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IZUMIRANJE

Prema računici upućenih broji 
se da u Apatinu ima čak 1.000 
vikendica, da grad ima oko 
17.000 stanovnika, odnosno 
manje od 500 domaćinstava. 
Istovremeno ima u svakoj 
ulici po nekoliko napuštenih 
kuća u kojima niko ne živi. 
( Vidi se to golim okom po 
oronulim fasadama koje i 
ako imaju gazde oni nikakvim 
zakonskim mogućnostima se 
ne mogu naterati bar da te 
fasade makar našminkaju). 
Nasuprot tome, niču nove 
zgrade, ali se ne zna ko će 
se u te stanove useliti. U 
nekima su stanovi prazni 
već godinama iako su na 
izvanrednim lokacijama. Na 
desetine je praznih poslovnih 
objekata što u užem što širem 
centru grada.

Po svemu narečenom moglo 

bi se reći da je Apatin grad u 
izumiranju. Brojnost vikendica, 
stanova, lokala, je statistika, ali 
ona ne može zavarati realnost, 
za koju su napuštene kuće 
najveći indikator.

KVALITET ŽIVOTA

Sećam se mog prijatelja Saše 
D. koji je pre 15-tak godina kao 
mlad čovek i lokalni političar 
dobrih ideja tvrdio da grad 
treba razvijati na dobrobit 
građana kojima je prioritet 
kvalitet života.

E, moj Sale, džaba nama 
Glavna ulica, trgovi, klupe, 
parkovi, fontane… Osim za 
penzionere kojih je sve više 
a mladih sve manje. Kvalitet 
života je ipak na drugoj strani. 
Onoj gde je visok standard. A 
do tada „ne lipši magarce.“. 
(Oh, kako mi imamo dobre, 
stare, narodne izreke koje 
sve govore u tri reči).

MAGIČNO 
INOSTRANSTVO

Hrle mladi, pa bogami i 
sredovečni, kud ko može, 
u inostranstvo. Kanada i 
Australija nisu više daleko. 
Za evropske zemlje da ne 
pričamo. Masovno se uči 
nemački i mađarski. Na 
sve načine na foru spajanja 
porodica odlaze čitave familije. 
I ne misle da se vrate. A i kako 
bi. Deca moje prijateljice 
završili fakultete a sada čuvaju 
stare ljude u Nemačkoj. I kažu, 
dobro im je. Samo im krivo 
što nismo u EU pa ne mogu 
više od tri meseca uzastopno 
da borave u inostranstvu 
na tim i takvim poslovima. 
Oni srećniji zaposlili su se u 
firmama.

Gotovo da ne znam nikoga ko 
nekoga nema na privremenim 
poslovima u inostarnstvu, a 
svaki treći je uspeo da se tamo 
i zadrži. Ešalon prve generacije 
odlaska u inostranstvo 60-tih 
godina prošlog veka se vratio 
penzionerski u domovinu, 
ali su njihova deca i unuci 
ostali tamo. Tako će biti i sa 
novim talasom ovovekovnih 
migracija.

RASTU JASLICE

Uprkos svemu, često 
opravdanim kritikama, 
ovdašnja apatinska vlast će 
ostati upamćena po izgradnji 
jaslica. Uopšte ne mislim 
da je ovo posao koji treba 
potcenjivati. Naprotiv. Trebalo 
je davno da imamo jaslice. Ali, 

u nekim ranijim vremenima, 
nikome u bivšoj vlasti nije 
bilo do jaslica. Jaslice su znak 
da još verujemo da će neki 
mladi ipak ostati ovde, i da 
se o njima razmišlja, a ne više 
kao pre samo o penzionerima.

Za sve utrošeno na propale 
investicije mogli smo da 
imamo ne samo jaslice u 
Apatinu, već i selima, ali i 
nove zgrade škola. Ali ko 
je ikada odgovarao što je 
narodne novce trošio u 
propale projekte? Okrenite 
samo pogled ka nezavršenom 
velnes centru! U ličnom životu 
sigurno bi razmišljali gde, 
kako i šta uložiti!

P.S.

Opet, povodom jaslica, 
čestitam svim roditeljima 
koji imaju, ili će imati, troje 
i više dece. Pogotovo 
bakama, kojima će jaslice 
biti, bar privremeno malo 
olakšanje. Pošto su bake u 
mojim godinama pozdravljam 
njih najviše.

P.S.P.S.

Sve napisano je u jednoj 
dugoročno uzročno-
posledičnoj vezi.

Sofija Pualić Špero



21.12.2017.str. 3

www.025info.rs

AKTUELNOSTI

Udruženje italijanskih 
industrijalaca u Srbiji 
“ K o n f i n d u s t r i j a ” 
(Confindustria Serbia) 
obeležilo je  pet godina 
postojanja i, tim povodom, 
nagradilo kompanije, 
pojedince i institucije. 

“Konfindustrija” je dodelila 
nagrade u četiri kategorije. 
Među njima, nagradu za 
najveći doprinos razvoju 
privredne saradnje Italije 
i Srbije od 2012. do 2017. 
godine dobila je kompanija 
obuće “Progetti”, nagrade 
za društveno odgovorno 
poslovanje uručene su 
kompanijama “Flash Srb”, 
“Palladio East” i “Modine 
Srb”, dok je nagradu za 
opštinu u Srbiji sa najboljim 
poslovnim ambijentom po 

izboru italijanskih 
privrednika dobio 
Apatin.

Na svečanosti 
u Itali janskom 
institutu za kulturu u 
Beogradu, nagradu 
je preuzeo Milan 
Škrbić, predsednik 
opštine Apatin, 
a tim povodom 
je i organizovana 
konferencija za 
novinare u Plavoj 
sali SO Apatin.

-  N a  o s n o v u 
glasanja članova 
Konfindustrije, 

Apatin je proglašen za 
opštinu sa najboljim 
poslovnim ambijentom u 
Srbiji. U konkurenciji je bio 
veliki broj gradova i opština 
iz cele Srbije, te je velika čast 
što su italijanski privrednici 
izabrali upravo našu opštinu. 
Ova nagrada umnogome će 
uticati na to da se mnogo veći 
broj potencijalnih investitora 
zainteresuje za Apatin, ne 
samo italijanskih već i svih 
ostalih, istakao je Škrbić.

Konfindustrija Srbija osnovana 
je sa ciljem da bude adresa za 
sve za italijanske privrednike 
koji u Srbiji traže poslovne 
partnere i ovaj deo Balkana 
prepoznaju kao interesantan 
za razvoj poslovnih aktivnosti.

Jelena Kosanović

Apatin proglašen za opštinu 
sa najboljim poslovnim 

ambijentom u Srbiji
Pokrajinska Vlada je na sednici 
održanoj 6. decembra donela 
rešenje kojim je konstatovala 
da dr Milanu Grbi, doktoru 
medicine, specijalisti 
urologije, prestaje dužnost 
vršioca dužnosti direktora 
Opšte bolnice „Dr Radivoj 
Simonović“ u Somboru, na 
koju je imenovan rešenjem od 
21. decembra 2016. godine. 
Na istoj sednici, Pokrajinska 
Vlada je donela rešenje kojim 
je imenovala dr Dragana 
Rastovića, doktora medicine, 
specijalistu dečije hirurgije, 
za vršioca dužnosti direktora 
Opšte bolnice „Dr Radivoj 
Simonović“ u Somboru. 

- Rešenjem od 
11. decembra 
preuzeo sam 
f u n k c i j u 
d i r e k t o r a 
Opšte bolnice 
,,Dr Radivoj 
Simonović’’ 
u Somboru. 
Iskoristio bih 
priliki da se 
z a hv a l i m , 
pre svega, 
rukovodstvu 
Srpske napredne stranke 
koje me je predložilo i 
ukazalo mi poverenje za 
ovako odgovornu funkciju. 
Takođe bih zahvalio i 
Pokrajinskom sekretarijatu za 
zdravstvo, socijalnu politiku 
i demografiju, na čelu sa 
dr Zoranom Gojkovićem, 
Pokrajinskoj Vladi, na čelu 
sa Igorom Mirovićem, svim 
rukovodećim strukturama 
Zapadno - bačkog okruga, 
opštini Apatin i svim 
građanima koji mi već pružaju 
podršku u obavljanju ove 
odgovorne i teške funkcije, 
rekao je dr Rastović.

Opšta bolnica ,,Dr Radivoj 
Simonović’’ jedna je od 
najvećih u Vojvodini i broji 
preko 1.200 zaposlenih. Kao 
i mnogim drugim bolnicama 
u Srbiji, i u somborskoj je 

Dr Dragan Rastović iz 
Apatina novi direktor 
somborske bolnice

potrebno mnogo stvari 
unaprediti.

- Pri prvom razgovoru sa 
dr Zoranom Gojkovićem 
dobio sam izuzetno veliku 
podršku i obećanje da će 
Pokrajinski sekretarijat za 
zdravstvo, socijalnu politiku 
i demografiju uložiti velike 
napore i energiju da naša 
bolnica dobije neke kapitalne 
projekte u narednom 
periodu, a na meni je, kao i 
na svima koji su zaposleni 
u Opštoj bolnici ,,Dr Radivoj 
Simonović’’ da zajednički 
učestvujemo u poboljšanju, 
pre svega, kvaliteta pružanja 

zdravstvene zaštite, da 
se približimo bolesnom 
čoveku, da uvedemo neke 
nove tehnologije i zanovimo 
opremu, istakao je dr 
Rastović.

Prema rečima novog direktora 
somborske bolnice, da bi 
realizovali svoje planove, 
prvenstveno se oslanjaju 
i računaju na pomoć 
Ministarstva zdravlja, kao i 
pomoć ostalih viših instanci.

- Na nama je, pre svega, da 
damo svoj maksimum kako 
bismo se približili bolesnom 
čoveku i da radimo posao 
zbog kog smo tu, a tu smo 
zbog pacijenata, ne zbog 
nas samih, zaključio je dr 
Dragan Rastović na kraju 
našeg razgovora.

Jelena Kosanović
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Na 18. sednici SO Apatin, 
nakon što je utvrđeno 
prisustvo od ukupno 28 
odbornika, čime su stvoreni 
uslovi  za punovažno 
odlučivanje, usvojen je 
i izveštaj sa prethodne 
sednice. 

Na istoj sednici utvrđen je 
razlog prestanka mandata 
odbornika Zorana Ignaca, 
a nakon toga verifikovan je 
mandat odbornika Željka 
Dekana.

UKIDANJE PRUŽANJA 
KOMUNALNIH USLUGA 

KORISNICIMA KOJI 
NE IZMIRUJU SVOJA 

DUGOVANJA

Odbornici  su na 18. 
sednici SO usvojili odluku 
o b u s t a v e  p r u ž a n j a 
k o m u n a l n i h  u s l u g a 
građanima koji odbijaju da 
isplate svoja dugovanja.

Nedeljko Bračika, vd 
direktora JKP ,,Naš dom’’, 
kao izvestilac po ovoj 
tački, istakao je kako je 
u pitanju akt koji jedinica 
lokalne samouprave mora 
da donese, u skladu sa 
zakonom, a kako bi pružalac 
usluga mogao da primeni 

Održana 18. sednica Skupštine opštine Apatin

određene mere prema 
onima koji ne ispunjavaju 
svoje obaveze.

- JKP ,,Naš dom’’ iz Apatina 
poslednjih godina ima puno 
problema kada je u pitanju 
naplata komunalnih usluga. 
Zakon je regulisao načine 
naplate, te je, u skladu 
sa tim, jedinica lokalne 
samouprave u obavezi da 
donese akt kojim će se 
problem naplate dugovanja 
rešiti. Mere koje pružalac 
komunalnih usluga može 
da preduzme na osnovu 
ove odluke su pismena 
opomena,  smanjenje 
protoka vode putem 
uređaja za regulaciju 
protoka i potpuna obustava 
pružanja  komunalne 
usluge. Pismene opomene 
već inom n isu  imale 
pozitivan efekat, te smo 
prinuđeni da preduzmemo 
sledeću meru, a to je 
smanjenje protoka vode. 
U pitanju je mera koja se 
preduzima putem uređaja 
za regulaciju količine 
vode, uz pomoć kojeg 
će se korisnicima koji ne 
plaćaju usluge ograničiti 
korišćenje vode u toj meri 
da će moći da sipaju čašu 
vode da popiju, ali neće 
moći da koriste wc kotlić, 
bojler, mašine za pranje 
sudova i veša. Ukoliko i 
nakon ove mere korisnik 
ne isplati svoja dugovanja, 
biće mu u potpunosti 
u k i n u t o  k o r i š ć e n j e 
ko m u n a l n i h  u s l u g a , 

objasnio je Bračika.

Prema ovoj odluci, za 
korisnike čija dugovanja 
iznose ispod 20.000 dinara, 
pružalac komunalne 
usluge može da primeni 
s m a n j e n j e  p r o t o k a 
uz pomoć uređaja za 
regulaciju količine, ali ne 
i potpunu obustavu, dok 
za dugovanja veća od 
20.000 dinara pružalac 
usluge može u potpunosti 
da obustavi pružanje 
komunalne usluge, nakon 
što je ne kraće od 30 
dana prvo primenio meru 
smanjenja protoka vode. 
U slučaju da korisnik u 
međuvremenu isplati 
svoja dugovanja ili ugovori 
reprogram duga, u roku od 
48 sati biće mu omogućeno 
normalno korišćenje vode.

Ištvan Peter, odbornik SO 
Apatin, istakao je kako su 
meštani Kupusine među 
najodgovornijima kada 
je naplata komunalnih 
usluga u pitanju i da su 
njihove analize pokazale da 
su upravo oni najbogatiji, 
koji troše preko 200 kubika 
vode mesečno, ti koji ne 
izmiruju svoja dugovanja.

Predsednik opštine Apatin, 
Milan Škrbić, na sednici je 
rekao da su dugovanja 
prema JKP-u ,,Naš dom’’ 
izuzetno visoka i da se ta 
dugovanja prvenstveno 
odnose na privredne 
subjekte.

- Ovde niko ne govori o 
prosečnom građaninu 
opštine Apatin. Najveća 
dugovanja odnose se na 
privredne subjekte i pravna 
lica. Važno je napomenuti da 
su svima ponuđene opcije 

reprograma, dogovora, 
plaćanja na rate, kako god 
se pojedinac dogovori sa 
pružaocem komunalnih 
usluga. Da budem otvoren, 
najviše problema imamo 
sa pojedinim privrednim 
subjektima, koji su čak 
izuzetno drski i bezobrazni. 
Oni neće, nisu do sada 
plaćali, a verovatno nemaju 
ni nameru da plate, a 
veliki su potrošači. Njihovi 
dugovi su evidentirani i ne 
mogu da se otpišu i ova 
odluka se treba doneti 
prvenstveno zbog njih, a u 
skladu sa zakonom, rekao 
je Škrbić.

PRODUŽENO RADNO 
VREME UGOSTITELJSKIM 

OBJEKTIMA

Na 18. sednici SO Apatin 
usvojena je i odluka 
o  ra d n o m  v re m e n u 
ugostiteljskih, trgovinskih 
i zanatskih objekata na 
teritoriji opštine Apatin. 
Ovom odlukom utvrđeno 
je maksimalno dozvoljeno 
radno vreme ugostiteljskih 
objekata, jasno je definisana 
kategorizacija, odnosno šta 
se smatra ugostiteljskim, 
zanatskim ili trgovinskim 
objektom, propisuju uslovi 
za emitovanje muzike, 
prodaju alkoholnih pića, 
def in iše nadzor nad 
sprovođenjem odluke, kao i 
kaznene odredbe. Dragana 
Stambolija, rukovodilac 
Odeljenja za inspekcijske 
poslove, kao izvestilac po 
ovoj tački, istakla je kako 
je odluka predložena jer su 
ugostitelji podnel zahtev 
za produžetak radnog 
vremena.



21.12.2017.str. 5

www.025info.rs

POLITIKA

- Ovu odluku smo utvrdili 
sa zakonom o trgovini 
i zakonom o turizmu, a 
njome će svi ugostiteljski 
objekti na teritoriji opštine 
Apatin imati mogućnost 
rada od 6 do 24 sata, s tim 
da će petkom i subotom 
imati produženje radnog 
vremena do 2 sata iza 
ponoći. Ova odluka se 
ne odnosi na objekte koji 
se nalaze u zgradama 
kolektivnog stanovanja. 
Za njih radno vreme i 
vikendom ostaje do 24 sata. 
Nova odluka se takođe 
ne odnosi na diskoteke, 
kafe barove, densing 
barove i noćne klubove. 
Njihovo radno vreme je od 
18 do 2 sata i nisu dobili 
produžetak. Razlog što nisu 
dobili produžetak je taj što 
smo na osnovu izveštaja 
policije došli do saznanja da 
su sve prijave za remećenje 
javnog reda i mira podnete 
u periodu između 2 i 4 sata 
iza ponoći. Sem toga, na 
teritoriji celog Zapadno 
- bačkog okruga nijedan 
lokal nema mogućnost 
p ro d u ž e n o g  r a d n o g 
vremena do 4 sata, rekla je 
Stambolija i dodala da će i 
neki lokali, a koji ispunjavaju 
uslove, takođe moći dobiti 
odobrenje od nadležnog 
odeljenja za produžetak 
radnog vremena,  za 
o r g a n i z a c i j u  z a b av a 
zatvorenog tipa, poput 
manjih svadbi, maturskih 
proslava, rođendana i slično.

- Kazne za preduzetnike, 
u zavisnosti od prekršaja, 
kretaće se od 50 do 60 
hiljada dinara. Ukoliko im 
se pošalje prekršajni nalog, 
moraće da plate kaznu u 
roku od 8 dana, i u tom roku 
ona će biti umanjena upola. 

Ukoliko ne plate u roku od 
8 dana, plaćaju pun iznos 
prekršajnog naloga, istakla 
je Stambolija.

U naredne dve tačke 
donet je predlog rešenja 
o prenosu javne svojine 
sa opštine Apatin na 
Srpsku pravoslavnu crkvu, 
Eparhija Bačka, Crkvena 
opština Apatin, a radi 
izgradnje crkve, a takođe i 
predlog rešenja o otuđenju 
suvlasničkog udela u 
nepokretnosti od 6/18 dela 
u svojini opštine Apatin na 
Barjaktarević Violetu.

Budžet je uvek tačka koja 
među odbornicima izazove 
najviše rasprave, a što ni 
ovog puta nije izostalo. Ipak, 

Na 18. sednici SO Apatin, predsednik Skupštine, 
Dragan Rastović, i zamenik predsednika Skupštine, 
Nika Petrović, podneli su ostavke, a Mileva Babić, kao 
najstarija odbornica, preuzela je zasedanje Skupštine.

Tajnim glasanjem, većinom glasova odbornika, 24 za 
i 4 protiv, Nika Petrović je izabrana za predsednika SO 
Apatin, a sa 25 glasova za i 3 protiv dr Dragan Rastović 
je odabran za zamenika predsednika Skupštine.

Nika Petrović novi 
predsednik Skupštine 

opštine Apatin

većinom glasova, i odluka 
o budžetu opštine Apatin 
za 2017. godinu, za period 
januar-septembar 2017. 
godine, takođe je usvojena.

Narednim tačkama, na 18. 
sednici SO Apatin, usvojen 
je predlog o obrazovanju 
Štaba zimske službe opštine 
Apatin, usvojen plan zimske 
službe na javnim putevima u 
apatinskoj opštini, a takođe 
je usvojena i izmena odluke 
o imenovanju Opštinskog 
š t a b a  z a  va n r e d n e 
situacije, kao i godišnji 
plan rada Opštinskog 
š t a b a  z a  va n r e d n e 
situacije opštine Apatin.  
  
Odbornici su razrešili člana 
Upravnog odbora PU 
„Pčelica“ Apatin i imenovali 
novog, da bi na samom 
kraju sednice izglasali 
i predlog Zaključka o 
davanju saglasnosti na 
upotrebu imena Apatin u 
nazivu prodavnice auto-
delova „Auto Apatin“.

Jelena Kosanović
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Nove neistine Miodraga Bakića

Nakon što su počela da se 
iznose različita mišljenja 
o rekonstrukciji dela ulice 
Petefi Šandora, a koja je 
relativno skoro završena, 
Jevto Milojević, pomoćnik 
predsednika opštine za 
investicije, komentarisao je 
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.

Podsećanja radi, on je tada 
izjavio 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 tada 
Milojević.

Nedugo zatim, na 18. sednici 
SO Apatin, odbornik Miodrag 
Bakić izjavio je kako njihov 
projekat rekonstrukcije dela 
ulice Petefi Šandora izgledao 
drugačije.

- Jevto je izjavio da je stara 
vlast napravila projekat za 
izgradnju stare pijace. To 
nije tačno. Ja sam proverio 
i mi smo napravili drugačije 
idejno rešenje kako to treba 
da izgleda. Vi imate sada 
nešto neprirodno, što se ne 
uklapa u ambijent. Stara pijaca 
je trebalo da bude urađena 
slično kao Trg Nikole Tesle, 
sa oko 100 parking mesta. 
To nije urađeno i svi se pitaju 
kakve su to krivine koje su 
urađene u ulici Petefi Šandora, 
rekao je Bakić na 18. sednici 
SO Apatin.

Pomoćnik predsednika opštine 
Apatin za investicije, Jevto 
Milojević, na istoj sednici je 
ponovio ono što je već više 
puta izjavio, da istorija Apatina 
ne počinje onog trenutka 
kada SNS dođe na vlast. S 
tim u vezi, dodao je da ono 
što je neko dobio u amanet 
da nastavi da radi, dužan je 
da se ponaša u skladu sa tim 
i radi onako kako je to struka 
predvidela.

- Prvobitni predračun 
rekonstrukcije stare pijace 

iznosio je 42 miliona dinara. 
Kad sam rekao da ćemo na 
tom projektu uštedeti 10 
miliona, pojedini političari 
su odmah rekli kako ćemo 
smanjiti parkinge i tako 
uštedeti pare. Moram da 
ponovim, mi projekat nismo 
menjali, a uštedećemo više 
od 14 miliona budžetskih 
novaca poreskih obveznika 
opštine Apatin. To govori o 
Srpskoj naprednoj stranci, 
o poštenom i korektnom 
odnosu prema budžetu 
apatinske opštine, rekao 
je Milojević.

Tragom priče o ,,spornom 
projektu’’ rekonstrukcije 
dela ulice Petefi Šandora 
ponovo smo razgovarali 
s a  p o m o ć n i ko m 
predsednika opštine 
za investicije, Jevtom 
Milojevicem, a koji je 
ovog puta priložio dokaz 
koji nedvosmisleno 
pokazuje da je govorio 
istinu, za razliku od Miodraga 
Bakića.

- Već sam za skupštinskom 
govornicom sve rekao, samo 
nisam imao precizne podatke. 
Evo sada ih imam i oni jasno 
pokazuju da je projekat 
rekonstrukcije ulice Petefi 
Šandora urađen aprila 2014. 
godine, a svi znamo ko je 
tada bio na vlasti. Projekat je 
napravila Jelena Nedeljković, 
diplomirani građevinski 
inžinjer iz Novog Sada. Ovde 

je dokumentovano da li sam 
ja govorio istinu ili ne. Na 
ovom projektu možemo videti 

broj predviđenih parking 
mesta, način pravljenja 
ulice i sve ostalo što je 
arhitekta predvideo. Ni 
jedan jedini milimetar 
nismo odstupili od tog 
projekta. Ono što mene 
ljuti je to što pojedini 
političari kritikuju sve što 
uradi trenutna lokalna 
vlast u Apatinu, pa čak i 
kad rade po projektima 
koje su oni sami napravili, 
rekao je za 025info 
Milojević.

Jelena Kosanović
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Opština Apatin 
na obeležavanju 

Međunarodnog dana osoba 
sa invaliditetom

Domu za stare i penzionere 
Apatin 1.370.000 

bespovratnih sredstava

Povodom Međunarodnog 
dana osoba sa invaliditetom 
i deset godina postojanja 
Nacionalne organizacije 
osoba sa invaliditetom, 
u Palati Srbije održana 
j e  s v e č a n o s t  p o d 
pokroviteljstvom predsednika 
države, Aleksandra Vučića. 

Vučić je izjavio da će 
budžeti za podršku osoba 
sa invaliditetom biti sve 
veći iz godine u godinu i 
dodao kako su ljudi koje 
stvaramo bogatstvo naše 
zemlje, uključujući i osobe 
sa invaliditetom, poput 
paraolimpijaca, a koji su učinili 
mnogo na podizanju ugleda 
Srbije u svetu.

Ovoj svečanosti prisustvovali 
su i Milan Škrbić, predsednik 
opštine Apatin, kao i Marija 
Bogić, predsednik Društva za 
cerebralnu i dečiju paralizu 
opštine Apatin.

- Palata Srbije bila je prepuna 
na svečanosti kojoj smo 
prisustvovali. Mišljenja sam 

da do sada nije ozbiljno 
shvaćen problem osoba sa 
invaliditetom, ali predsednik 
Vučić je obećao da će iz 
godine u godinu biti sve više 
sredstava za ovu populaciju. 
Takođe, predsednik Republike 
Srbije poručio je svim lokalnim 
samoupravama da se potrude 
da u svojim budžetima izdvoje 
više sredstava za osobe sa 
invaliditetom, rekao je Škrbić 
i podsetio nas kako je opština 
Apatin, zahvaljujući Bogićevoj, 
jedna od retkih u Srbiji koja ima 
tradicionalnu manifestaciju 
za osobe sa invaliditetom, a 
u pitanju je ,,Zlatni glas’’ koji 
se već 13 godina uspešno 
održava u Apatinu.

Bogićeva se zahvalila 
Škrbiću na podršci i rekla 
da je ona ovoj svečanosti 
prisustvovala na poziv 
Nacionalne organizacije 
osoba s invaliditetom.

- Međunarodni dan osoba 
sa invaliditetom u Beogradu 
je obeležen za veličanstven 
način. U palati Srbije je bilo 
prisutno 700 osoba sa 
invaliditetom, a samo učešće 
na manifesticiji velikog broja 
udruženja i pokroviteljstvo 
predsednika Republike Srbije 
Aleksandra Vučića dalo je na 
značaju ovakvom jednom 
događaju u smislu podrške 
osobama sa invaliditetom, 
između ostalog je izjavila 
Marija Bogić.

Jelena Kosanović

Pokrajinska sekretarka za 
finansije, Smiljka Jovanović, 
uručila je 74 ugovora 
korisnicima koji su ostvarili 
pravo na bespovratna 
sredstva u okviru drugog 
ovogodišnjeg konkursa 
resornog sekretarijata za 
sufinansiranje projekata koji se 
finansiraju iz fondova Evropske 
unije. Vrednost ovih ugovora 
iznosi 126,8 miliona dinara.

Direktorki Doma za stare i 
penzionere Apatin, Slađani 
Šušnjar, uručen je ugovor 
vredan 1.370.000 dinara 
o dodeli bespovratnih 
sredstava. Sredstva su 
namenjena za potrebe 
učešća u sufinansiranju 
aktivnosti iz projekta 
„Razvoj usluga socijalne 
zaštite u okviru regionalne 
gerontološke mreže“.

Dodela sredstava na 
ovom konkursu ima za cilj 
obezbeđivanje finansijske 

podrške svim korisnicima, 
bilo da je reč o privatnom 
ili javnom sektoru, a koji 
koriste sredstva iz dostupnih 
fondova Evropske unije, 
kako bi se povukla veća 
sredstva na teritoriju AP 
Vojvodine, a njeni korisnici 
ispunili međunarodne 
obaveze Republike Srbije 
prema Evropskoj uniji kao 
donatoru.

U Domu za stare i penzionere 
Apatin u toku su nabavke 
za dogradnju i opremanje 
Gerontološkog kluba, te 
odlazak zaposlenih koji su u 
projektnom timu na edukacije 
u Suboticu, Osijek i Đakovo, 
kao i sprovođenje promotivnih 
aktivnosti.

Takođe, u apatinskom Domu 
sprovodiće se i obuka za 
geronto-negovateljice. 
Projekat će trajati do 
14.07.2019. godine.
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NOVOGODIŠNJE ČESTITKE

JP za
upravljanje putevima,
planiranje i urbanizam

JP za
upravljanje putevima,
planiranje i urbanizam

Svim građanima opstine Apatin
želimo uspešnu
2018. godinu

Svim građanima opštine Apatin
želimo uspešnu
2018. godinu

Грађанима општине Апатин 
желимо срећан Божић и Нову 

2018. годину

Грађанима општине Апатин 
желимо срећан Божић и Нову 

2018. годину

025/ 772 415   025/ 772 345 www.jkpapatin.co.rs

Poštovani građani opštine Apatin,

U ime Opštinske uprave i u svoje lično ime, želim vam 
da predstojeće praznične dane proslavite u zdravlju i 
veselju, okruženi ljubavlju, među najmilijima. 

Timski rad, dobra organizacija i domaćinsko poslovanje 
bili su naši napori da godinu koja je za nama učinimo 
boljom. Kako bismo dokazali snagu ljubavi prema 
opštini u kojoj živimo, kao i poštovanje prema našim 
građanima zbog kojih stvaramo, trudićemo se da u 
2018. godini učinimo mnogo više i mnogo bolje. 

Srećan Božić i Nova 2018. godina svim građanima 
opštine Apatin!

Milan Škrbić, predsednik opštine Apatin
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Prvi Božićni vašar održan u Apatinu

Udruženje Nemaca ,,Adam 
Berenc’’ i Udruženje ljubitelja 
prirorde ,,Franc Špajzer’’, 
uz podršku Turističke 
organizacije opštine Apatin, 
ove godine su uspeli po prvi 
put da organizuju ,,Božićni 
vašar’’.

Iako je prvobitno planirano da 
se vašar održi na platou ispred 
crkve Srce Isusovo, zbog loših 
vremenskih uslova, održan 
je u prostorijama Udruženja 
,,Adam Berenc’’.

Božićni vašar zvanično je 

otvorio Danijel Ajduk, direktor 
Turstičke organizacije 
opštine Apatin, koji je 
kroz svoj pozdravni govor 
potvrdio da će ovakve vrste 
inijacijativa, koje imaju u 
interesu napredak turizma i 
očuvanja starih zanata, uvek 

imati podršku. 

Pred očima 
b r o j n i h 
posetilaca redali 
su se bogato 
o p r e m l j e n i 
štandovi sa 
rukotvorinama, 
r u č n i m 
r a d o v i m a , 
k o l a č i m a 
i  b r o j n i m 
p o k l o n i m a 
koj i  dobro 

dođu baš ovih dana uoči 
praznika. Svoj štand su 
imali i pčelarski proizvodi 
porodične tradicije Hegediša, 
a posetioci su mogli da vide i 
kupe i ručno rađene maštovite 
šalove, kape i rukavice.  

Po reakcijama izlagača, ali i 
posetilaca, ova ideja ima sve 
predispozicije da preraste u 
tradiciju što će mnogo značiti 
građanima, ali i izrađivačima 
unikatnih predmeta i 

originalnih poklona koji će 
na ovaj način promovisati i 
svoj rad. 

Ivan Kovač, ispred Udruženja 
ljubitelja prirode “Franc 
Špajzer”, nije krio zadovoljstvo 
zbog uspešno završenog 
Božićnog vašara.

- Prvi utisci su nam pozitivni. 
Ovaj vašar je ujedno i naša 
podrška za rukotvorine, 
jedinstvene ručno rađene 
poklone, testa, kolače, 
džemove, ukrase za jelke, 

med. Ovo je odličan način 
da neko nekome daruje 
jedinstveni poklon. Ovim 
takođe podržavamo i lokalno 
stavništvo, koje na ovaj način 
mogu barem malo da uvećaju 
kućni budžet, rekao je Kovač.

Marko Lončar

Sombor, Belog Goluba 5   www.vodokanal.co.rs
JKP ,, VODOKANAL’’

Svim građanima opštine Apatin želimo 
srećne predstojeće praznike i uspešnu  novu 

2018. godinu.
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Poznato je da su najveći 
turistički potencijali Apatina  
reka Dunav, specijalni 
rezervat prirode Gornje 
Podunavlje, geotermalni 
izvori, multikulturalnost, 
zaostavština Nemaca, alaska 
tradicija i prepoznatljivost po 
pivu. Međutim, koliko su oni 
iskorišteni?

Predstavnici Turističke 
organizacije  (TO) kažu da 
ulažu mnogo truda, kako bi 
privukli domaće, ali i strane 
posetioce:

- U toku su radovi na 
rekonstrukciji pontona u 
apatinskoj marini, kao i izrada 
projektne dokumentacije 
za rekonstrukciju pristana 
za putničke brodove. Banja 
Junaković poseduje novi, 
potpuno rekonstruisan 
mini wellness centar. 
Održani su i radni sastanci 
s a  p re d s t a v n i c i m a 
Vojvodinašuma, kako bismo 
područje Gornjeg Podunavlja, 
čiji su oni upravljači, učinili 
dostupnijim turistima, ističu 
iz TO.

NOVINE U 2017. PRIVUKLE 
TURISTE

Građani su bili svedoci 
realizovanih projekata, kao 

Apatin ucrtava svoje mesto na turističkoj mapi

što je uređenje plaže, koja 
je privukla veliki broj gostiju.  
Organizovan je prvi  “Deer 
and beer festival”, zatim prvi 
festival rukotvorina “Sunčana 
jesen”, a obeležen je i Dan 
Dunava, na mnogo bolji i 
organizovaniji način.

- Bez lažne skromnosti, u 
ovom smislu moramo da 
pomenemo i Apatinske 
ribarske večeri, koje su probile 
nekoliko rekorda, koje se po 
opštem mišljenju smatraju 
najbolje organizovanim i 
najposećenijim u istoriji, a 
koje su koštale značajno manje 
nego nekoliko prethodnih, 
kažu u TO.

SARADNJA SA 
KOMŠIJAMA

Sarađuje se i sa drugim 
organizacijama,  prvenstveno 
iz Zapadnobačkog okruga. 
Prave se zajednički planovi za 
sajamske nastupe, razmenjuju 
se  dostupni resursi i čine 
se  organizacione usluge i 
ustupci.

 - Baš smo trenutno u procesu 
formiranja zajedničkog 
kalendara manifestacija 
za sve četiri  opštine/grada 
(Apatin, Sombor, Odžaci, 
Kula), kako ne bi dolazilo do 

preklapanja velikih, bitnih 
i sličnih događaja. Iz istog 
razloga se rodila ideja i o 
centralnom obeležavanju 
novogodišnjih praznika, 
gde bi svake godine drugo 
mesto bilo domaćin. 
Na taj način se 
štede resursi, 
ne  stvara 
bespotrebna 
konkurencija, 
a  s v a k i 
domaćin ima 
veći i bolji 
događaj, nego 
što je to inače 
slučaj. Tako će 
ove godine centralni 
doček Nove godine biti u 
Somboru, dok će se proslava 
Pravoslavne nove godine 
održati u Apatinu, rekli su 
u Turističkoj organizaciji.

U 2018. JOŠ VEĆA 
OČEKIVANJA

U TO ističu da je plan za 
2018. godinu da se održi 

visok kvalitet postojećih 
manifestacija, koje se 
tradicionlno održavaju, da se 
novoformirane manifestacije 
podgnu  na viši nivo, a bitna 
stavka je i da se nastavi 

kontinuitet unapređenja 
promocije, kako bi se 

došlo do novih tržišta 
i ciljnih grupa.

- Ipak, najbitnije 
je da se radi 
na formiranju 
k o n k r e t n i h 

t u r i s t i č k i h 
p r o i z v o d a  i 

aranžmana koji 
povezuju turističke 

subjekte naše opštine i 
okolnih opština. Opština 
Apatin je proglašena 
područjem rezervata biosfere 
Bačko podunavlje, i to se u 
2018. godini mora početi 
koristiti, zaključuju u TO. 

Aleksandra Kekić

Novine iz 2017. 
godine privukle su 

mnogobrojne turiste, 
a istim tempom će se 

nastaviti i u 2018. godini, 
najavljuju u Turističkoj 

organizaciji.
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U subotu u Apatinu 1. Festival zanatskog piva

U organizaciji Udruženja 
građana ,,Moj Apatin’’, u 
subutu, 23. decembra, sa 
početkom od 18 sati, u 
svečanoj sali ,,Čović still’’, 
održaće se Prvi festival 
zanatskog piva u Apatinu. 
Organizatori su, pored 
degustacije kraft piva,  
pripremili i zabavni program, 
u okviru kog će posetioce 
zabavljati bend “Liga izuzetnih 
džentlmena”, a podršku će 
im pružiti i lokalni DJ-jevi. 
Ljubitelji piva će imaće priliku 
probati piva iz proizvodnje 
sedam kraft pivara. U pitanju 

su: Carstvo piva iz Novog 
Sada, Beerokrate, takođe 
iz Novog Sada, Ravangrad 
iz Sombora,  Kabinet 
iz Sopota,  Dogma iz 
Beograda, Dilemma iz Pančeva 
i 3beer iz Novog Sada. Ulaz 
na festival je besplatan.

Povodom ove manifestacije 
održana je konferencija za 
novinare, a na kojoj je govorio 
Vladimir Simin, predsednik 
UG ,,Moj Apatin’’.

- Ideja je bila da to bude prva 
akcija udruženja kojom bi se 
predstavili građanima opštine 

Apatin. Smatramo da je Apatin 
grad piva, ali da se na tom 
polju veoma malo radilo, pa je 
ovaj festival korak napred ka 
promociji Apatina kao takvog. 
Ovim putem bih pozvao sve 
građane apatinske opštine 
da dođu u subotu i da se 
dobro zabave, rekao je Simin.

Udruženje građana ,,Moj 
Apatin’’ neformalno postiji oko 
10 godina, a aktivno je počelo 
da radi u poslednjih nekoliko 
meseci. Od Simina saznajemo 
da su neki od ranijih članova i 
danas aktivno uključeni u rad 
udruženja, da ima novih, kao 
i da je svaki dobronameran 
čovek sa novom idejom uvek 
dobrodošao.

-Ovo udruženje je iza sebe 
imalo nekoliko veoma dobrih 
akcija, ali je pre nekoliko godina 
prestalo sa radom. Želeli 
smo da ponovo pokrenemo 
celu priču i da pokušamo da 
pružimo nešto više Apatinu 
i ljudima koji žive u njemu. 

Sastav udruženja je vrlo šarolik, 
rekao je Vladimir i dodao da 
su neki od prioritetnih ciljeva 
rada udruženja održivi razvoj 
lokalne zajednice, razvijanje 
turističkih potencijala, 
razvi janje kulturnih 
potencijala, humanitarne 
akcije, omladinski rad i slično.

-Trudićemo se da budemo 
generator dobrih stvari u 
Apatinu. Letos smo mogli 
da vidimo neke pomake, tipa 
organizovanja Deer and Beer 
festivala, uređenja gradske 
plaže i drugo. Pokušaćemo, 
kao nevladin sektor, da širimo 
priču sa svojim inicijativama, 
zaključio je Vladimir Simin. 

Jelena Kosanović

AKTUELNOSTI
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Слава на висини Богу, а на 
земљи мир међу људима, 
добра воља!        

Драга браћо и сестре ову 
песму пре већ више од две 
хиљаде година певали су 
анђели објављујући рођење 
Богомладенца Христа. У њој 
крије се основна порука будуће 
Спаситељеве мисије на Земљи, 
а то је помирење са Богом и 
међу људима. Мир који нам 
Божић доноси није од овога 
света, него је дар Божији, 
отуда није случајно да су наши 
преци честитање овог празника 
називали мирбожење. Син 
Божији постаје Син Човечији, 
један од нас, да би обожио 
људску природу и подарио 
нам вечни живот. Христово 
рођење прва је новина под 
капом небеском, догађај којим 
се мења ток историје. До тада 

све наде покољења старог света 
ишчекивале су појаву Месије- 
Спаситеља, а од овог момента 
Божија иницијатива у свету 
постаје директна. ,,С нама је 
Бог, разумите народи”, кличе 
старозаветни пророк. Велики 
дар на земљи задобисмо, 
целокупна творевина учествује 
слици Рођења Христовог. 
Небо приноси звезду, ангели 
песму, земља пећину, пустиња 
јасле, пастири чудо, мудраци 
дарове, а ми Матер Дјеву. Од 
ове радости нема веће и зато 
не случајно Његош каже: ,, 
Нема дана без очињег вида, 
нити љепше славе од Божића.”      
Божић је пре свега црквени 
празник, који се прославља у 
светом храму. Не дозволимо 
да суштину празника, који се 
одвија на Светој Литургији 
заменимо обичајима, који 
треба да буду само наставак 
онога што смо започели у 
Цркви. Саберимо се с тога у 
дом Његов из кога ћемо понети 
благослов за себе и своје 
укућане. Живимо у тешким 
временима у којима је улазак 
Бога у историју потребнији 
него икад. Отворимо шталице 

својих срца, да би се Христос и у 
нама могао родити и загрејати 
охладнелост у нашу. Празнујући 
овај велики празник сетимо се 
оних који су у потреби, којима је 
наша помоћ и утеха неопходна. 
Похитајмо ка њима, јер чинећи 
добро људима, Богу чинимо. 
Не смемо остати неосетљиви 
према ближњима, јер пун сто 

RADUJTE SE U GOSPODINU
( Fil 4, 4-7 )
Radujte se u Gospodinu 
uvijek! Ponavljam: radujte se!
Blagost vaša neka je znana 
svim ljudima! Gospodin je 
blizu!
Ne budite zabrinuti ni za što, 
nego u svemu - molitvom i 
prošnjom, sa zahvaljivanjem 
- očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog 
razuma čuvat će srca vaša 
i vaše misli u Kristu Isusu.
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN 
BOŽIĆ I SVAKI BOŽJI 
BLAGOSLOV U NOVOJ 
GODINI ŽELI VAM 
F R O H E  U N D 
G N A D E N R E I C H E S 

не чини Божић, већ несебично 
даривање. Честитајући  свима 
овај светли празник, ми 
апатински свештеници,молимо 
Богомладенца да низведе на 
све свој благослов и подари 
радости и успеха. Мир Божији- 
Христос се роди!                   

свештеник Младен Глушац

WEIHNACHTSFESST UND 
GESEGNETES NEUES JAHR 
WÜNSCHT EUCH  
BOLDOG KARÁCSONY ÉS 
ISTEN ÁLDÁST  KÍVÁNOK 
MINDENKINEK AZ ÚJ 
ESZTENDÖBEN!

Jakob Pfajfer
župnik naddekan podunavski

BOŽIĆNE ČESTITKE



21.12.2017.str. 13

www.025info.rs

DRUŠTVO

,,Panonske dobre vile” 
obradovale meštane 

Prigrevice poklon paketima

Udruženje žena “Panonske dobre vile” iz Prigrevice, 
povodom predstojećih praznika, organizovalo je akciju u 
kojoj su obradovale meštane Prigrevice poklon paketima. 

Članice Udruženja žena “Panonske dobre vile” bave se 
različitim tehnikama ručnog rada, kao što su heklanje, vez, 
štrikanje, šivenje, zatim slikanjem na tekstilu i staklu, rade 
dekupaž sitnih formata, ali i restauraciju krupnijih komada 
nameštaja. Jedna od aktivnosti u predhodne dve godine 
bila je i ručna izrada bio sapuna, a koje su članice udruženja 
podelile svojim prijateljima i komšijama.

U prostorijama udruženja, članice su delile pakete koji su 
se sastojali od ulja, čajeva za zimske dane, destilovane 
vode i već pomenutih domaćih ručno rađenih sapuna 
koje su same izrađivale  na radionicama. 
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OGLASI

Prodaje se extra sređen dvosoban stan, površine 
63 m2 u Apatinu, zgrada S-6, III sprat, uknjižen 

1/1. Stan je odmah useljiv.
Kontakt telefon: 064/ 40 57 769

Prodajem povoljno 5 jutara zemlje u Svilojevu. 
Cena 2000 evra po jutru.

Kontakt telefon:  064/ 42 61 268
Prodajem kreč, krovnu foliju i staru ciglu.

Kontakt telefon: 063/ 19 34 929

Menjam kuću u Svilojevu za stan u Apatinu.
Kontakt telefon: 062/ 20 28 49

      

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за стамбено-комуналну делатност,
заштиту животне средине, урбанизам,

грађевинске и имовинско-правне послове
Број предмета: 350-37/2017-IV/02

Датум: 14.12.2017. године
Апатин, Српских владара 29

 На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 
83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник 
РС“, број: 64/2015) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта (‘’Службени гласник РС’’, 
број 43/2010), Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-
правне послове општинске управа општине Апатин 

о г л а ш а в а

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк 

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ: 2477 КО АПАТИН 

Обавештава се јавност де ће се ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА П+2+Пк , НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ: 2477 КО АПАТИН, којег је за потребе инвеститора Јелене Штиковац из Апатина, ул. 
Ђуре Јакшића 20, израдило Пројектни биро за пројектовање и инжењеринг „ЕПОС“, са седиштем у Апатину, ул. Железничка 
бб (одговорни пројектант: Синиша Миличић, дипл.инг.арх. са бројем лиценце: 300 А771 04), под бројем УП-08/17 од Августа 
2017. године, одржати у трајању од 7 дана и то у периоду од 21.12.2017. године до 28.12.2017. године. 

У том периоду, од 21.12.2017. године до 28.12.2017. године, сви заинтересовани У ВРЕМЕНУ ОД 8 ДО 13 САТИ,  У 
ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ У УЛ.СРЕДЊА БР. 2А У АПАТИНУ, ПРВИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 4 (просторија Одељења за стамбено-
комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове), могу извршити увид 
у предметни УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2+Пк , НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ: 
2477 КО АПАТИН.

Заинтересована лица све ближе информације и усмена објашњења у вези урбанистичког пројекта могу добити у истој 
канцеларији бр. 4 од радника Одељења за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 
и имовинско правне послове , саветника за урбанизам, Небојше Угарковића, Мастер.арх. 

Заинтересована лица своје евентуалне примедбе и сугестије на пројекат, искључиво у писменој форми, у наведеном року 
могу доставити надлежном органу преко пријемне канцеларије Општинске управе општине Апатин у ул. С. Владара бр.29 . 

           За: РУКОВОДИОЦА   ОДЕЉЕЊА

Синиша Јовановић дипл.инж.грађ.
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POMENI

  

Prošle su tri godine, 
a tuga za tobom ne 

prestaje. Utehe nema, 
zaborav ne postoji, za 
mene postoje samo 

suze, tuga i neizbrisiv 
bol. Dok god živim, ti ćeš 

živeti sa mnom.

Tvoja supruga Smilja

Vreme prolazi ali ne 
i sećanje na tebe. 

Uvek se rado sećamo 
tvog lika i čuvamo 

uspomenu na tebe.

Porodica Ćulibrk i 
Bursać

Živojin
Žika VasićDragomir Ćulibrk

Dana 27. decembra 
navršava se tri godine od 

smrti mog supruga

Dana 24.12.2017. 
navršava se 10 punih 
godina od kad nije sa 

nama naš dragi 

1944. - 2017.1947. - 2007.

Ožalošćena porodica

Budimir Šainović
2010. - 2017.

Sa ljubavlju čuvamo te od 
zaborava.

Tvoji najmiliji sinovi Peđa i Nešo i braća

Smilji Šijan
20.12.2012. - 20.12.2017.

Mnogo je lepih uspomena da te večno 
pamtimo, da o tebi s ponosom pričamo i da 

te nikad ne zaboravimo

Sedmogodišnji pomen Petogodišnji pomen

Sećanje

Tanja Beslać
28.01.1980.

Milica Beslać
15.03.2001.

12.11.2017.

Kažu vreme prolazi. Ni vreme, ni 
sudbina nas ne mogu razdvojiti. 
Vi ćete  uvek biti u našim srcima, 
u svakom našem pogledu i 

svakoj našoj reжжči.

Ožalošćeni

Suprug i otac Jovo, sin i brat Nenad, 
majka i baka Katica, baka i prabaka 
Ana, svekrva i baka Milka, dever i 
stric Nenad sa porodicom, dever 
i stric Dragi sa porodicom, zaova i 
tetka Zorica sa porodicom, zaova 
i tetka Dušanka i Zorica, svekar i 
deda Dušan i ostala mnogobrojna 

rodbina.

 

Tvoji najmiliji

Sa tugom i poštovanjem čuvamo uspomenu na 
tebe. Uvek si u našim srcima i mislima.

Jedanaestogodišnji pomen

Milenko Prekodravac
1954. - 2006.
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KULTURA

Godišnji koncerti Kulturno 
umetničkih društava opštine 

Apatin

Decembar u galeriji 
„Meander“

KUD „PRIGREVICA“

Kraj godine za folklornu zajednicu znači samo jedno – 
organizovanje godišnjeg koncerta, gde prisutnoj publici 
prikažu ono šta su naučili tokom protekle godine. 

Shodno tome, Kulturno umetničko društvo „Prigrevica“ 
u Domu kulture u Prigrevici održalo je godišnji koncert. 
Publika je puna dva sata mogla da uživa u spletu srpskih 
igara i pesama. Koncert je otvorio Folklorni ansambl “Vila” 
iz Novog Sada, koji su bili gosti na ovom koncertu. 

Za pevački deo koncerta pobrinuli su se: ženska lička 
pevačka grupa, ženska banijska pevačka grupa, muška 
banijska pevačka grupa, kao i dobro poznata pevačka 
grupa “Krila Lazarice”. 

Da bi se potrudili da publici predstave što raznovrsniji 
program, deo izvođačkog sastava FA “Vila” izveo je za 
Prigrevčane čak sedam koreografija. 

GKUD „DUNAV“

U velikoj sali Doma kulture u Apatinu, pred velikim brojem 
posetilaca, održan je I godišnji koncert Gradskog kulturno 
umetničnog društva “Dunav” iz Apatina, pod nazivom “Veseli 
se kućni domaćine“.

Na samom početku koncerta goste je pozdravila Đurđica 
Bursać, rukovodilac programskog saveta GKUD-a “Dunav”.

- Pravo je zadovoljstvo videti ovako punu salu. Nadam se 
da će vam ruke brideti od aplauza. Iskreno se nadam da 
ćete uživati u programu koji smo spremili za vas.

Tokom sat i po` vremena koliko je trajao program, prisutnoj 
publici predstavili su se sve folklorne i pevačke sekcije 
GKUD-a “Dunav” i show dance grupe. 

Kao i svake godine, tako i ove, članovi GKUD-a spremili su i 
jednu premijeru. Ovaj put, to su bile Vlaške igre iz Kobišnice, 
čijim je izvođenjem koncert završen.  

IZLOŽBA KORISNIKA DNEVNOG BORAVKA

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom pred 
velikim brojem posetilaca, u galeriji “Meander” otvorena 
je izložba korisnika Dnevnog boravka za osobe sa fizičkim 
invaliditetom i intelektualnim teškoćama. Na izložbi su se 
mogli videti crteži, stripovi, radovi od papira kao i nakit od 
raznih prirodnih i veštačkih materijala. 

Jovana Momčilović, diplomirani vajar, na samom otvaranju 
izložbe čestitala je korisnicima Dnevnog boravka na izuzetnoj 
postavci.

Ispred Centra za socijalni rad, 
prisutnima se obratio Ljubomir 
Sučević, koji se zahvalio Umetičkom 
savetu galerije “Meander” i  dodao 
da su radovi plod onoga što je 
urađeno proteklih godinu dana. 

Izložba Dnevnog boravka za osobe 
sa fizičkim invaliditetom i fizičkim 
poteškoćama uvrštena je u godišnji 
program galerije. 

U TOKU IZLOŽBA RADOVA LIKOVNOG SIMPOZIJUMA 
„VUKADINOVIĆ“

Nakon izložbe Dnevnog boravka, u galeriji “Meander” otvorena 
je izložba radova Likovnog simpozijuma “Vukadinović”. Svi 
ljubitelji umetnosti do 26. januara mogu da uživaju u 21 
izloženom radu, što predstavlja samo deo radova koji je 
nastao tokom nekoliko godina na simpozijumu. Tematika 
ovih dela je različita, pa se mogu videti porteti, figuracije, 
pejzaži, a koji su nastali tehnikama kao što su ulje na platnu, 
akril na platnu i kombinacijom tehnika. 

Đorđe Vukadinović, autor 
izložbe, tokom svog obraćanje 
pristunima napomenuo je da 
je Likovni simpozijum osnovan 
2013. godine i da je u proteklom 
periodu održano je šest saziva. 
Tri su održana u Crnoj Gori, a 
tri u Srbiji.

- Simpozijum je međunarodnog 
karaktera, kroz koji je do sada 
prošlo preko 70 eminentnih umetnika iz Srbije, Crne Gore, 
Rusije, Belorusije i Slovačke. Novi simpozijum planiramo 
već sledeće godine u martu mesecu na Zlatiboru, gde će 
sigurno biti i slikari iz Turske. Autori čiji su radovi predstavljeni 
na izložbi su vrhunska imena srpskog, crnogorskog i ruskog 
slikarstva. 
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DRUŠTVO

Radionicu u Sonti organizirala 
je Lokalna akciona grupa 
“Dunavski Biser”, u sklopu 
projekta “Zajedno, dijalogom 
do razvoja” koji pored 
programa unapređenja 
poljoprivrednog razvoja ima 
za cilj informinje i edukaciju 
poljoprivrednih proizvođača o 
aktivnostima Lokalne akcione 
grupe, IPARD programu i 
fondovima kao alternativnom 
izvoru financiranja.

Prisutnost od oko 30 
poljoprivrednih proizvođača 
iz Sonte najbolja je potvrda 
opravdanosti održavanja 
ovakvih predavanja. 

Dr Goran Jaćimović, vanredni 
profesor sa Poljoprivrednog 
fakulteta iz Novog Sada, 

U Sonti održana radionica u 
okviru projekta LAG-a

A Területfejlesztési Tartományi 
Titkárság, valamint a régiók 
közötti együttműködés és a 
helyi önkormányzat regionális 
titkársága jóváhagyta 
az Apatin község helyi 
akciócsoportjának programját, 
a Helyi akciócsoport első 
pályázatát .A pályázat 
témája a civil-, a magán- 
és az állami szektor közötti 
együttműködés serkentése, 
amelynek összege körülbelül 
150.000,00 dinár, melyből  
körülbelül 50.000,00 dinárt 
Apatin község biztosítana 
,mint a Helyi akciócsoport 
tagja.

A pályázat öt helyen lett 
ismertetve, közöttük 
Kupuszinán.

K u r u c  R e n á t a , 
projektmenedzser és 
a helyi akciócsoport 
koordinátora elmondta, 
hogy  nagyon örül a 
helyiek  nagyszámú 
részvételének. 

-  Az előadáson 
harmincan voltak jelen, 
ami bizonyítja a nagy az 
érdeklődést a program 
iránt.A következő 
előadás témája a 
növénytermesztés, 
ahol beszélni fogunk 
a Helyi akciócsoportról, 
és mindenről ami az 
akciócsoport megalakításával 
kapcsolatos, valamint a 
helyi területfejlesztési alap 
céljairól is.Ismertetni fogjuk 
a civil szektor munkáját és az 
IPARD  Uniós előcsatlakozási 
pályázatokat.A pályázatok 

Különleges érdeklődéssel 
fogadták Kupuszinán a Helyi 

akciócsoport műhelyét 

m e g j e l e n é s e  u t á n 
felkeressük az érdekelteket 
és a lehetőségeink szerint 
tanácsokkal látjuk el őket.Ily 
módon tudunk segítségükre 
lenni - mondta Kuruc.

Az előadás fő célja a 
kupuszini mezőgazdasági 
termelők értesítése a helyi 
akciócsoport műhelyéről, 
tevékenységeiről, valamint az 
IPARD  Uniós előcstlakozási 
pályázatokról, mint a  
mezőgazdasági fejlődés 
előmozdítására irányuló 
alternatív finanszírozási 
forrás.

Az Újvidéki Mezőgazdasági 
Egyetem, Mezőgazdasági és 
Növényvédelmi Tanszékéről 
Dragana Laktović, kiemelte 

mennyire elégedett, hogy 
Vajdaság ezen részeire 
látogathat.

- A Mezőgazdasági Egyetem 
, mint az államilag felelős 
intézmény igyekszik segíteni 
a termelőket abban, hogy 
az egyetemeken tanított 

dolgokat sikeressen átültessék 
a gyakorlatba.

Nincs mindenkinek alkalma 
arra, hogy részt vegyen a 
nagyvárosokban és az 
egyetemeken rendezett 
előadásokon, ezért az ilyen 
helyi előadások nyújthatnak 
igazán segítséget  a 
mezőgazdasági termelőknek.
Tanácsokkal látjuk el őket a 
nagyobb terméshozamok 
elérésére és felhívjuk a 
figyelmüket a termesztésben  
jelentkező hibákról, mondta   
Dragana Laktović.

Az érdeklődő mezőgazdasági 
termelőknek az előadás 
mellett olyan példákat 
is bemutattak, ahol az 
előadáson hallottakat 
már a gyakorlatban 
is jó eredményekkel 
alkalmazzák.Ezekről Nikola 

Dobrijević a Sontai „CEKOS” 
igazgatótanácsának elnöke 
beszélt.

Annak ellenére, hogy az 
Apatini  Helyi akciócsoport 
nemrég alakult, könnyen 
felismerhető.

S r đ a n  G r b i ć  a 
He ly i  a kc i ó c s o p o r t  
igazgatótanácsának elnöke 
elmondta, hogy elégedett az 
apatini község lakosságának 
a Helyi akciócsoport  iránti 
érdeklődésével.Hozzátette, 
hogy a civil szféra  a leginkább 
érdekelt, de folyamatban van 
olyan pályázatok tervezeteinek 
begyűjtése, amely után a 
helyi területfejlesztési alap 
eddig kitűzött céljai lassan 
a végükhöz érhetnek.

Jelena Kosanović

Fordította: Ibojka Guzsvány

sa Departmana 
za ratarstvo i 
povrtarstvo održao 
je poljoprivrednim 
proizvođačima iz 
Sonte stručno 
predavanje o 
proizvodnji pšenice.

Kao najveći problem 
u proizvodnji stranih 
žita dr Jaćimović 
je naveo variranje 

prinosa. Prema njegovim 
riječima razlog visokih variranja 
su klimatske promjene, 
koje zahvataju region Srbije 
i koje pričinjavaju največu 
štetu poljoprivrednim 
proizvođačima. On je 
okupljenim poljoprivrednicima 
preporučio agrotehničke 
mjere s kojima mogu voditi 
uspješnu proizvodnju ove 
iznimno bitne kulture.

Jaćimović je,  pored 
agrotehničkih mjera – 
obrade, đubrenja, izbora 
sortimenta i zaštita bilja 
govorio i štetnosti uklanjanja 
žetvenih ostataka ili njihovog 
paljenja na oranicama.

Tekst na hrvatski prevela: 
Dragana Zlatar Silađev
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Prvenstvo Srbije u sprint kuglanju

“Državna” bronza za Bosića
OŠ “Žarko Zrenjanin” ima šampionke:

Odbojkašice najbolje u 
regionu

SPORT

Milorad Bosić kuglaš Apatina 
je osvojio bronzanu medalju 
na pojedinačnom prvenstvu 
države u sprintu održanom 
u kuglani na Banjici. Bio je 
ovo drugi nastup 16 najboljih 
sprintera Srbije. Medju 
osam najbolje plasiranih sa 
vojvodjanskih kvalifikacija su 
se našla čak tri Apatinca, otac i 
sin Djordje i Strahinja Jovanić, 
kao i Milorad Bosić. Zbog 
povrede Jovanić stariji nije 
hteo da rizikuje pa je predao 
meč, ali su zato ostala dvojica 
osvetlali obraz apatinskog 
kuglanja i potvrdili dobru 
formu koju moraju da očuvaju 

Odbojkašice OŠ “Žarko 
Zrenjanin” iz Apatina su na 
okružnom takmičenju u 
odbojci  održanom u Kuli  
ubedljivo osvojile prvo mesto I 
postale najbolja ekipa osnovnih 
škola Zapadnobačkog 
okruga. Poslednjih osam 
godina odbojkašice OŠ “Žarko 
Zrenjanin” iz Apatina su igrale 
u finalu ovog prvenstva. 
Ovim trijumfom talentovane 
Apatinke su obezbedile 
plasman  na finalni  turnir 
Vojvodine  koji  će biti održan 
u Subotici krajem januara. 
Najbolji tim iz Subotice će 
izboriti plasman na prvenstvo 
Srbije koje će biti održano 
u Prijepolju od 20 do 22 
februara.  Osvajanjem prvog 
mesta u Kuli odbojkašice OŠ 
“Žarko Zrenjanin” iz Apatina 
su se plasirale i  na SOŠOV ( 
Sportska olimpijada školske 
omladine Vojvodine) koja će 
biti održana  u Novom Sadu od 
10 do 13 maja naredne godine. 

Titula najboljeg školskog 
tima u okrugu je plod rada 
sa ekipom profesora fizičkog 
vaspitanja Miše Ćosića, i 
trenera Miloša Popovića:- 
U poslednjih osam godina 
OŠ „Žarko Zrenjanin“ je 
bila prva na opštinskom 
takmičenju i igrala u finalu 
okruga.To je pokazatelj 
jednog kontinuiteta i dobrog 
rada. OK Apatin ima odličnu 
saradnju sa OŠ „Žarko 
Zrenjanin“ i profesorima 
fizičkog vaspitanja i plod te 
saradnje je rezultat postignut 
u proteklih desetak godina 
i više stotina devojčica koje 
su izrazile želju da treniraju 
odbojku, istakao je Miloš 
Popović . Najveći uspeh 
odbojkašice apatinske škole 
su postigle 2014 godine kad su 
postale prvaci Vojvodine i 2015 
godine kad su na državnom 
prvenstvu, koje je održano 
na Brzeći  osvojile 4.mesto 
u Srbiji.

do nastavka 
ligaške trke 
za Superligu. 
Perspektivni 
S t r a h i n j a 
Jovanić je u 
uzbudljivom 
meču poražen 
od Lainščaka 
i šampionat 
je završio na 
petom mestu. 
Milorad Bosić 

je i na ovom prvenstvu 
nastavio niz sjajnih igara u 
sezoni. U preciznoj  završnici 
on je bio bolji od Apatinca 
u redovima Crvene zvezde 
Nemanje Balaća i stigao 
do polufinala gde je sa 2:1 u 
setovima izgubio od novog 
prvaka države Bojana Kličarića. 
Sam plasman u polufinale 
mu je doneo medalju koja 
ima velik značaj i za klub. 
Medalje najboljima je uručio 
Đordje Jovanić, član Upravnog 
odbora Kuglaškog saveza 
Srbije.

Miodrag Baćanov

Ekipa košarke u kolicima 
apatinskog „Dunava“ je 
proteklog vikenda nastupila 
na turniru održanom u Bijeljini 
povodom 10. decembra, 
međunarodnog dana ljudskih 
prava. Pored Apatinaca, i 
domaćina KKK Bijeljina, 
nastupio je i KKK „Singidunum“ 
iz Beograda. Ekipe su odigrale 

Košarka u kolicima

“Dunavci” drugi u Bijeljini

KONAČNI PLASMAN 

1.BIJELJINA 2.DUNAV 3. SINGIDUNUM

turnir svako sa svakim, 
i postignuti su sledeći 
rezultati:  Bijeljina- Dunav 
65: 48, Dunav - Singidunum   
51: 49, Bijeljina- Singidunum 
53: 39

Pehar za učešće i plasman u 
ime apatinskog tima je primio 
kapiten Goran Vezmar.
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Sreten Vilotić novi trener 
“Bratstva”

SPORT

Jesenji deo prvenstva u 
Srpskoj fudbalskoj ligi tek što 
je završen, a u prigrevačkom 
“Bratstvu” već „sklapaju 
kockice“ za berićetnije proleće. 
Da kockice budu sklopljene 
na opšte zadovoljstvo najveću 
obavezu u ovom trenutku 
ima Sreten Vilotić novi šef 

stručnog štaba. Tek je prvi 
dan na ovom poslu, a brzo 
će 25.januar kad počinju 
pripreme.- Iz kluba je po 
završetku sezone otišlo skoro 
pola tima i to osvežavanje 
igračkog kadra koje nam 
predstoji može biti i naš 
najveći adut u prolećnom 

delu prvenstva, ističe Vilotić 
navodeći da će šansa biti 
pružena mladjim igračima, 
kao i fudbalerima koji su  
ponikli na terenima apatinske 
opštine. Jesenji prvak „Bečej“ 
zasluženo će prezimiti na 
prvom mestu sa prednošću 
od 15 bodova u odnosu na 
petoplasirano „Bratstvo“, što 
novog trenera Prigrevčana u 
ovom trenutku ne zabrinjava. 
– Naš klub nikad nije gledao 
„u tudje dvorište“ već se sa 
puno poverenja oslanjao 
na sopstvenu organizaciju 
i igre svojih igrača. Tako 
će biti i sada. Želimo da 
korektnom i lepršavom igrom 
prepoznatljivom za „Bratstvo“ 
u svakoj utakmici idemo na 
pobedu, a na taj način korak 
po korak bi bili i sve bliže 
samom vrhu, kaže popularni 
Jele. U ove planove se uklapa 
i povoljan raspored u nastavku 
prvenstva jer svi timovi koji su 
trenutno ispred Prigrevčana 

Pikadisti osvojili kup Srbije

Članovi apatinskog Pikado 
kluba „Junaković“ ostvarili su 
značajan uspeh osvajanjem 
pobedničkog pehara u finalu 
Kupa Srbije koji je održan u 
Novim Banovcima. Ovaj uspeh 
na kraju kalendarske godine 
dobija još više na značaju uz 
podatak da je u Banovcima 
nastupilo 12 klubova 
Srbije, a Apatinci su svoju 
dugogodišnju dominaciju 
potvrdili ubedljivom pobedom 
sa čak 51 poenom više od 

drugoplasiranog Spartaka.

Ono što je značajno za 
apatinski klub je nastup 
Bobana Plavšića koji je u 
odlučujućim trenutcima 
pokazao najviše smirenosti 
i preciznosti i praktično doneo 
pobedu Apatincima, pri 
čemu se nametnuokao pravi 
naslednik Olivera Ferenca 
najboljeg igrača Srbije. W

Za PK „Junaković“ su u 
finalu kupa nastupili Boban 
Plavšić, Robert Vlošak, 
Dejan Kovačević i Oliver 
Ferenc koji je prvi i podigao 
pobednički pehar. Ovo je već 
treći osvojeni kup države 
za apatinske pikadiste što 
ih svrstava u red najboljih 
klubova Srbije.

na proleće dolaze na stadion 
kraj železničke pruge. – Ima 
dosta vremena da na miru 
odradimo sve planirane 
pripremne radnje što mora 
doneti rezultat, a na opšte 

zadovoljstvo verne publike 
koja je uz nas u svakom 
trenutku, završava Sreten 
Jele Vilotić novi kormilar 
prigrevačkog broda.

M. Baćanov




