
BROJ 3566, APRIL 2016. 1VELIKA SRBIJA

APATIN, APRIL 2016. GODINE
GODINA XXVII BROJ 3566  

NOVINE SRPSKE RADIKALNE STRANKE
BESPLATAN PRIMERAK

I
S

S
N

 1
4
5
2
-9

1
6
5

������� ���������� ������
������ ��������� �������
�� ������ ������� ������



2 VELIKA SRBIJA BROJ 3566, APRIL 2016.

ИН�ФРА�СТРУК�ТУ�РА

– На ста ви ће мо за по че те про јек те из град ње лу ке у Апа ти -
ну и ин фра струк тур ног опре ма ња при вред не зо не РТЦ-а у
Апа ти ну 

– За по че ће мо про јек те пре чи шћа ва ња от пад них во да у
Апа ти ну (при кључ ци Сви ло је во, При гре ви ца, ба ња Ју на ко вић
и Ку пу си на) и у Сон ти

– За све ве ли ке ин фра струк тур не про јек те вред не пре ко
100.000.000 ди на ра на пра ви ће мо стра те ги ју фи нан си ра ња на
ви шим ни во и ма вла сти или из европ ских фон до ва, уз уче шће
оп шти не Апа тин до 30% 

– Сва ке го ди не ће мо ре кон стру и са ти по 3 ки ло ме тра оп -
штин ских пу те ва или ули ца у на се ље ним ме сти ма ( ул. Ву ка
Ка ра џи ћа у Сон ти, Апа тин ски и Ста пар ски пут у При гре ви ци,
Сом бор ска ули ца у Ку пу си ни, не ас фал ти ра не ули це у Сви ло -
је ву, тро то ар у Ман ди нов ци ма, ули це у Апа ти ну, и сл.) 

– Из гра ди ће мо сле де ће ули це у Апа ти ну: део ул. Ма јо ра Те -
пи ћа, Бе о град ске, За гре бач ке, Же ле знич ке, ул. Ју ке Ко ла ка, као
и де ло ве ули ца у ром ском на се љу 

– По бољ ша ће мо ка па ци те те ат мос фер ске ка на ли за ци је у
Апа ти ну на про бле ма тич ним де ло ви ма мре же и про на ћи мо -
дел за ње но одр жа ва ње 

– Ре кон стру и са ће мо и из гра ди ти сва ке го ди не 3 км би ци -
кли стич ких ста за у оп шти ни Апа тин 

– Сто про цент но ће мо по ве ћа ти сред ства за ре кон струк ци -
ју тро то а ра ка ко би смо то ком сле де ће 4 го ди не ре ши ли ве ћи
део про бле ма са тро то а ри ма у Апа ти ну и окол ним на се ље -
ним ме сти ма 

– По ве ћа ће мо из два ја ње фи нан сиј ских сред ста ва за одр жа -
ва ње јав не ра све те, зе ле ни ла, пу те ва и хи ги је не гра да, са по -
себ ним освр том на пе шач ке зо не и Трг Ни ко ле Те сле 

– За вр ши ће мо фе кал ну ка на ли за ци ју у ром ском на се љу у
Апа ти ну и на ста ви ти из град њу ка на ли за ци о не мре же у на се -
ље ним ме сти ма, уз по че так из град ње ре ги о нал не фе кал не ка -
на ли за ци је и пре чи ста ча от пад них во да 

– Ре кон стру и са ће мо део ули це Шан до ра Пе те фи ја (ста ра
пи ја ца): ко ло во зе, тро то а ре и на пра ви ти пар кинг ме ста 

– Из гра ди ће мо пут При гре ви ца – Сви ло је во ( ра ди по ве зи -
ва ња на се ље них ме ста, у бли зи ни се на ла зи по љо при вред но

зе мљи ште пред ви ђе но за ин ду стриј ску зо ну), за тим пут Ку пу -
си на – Мо но штор 

– Из гра ди ће мо пар кинг ме ста у ужем цен тру Апа ти на ( пи -
ја ца, ул. Срп ских вла да ра – од ул. Сред ње до Мар ка Оре шко -
ви ћа, дво ри ште оп штин ске упра ве) 

– Из гра ди ће мо стуб ну тра фо ста ни цу код “Бе ле ло зе” за по -
тре бе ма ни фе ста ци је “Мо то-су срет” у Апа ти ну 

ПРИ�ВРЕ�ДА�

– На ста ви ће мо са опре ма њем при вред них зо на у Апа ти ну
и са из град њом ми ни-при вред них зо на у на се ље ним ме сти ма

– По мо ћи ће мо фор ми ра ње и рад удру же ња за на тли ја, по -
вр та ра, ра та ра, сто ча ра, во ћа ра дру гих де лат но сти 

– По ма га ће мо тим удру же њи ма у ор га ни зо ва њу и одр жа ва -
њу пре да ва ња и се ми на ра за уна пре ђе ње де лат но сти 

– Део сред ста ва (3% из бу џе та) Оп шти не Апа тин из два ја -
ће мо за уче шће у по кре та њу по љо при вред них га здин ста ва
(по моћ у на бав ци опре ме за на вод ња ва ње и слич но)

– На сто ја ће мо да у сло бод ну при вред ну зо ну до ве де мо
ин ве сти то ра из обла сти елек трон ске или ауто мо бил ске ин -
ду стри је

– Ак це нат ће мо ста ви ти на раз вој ма лих по ро дич них пред -
у зе ћа или по љо при вред не про из вод ње – ма њих по ро дич них
га здин ста ва 

– По ку ша ће мо, уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Ср би је, да
за по сли мо три де се так рад ни ка у про грам јав них ра до ва ко је
би фи нан си ра ла оп шти на Апа тин

– До де љи ва ће мо кон кур сом бес по врат на сред ства за пр во
за по шља ва ње мла дих (10 пу та по 100.000,00 ди на ра).

ТУ�РИ�ЗАМ

– Циљ нам је да раз ви ја мо по сто је ће ту ри стич ке по тен ци ја -
ле, чи ме се под сти че за по шља ва ње у услу жним де лат но сти ма

– Нео п ход но је да се у оп шти ни Апа тин ак це нат ста ви на
раз вој не ко ли ко ту ри стич ких де лат но сти:

би ци кли стич ки ту ри зам (ду нав ска ру та), лов и ри бо лов,
раз не ма ни фе ста ци је и га стро но ми ја, бањ ски ту ри зам, спорт -
ски ту ри зам и слич но
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– и да се ту ри сти ма (tach skrin) обез бе де све по треб не ин -
фор ма ци је о оп шти ни Апа тин 

– Све по сто је ће ма ни фе ста ци је би смо за др жа ли, али уз
уво ђе ње атрак тив них но ви на, као на при мер “Ле то у Апа ти ну”

План кул тур них, спорт ских и ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја
по ме се ци ма

• Мај – ми ни са јам ло ва, ри бо ло ва и на у ти ке 
– ми ни са јам за на тли ја и удру же ња гра ђа на 

• Јун – Лич ка олим пи ја да 
• Јул – Апа тин ске ри бар ске ве че ри

– Мо то су срет код “Бе ле ло зе”
• Ав густ – му зич ка де ша ва ња, по кре ну ли би смо фе сти вал

ти па”Un plug ged 2 in 1” (фе сти вал му зи ке без стру је ко ји тра је
два да на – ет но и рок, уз мо гућ ност про ши ре ња)

• Сеп тем бар – зна чај не спорт ске ма ни фе ста ци је 

ЗДРАВ�СТВО

– Здрав стве ну по ли ти ку оп шти не Апа тин по ди ћи ће мо на
ни во ко ји ће за до во љи ти и па ци јен те и здрав стве но осо бље 

– У нај хит ни јем ро ку по ве ћа ће мо број пе ди ја та ра на деч јем
оде ље њу јер тре нут ни број за по сле них је не до во љан и пред -
ста вља ве о ма ве ли ки про блем и здрав стве ним рад ни ци ма и па -
ци јен ти ма 

– Про це ду ру за ове ру упу та ра ди пре гле да ван Сом бо ра ће -
мо зна чај но по јед но ста ви ти

– (због по ли ти ке ре ги о на ли за ци је, упу ћи ва ње на пре глед у
тер ци јар ну уста но ву ван Но вог Са да, на при мер у Бе о град, је
из у зет но те шко до би ти, о че му го во ре слу ча је ви да је за маг -
нет ну ре зо нан цу гла ве по треб но че ка ти и по не ко ли ко ме се ци).
Ми би смо обез бе ди ли усло ве за до би ја ње упу та за Бе о град у
што кра ћем вре мен ском ро ку

– Спре чи ће мо от пу шта ње рад ни ка у ме ди цин ским уста но -
ва ма јер се обим по сла не пре ста но по ве ћа ва 

– По ве ћа ће мо снаб де ве ност град ске апо те ке нео п ход ним
ле ко ви ма 

– Из на ла зи ће мо на чи не да Дом здра вља сам уве ћа при хо де
(са мо стал но до хо дов но при вре ђи ва ње) и на тај на чин обез бе -
ди пла те не у го во ре ним рад ни ци ма (за ко је др жа ва не из два ја
сред ства из бу џе та).

ПЕЈ�ЗА�ЖНА�АР�ХИ�ТЕК�ТУ�РА�
И�ЗА�ШТИ�ТА�ЖИ�ВОТ�НЕ�СРЕ�ДИ�НЕ

– За по че ће мо про грам “Нај зе ле ни ја оп шти на у Ср би ји”,
уво ђе ње зе ле не ар хи тек ту ре и пла ни ра ње ма сов ног озе ле ња ва -
ња, што под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, сад њу 3.000 но вих сад -
ни ца сва ке го ди не 

– Ре кон стру и са ће мо зе ле не по вр ши не у ули ца ма На де Ди -
мић, Кру жни на сип , Др. Мла де на Сто ја но ви ћа, Ог ње на При -
це ( и офор ми ти пар ков ске по вр ши не та мо где их не ма) 

– На осно ву Про јек та улич ног зе ле ни ла Апа ти на из вр ши -
ће мо ре ви та ли за ци ју по сто је ћих др во ре да 

– Из вр ши ће мо озе ле ња ва ње гро ба ља у Апа ти ну 
– По ди ћи ће мо и до пу ни ти ве тро за штит не по ја се ве уз оп -

штин ске и не ка те го ри са не пу те ве 
– На пра ви ће мо ка та стар по сто је ћег зе ле ни ла за (При гре ви -

цу, Сон ту, Сви ло је во и Ку пу си ну) и на осно ву ње га осми сли ти
про јек те улич ног зе ле ни ла 

– По пра ви ће мо по сто је ћа и из гра ди ти но ва деч ја игра ли шта
– Ре ви та ли зо ва ће мо “бло ков ско зе ле ни ло” и обез бе ди ти

ове про сто ре по треб ним мо би ли ја ром 
– Уко ли ко се ука жу мо гућ но сти, из дво ји ће мо сред ства за

фор ми ра ње 
ма њег ком плек са град ског ра сад ни ка, у ко јем би се про из -

во ди ле биљ ке за град ске по тре бе 
– Обез бе ди ће мо сред ства за уре ђе ње град ске пла же и по ве -

ћа ти бу џет за ње но ре дов но одр жа ва ње 
– Са ни ра ће мо ди вље де по ни је и обез бе ди ти ве ћа фи нан сиј -

ска сред ства за уре ђе ње по сто је ћих 

СПОРТ�И�ОМЛА�ДИ�НА

– Фи нан си ра ње спорт ских клу бо ва вр ши ће се у скла ду са
но вим за ко ном 

– По бољ ша ће мо усло ве за ре кре а тив но ба вље ње спор том –
“Спорт за све” 

– Из вр ши ће мо ре кон струк ци ју по сто је ћих спорт ских
игра ли шта 

– Про сто ри на ме ње ни спорт ским ак тив но сти ма би ће уре -
ђе ни и ре дов но одр жа ва ни 



– Фор ми ра ће мо те ре та не на отво ре ном, као и тар тан ста зе
за тр ча ње 

– По бољ ша ће мо усло ве за ба вље ње спор том ли ца са ин ва -
ли ди те том (обез бе ди ти бо љи при лаз спорт ском објек ту, бес -
плат не тре нин ге и стру чан рад са овим ли ци ма) 

– Про мо ви са ће мо зна чај ре кре а тив ног ба вље ња спо ром за
по бољ ша ње пси хо фи зич ког здра вља свих гра ђа на 

– Под сти ца ће мо ак тив ни је уче шће мла дих у ра ду спорт -
ских ор га ни за ци ја и клу бо ва кул ту ре 

– Омо гу ћи ће мо ко ри шће ње про сто ри ја у оп штин ској сво ји -
ни за по тре бе мла дих 

– Под сти ца ће мо рад но ан га жо ва ње мла дих кроз рад ну
прак су, во лон те ри зам и при прав нич ки рад ра ди сти ца ња нео п -
ход ног ис ку ства за да ље за по шља ва ње

– По ве ћа ће мо ни во ин фор ми са но сти мла дих (пу тем ме ди -
ја, огла сних та бли) о мо гућ но сти ма за по шља ва ња, сту ди ра ња,
по ха ђа ња се ми на ра, спорт ских так ми че ња и сл. 

– По ве ћа ће мо без бед ност мла дих у шко ла ма и на јав ном
ме сту

Од�бор�нич�ка�ли�ста:

1. Др Ми о драг Па вло вић, др спец. ин тер ни ста, кар ди о лог
2. Мир ко Цвје ти ћа нин, пен зи о нер
3. Ми ра Ми тић, пен зи о нер
4. Пе ри ца По пић, са о бра ћај но-тран спорт ни тех ни чар
5. Алек сан дар Сми ља нић, сту дент
6. Смиљ ка Јан чу рић, тр го вац
7. Дра ган Ку кић, шу мар ски тех ни чар
8. Ми лен ко Са лак, елек тро ин же њер
9. Ју го сла ва Цвје ти ћа нин, ма стер пеј за жне ар хи тек ту ре
10. Ми ло рад Је ла ча, дипл. инж. ма шин ства
11. Рат ко Бо гић, пен зи о нер
12. Да рин ка Ми љуш, дипл. еко но ми ста
13. Ми ло рад Мр ђа, про фе сор фи зич ког вас пи та ња
14. Ми лан Пав ко вић, дипл. еко но ми ста
15. Дра ги ца Ма ти је вић, про да ва чи ца
16. Ни ко ла Мар че та, дипл. еко но ми ста
17. Фи лип Ра ду ло вић, сту дент
18. Де ја на Кља јић, сту дент
19. Ми лан Цве ти ћа нин, ма шин ски ин же њер
20. Кру но слав Ту рај лић, ма шин бра вар
21. Ма ри на Ша кић, дипл. еко но ми ста
22. Јо ви ца Цве ти ћа нин, пу ков ник у пен зи ји
23. Јо ван Ра да ко вић, ин же њер ППЗ
24. Ер же бет Гу жвањ, еко ном ски тех ни чар
25. Сте во Ба раћ, рад ник
26. Че до мир Ко ла ић, пен зи о нер
27. Ма ја Јо ви чић, сту дент
28. Ани та Не мет, еко но ми ста
29. Го ран Шо кац, сто лар
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