LAG-a, istakla je 
Renata Kuruc.

P o r e d  p r e d a v a n j a 
posvećenog poljoprivrednim 
proizvođačima, u Svilojevu 
su prezentovani i  primeri 
dobre prakse rada civilnog 
sektora o kojima je govorio 
Nikola Dobrijević, predsednik 
Upravnog odbora CEKOS-a 
iz Sonte. 

- Centar za kulturu i 
obrazovanje iz Sonte izuzetan 
je primer civilnog sektora 

sa teritorije naše opštine. 
Oni imaju puno iskustva u 
radu na projektima, te je 
Nikola Dobrijević, predsednik 
Upravnog odbora CEKOS-a, 
na radionici u Svilojevu 
podelio sa prisutnima njihova 
iskustva, izazove sa kojima su 
se susretali u radu i slično, 
kaže Renata Kuruc.

Danas, 07. decembra, održaće 
se druga po redu radionica u 
Kupusini, a već u toku iduće 
sedmice u Sonti i Prigrevici, 
da bi u pretposlednjoj 
sedmici decembra meseca 
bila realizovana i radionica u 
Apatinu, a čime bi projekat 
“Zajedno, dijalogom do 
razvoja”  bio završen. 

- Pozivam još jednom sve 
građane naše opštine da 
se odazovu pozivima na 
radionice u svojim mestima, 
a koje su za njih vrlo korisne i 
gde mogu doći do značajnih 
informacija iz oblasti 
projektnog finansiranja, sa 
akcentom na poljoprivredu. 
Obaveštenja o datumima 
i terminima održavanja 
ostale tri radionice će 
blagovremeno biti objavljena 
putem lokalnih medija i  
istaknuta  na oglasne table 
Mesnih zajednica, koje će  
deo poziva i same distribuirati 
svojim meštanima, rekla je 
na kraju Renata Kuruc za 
025info.

Jelena Kosanović

LAG „Dunavski biser“ Apatin 



07.12.2017.str. 7

www.025info.rs

DRUŠTVO

Od Adama Vidakovića, 
predsjednika KUD-a ,,Mažoret’’ 
iz Sonte doznajemo da su 
pripreme za tradicionalni 
Novogodišnji koncert 
mažoretkinja uveliko u tijeku.

- Ove godine imamo jednu 
novinu, a to je da će ,,svojih 
5 minuta’’ na koncertu imati 
i apatinske mažoretkinje. U 
Apatinu uveliko pripremamo 
koreografiju. Ona neće biti sa 
štapom, već sa pomponima, 
pošto je štap mnogo zahtjevniji, 

a Apatinke su relativno skoro 
počele sa treninzima, pa nije 
bilo vremena za uvježbavanje 
kompliciranih elemenata 
mažoret plesa, rekao je 
Vidaković.

D a t u m  o d r ž a v a n j a 
Novogodišnjeg koncerta 
mažoretkinja je 29. prosinac, 
sa početkom u 18 sati, a 
naknadno će biti određeno 
i mjesto. U pitanju će biti 
sportska dvorana u Sonti ili 
seoski Dom kulture.

U tijeku pripreme za 
tradicionalni Novogodišnji 

koncert mažoretkinja

- Ove godine Novogodišnji 
koncert  biti će održan samo 
u Sonti, a sljedeće godine 
ćemo sigurno biti spremni 
da nešto slično održimo i u 
Apatinu, najavio je Vidaković 
i dodao da je za sada odziv 
Apatinki dobar i da su 
izuzetno talentirane.

- Treninge u Apatinu 
o d r ž ava m o  s va ko g 
utorka i petka od 18 sati u 
Višenamjenskoj dvorani OŠ 
,,Žarko Zrenjanin’’. Poziv za 

upis je i dalje otvoren, te 
koristim priliku da pozovem 
sve zainteresirane djevojčice 
da nam se jave. Za sad imamo 
21 djevojčicu u apatinskoj 
sekciji KUD-a ,,Mažoret’’ i 
bilo bi nam veoma drago da 
se taj broj poveća, istaknuo 
je Adam Vidaković.

Da su naše mažoretkinje 
itekako popularne, govori 
i podatak da ih je prije 
nekoliko dana angažirao 
jedan gospodin iz Sombora 

kako bi uveličale njegovu 
rođendansku proslavu na 
kojoj je bilo prisutno 30-tak 
gostiju, njegovih prijatelja iz 
Ljubljane. Kako doznajemo, 
Slovenci su bili oduševljeni 
mažoretkinjama, a njihovo 
sudjelovanje na ovoj lijepoj 
proslavi svakako će ostati 
lijepa uspomena za sve njih.

- Nakon kratke zimske pauze, 
poslije koncerta i praznika, 
KUD ,,Mažoret’’ se vraća 
treninzima i pripremama za 
državno prvenstvo, a koje će 
ove godine najverovatnije biti 
održano u Beloj Crkvi. Nakon 
toga, cijelo ljeto nam ostaje za 
uvježbavanje koreografija sa 

kojima ćemo se predstaviti i 
na prvenstvu Evrope. Iskreno 
se nadamo da će nas već 
u 2019. godini i Apatinke 
predstavljati najprije na 
državnom, a potom i na 
evropskom prvenstvu. U 
međuvremenu nas očekuje 
još puno revijalnih nastupa, 
među kojima bi izdvojio 
Baby Exit u Novom Sadu, 
kao i nezaobilazne Apatinske 
ribarske večeri, rekao je 
Vidaković za kraj našeg 
razgovora.

Jelena Kosanović

Tekst na hrvatski prevela: 
Dragana Zlatar Silađev

Őszi falutisztítási akciót 
szervezett a kupuszinai 

Helyi közösség

A hétvégén tartották meg a 
kupuszinai Helyi közösség 
őszi falutisztítási akcióját.A 
kitűzött cél a lehullott 
falevelek begyűjtése volt 
a falu utcáiról.   

A széles körű akción 
részt vettek a falu civil 
szervezeteinek tagjai, akik 
megmutatták, hogy midig 
készen állnak a feladatra, 
és szeretnék ha a falu egész 
éven át szép és rendezett 
lenne.     

A kupuszinai Helyi közösség 
elnöke, Reketye Róbert 
szavai szerint tervben van, 

hogy az akciót minden évben 
kétszer, tavasszal és ősszel 
megszervezzék, és idővel 
tradícióvá váljon.

- A kupuszinai Helyi közösség 
őszi falutisztítási akcióján 
részt vett a falu minden 
aktív civil szervezete, 
körülbelül harminc személy.
Ekkora létszám elegendő 
ahhoz, hogy megvalósítsuk 
elképzeléseinket.Habár az 
előző években szerveztünk 
már ilyen akciókat, de sajnos 
az utóbbi két-három évben 
elmaradt.Remélem, hogy az 
elkövetkezendő években 
tavasszal és ősszel is össze 
tudunk  jönni és egy évben 
sem maradunk ilyen akció 
nélkül. A falu lakossága 
különösen elégedett az ilyen 
és ehhez hasonló akciókkal, 
mondta a 025info-nak 
Reketye.  

Szerző: Miodrag Baćanov

Fordította: Ibojka Guzsvány
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Susret sa istorijom: Osnovci posetili tradicionalnu 
građansku kuću “Margita”

Zasađena jelka na Trgu

Simboličan početak 
novogodišnjeg ukrašavanja 

grada 

Da bi upoznali istoriju okoline u 
kojoj žive, vojvođanski mališani 
već decenijama odlaze na 
jednodnevne ekskurzije na 
Palić, Frušku Goru i slično. 
Jedan prelep jesenji sunčan 
dan, učiteljice trećeg razreda 
Anka Milanko i Jelena Rodić 
iskoristile su da deci priušte 
kratak edukativni izlet. Ovom 

prilikom su zajedno sa svojim 
učenicima prošetali jedva 
800 metara od škole, gde 
su u dogovoru sa vlasnikom 
tradicionalne građanske 
kuće „Margita“ imali direktan 
susret sa istorijom Apatina. 

Malo Apatinaca 
zna da u sred 
njihovog grada 
postoji istorijski 
„biser“, kuća 
od pre stotinu 
godina, koju su 
današnji vlasnici 
p re t vo r i l i  u 
svojevrsni muzej. 

Ispred kuće, 
drage malene 
goste dočekao je 
domaćin Perica 

Maleš i uveo ih u za njih sasvim 
neobičan i nov svet. Samim 
prolaskom kroz veliku drvenu 
kapiju, na kojoj odjekuje staro 
zvono, izgledalo je kao da 
počinje nesvakidašnji čas 
istorije. Prvo što su mališani 
zadivljeno ugledali bio je 
fijaker koji mnogi od njih do 
tada nisu imali prilike da vide. 

Sa puno zanimanja 
su pogledali sve 
prostorije, mnoge 
za njih nepoznate 
stvari, kupatilo 
sa bojlerom na 
drva, biblioteku 
sa klavirom i 
drugim muzičkim 
instrumentima 
gde su pojedini, 
uz odobrenje 
domaćina, smelo 
pokazali svoje 
muzičke veštine. 

Pri daljem obilasku Perica im 
je objašnjavao istoriju starih 
alata, kako su se koristili, čemu 
su služili, a koji se nalaze 
izloženi u starim radionicama 
i dvorištu od kojih su mnogi 

Na Trgu Nikole Tesle u 
Apatinu, u prisustvu velikog 
broja mališana iz PU ,,Pčelica’’, 
posađena je jelka. Ovim 
činom, na simboličan način 
je započelo novogodišnje 
ukrašavanje grada. Tim 
povodom, medijima se obratila 
Milana Srdić, koordinator 
KZM Apatin. 

- Za razliku od prethodnih 
godina, kada smo za kićenje 
grada povodom novogodišnjih 
praznika koristili sečene jelke, 
a koje bi nakon praznika 
bile bačene, ove godine 
smo posadili jednu da nam 
ostane i za naredne godine i 
generacije, istakla je Srdićeva 
i dodala da je to simboličan, 
ali važan iskorak u odnosu 
ka prirodi i životnoj sredini. 

Milana Srdić 
je naglasila 
da je naša 
o b a v e z a 
d a  d e c i 
ukažemo na 
sopstvene 
greške sa 
ciljem da oni 
u budućnosti 
ne prave iste. 
-  Ovo je 
idealan način 
d a  d e c u 
n a u č i m o 
k a k o  d a 

čuvaju prirodu i našu planetu. 
Sadnjom ove jelke, Trg Nikole 
Tesle biće ulepšan zelenilom 
tokom cele godine, a ujedno 
ćemo i uštedeti sredstva 
koja su svake godine bila 
namenjena za kupovinu, 
postavljanje i uklanjanje 
jelke, rekla je Milana Srdić. 
Prema rečima koordinatorke 
KZM, sađenje jelke je prvi korak 
ovogodišnjeg ukrašavanja 
grada, a ono što dalje sledi je 
posao oko dekorativne, ulične 
rasvete. Takođe, najavila je i još 
jedno iznenađenje, novinu u 
odnosu na prethodnu godinu, 
ne otkrivajući pojedinosti. 
Kako saznajemo, finale svega 
biće postavljanje klizališta 
u drugoj polovini decembra.

Jelena Kosanović

zahvaljujući donacijama 
naših sugrađana izloženi i 
tako sačuvani od zaborava. 
Deca u svemu tome nisu bila 
samo posmatrači, postavljali 
su pitanja i donosili svoje 
zaključke, a što je doprinelo 
veselijoj atmosferi. Ovaj 
neobičan čas istorije završio 
je malom časću, slatkišima, 
pripremljenim od strane 
domaćina.

Za ovaj izlet nije trebala 
velika organizacija, niti novac, 
već samo dobra volja svih 
aktera  priče. Napuštajući ovaj 
jedinstveni i originalni muzej, 
puni utisaka, sa osmehom na 
licu, deca su veselo mahala 
domaćinu, žureći ponovo 
u školske klupe kako bi 
zabeležili svoja nova saznanja.

Miodrag Baćanov 
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17. Krajiško veče: Najbolju 
pitu umesio Stanko Pavić

17. po redu Krajiško veče 
okupilo je na kuglani „Elkop“ 
u Apatinu oko 500 ljudi.

Pored nastupa prevačke 
grupe Udruženja Srba 
poreklom iz BiH a koji su bili i 

organizatori ove tradicionalne 
Krajiške večeri, u zvaničnom 
delu programa učešće su 
uzeli i članovi GKUD-a 
„Dunav“.

Goste je pozdravio Radomir  
Reljić, predsednik Udruženja 
„Petar Kočić“, a zdravicu 
održao Đorđo Kuridža, 

Gradski hor 
„Jedinstvo“ 
i z  A p a t i n a 
proslavio je slavu 
Svetog Jovana 
Zlatoustog.

U predvečerje 
praznika, u hramu 
Sabor Svetih 
Apostola ,  a 
nakon večernjeg 
bogosluženja, 

slavski kolač je prerezao paroh apatinski Mladen 
Glušac, uz prisustvo članova hora i vernika. Prigodnom 
besedom zaželeo je horu još mnogo godina rada.  
Ovo je prva godina kako je hor odlučio da proslavlja 
krsnu slavu, ovog svetitelja, svog zaštitnika, Svetog Jovana 
Zlatoustog, a koji je jedan od najčuvenijih propovednika u 
istoriji crkve. Radi se o velikom podvižniku koji je sastavio 
liturgiju koja se i danas služi, a crkvi ostavio mnoge 
dragocene knjige svojih beseda. 

Posle svečanog čina, hor je sa gostima nastavio druženje 
u prostorijama Opštinskog kulturnog centra.

Domaćin ovogodišnje slave je Vesna Stanković, a za 
narednu godinu kumstvo je preuzeo Nikola Pecovski.

dugogodišnji  predsednik 
udruženja, sada aktivni član. 

Specijalni gost je bio Rade 
Knežević iz Siriga koji je 
pročitao nekoliko svojih 
pesama iz krajiškog kraja.

Po  s ta rom, 
dobrom običaju, 
b i ra la  se  i 
najbolja domaća 
bosanska pita, a 
ove godina dva 
prva mesta uzeli 
su muškarci. Za 
najbolju pitu 
proglašena 
je ona koju 
je napravio 
Stanko Pavić.  
Drugo mesto je 
odneo Blagoje 

Stojanović, dok je treću 
nagradu uzela Smilja 
Ćetojević. 

U sjajnoj atmosferi, uz zvuke 
popularnog „Goci benda“, 
igralo se i pevalo do duboko 
u noć. 

Jelena Kosanović

Gradski hor Jedinstvo 
proslavio slavu: kumstvo 
preuzeo Nikola Pecovski
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На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда (‘’Службени гласник РС’’, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 и 94/2017) и Одлуке Општинског већа општине 
Апатин бр. 011-137/2017-III од 24.11.2017. године, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине 
Апатин објављује

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 Закуподавац: Општина Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин
I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

 Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп пословних просторија у јавној својини Општине Апатин, и то:
1. пословни простор који се налази у I зони,  у Ул. Српских владара бр. 12, у Апатину, парц. бр. 2150/1 уписан у лист непокретности бр. 6438 к.о. Апатин, 

површине 20,73м2, по почетној цени која је предмет надметања од 3.533,00 динара.
2. пословни простор који се налази у III зони у Ул. Николе Тесле бр. 21, у Апатину, парц. бр. 2248 уписан у лист непокретности бр. 6661 к.о. Апатин, 

површине 16,00м2, по почетној цени која је предмет надметања од 1.440,00 динара.
3. пословни простор који се налази у V зони у Ул. Сомборски пут бр. 2А, у Купусини, парц. бр. 412/1  уписан у лист непокретности бр. 2227 к.о. Купусина, 

површине 93,00м2, по почетној цени која је предмет надметања од 5.245,20 динара.
4. пословни простор који се налази  у III  зони, у Ул. Светог Саве бр. 39, у Апатину, парц. бр. 1280  уписан у лист непокретности бр. 6883  к.о. Апатин, 

површине 10,61м2, по почетној цени која је предмет надметања од 955,00 динара.
II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП 

Предметни пословни простори ће се дати у закуп понуђачу који понуди највећи новчани износ,  а који ће представљати  месечну закупнину. 
 Усклађивање висине месечне закупнине вршиће се једанпут годишње у складу са растом цена на мало, премa подацима Републичког завода за статистику. 

Предметни пословни простори дају се у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 5 (пет) година.
III УСЛОВИ  ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у висини од 100.000,00 динара и која испуњавају услове из огласа, осим лица 

која су у претходном периоду имала или имају статус закупца на пословном простору, а која нису измирила дуговање проистекла коришћењем пословне просторије 
(трошкове електричне енергије, грејања, комуналних услуга и сл.), као и лица која су у спору са општином Апатин у погледу стварних и облигационих права на пословној 
просторији.
 Висина и начин полагања депозита:

- Учесник у јавном надметању је у обавези да депонује на рачун Буџета општине Апатин –Депозит, износ од 100.000,00 динара (рачун закуподавца бр.  840-
773804-23, позив на бр. 97 (модел) 71-203 са назнаком, ‘’за јавно надметање за пословни простор’’). Овај износ ће општина Апатин наплатити у корист буџета општине 
Апатин уколико:

 а) најповољнији учесник у јавном надметању одбије да потпише уговор са општином Апатин у року од 15 (петнаест) дана од дана доставе одлуке о додели 
пословног објекта у закуп,

б) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења уговора не достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом 
јавног надметања, и 

в) најповољнији учесник у јавном надметању приликом закључења  уговора не приложи доказ да је уплатио четири месечне закупнине (две месечне 
закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и 
других трошкова за време коришћења пословне просторије).

 Учесницима који нису успели на јавном надметању извршиће се повраћај депозита у року од 3 (три) дана од дана спроведеног поступка јавног надметања. 
Учесници су у обавези да у поднетој пријави за јавно надметање наведу број свог рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
 Достављање пријава за учешће:
           - Пријаву са прилозима учесник је дужан да достави у року 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, с тим да се пријава осмог дана рока доставља најкасније до 
14.00 h и то на адресу: Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, Апатин са назнаком: ‘’НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП 
ПОСЛОВЕ ПРОСТОРИЈЕ’’.
            На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу.
 Пријава која се доставља мора да садржи:
           -за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон и потпис физичког лица, 
          - за предузетнике: назив радње и седиште, име и презиме предузетника, ЈМБГ, фотокопија личне карте, адреса пребивалишта, контакт телефон, фотокопију решења 
о упису предузетника у регистар код надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, потпис и печат радње, 
           -за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, име и презиме овлашћеног лица,  фотокопију решења о упису правног лица у регистар код 
надлежног органа, фотокопију решења о додељеном ПИБ-у, печат и потпис овлашћеног лица за заступање,  
           - пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
           - назнаку пословне просторије за коју се подноси пријава, 
           - понуђени износ за стицање права на закуп (који не може бити нижи од почетног износа одређеног огласом)
           - делатности које се могу обављати у пословној просторији (трговинске, угоститељске, занатске  и сл. услужне и пословне делатности)
           - доказ о уплати депозита у висини од 100.000,00 дионара 
           - доказ о измирењу закупнине и свих припадајућих трошкова за оне подносиоце пријаве који су у ранијем периоду били закупци пословне просторије у јавној 
својини општине Апатин.                                                                                                
            Подносиоци неблаговремене или непотпуне (неуредне) пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно исте се одбацују. 
           Увид у документацију:

Лица која су заинтересована за учествовање у поступку јавног надметања за пословне просторе у погледу којих је расписан оглас, могу добити на увид 
расположиву документацију (добити информације) у просторијама Општинске управе општине Апатин, Одељења за стамбено-комуналну делатности, заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове или на тел. 025/772-122 лок. 527 (контакт особа: Дрча Веселин) у периоду од дана објављивања огласа 
па до истека рока за подношење пријава у времену од 10.00 до 14.00 часова
 Разгледање пословних просторија које се дају у закуп:

Пословне просторије које се дају у закуп могу се разгледату у периоду од дана објављивања огласа па до истека рока за подношење пријава у времену од 
08.00 до 10.00 часова.
             Јавно надметање за наведене пословне просторије спровешће се дана 22.12.2017. године, са почетком у 12.00 часова у згради СО Апатин, ул. Српских владара 
бр. 29 у Апатину, први спрат-’’плава сала’’.
            Представници правних лица дужни су да приложе пуномоћ за заступање, а физичко лице свој идентитет доказује личном картом. 
            Оглас поставити на огласној табли Општинске управе општине Апатин, Месних заједница у општини Апатин и објавити на web страници општине Апатин и у 
гласилу 025 инфо.  
            Комисија за спровођење поступка, прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности општине Апатин ће писменим путем обавестити учеснике у поступку 
јавног надметања о резултатима поступка и избору најповољнијег понуђача  најкасније у року од  7 (седам) дана од дана одржаног јавног надметања.

 Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да достави доказ да је уплатио износ месечне закупнине који је понудио приликом 
јавног надметања и доказ да је уплатио износ од четири месечне закупнине (две месечне закупнине као гаранцију да ће редовно плаћати закупнину и две месечне 
закупнине као гаранцију да ће плаћати трошкове електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова за време коришћења пословне просторије).

Комисија за спровођење поступка, 
прибављања, отуђења и давања у закуп 

     непокретности општине Апатин
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АПАТИН 
Комисија за спровођење поступка прибављања, 
отуђења и давања у закуп  непокретности у јавној 
својини општине Апатин    
Број: 40-75/2017-III      
Дана: 4.12.2017. године
АПАТИН
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POMENI I OGLASI

Telefon za 
informacije:

025/ 779 - 706

POMENI I 
OGLASI

Idući broj 025info 
nedeljnika biće 

u prodaji 21. 
decembra 2017. 

godine. Vaše 
pomene i male 
oglase možete 

dostaviti najkasnije 
do 18. decembra, 

do 12 sati, na 
adresu Petefi 

Šandora 57, Apatin.

Prodajem ili menjam konfornu kuću u  
širem  centru Apatina, površine 150 m2 za  

odgovarajući stan.
Kontakt telefon: 064/ 42 61 268

Prodajem “Citroen saxo” 2001. godište 1,2 
benzinac, registrovan do avgusta 2018. godine. 

Auto je u odličnom stanju. Cena 1.400 evra.
Kontakt telefon:  064/ 14 84 472

Izdajem kuću u Apatinu, ulica 25. maja br.4 na 
duži vremenski period.

Kontakt telefon: 025/ 773 162

Prodajem 5 jutara zemlje u Svilojevu. Cena 2.000 
evra po jutru.

Kontakt telefon: 064/ 42 61 268

Prodajem kreč, krovnu foliju i staru ciglu.
Kontakt telefon: 063/ 19 34 929

 Poklanjam nameštaj (trokrilni orman, vitrinu i 
četiri kauča).

Kontakt telefon: 061/ 24 71 451
ДОП-01 

 
Центар за социјални рад ''Апатин'' 

Светозара Милетића 6 :: 25260 Апатин :: Србија 
тел/факс: 772-047, 773-365, 772-451 

e-mail: info@csrapatin.net    web: http://www.csrapatin.net  

 
 
 

О Г Л А Ш А В А   Ј А В Н У   П Р О Д А Ј У 
 

1 
Службеног путничког возила марке ОПЕЛ модел АСТРА 1.6, произведено 
1997. године, број шасије W0L000051V2247483, број мотора 
PUS82030900015. 
 
Возило није регистровано 
ПОЧЕТНА ЦЕНА: 152.000,00 динара.  
 
 
2 
Службеног путничког возила МАРКЕ ФОРД ТРАНЗИТ модел ТЕС, 
произведеног 1986. године, број шасије WF0KXXGBVKGM08459, брoj мотора 
4ABGM08459. 
 
Возило није регистровано 
ПОЧЕТНА ЦЕНА: 162.000,00 динара 
 
 
Понуде се примају у затвореној коверти на дан продаје. 
 
ЈАВНА ПРОДАЈА ОБАВИЋЕ СЕ 11.12.2017. (ПОНЕДЕЉАК), СА 
ПОЧЕТКОМ У  12:00 ЧАСОВА у просторијама Центра за социјални рад 
Апатин, Светозара Милетића 6 (канцеларија бр. 9). 
 
Возила се могу погледати сваког радног дана од 12-14 часова. 
 
 

                                                ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН 

 

Suprug i otac Jovo, sin i brat 
Milan, ćerka i sestra Tanja.

Vole vas i čuvaju od zaborava.

Sećanja na naše drage

Zoran Ćalić
1965. - 2017.

Zora Ćalić
2000. - 2017.

 

Dok živimo mi, živećeš 
i Ti u našim srcima.

Tvoji najmiliji, supruga 
Mira, sin Igor, ćerka 
Branka, zet Gojko, 

snaja Ljubica, unučad  
Nevena, Nebojša, 
Nikolina i Budimir. 

Budimir (Ranka) 
Bukvić

Desetogodišnji 
pomen

2007. - 2017.
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DRUŠTVO

Kraft pivo ili male kućne pivare 
u svetu su uzele dobar zamah, 
a tim primerom su krenuli i 
domaći majstori proizvodnje 
ovog popularnog pića. Ko 
su oni i gde su na pivskoj 
mapi Srbije moći će da vide 
i Apatinci 23. decembra kad 
se u Svečanoj  sali „Čović 
stil“ održava Prvi festival  
zanatskog piva u Srbiji. 
Među sedam mini pivara 
Srbije će se naći i jedna 
iz komšiluka, somborska 
Ravangrad pivara. Svojim 
kvalitetom, za svega pola 
godine probnog rada, već je 

„Ravangradska priča“ iz 
pune krigle

prepoznatljiva, a mušterije koje 
su probale „Ravangradsko“ 
već ga nestrpljivo čekaju 
na tržištu. Sa završenim 
masterom na Tehnološkom 
fakultetu, boravkom u Americi 
i sa svojih 26 godina, uz dosta 
stečenih saznanja, mladi 
Somborac Branko Popović 
je doneo životnu odluku, 
da ostane u Somboru uz 
porodicu i stečeno znanje 
pretvori u pivo. 

- Već tokom studija nije mi 
se svidela ideja da radim 
u industriji po nekom 
„šablonu“, pa me je želja 
za istraživanjem nepoznatog 
odvela do pokušaja da 
sam napravim svoje pivo. 
Kad se tome doda želja da 
ostanem u Somboru, gradu 
gde se najbolje osećam, i da 
pomognem roditeljima, sve 
to me je dovelo do realizacije 
cele priče, kaže Popović. 

Dok govori o pasterizaciji, 

filtraciji i drugim stručnim 
terminima, sagovorniku se 
otvaraju horizonti jedne 
ozbiljne profesije koja se 
u rukama ovog mladog 
stručnjaka pretvara u „igru 
eksperimentisanja“. Saznajemo 
o proizvodnji piva od voća, ali 
i pivu od meda koji je on u 
ovoj eksperimentalnoj fazi 
nazvao „božićnim pivom“ 
i čiju je promociju najavio 

za Božić 2018. Za sada se 
opredelio samo za točeno 
pivo u buradima, a i za to ima 
stručno objašnjenje.

- Kvalitet točenog piva je 
bolji. Staklo se izlaže suncu, 
toplo – hladno utiče na 
kvalitet, a kad je u buretu, 

originalan proizvod ide sa 
„izvora“ do potrošača, ističe 
Branko.  

U Srbiji trenutno ima toliko 
zanatskih „porodičnih“ 
pivara da se na prste dve 
ruke mogu izbrojati.  Svi 
oni će 23. decembra biti u 
Apatinu na Prvom festivalu 
zanatskog piva, Branko će 
se predstaviti sa „Red ejl“ 
pivom  koje odlikuje pojačana 

gorčina, karamel nota, 
a ispijanje tog piva 
donosi sliku bođoša, 
fijakera, umetnika 
i  n e k a d a š n j e g 
boemskog Sombora.

- Želim da kroz 
svoj lični primer 
motivišem mlade 
da ostanu u zemlji, 
u našem Somboru, 

da napravimo nešto dobro i 
gradu i nama samima. Što je 
više nas, koji počinjemo svoj 
biznis, veće su nam šanse. 
Ako ne probamo, nećemo ni 
znati da li možemo, završava 
svoju priču Branko Popović. 

Miodrag Baćanov
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SOMBOR - APATIN

APATIN - SOMBOR
VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

VREME POLASKA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

REŽIM RADA

SAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

radni dan svaki dan svaki dan

Kupusina Aerodrom KupusinaSAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

SAOBRAĆA PREKO

06,00 06,35 06,50 09,30 11,00 12,05 13,05 14,15 15,15 18,00 19,15 20,00

svaki dan radni 
dan

radni 
dan svaki dan RDŠ svaki dan radni 

dan svaki dan radni 
dan RDŠ RDŠ radni 

dan

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
junakovic

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

05,00 06,15 07,00 9,45 11,40 12,40 13,40 14,40 15,40 18,30 19,40 20,30

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

dan svaki dan radni 
dan RDŠ RDŠ radni 

dan

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković

Banja 
Junaković 

ODŽACI - SOMBOR

5,30 10,00 11,00 12,15 14,30

radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan

Doroslova Do
B.Brestovca

Do
Srp.Miletića Doroslova Doroslova Doroslova Doroslova

SOMBOR - ODŽACI

VREME POLASKA

REŽIM RADA

SAOBRAĆA PREKO

14,30

radni dan

Do
B.Brestovca

Do
B.Brestovca

15,30 16,00 19,40 19,40 22,30

radni dan radni dan radni dan radni dan

22,30

radni dan

Do
B.Brestovca

Petkom i 
nedeljom 

preko 
Doroslova 

do Bođana
Do

B.Brestovca

SEVERTRANS SOMBOR RED VOŽNJE

14,00

radni dan

Kupusina

15,30 17,30 19,00 20,00 21,00

svaki dan svaki dan RDŠ

Aerodrom Kupusina Kupusina Kupusina

14,30 15,00 15,30 17,00 18,35 19,30 20,30 22,30

radni dan svaki dan RDŠ svaki dan radni dan

Aerodrom Kupusina Aerodrom Kupusina Aerodrom

Informacije: 063/ 10 54 150 Autobuska stanica: 025/ 44 11  66

VREME POLASKA

REŽIM RADA

SAOBRAĆA PREKO

05,00 06,30 11,40 12,50 13,00 15,00 16,00 18,10 18,50 20,30 21,00

radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan radni dan

Doroslova Doroslova Doroslova Doroslova Doroslova
Iz

Srp.Miletićа
Iz

B.Brestovca
Iz

B.Brestovca
Iz

B.Brestovca
Iz

B.Brestovca

Petkom i 
nedeljom 

preko 
Doroslova
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KULTURA I OBRAZOVANJE

S k y p e - a - T h o n  j e 
globalna edukacija koja 
omogućuje učenicima 
virtualno putovanje oko 
sveta i povezivanje izvan 
učionice. Tehnička škola sa 
domom učenika u Apatinu, 
zahvaljujući tome, imala je 

priliku da putuje i upozna se 
sa učenicima iz Ukrajine, iz 
grada Ternopolja. Učenici su 
igrali igru Mysteri Skype, a 
u pitanju je edukativna igra 
koju su smislili nastavnici s 
ciljem spajanja dve učionice 
putem Skypa. Cilj igre je da 
se pogodi lokacija druge 
učionice tako što učenici 

Učenici Tehničke škole 
iz Apatina “putovali” u 

Ukrajinu

U velikoj sali Kulturnog 
centra u Apatinu održano 
je 3. finalno takmičenje za 
najbolju srednjoškolsku 
dramsku improvizaciju, 
pod nazivom ,,Ja bih to 
ovako”. Ovo takmičenje je 
organizovala gimnazija 
“Nikola Tesla” Apatin, a 
pod pokroviteljstvom 
Pokrajinskog sekretarijata 
z a  o b r a z o v a n j e  i 
Kancelarije za mlade 
opštine Apatin. 

Na festivalu se predstavilo 
6 srednjih škola sa teritorije 
AP Vojvodine. Žiri su 
činili glumci Narodnog 
pozorišta Subotica,  Jovana 
Belović, Milan Vejinović i 
Sanja Moravčić. 

- U odnosu na prva dva 
festivala vidi se da je 
kvalitet porastao, što se 
tiče izvođenja, slobode na 
sceni i dikcije. Žiri je takođe 
te elemente pohvalio, tako 
da sam prezadovoljna. 
Zahvaljujem Pokrajinskom 
sekretari jatu koj i  je 
podržao naš projekat kao 
i Kancelariji za mlade. 
Od ove godine imamo 
saradnju i sa Javnim 
preduzećem za upravljanje 
putničkim pristaništem 
i marinom Apatin, a koji 
će biti kreatori nagrade 
pobednicima. Verujem da 

U Apatinu održan 3. Festival 
dramske improvizacije: 

Apatincima za dlaku izmakla 
pobeda

će festival “Ja bih to ovako” 
postati jedna nova tradicija 
u Apatinu, rekla je Mirjana 
Ćalić, koordinator projekta 
,,Ja bih to ovako’’. 

Treće mesto osvojila je 
Gimnazija i ekonomska 
škola “Dositej Obradović” 
i z  B a č k e  To p o l e , 
drugo mesto pripalo je 
domaćinima Gimnaziji 
“Nikola Tesla” iz Apatina, 
dok je prvo mesto uzela 
Srednja tehnička škola 
“Mileva Marić” iz Titela. 

Predsednik žirija Jovana 
Belović, glumica Narodnog 
pozorišta iz Subotice, 
za 025info je istakla   da 
donošenje odluke za prvu 
nagradu nije bilo nimalo 
lako. 

- Bilo nam je jako nezgodno 
da odlučimo između 
predstava gimnazije iz 
Apatina i Srednje stručne 
škole iz Titela. U tu odluku 
smo uložili najviše snage 
i vremena. Jednostavno 
morali smo da biramo 
između dve različite teme 
i dva potpuno drugačija 
pristupa. Iako je za žiri 
prvo mesto podeljeno, 
neko je ipak morao odneti 
nagradu, rekla je Belović.

Marko Lončar

postavljaju pitanja jedni 
drugima. Od Ivice Jurišina, 
profesora geografije u 
Tehničkoj školi sa domom 
učenika, saznali smo da su 
obe škole ispunile svoj cilj, 
pri tom se zabavile i naučile 
nešto novo.

- Ovakav vid nastave 
ne mora biti vezan 
samo za nastavu 
geografije. Tehnička 
škola sa domom 
učenika planira 
slične aktivnosti i 
za nastavni predmet 
“ N a c i o n a l n e 
kuhinje”. U okviru 
toga, dogovor je da 
učenici iz Japana 
i Indije predstave 

njihova tradicionalna jela 
našim učenicima i obrnuto. 
Takođe planiramo i da 
,,posetimo” parlament u 
Strazburu, Nacionalni muzej 
u Kairu u Egiptu, kao i muzej 
u Nišu, između ostalog je za 
025info rekao Jurišin. 

Jelena Kosanović
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Na svetskom rukometnom prvenstvu

Sandra Kuridža brani boje 
Srbije

Mlađe selekcije KK „Dunav“ : 

Formira se ženski tim

Humana trka u Novom Sadu

Borbelj prvi na cilju

SPORT

Apatinac Đuro Borbelj je trijumfovao u Novom Sadu na trci koja je organizovana 
u sklopu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side. Trka na 5 kilometara 
na kojoj je startovalo 144 takmičara je održana sa ciljem da se podigne svest 
o ovoj opakoj bolesti i da se ljudi edukuju i sačuvaju svoje zdravlje. Na trci su 
mogli da učestvuju svi, koji su psiho-fizički spremni da istrče ili išetaju 5 km. 
Svako ko je uspešno završio trku dobio je medalju, a pobednicima u muškoj i 
ženskoj kategoriji obezbeđeni su pehar i robna nagrada. 

 - Ovo nije bila trka nekog većeg kvaliteta trkača, već trka da bi se podigla 
svest ljudi da se zaštite od opake bolesti. Kada se trči takva trka, naravno 
da vam ne pada teško da je istrčite, rekao je Borbelj za 025info. 

Pored Borbelja, na ovoj humanoj trci su nastupili i članovi AK Apatin Danijela 
Dragojević, Dragana Mikić i Jelena Čolić.

Miodrag Baćanov

U Lajpcigu je u toku Svetsko 
prvenstvo u rukometu za 
žene na kojem nastupa i 
reprezentacija Srbije. U 
odabranom timu devojaka 
koje igraju u dresu sa državnim 
grbom je i  Apatinka Sandra 
Kuridža. Rukomet je počela 
da trenira u Apatinu, a tokom 

Od osnivanja, 2014.godine, u 
košarkaškom klubu „Dunav“ 
se posebna pažnja posvećuje 
radu sa mladima. Oni najmlađi 
u poluvremenu utakmica 
prvog tima već dobijaju 
aplauze publike za svoje 
prve koševe. U ukupno 
šest selekcija već trenira 
i nastupa oko 100 mladih 
Apatinaca koji sa puno 
ljubavi i poštovanja prema 
košarkaškoj lopti dolaze na 
treninge i idu na sve češća 
putovanja ne samo po Srbiji 
već i okolnim državama. 

- Sva ova deca su već 
uključena u ligaška 
takmičenja Košarkaškog 
saveza Vojvodine, postižu 
zavidne rezultate, ali je nama 
najvažnije da svi oni ostanu 
u košarci i tako se razviju u 
prave ljude i sportiste, kaže 
trener Siniša Ajduković. 

Za mlade je od velikog 

značaja što mogu da uče 
od velikog asa Predraga 
Šuputa koji nesebično 
svoja iskustva prenosi na 
mlađe generacije. Posebno 
je zanimljivo interesovanje 
devojčica za košarku, pa se 
stručno i studiozno formira 
ženska ekipa koja će u 
narednom periodu imati svoju 
promociju pred publikom. Ne 
treba zaboraviti da i sekcija u 
kolicima već beleži značajne 
rezultate i već ima državne 
reprezentativce. Iz kluba 
pozivaju sve mlade koji 
vole košarku da se priključe 
treninzima koji se odvijaju 
ponedeljkom, sredom 
i petkom od 17,30 u hali 
Gimnazije. U međuvremenu, 
oni najmlađi i dalje osvajaju 
simpatije i aplauze na svojim 
nastupima u poluvremenu 
utakmica prvog tima.

Miodrag Baćanov

svoje karijere igrala 
je u Čačku, Jagodini, 
Mađarskoj, Rumuniji 
i sad je u Francuskoj. 
Sandra Kuridža je iz 
sportske porodice. 
Njen otac Milivoj i 
stric Rade su bili 
uspešni kajakaši, 
Nenad Kuridža je 
1962. godine bio 
evropski rekorder 
na 100 metara 
u plivanju leptir 
stilom, a Marko 
Jagodić Kuridža 
je poznati košarkaš. 
Reprezentacija 
Srbije se nalazi u 
grupi D u Lajpcigu. 
Već su odigrane 
u t a k m i c e  s a 
s e l e k c i j a m a 
Kine ,Kameruna 
,  domaćinom 
N e m a č ko m  i 
Holandijom. U 
grupnoj fazi u petak 

protivnik im je Južna Koreja. 
Četiri najbolje selekcije iz 
grupe D izboriće plasman 
u osminu finala, koja će se 
od 10. decembra igrati u 
Magdeburgu (grupe C i D), 
odnosno Lajpcigu (grupa 
A i B).

Miodrag Baćanov
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Završeno kuglaško prvenstvo

Apatinci na pragu Superlige
Dejan Šimunov pobednik 

6. “Smuđijade“

SPORT

Šesta po redu „Smuđijada“, u 
organizaciji USR „Čikla“ je ove 
godine okupila rekordan broj 
od preko 50 takmičara. Loše 
vreme i prvi sneg su doprineli 
da u očekivanom broju ne 
bude takmičara iz udaljenijih 
mesta, ali uprkos nepovoljnim 
vremenskim uslovima 
organizator je uputio posebnu 
zahvalnost pecarošima iz 
BiH i Hrvatske koji su ovom 
takmičenju dali međunarodni 
karakter. Titulu pobednika 
je osvojio Apatinac Dejan 
Šimunov sa 6870 grama 
ulovljenog smuđa. Na drugo 
mesto se plasirao Jugoslav 
Cvjetićanin sa 5820 grama, 
a treći je bio Branko Štrbac 
iz Futoga koji je upecao 
2955 grama. Utešna nagrada 
organizatora za redovno 
učešće i dobar plasman je 
pripala prošlogodišnjem 
vicešampionu Slobodanu 
Bajiću iz Laktaša kojem je 
treće mesto izmaklo za svega 
stotinak grama. Jedina dama 
među takmičarima  Ina Reljić 
iz Sombora je dobila cveće 
od organizatora, uz želju 
da  naredne godine bude 

među prvoplasiranima. Sva 
ulovljena riba je vraćena 
u Dunav, a kao nagrade 
najuspešnijima uručena su 
priznanja i ribolovačka oprema. 

- Zbog lošeg vremena, manje 
je bilo takmičara sa strane, 
ali nas raduje podatak da 
je  na 6. ”Smudjijadu” došlo 
više naših kolega pecaroša 
iz Zapadno-bačkog okruga 
i cele Vojvodine. To ovom 
takmičenju svake godine 
daje sve veći značaj, 
rekao je Dejan Dizija, član 
predsedništva“Čikle”. 

Ovu “Smuđijadu” je podržala 
SO Apatin, a kao i prethodnih 

godina, organizator 
t a k m i č e n j a , 
Udruženje sportskih 
ribolovaca „Čikla“ iz 
Apatina je za sve 
takmičare i njihove 
goste organizavalo 
druženje u restoranu 
„ Stari šaran“.

Miodrag Baćanov

Pobedom nad Eđšegom 
rezultatom 6:2 (3575: 
3346) kuglaši Apatina su 
trijumfalno završili jednu od 
najuspešnijih polusezona u 
proteklih nekoliko godina. 
Utakmica sa timom iz Bačke 
Topole je igrana u okviru 2. kola 
prolećnog dela prvenstva Prve 
lige tako da Apatinci u zimsku 
pauzu ulaze sa kapitalnih 

pet bodova prednosti 
nad prvim pratiocima, 
što im već sada daje 
velike šanse za osvajanje 
šampionske titule i 
plasman u Superligu. 
U odličnoj igri celog 
tima, vredan pomena 
je rezultat Strahinje 
Jovanića koji je srušio 
621 čunj, a magičnu cifru 
od preko 600 čunjeva 
je prešao i Milan Štulić. 
Nakon zimske pauze, 
preostaje da se odigra 
još samo sedam kola u 

kojima se očekuje da Apatinci 
potvrde svoje dobre igre ove 
jeseni. Do nastavka ligaškog 
dela prvenstva održavaju se 
pojedinačna prvenstva, a ovog 
vikenda je kuglana “Junaković” 
domaćin Prvenstvu Vojvodine 
u tandemu u muškoj i ženskoj 
konkurenciji.

Miodrag Baćanov

Š a h  u  P r i g r e v i c i 
ima dugu tradici ju . 
Mesna zajednica Prigrevica, 
lokalna samouprava Apatin 
i Sportski savez, prepoznali 
su kvalitet i tradiciju 
prigrevačkog Šah kluba, 
te su im, u skladu sa tim, 
omogućili novčana sredstva 
i prostoriju za igranje. 
Zahvaljujući sredstvima 
koja su dobili, Šah klub iz 
Prigrevice postao je bogatiji 
za  najsavremenije rekvizite 
za igranje. Kupljeno je 6 
novih digitalnih satova, 
kao i 6 izuzetno kvalitetnih 
drvenih šahovskih tabli 

Šah klub iz Prigrevice 
bogatiji za najsavremenije 

rekvizite za igranje
na preklop, 
zajedno sa 
d r v e n i m 
figurama.

Iz prigrevačkog 
šah  k luba 
kažu da će im 
novi rekviziti 
umnogome 

olakšati dalji rad i dodaju 
da su retki klubovi u 
Srbiji koji danas imaju 
takve rekvizite za igru. 
- Sa ovakvom opremom i 
podrškom koju imamo, ne 
preostaje nam ništa drugo 
nego da odličnim igrama 
i požrtvovanjem vratimo 
ukazano poverenje. Takođe, 
cilj nam je i uključivanje 
što većeg broja dece u naš 
klub, a to planiramo postići 
tako što ćemo uskoro u 
Osnovnoj školi u Prigrevici 
pokrenuti besplatnu školu 
šaha, kažu iz Šah kluba 
Prigrevica.




