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ИНФРАСТРУКТУРА
– Наставићемо започете пројекте изградње луке у Апатину и инфраструктурног опремања привредне зоне РТЦ-а у
Апатину
– Започећемо пројекте пречишћавања отпадних вода у
Апатину (прикључци Свилојево, Пригревица, бања Јунаковић
и Купусина) и у Сонти
– За све велике инфраструктурне пројекте вредне преко
100.000.000 динара направићемо стратегију финансирања на
вишим нивоима власти или из европских фондова, уз учешће
општине Апатин до 30%
– Сваке године ћемо реконструисати по 3 километра општинских путева или улица у насељеним местима ( ул. Вука
Караџића у Сонти, Апатински и Стапарски пут у Пригревици,
Сомборска улица у Купусини, неасфалтиране улице у Свилојеву, тротоар у Мандиновцима, улице у Апатину, и сл.)
– Изградићемо следеће улице у Апатину: део ул. Мајора Тепића, Београдске, Загребачке, Железничке, ул. Јуке Колака, као
и делове улица у ромском насељу
– Побољшаћемо капацитете атмосферске канализације у
Апатину на проблематичним деловима мреже и пронаћи модел за њено одржавање
– Реконструисаћемо и изградити сваке године 3 км бициклистичких стаза у општини Апатин
– Стопроцентно ћемо повећати средства за реконструкцију тротоара како бисмо током следеће 4 године решили већи
део проблема са тротоарима у Апатину и околним насељеним местима
– Повећаћемо издвајање финансијских средстава за одржавање јавне расвете, зеленила, путева и хигијене града, са посебним освртом на пешачке зоне и Трг Николе Тесле
– Завршићемо фекалну канализацију у ромском насељу у
Апатину и наставити изградњу канализационе мреже у насељеним местима, уз почетак изградње регионалне фекалне канализације и пречистача отпадних вода
– Реконструисаћемо део улице Шандора Петефија (стара
пијаца): коловозе, тротоаре и направити паркинг места
– Изградићемо пут Пригревица – Свилојево ( ради повезивања насељених места, у близини се налази пољопривредно

земљиште предвиђено за индустријску зону), затим пут Купусина – Моноштор
– Изградићемо паркинг места у ужем центру Апатина ( пијаца, ул. Српских владара – од ул. Средње до Марка Орешковића, двориште општинске управе)
– Изградићемо стубну трафостаницу код “Беле лозе” за потребе манифестације “Мото-сусрет” у Апатину

ПРИВРЕДА
– Наставићемо са опремањем привредних зона у Апатину
и са изградњом мини-привредних зона у насељеним местима
– Помоћи ћемо формирање и рад удружења занатлија, повртара, ратара, сточара, воћара других делатности
– Помагаћемо тим удружењима у организовању и одржавању предавања и семинара за унапређење делатности
– Део средстава (3% из буџета) Општине Апатин издвајаћемо за учешће у покретању пољопривредних газдинстава
(помоћ у набавци опреме за наводњавање и слично)
– Настојаћемо да у слободну привредну зону доведемо
инвеститора из области електронске или аутомобилске индустрије
– Акценат ћемо ставити на развој малих породичних предузећа или пољопривредне производње – мањих породичних
газдинстава
– Покушаћемо, уз сагласност Владе Републике Србије, да
запослимо тридесетак радника у програм јавних радова које
би финансирала општина Апатин
– Додељиваћемо конкурсом бесповратна средства за прво
запошљавање младих (10 пута по 100.000,00 динара).

ТУРИЗАМ
– Циљ нам је да развијамо постојеће туристичке потенцијале, чиме се подстиче запошљавање у услужним делатностима
– Неопходно је да се у општини Апатин акценат стави на
развој неколико туристичких делатности:
бициклистички туризам (дунавска рута), лов и риболов,
разне манифестације и гастрономија, бањски туризам, спортски туризам и слично
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– и да се туристима (tach skrin) обезбеде све потребне информације о општини Апатин
– Све постојеће манифестације бисмо задржали, али уз
увођење атрактивних новина, као на пример “Лето у Апатину”
План културних, спортских и туристичких манифестација
по месецима
• Мај – мини сајам лова, риболова и наутике
– мини сајам занатлија и удружења грађана
• Јун – Личка олимпијада
• Јул – Апатинске рибарске вечери
– Мото сусрет код “Беле лозе”
• Август – музичка дешавања, покренули бисмо фестивал
типа”Unplugged 2 in 1” (фестивал музике без струје који траје
два дана – етно и рок, уз могућност проширења)
• Септембар – значајне спортске манифестације

ЗДРАВСТВО

– Започећемо програм “Најзеленија општина у Србији”,
увођење зелене архитектуре и планирање масовног озелењавања, што подразумева, између осталог, садњу 3.000 нових садница сваке године
– Реконструисаћемо зелене површине у улицама Наде Димић, Кружни насип , Др. Младена Стојановића, Огњена Прице ( и оформити парковске површине тамо где их нема)
– На основу Пројекта уличног зеленила Апатина извршићемо ревитализацију постојећих дрвореда
– Извршићемо озелењавање гробаља у Апатину
– Подићи ћемо и допунити ветрозаштитне појасеве уз општинске и некатегорисане путеве
– Направићемо катастар постојећег зеленила за (Пригревицу, Сонту, Свилојево и Купусину) и на основу њега осмислити
пројекте уличног зеленила
– Поправићемо постојећа и изградити нова дечја игралишта
– Ревитализоваћемо “блоковско зеленило” и обезбедити
ове просторе потребним мобилијаром
– Уколико се укажу могућности, издвојићемо средства за
формирање
мањег комплекса градског расадника, у којем би се производиле биљке за градске потребе
– Обезбедићемо средства за уређење градске плаже и повећати буџет за њено редовно одржавање
– Санираћемо дивље депоније и обезбедити већа финансијска средства за уређење постојећих

СПОРТИОМЛАДИНА
– Финансирање спортских клубова вршиће се у складу са
новим законом
– Побољшаћемо услове за рекреативно бављење спортом –
“Спорт за све”
– Извршићемо реконструкцију постојећих спортских
игралишта
– Простори намењени спортским активностима биће уређени и редовно одржавани

– Здравствену политику општине Апатин подићи ћемо на
ниво који ће задовољити и пацијенте и здравствено особље
– У најхитнијем року повећаћемо број педијатара на дечјем
одељењу јер тренутни број запослених је недовољан и представља веома велики проблем и здравственим радницима и пацијентима
– Процедуру за оверу упута ради прегледа ван Сомбора ћемо значајно поједноставити
– (због политике регионализације, упућивање на преглед у
терцијарну установу ван Новог Сада, на пример у Београд, је
изузетно тешко добити, о чему говоре случајеви да је за магнетну резонанцу главе потребно чекати и по неколико месеци).
Ми бисмо обезбедили услове за добијање упута за Београд у
што краћем временском року
– Спречићемо отпуштање радника у медицинским установама јер се обим посла непрестано повећава
– Повећаћемо снабдевеност градске апотеке неопходним
лековима
– Изналазићемо начине да Дом здравља сам увећа приходе
(самостално доходовно привређивање) и на тај начин обезбеди плате неуговореним радницима (за које држава не издваја
средства из буџета).
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Одборничкалиста:

– Формираћемо теретане на отвореном, као и тартан стазе
за трчање
– Побољшаћемо услове за бављење спортом лица са инвалидитетом (обезбедити бољи прилаз спортском објекту, бесплатне тренинге и стручан рад са овим лицима)
– Промовисаћемо значај рекреативног бављења спором за
побољшање психофизичког здравља свих грађана
– Подстицаћемо активније учешће младих у раду спортских организација и клубова културе
– Омогућићемо коришћење просторија у општинској својини за потребе младих
– Подстицаћемо радно ангажовање младих кроз радну
праксу, волонтеризам и приправнички рад ради стицања неопходног искуства за даље запошљавање
– Повећаћемо ниво информисаности младих (путем медија, огласних табли) о могућностима запошљавања, студирања,
похађања семинара, спортских такмичења и сл.
– Повећаћемо безбедност младих у школама и на јавном
месту

1. Др Миодраг Павловић, др спец. интерниста, кардиолог
2. Мирко Цвјетићанин, пензионер
3. Мира Митић, пензионер
4. Перица Попић, саобраћајно-транспортни техничар
5. Александар Смиљанић, студент
6. Смиљка Јанчурић, трговац
7. Драган Кукић, шумарски техничар
8. Миленко Салак, електроинжењер
9. Југослава Цвјетићанин, мастер пејзажне архитектуре
10. Милорад Јелача, дипл. инж. машинства
11. Ратко Богић, пензионер
12. Даринка Миљуш, дипл. економиста
13. Милорад Мрђа, професор физичког васпитања
14. Милан Павковић, дипл. економиста
15. Драгица Матијевић, продавачица
16. Никола Марчета, дипл. економиста
17. Филип Радуловић, студент
18. Дејана Кљајић, студент
19. Милан Цветићанин, машински инжењер
20. Крунослав Турајлић, машинбравар
21. Марина Шакић, дипл. економиста
22. Јовица Цветићанин, пуковник у пензији
23. Јован Радаковић, инжењер ППЗ
24. Ержебет Гужвањ, економски техничар
25. Стево Бараћ, радник
26. Чедомир Колаић, пензионер
27. Маја Јовичић, студент
28. Анита Немет, економиста
29. Горан Шокац, столар
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