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112.
На основу члана 20. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општи-
не Апатин на 14. седници одржаној дана 09. 
септембра 2010. године, утврђује 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО АПАТИН ПО СТОПИ ОД 3% ЗА 
ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА 2011. ДО 

31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

Члан 1.

Одлуком о увођењу самодоприноса одређу-
је се:
1. Намена за коју се средства прикупљају
2. Подручје на коме се средства прикупљају
3. Време за које се средства прикупљају
4. Укупан износ средстава која се прикупљају
5. Обвезнике, начин и рокове извршавања са-

мо доприноса, те приходе који не пред став-
љају основицу за самодопринос

6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у на-

менском коришћењу средстава

Члан 2.

Самодоприносом се прикупљају средства 
према Програму намене средстава самодопри-
носа, и то:

1. ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ЗАВРШНЕ 
ФАЗЕ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИ К ЉУ-
ЧЦИМА,

2. ЗАМЕНА АЗБЕСТЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ НА 
ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ ВОДОВОДА 
У АПАТИНУ У ДУЖИНИ ОД 23.050 МЕТА-
РА,

3. ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕЧИ-
СТАЧА ОПТАДНИХ ВОДА,

4. ИЗГРАДЊА НОВИХ,РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПО-
С ТОЈЕЋИХ САОБРАЋАЈНИЦА И АТМОС-
ФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА 
ПАРКИНГА,

5. ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ЗАОБИ-
ЛАЗНИЦУ ОКО АПАТИНА

6. ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПЕ-
ШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА,

7. ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
И ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА,

8. ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ II ФАЗЕ ФАБРИ-
КЕ ВОДЕ У АПАТИНУ,

9. ИЗГРАДЊА ТРГА „НИКОЛА ТЕСЛА“,
10. СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ РТЦ-А 

И СЛОБОДНЕ ЗОНЕ РАДИ НОВИХ РАД-
НИХ МЕСТА,

11. ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАД-
ЊУ ОБЈЕКТА ЈАСЛИЦА У ДЕЧИЈЕМ 
ВРТИЋУ У АПАТИНУ,

12. ХОРТИКУЛТУРАЛНО УРЕЂИВАЊЕ ЈАВ-
НИХ ПОВРШИНА, ПО ПРОЈЕКТУ ШУ-
МАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БЕОГРАД,

13. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДЕЧИЈИХ И 
СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА,

14. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ 
ПУТЕВА У К.О. АПАТИН,

15. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ 
ЧЕСМИ ПОРЕД ДЕЧИЈИХ И СПОРТ-
СКИХ ИГРАЛИШТА,

16. ПРОШИРЕЊЕ НИСКОНАПОНСКЕ ЕЛЕ-
КТРИЧНЕ МРЕЖЕ У АПАТИНУ,

17. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ И 
ГЛАВНИХ ИЗВОЂАЧКИХ ПРОЈЕКАТА 
СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ИСТИХ,
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18. СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУ-
БОВА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ПО 
ОДЛУКАМА САВЕТА,

19. УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И ФИ-
ЗИЧКЕ КУЛТУРЕ,

20. КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВ РШИНА ЧИЈЕ ОДРЖАВАЊЕ НИЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНО ПРОГРАМОМ ЈКП „НАШ 
ДОМ“ КОД СТАРАЧКИХ ДОМА ЋИ Н-
СТАВА,

21. НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА У УРБАНИ-
СТИЧКИМ БЛОКОВИМА,

22. ОДРЖАВАЊЕ ДОМА ПЕНЗИОНЕРА И 
ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРАЊЕ ПРО-
ГРАМСКИХ И РЕДОВНИХ АКТИВНО-
СТИ ИСТИХ,

23. СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАД МЛА-
ДИХ И СЕРВИСИРАЊЕ ЊИХОВИХ ПРО-
ГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ПО ОДЛУ-
КАМА САВЕТА МЗ,

24. ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕ-
ЗИ Н СЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ДОМАЋИНСТАВА,

25. КРЕЧЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРИЈА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА,

26. УРЕЂЕЊЕ СМЕТЛИШТА И ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА,

27. ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОТВОРЕ-
НИХ КАНАЛА У АПАТИНУ,

28. ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА СПРО-
ВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У АПАТИНУ,

29. ДЕЛИМИЧНО СУФИНАНСИРАЊЕ КУЛ-
ТУРО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА,

30. ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА И СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИМ ГРАЂАНИМА У ВИДУ 
ДОТАЦИЈА И ХУМАНИТАРНЕ ПОМО-
ЋИ ПО ОДЛУКАМА САВЕТА,

31. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ОБЈЕ-
КАТА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА- ЦРКАВА 
И ХРАМОВА БЕЗ ОБЗИРА НА ВЕРО-
ИСПОВЕСТ, ПО ОДЛУКАМА САВЕТА,

32. НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА 
СТРАДАЛИМ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕ-
ПОГОДА ПО ОДЛУКАМА САВЕТА,

33. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ОСТАЛИХ 
И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПО ОДЛУКА-
МА САВЕТА МЗ,

34. ФИНАНСИРАЊЕ И ДРУГИХ НЕСПИЦИ-
РАНИХ АКТИВНОСТИ ПО ОДЛУКАМА 
САВЕТА МЗ,

35. ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА 

И РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСНОГ САМОДО-
ПРИНОСА

Програм намене средстава самодоприноса 
доноси Савет Месне заједнице Апатин.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за подручје 
насељеног места Апатин.

Члан 4.

Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом.

Одлуку доносе грађани који имају избор-
но право и пребивалиште у насељеном месту 
Апатин.

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиште 
на подручју Месне заједнице Апатин, ако на 
подручју Месне заједнице Апатин имају непо-
кретну имовину, а средствима се побољшавају 
услови коришћења те имовине.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос по основу пензија остварених у земљи 
и иностранству.

Одлуку о расписивању референдума на 
подручју насељеног места Апатин доноси 
Скупштина општине Апатин.

Члан 5.

Самодопринос се може изразити у новцу, 
роби, превозничким и другим услугама, завис-
но од потреба и могућности грађана.

Члан 6.

Самодопринос се уводи за период од пет 
година, почев од 01. јануара 2011. године до 31. 
децембра 2015. године по стопи од 3%.

Члан 7.

Самодоприносом ће се обезбедити средства 
у укупном износу од 400.000.000,00 динара.
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Члан 8.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју насељеног 
места Апатин.

Основицу самодоприноса чине:
 • нето зараде ( плате) запослених
 • пензије под условима из члана 4. став 4 ове 

Одлуке
 • приходи од пољопривреде и шумарства
 • приходи од самосталне делатности
 • приходи од ауторских права и права 

индустријске својине
 • приходи од капитала ( дивиденда)
 • приходи од закупнине
 • остали приходи-приходи по основу уговора 

о делу и приходи од повремених и привре-
мених послова

Основицу самодоприноса чине нето при-
ходи, односно катастарски приходи.

Члан 9.

Самодопринос износи 3% ( три процента) 
од основице из члана 8. Одлуке.

Члан 10.

Обрачун и уплату самодоприноса врши ис-
платилац зарада и других прихода истовреме-
но са обрачуном и исплатом тих прихода.

Када се обрачун врши системом пореза по 
одбитку, обавеза је исплатиоца да приликом 
сваке исплате одговарајућег прихода, обрачуна 
и уплати самодопринос на тај приход.

Члан 11.

У погледу начина утврђивања самодоприно-
са, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 12.

Средства самодоприноса прикупљена на 
основу ове одлуке,приход су буџета јединице 

локалне самоуправе, наплаћују се у корист тре-
зора, а затим се по идентификационом кључу 
уплаћују у корист месне заједнице и строго су 
наменског карактера.

За прикупљање,прилив и наплаћивање 
средстава самодоприноса, за вршење конроле 
обрачуна,наплате и уплате средстава самодо-
приноса, надлежан је Одсек за локалну поре-
ску администрацију Општинске управе.

Члан 13.

За реализацију програма коришћења сред-
става самодоприноса одговоран је Савет Мес-
не заједнице Апатин.

Скупштина општине Апатин и Савет Мес-
не заједнице Апатин дужни су да најмање 
једном годишње информишу грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприноса пу-
тем средстава јавног информисања.

Члан 14.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприно-
са објављује се у „Службеном листу Општине 
Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-34/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

113.
На основу члана 70. Закона о локалној са-

моуправи («Службени гласник Републике 
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. За-
кона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије” број: 
48/94 и 11/98), чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 
1. Статута општине Апатин («Службени лист 
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен 
текст), Скупштина општине Апатин, на 14. 
седници одржаној дана 09. септeмбра 2010. го-
дине, доноси
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О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
АПАТИН 

Члан 1. 

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Апатин по стопи од 3% за период од 
01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године

Члан 2.

На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје насељеног места 
Апатин по стопи од 3% за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. године.“

Члан 3.

На гласачком листићу грађани ће се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или 
„против“.

Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији насељеног места Апатин одржаваће 
се у суботу 06. новембра 2010. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова, у недељу 07. новембра 
2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у 
понедељак 08. новембра 2010. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова , у уторак 09. новембра 
2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова, 
у среду 10. новембра 2010. године у времену од 
8,00 до 20,00 часова, у четвртак 11. новембра 
2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова, 
у петак 12. новембра 2010. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова , у суботу 13. новембра 
2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у 
недељу 14. новембра у времену од 8,00 до 20,00 
часова, у понедељак 15. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова , у уторак 
16. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 

20,00 часова, у среду 17. новембра 2010. године 
у времену од 8,00 до 20,00 часова, у четвртак 
18. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у петак 19. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова и у суботу 
20. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова. 

Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи и Статута 
општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у 
следећем стаставу :
1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. ХАЛАИ МИЛИЦА, члан,
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1. стара се о законитом спровођењу референ-

дума; 
2. одређује гласачка места;
3. образује гласачке одборе;
4. стара се о обезбеђивању материјала за спро-

вођење референдума;
5. прописује обрасце за спровођење референ-

дума;
6. утврђује и проглашава укупне резултате ре-

ферендума;
7. обавља и друге послове одређене законом, 

Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.
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Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-37/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

114.
На основу члана 20. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општи-
не Апатин на 14. седници одржаној дана 09. 
септембра 2010. године, утврђује 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КУПУСИНА 

ПО СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 01. 
ЈАНУАРА 2011. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 

2015. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Овом одлуком уводи се самодопринос на 
подручју насељеног места Купусина и ката-
старске општине Купусина.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се у 
складу са програмом за период за који су се 
грађани изјаснили путем референдума.

Члан 3.

Самодопринос по стопи од 3% се уводи на 
период од 1. јануара 2011. године до 31. децем-
бра 2015. године. 

Члан 4.

Самодопринос ће се обезбедити у укупном 
износу од 11.700.000,00 динара за време од 5 
година.

Члан 5.

Самодопринос се може изразити у новцу, 
роби, раду, превозничким и другим услугама, 
зависно од потреба и могућности грађана.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су сви грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју насељеног места Купусина. 

Обвезници самодоприноса су и сви 
грађани који немају изборно право и пребива-
лиште на подручју насељеног места Купусина, 
ако на подручју насељеног места Купусина или 
на подручју КО Купусина имају непокретну 
имовину, а средствима се побољшавају услови 
коришћења те имовине.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос по основу пензија остварених у земљи 
и иностранству.

Члан 7.

Основица самодоприноса уређује се 
одлуком.

Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приходи од пољопривреде 
и шумарства и приходи од самосталне делатно-
сти, на које се плаћа порез на доходак грађана 
у складу са законом који уређује порез на дохо-
дак грађана, пензије остварене у земљи и ино-
станству, односно вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са законом 
који уређује порез на имовину.

Члан 8.

Обвезници из члана 5. ове одлуке плаћају:
 - радници у радном односу од зараде по стопи 

од 3%, односно плате по стопи од 3% 
 - пензионери по стопи од 3% на износ пензије 
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под условима из члана 6. став 3. ове одлуке
 - власници пољопривредног земљишта по 

једном катастарском јутру у вредности од 
20 (двадесет) килограма пшенице годишње. 
Као вредност пшенице изражена у новцу 
узима се просечна откупна цена пшеница у 
месецу августу текуће године на берзи РС

 - предузетници (занатлије, угоститељи, пре-
возници, адвокати, и др.) на остварени нето 
приход по стопи од 3%

 - лица која остваре остале приходе на нето из-
нос по стопи од 3%

 - лица на привременом раду у иностранству 
на просечну нето зараду остварену у при-
вреди Општине Апатин у претходном месе-
цу текуће године по стопи од 3%. 

Члан 9.

Ако су радници у радном односу, пензио-
нери, предузетници и истовремено власници 
пољопривредног земљишта, ослобађају се са-
модоприноса на пољопривредно земљиште. 

Пензионери који нису дали писмену изјаву, 
а власници су пољопривредног земљишта са-
модопринос плаћају по основу власништва 
земљишта.

Члан 10.

Власник пољопривредног земљишта и 
друге непокретности, од које остварује при-
ходе, а није у радном односу, је обвезник 
самодоприноса.

Члан 11.

Програм коришћења средстава за сваку го-
дину утврђује Савет Месне заједнице Купуси-
на. Циљеви коришћења средстава су:
 - новчана помоћ за свако новорођено дете
 - новчана помоћ за сахране
 - фонд за новчану помоћ невладиним органи-

зацијама и верској заједници преко конкурса
 - одржавање пољских путева и атмосферских 

канализација
 - одржавање комуналних објеката
 - трошкови административних услуга службе
 - новчана помоћ породицама страдалих дома-

ћинстава од елементарних непогода (пожар)

 - трошкови јавног информисања грађана
 - за остале потребе села по одлуци Савета 

Месне заједнице Купусина

Члан 12.

Самодопринос се не може уводити на 
примања која се према одредбама закона којим 
се утврђује порез на доходак грађана изузимају 
од опорезивања.

Члан 13.

Обрачун и наплату самодоприноса на 
лична примања радника врши ће исплати-
лац и уплаћивати на прописан уплатни ра-
чун код НБС а утврђивање и наплату само-
доприноса из примања од самосталне делат-
ности и разрез и наплату самодоприноса за 
уживаоце пољопривредног земљишта као и 
на приходе лица на привременом раду у ино-
странству врши Одсек за локалну пореску 
администрацију. 

Члан 14. 

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине одговоран је за 
прикупљање средстава за остваривање Про-
грама самодоприноса.

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине надлежан је 
за контролу обрачуна наплате и уплате 
самодоприноса. 

Члан 15.

У погледу начина утврђивања самодопри-
носа, обрачунавања, застарелости, наплате, ро-
кова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 16.

Месној заједници Купусина поверавају се 
послови реализације програма самодоприноса.

Новчана средства која се прикупљају на 
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основу одлуке о самодоприносу приход су 
буџета јединице локалне самоуправе и строго 
су наменског карактера.

Члан 17. 

Скупштина општине Апатин, Савет Мес-
не заједнице Купусина дужни су најмање један 
пут годишње да информишу грађане о наплати 
и коришћењу самодоприноса путем средстава 
јавног информисања.

Члан 18.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Одељење за привреду и 
финансије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Купусина.

Члан 19.

Трошкови спровођења овог самодоприноса 
падају на терет средстава самодоприноса, као и 
трошкови саме реализације Програма.

Члан 20.

О питањима која нису регулисана Одлу-
ком, сходно ће се примењивати одредбе Закона 
о финансирању локалне самоуправе. 

Члан 21.

Предлог одлуке о увођењу самодоприно-
са објављује се у „Службеном листу општине 
Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-31/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

115.
На основу члана 70. Закона о локалној са-

моуправи («Службени гласник Републике 
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. За-
кона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије” број: 
48/94 и 11/98), чл. 53, 54, 63/г и члана 73. став 
1. Статута општине Апатин («Службени лист 
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен 
текст), Скупштина општине Апатин, на 14. 
седници одржаној дана 09. септембра 2010. го-
дине, доноси

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
К У П У С И Н А 

Члан 1. 

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Купусина по стопи од 3% за период од 
01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године

Члан 2.

На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје насељеног ме-
ста Купусина по стопи од 3% за период од 01. 
јануара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године.“

Члан 3.

На гласачком листићу грађани ће се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или 
„против“.

Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприно-
са на територији насељеног места Купусина 
одржаваће се у суботу 13. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова, у недељу 



STRANA 122 - BROJ 4 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 10. SEPTEMBAR 2010. GODINE

14. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у понедељак 15. новембра 2010. 
године у времену од 8,00 до 20,00 часова , у уто-
рак 16. новембра 2010. године у времену од 8,00 
до 20,00 часова, у среду 17. новембра 2010 годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова, у четвртак 
18. новембра 2010 године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у петак 19. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова и у суботу 
20. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи и Статута 
општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у 
следећем стаставу;
1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. ХАЛАИ МИЛИЦА,члан
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1. стара се о законитом спровођењу референ-

дума;
2. одређује гласачка места;
3. образује гласачке одборе;
4. стара се о обезбеђивању материјала за 

спровођење референдума;
5. прописује обрасце за спровођење референ-

дума;
6. утврђује и проглашава укупне резултате ре-

ферендума;
7. обавља и друге послове одређене законом, 

Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-38/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

116.
На основу члана 20. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општи-
не Апатин на 14. седници одржаној дана 09. 
септембра 2010. године, утврђује 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СВИЛОЈЕВО ПО 
СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 

01. ЈАНУАРА 2011. ГОДИНЕ ДО 31. 
ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ.

Члан 1.

Овом одлуком уводи се самодопринос на 
подручју насељеног места и катастарске оп-
штине Свилојево .

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се у 
складу са програмом за период за који су се 
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грађани изјаснили путем референдума.

Члан 3.

Самодопринос по стопи од 3% се уводи на 
период од 01. 01. 2011. године до 31. 12. 2015. 
године. 

Члан 4.

Самодопринос ће се обезбедити у укупном 
износу од 8.500.000,00 динара за време од 5 
година.

Члан 5.

Самодопринос се може изразити у новцу, 
роби, раду, превозничким и другим услугама, 
зависно од потреба и могућности грађана.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су сви грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју насељеног места Свилојево 

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на 
подручју насељеног места Свилојева, ако на 
подручју насеља или на подручју КО Свилојево 
имају непокретну имовину.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати или до-
зволити да исто уради пензијски фонд прили-
ком сваке исплате њихове пензије самодопри-
нос по основу пензија остварених у земљи и 
иностранству.

Члан 7.

Основица самодоприноса уређује се 
одлуком.

Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приходи од пољопривреде 
и шумарства и приходи од самосталне делатно-
сти, на које се плаћа порез на доходак грађана 
у складу са законом који уређује порез на дохо-
дак грађана, пензије остварене у земљи и ино-
станству, односно вредност имовине на коју се 

плаћа порез на имовину, у складу са законом 
који уређује порез на имовину.

Члан 8.

Обвезници из члана 5. ове одлуке плаћају:
 - радници у радном односу од зараде по стопи 

од 3%, односно плате по стопи од 3% 
 - пензионери по стопи од 2% на износ пензије 

под условима из члана 6. став 3. ове одлуке
 - власници пољопривредног земљишта по 

једном катастарском јутру у вредности 
од 28 (двадесетосам) килограма пшенице 
годишње. Као вредност пшенице израже-
на у новцу узима се просечна откупна цена 
пшеницe у месецу августу текуће године на 
берзи РС

 - предузетници (занатлије, угоститељи, пре-
возници, адвокати, и др.) на остварени нето 
приход по стопи од 5%

 - лица која остваре остале приходе на нето из-
нос по стопи од 3%

 - лица на привременом раду у иностранству 
на просечну нето зараду остварену у при-
вреди Општине Апатин у претходном месе-
цу текуће године по стопи од 3%. 

Члан 9.

Ако су радници у радном односу, пензио-
нери, предузетници и истовремено власници 
пољопривредног земљишта, ослобађају се са-
модоприноса на пољопривредно земљиште. 

Пензионери који нису дали писмену изјаву, 
а власници су пољопривредног земљишта са-
модопринос плаћају по основу власништва 
земљишта.

Члан 10.

Власник пољопривредног земљишта и 
друге непокретности, од које остварује при-
ходе, а није у радном односу, је обвезник 
самодоприноса.

Члан 11.

Програм коришћења средстава за сва-
ку годину утврђује Савет Месне заједнице 
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Свилојево. Циљеви коришћења средстава су:
 - новчана помоћ за свако новорођено дете
 - фонд за новчану помоћ невладиним органи-

зацијама и верским заједницима по захтеву
 - одржавање капеле и гробља
 - одржавање пољских путева и атмосферских 

канализација и мостова
 - одржавање комуналних објеката, јавне рас-

вете, зелених површина,
 - уређење депоније и шинтераја и организова-

ни одвоз смеће са територије насеља
 - учешће око одржавања и адаптације обје-

ката друштвених, верских организација, де-
чјег вртића,школе и Дома здравља

 - изградња и поправак путева и тротоара на 
теритоји насеља

 - трошкови административних услуга службе
 - трошкови јавног информисања грађана
 - за остале потребе села по одлуци Савета 

Месне заједнице Свилојево

Члан 12.

Самодопринос се не може уводити на при-
мања која се према одредбама закона којим се 
утврђује порез на доходак грађана, изузимају 
од опорезивања.

Члан 13.

Обрачун и наплату самодоприноса на 
лична примања радника врши ће исплати-
лац и уплаћивати на прописан уплатни ра-
чун код НБС а утврђивање и наплату само-
доприноса из примања од самосталне делат-
ности и разрез и наплату самодоприноса за 
уживаоце пољопривредног земљишта као и 
на приходе лица на привременом раду у ино-
странству врши Одсек за локалну пореску 
администрацију. 

Члан 14. 

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине одговоран је за 
прикупљање средстава за остваривање Про-
грама самодоприноса.

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине надлежан је 
за контролу обрачуна наплате и уплате 
са мо до при носа. 

Члан 15.

У погледу начина утврђивања самодопри-
носа, обрачунавања, застарелости, наплате, ро-
кова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 16.

Месној заједници Свилојево поверавају се 
послови реализације програма самодоприноса.

Новчана средства која се прикупљају на 
основу одлуке о самодоприносу приход су бу-
џета јединице локалне самоуправе и строго су 
наменског карактера.

Члан 17. 

Скупштина општине Апатин, Савет Месне 
заједнице Свилојево дужни су најмање један 
пут годишње да информишу грађане о наплати 
и коришћења самодоприноса путем средстава 
јавног информисања.

Члан 18.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Одељење за привреду и 
фина нсије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Свилојева.

Члан 19.

Трошкови спровођења овог самодоприноса 
падају на терет средстава самодоприноса, као и 
трошкови саме реализације Програма.

Члан 20.

О питањима која нису регулисана Одлу-
ком, сходно ће се примењивати одредбе Закона 
о финансирању локалне самоуправе. 

Члан 21.

Предлог одлуке о увођењу самодоприно-
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са објављује се у „Службеном листу општине 
Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-32/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

117.
На основу члана 70. Закона о локалној са-

моуправи («Службени гласник Републике 
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. За-
кона о референдуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије” број: 
48/94 и 11/98), чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 
1. Статута општине Апатин («Службени лист 
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен 
текст), Скупштина општине Апатин, на 14. 
седници одржаној дана 09. септамбра 2010. го-
дине, доноси

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
СВИЛОЈЕВО 

Члан 1. 

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Свилојево по стопи од 3% за период од 
01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године

Члан 2.

На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје насељеног ме-
ста Свилојево по стопи од 3% за период од 
01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године.“

Члан 3.

На гласачком листићу грађани ће се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или 
„против“.

Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприно-
са на територији насељеног места Свилојево 
одржаваће се у суботу 13. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова, у недељу 
14. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у понедељак 15. новембра 2010. 
године у времену од 8,00 до 20,00 часова , у уто-
рак 16. новембра 2010. године у времену од 8,00 
до 20,00 часова, у среду 17. новембра 2010 годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова, у четвртак 
18. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у петак 19. новембра 2010. годи-
не у времену од 8,00 до 20,00 часова и у суботу 
20. новембра 2010. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова

Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи и Статута 
општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у сле-
дећем стаставу:

1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. ХАЛАИ МИЛИЦА, члан,
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.

Комисија за спровођење референдума оба-
вља следеће послове: 
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1. стара се о законитом спровођењу референ-
дума; 

2. одређује гласачка места;
3. образује гласачке одборе;
4. стара се о обезбеђивању материјала за 

спровођење референдума;
5. прописује обрасце за спровођење референ-

дума;
6. утврђује и проглашава укупне резултате ре-

ферендума;
7. обавља и друге послове одређене законом, 

Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-39/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

118.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС 
бр.129/2007) и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр.10/2008 – пречишћен текст) Скупштина оп-
штине Апатин на 14 седници одржаној 09. сеп-
тембра 2010 године, доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗA ПОБОЉШАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА РОМА У ОПШТИНИ AПАТИН 
2010 – 2015.

Члан 1.

Усваја се Локални акциони план за 
побољшање положаја Рома у општини Апа-
тин 2010 - 2015 године који је сачинио Савет за 
Роме општине Апатин образован 24. маја 2010 
године, Закључком број: 011 – 17/2010 године.

Члан 2.

Локални акциони план за побољшање по-
ложаја Рома у општини Апатин 2010 - 2015 го-
дине, саставни је део ове одлуке, која ће бити 
објављена на «web site» општинe Апатин: 
www.soapatin.org 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-29/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

119.
На основу члана 12. Закона о управљању 

отпадом («Службени гласник РС», бр. 36/09), 
члана 2. и члана 7. Закона о комуналним делат-
ностима («Службени гласник РС», бр.16/97 и 
42/98), члана 13. став 1. и члана 20. став 1. тач-
ка 5. Закона о локалној самоуправи («Службе-
ни гласник РС», бр. 129/2007), члана 8. члана 
21. став 1. тачка 6. и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ број 10/2008 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Апатин на 14. седници 
одржаној дана 09. септембра 2010. године, 
доноси:
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О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДРЖИВОГ 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 
ЗАПАДНОБАЧКОМ РЕГИОНУ

Члан 1.

Усваја се План одрживог управљања от-
падом у Западнобачком региону, израђен од 
стране «ДЕКОНТА» д.о.о. Београд. 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-30/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

120.
На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007 ), члана 8. став 2. и 5. и члана 
73. став 1. Статута општине Апатин (“Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008. 
–Пречишћени текст) Скупштина општине 
Апатин на 14. седници одржаној 09. септембра 
2010. године, доноси

О Д Л У К У 

I

УСВАЈА СЕ Протокол о сарадњи између 
локалних самоуправа Западнобачког управног 
округа и Вуковарско-сријемске жупаније из 
Републике Хрватске. 

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-33/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

121.
На основу члана 73 став 1. Статута општи-

не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008- пречишћен текст) Скупштина 
општине Апатин на 14. седници, одржаној дана 
09. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ О ПРЕУЗИМАЊУ НАСТАВКА 
ИЗГРАДЊЕ АКВАПАРКА-ВЕЛНЕС 
ЦЕНТРА У АПАТИНУ ОД СТРАНЕ 

ОПШТИНЕ АПАТИН

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ општина Апатин као инве-
ститор на наставку изградње АКВАПАРКА-
ВЕЛНЕС центра у Апатину на катастарској 
парцели бр. 3664/1 КО Пригревица, чији је но-
силац права јавне својине општина Апатин.

О међусобним правима и обавезама између 
досадашњих суинвеститора Дома здравља 
Апатин и општине Апатин закључиће се по-
себан уговор којим ће се регулисати проце-
нат сувласништва на објекту АКВАПАРКА-
ВЕЛНЕС центра у Апатину.

Неизмирене обавезе досадашњих суинве-
ститора на изградњи АКВАПАРКА-ВЕЛНЕС 
центра у Апатину преузима општина Апатин, 
која ће са извођачима радова и извршиоцима 
услуга закључити анексе постојећих уговора у 
којима је Дом здравља Апатин био суинвести-
тор као друга уговорна страна. 
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II

Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању 
намене средстава и начину коришћења и пре-
носу овлашћења за изградњу АКВА-ПАРКА у 
Апатину број 011-16/2008-I од дана 24. априла 
2008. године („Службени лист општине Апа-
тин“ број 5/2008)

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-35/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

122.
 На основу члана 17.став 1. тачка 3, члана 

20.став 1. тачка 2. и члана 34. став 1. Закона 
о управљању отпадом ( « Службени гласник 
РС» број 36/09,) члана 20.став 1. тачка 5. Зако-
на о локалној самоуправи ( « Службени глас-
ник РС» број 129/07), члана 11. став1. тачка 5. 
и члана 73. став. 1. Статута општине Апатин 
(«Службени лист општине Апатин» број 10/08- 
пречишћен текст) ,Скупштина општине Апа-
тин, на 14. седници одржаној дана 09. септем-
бра 2010. године доноси 

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АПАТИН

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се локација за 
одлагање инертног грађевинског отпада и от-

пада од рушења објеката на територији оп-
штине Апатин и то на простору постојећег 
привременог одлагалишта комуналног отпада 
на делу Блока 92 обухваћеног парцелама број 
8758/1 и 8758/2 К.О. Апатин укупне површине 
10 хектара.

Члан 2.

Под инертним отпадом подразумева се от-
пад који нема особине агресивног отпада и није 
подложан физичким, хемијским или биолош-
ким променама, и који не утиче на загађење 
животне средине и здравље људи.

Под грађевинским отпадом и отпадом од 
рушења објеката у смислу одредаба ове Одлуке 
подразумева се грађевински отпад- шут и от-
пад од рушења објеката( цигла,блокови, цреп, 
бетон, малтер, земља, песак, шљунак, глина 
,иловача, камен и сл), који није опасан отпад и 
који се може користити за поновну употребу 
производа за исту или другу намену, односно 
третман отпада, ради добијања сировине за 
производњу истог или другог производа, као 
секундарна сировина.

Члан 3.

Инертни и грађевински отпад се транс-
портује у затвореном возилу, контејнеру или 
на други начин како би се спречило расипање 
отпада приликом транспорта, утовара или ис-
товара и како би се спречило загађење ваздуха, 
воде , земљишта и животне средине.

У случају расипања отпада лице које 
транспортује инертни и грађевински отпад 
је одговорно за његово уклањање и чишћење 
површине.

Члан 4.

 Забрањује се одлагање грађевинског отпа-
да који садржи агресивне компоненте као што 
су азбест, олово, катран, боја, заштитни пре-
мази, лепила, пластика, електрични каблови и 
друга опрема која садржи токсине.

Члан 5.

ЈКП» НАШ ДОМ « треба да уреди и видно 
обележи простор на коме ће се одлагати инер-



10. SEPTEMBAR 2010. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 4 - STRANA 129

тни и грађевински отпад на следећи начин:

 - постављањем табли који ће садржати пода-
тке о дозвољеним врстама грађевинског от-
пада који ће се одлагати на депонију

 - мерама забране одлагања одређених врста 
отпада које су наведене у члану 5. ове одлуке

Члан 6.

Надзор над спровођењем ове Одлуке ће 
вршити Одељење за инспекцијске послове- 
инспекција за заштиту животне средине и ко-
мунална инспекција.

Члан 7.

Новчаном казном од 10.000,00 до 
500.000,00 динара казниће се правно лице које 
транспортује инертни и грађевински отпад ако 
исти одложи супротно члану 1. и поступи су-
протно члану 3.и 4. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 1.000,00 до 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 10.000,00 
до 250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 
до 25.000,00 динара.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-34/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

123.
На основу члана 100. став 4. и 5. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник 
РС“ број 135/2004 и 36/2009), члана 21. став 1. 
тачка 6. и члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 - пречишћен текст), члана 4. Одлу-
ке о отварању евиденционог конта - Буџетског 
фонда за заштиту животне средине („Службе-
ни лист општине Апатин“ број 6/2006) и чла-
на 12. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине („Службени 
лист општине Апатин“ број 3/2010) и саглас-
ности Министарства животне средине и про-
сторног планирања број 401-00-00730/2010-01 
од 24.05.2010. године, Скупштина општине 
Апатин на 14. седници одржаној дана 09. сеп-
тембра 2010. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ У 

ОПШТИНИ АПАТИН

1. Овим програмом утврђује се намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине ( у даљем тексту: 
Фонд ) планираних у буџету општине Апа-
тин за 2010. годину.

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програ-
ма, у укупном износу од 8.000.000,00 дина-
ра, биће остварена од накнаде за заштиту 
и унапређивање животне средине која се 
наплаћује на основу Одлуке о накнади за за-
штиту и унапређивање животне средине на 
територији општине Апатин и дела средста-
ва по основу накнаде за загађивање животне 
средине која се наплаћује по Закону о зашти-
ти животне средине, и то од:

 - накнаде за заштиту и унапређивање живот-
не средине у износу од 5.000.000,00 динара

 - дела накнаде за загађивање животне среди-
не у износу од 3.000.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма 
користиће се наменски за финансирање оба-
веза локалне самоуправе утврђених зако-
нима из области заштите животне средине: 
подстицајних, превентивних и санационих 
програма и пројеката, програма и пројеката 
праћења стања животне средине ( мони-
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торинг); финансирање и суфинансирање 
пројеката која су повезана са заштитом 
животне средине, подизање јавне свести о 
очувању животне средине, информисање и 
објављивање података о стању животне сре-
дине као и других активности од значаја за 
заштиту животне средине у општини Апа-
тин и то:

I Подстицајни, превентивни и санациони про-
грами и пројекти

 - спровођење Локалног плана управљања от-
падом

 - финансирање израде Леап-а 
 - сузбијање амброзије кошењем на територији 

општине Апатин 
 - санацију дивљих депонија на територији оп-

штине Апатин
 - суфинансирање програма друштава које се 

баве заштитом и унапређивањем животне 
средине 

 - уређење јавних зелених површина као 
и очување и унапређење зеленила на 
територији општине

 - суфинансирање превентивних и интер-
вентних мера у ванредним околностима 
загађивања животне средине

Ови програми и пројекти биће реализо-
вани по обавезама проистеклим из закона и у 
сарадњи са другим субјектима система зашти-
те животне средине.

Износ потребних средстава: 6.500.000,00 
динара.

II Програми и пројекти праћења стања живот-
не средине ( мониторинг ):

Планира се реализација праћења стања жи-
вотне средине на територији општине Апатин
 - мониторинг квалитета амбијенталног ваз-

духа
 - праћење квалитета воде јавних купалишта
 - мониторинга земљишта
 - мерења у ванредним ситуацијама

За реализацију наведених програма и 
пројеката закључиће се уговори са овлашћеним 
стручним организацијама и установама.

Износ потребних средстава: 1.150.000,00 
динара.

III Финансирање и суфинансирање пројеката 
која су повезана са заштитом животне сре-
дине

Финансирање и суфинансирање научно-
истраживачких пројеката из области зашти-
те животне средине за које постоји потреба 
и интерес да се реализују на територији оп-
штине Апатин, а који дају применљиве науч-
не резултате у краћем временском периоду уз 
конкретна решења која доприносе заштити и 
унапређивању животне средине на територији 
општине Апатин.

Износ потребних средстава: 100.000,00 
динара.

IV Подизање јавне свести о очувању и заштити 
животне средине

Образовне активности и јачање свести о 
потреби заштите животне средине.У циљу 
подизања нивоа образовања, јачања свести 
и популаризацији заштите животне средине 
биће организоване трибине, акције из обла-
сти заштите и унапређења животне средине у 
школама.

Износ потребних средстава: 150.000,00 
динара.

V Информисање и објављивање података о 
стању и квалитету животне средине

 У циљу редовног, благовременог, потпу-
ног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада Упра-
ве и јачању свести о стању животне средине 
наставиће се континуирано иновирање Ин-
тернет презентације Управе. Истовремено ће 
се ангажовати на обавештавању јавности о 
стању животне средине путем средстава јавног 
информисања, путем израде публикација и 
другог штампаног материјала.

Износ потребних средстава: 100.000,00 
динара.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном 
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износу расходи ће се остваривати по прио-
ритетима које утврди Председник општине.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да 
се увећају за износ неутрошених, наменских 
средстава пренетих из претходне године и за 
износ донација и прихода из других извора, 
која ће се користити у складу са овим про-
грамом.

6. Овај програм објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-40/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

124.
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. 

став 1. тачка 5. и став 2, члана 42. став 6. Закона 
о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“ број 111/2009) и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин (“Службени лист општине 
Апатин“ број 10/2008. –Пречишћени текст), а 
на предлог Председника општине, Скупштина 
општине Апатин на 14. седници одржаној 09. 
септембра 2010. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

У Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Апатин ПОСТАВЉАЈУ СЕ:

1. др ЖИВОРАД СМИЉАНИЋ, командант,
2. МИОДРАГ БАКИЋ, заменик команданта,
3. МИЛОРАД БУЈИЋ, начелник,
4. ЗОРАН УЗЕЛАЦ, члан,
5. МИЛОРАД ПАВКОВИЋ, члан,
6. МИРКО ПАВЛОВИЋ, члан,
7. ЗОРАН БАЊАЦ, члан,
8. МЛАДЕН БАСТА, члан,
9. КОСОВКА КРАВАРУШИЋ, члан

10. МИЛАН ЛАВРНИЋ, члан
11. АТИЛА ХОДОВАЊ, члан
12. БАЛА ТИБОР, члан
13. СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, члан
14. РЕНАТА КУРУЦ, члан

Члан 2.

Општински штаб за ванредне ситуације 
образује се као оперативно - стручно тело за 
координацију и руковођење заштитом и спаса-
вањем у ванредним ситуацијама у општини 
Апатин.

Члан 3.

Задатак Општинског штаба за ванредне 
ситуације је да организује и усмери све сна-
ге, средства и капацитете којима располаже 
општина Апатин ради спречавања настајања 
ванредних ситуација, као и санирања последи-
ца већ насталих ванредних ситуација.

Члан 4.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-56/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

125.
На основу члана 23. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 16/97 и 42/98), члана 11. став 
1. тачка 5. и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 14. седници одржаној дана 
09. септембра 2010. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 
САОБРАЋАЈУ Д.О.О. „АПАТИНТРАНС“ 

АПАТИН

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Д.О.О. „АПА-
ТИНТРАНС“ Апатин, на ценовник услуга 
градског и приградског превоза путника, и то:

релација јединица 
мере

цена 
(дин.)

Апатин - Сонта за један правац 130,00
Апатин - Свилојево за један правац 90,00
Апатин - Бања за један правац 60,00
Апатин - Пригревица за један правац 90,00
Апатин - Купусина за један правац 90,00
Апатин – локал, 
Насеље - Апатин за један правац 50,00

Свилојево - Сонта за један правац 70,00
Бања - Пригревица за један правац 60,00
Бања - Свилојево за један правац 60,00
Бања - Сонта за један правац 90,00

II

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општи-
не Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 38-7/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

126.
На основу члана 56. став 2. и 7, а у вези са 

чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“, 

број 10/2008 – пречишћен текст) и члана 40. 
став 1. и 2. Пословника Скупштине општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број: 12/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин на 14. седници, одржаној 09. 
септембра 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

АПАТИН

I

ОСНАЖУЈЕ СЕ избор одборника Скуп-
штине општине Апатин и ПОТВРЂУЈЕ СЕ 
његов мандат за одборника Скупштине оп-
штине Апатин.

II

ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборни-
ку Скупштине општине Апатин СИЛАЂИ 
ТОМИСЛАВУ.

III

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог решења допуштена је жалба надлежном 
Окружном суду у Сомбору у року од 48 часова 
од дана доношења овог решења.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 013-13/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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127.
На основу члана 50. Закона о предшкол-

ском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Србије“ број 18/2010), 
члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007), члана 18. Правилника о 
мерилима за утврђивање цена услуга у дечјим 
установама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 1/93 и 6/96), члана 2. и 3. Одлуке 
о висини економске цене услуга целодневног 
и полудневног боравка деце у Предшколској 
установи „Пчелица“ Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ број 3/2010), члана 11. став 
1. тачка 16. и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин на 14. седници одржаној дана 
09. септембра 2010. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА 
ЦЕЛОДНЕВНОГ И ПОЛУДНЕВНОГ 

БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН 

I

УТВРЂУЈЕ СЕ ценовник услуга целоднев-
ног и полудневног боравка деце у Предшколској 
установи „Пчелица“ Апатин, и то:

1. ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА – ОБДА-
НИШТЕ 

 - Корисници услуга који плаћају 20% од еко-
номске цене 2.780,00 дин.

 - Родитељи који имају двоје деце у Установи  
 - цена се умањује за10%

 - Деца из материјално угрожених породица 
(примаоци социјалне помоћи) бесплатно

 - Деца без родитељског старања бесплатно
 - Деца са сметњама у развоју бесплатно
 - Дете трећег и четвртог реда рођења 

 бесплатно

2. ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА – ЗАБА-
ВИШТЕ

 - Корисници услуга који плаћају 20% од еко-
номске цене 1.110,00 дин.

 - Родитељи који имају двоје деце у Установи  
 - цена се умањује за 10%

 - Деца из материјално угрожених породица 
(примаоци социјалне помоћи) бесплатно

 - Деца без родитељског старања бесплатно
 - Деца са сметњама у развоју бесплатно
 - Дете трећег и четвртог реда рођења 

 бесплатно

3. ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ 
КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕД-
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 - Корисници услуга који плаћају 20% од еко-
номске цене 1.950,00 дин.

 - Родитељи који имају двоје деце у Установи  
 - цена се умањује за 10%

 - Деца из материјално угрожених породица 
(примаоци социјалне помоћи) бесплатно

 - Деца без родитељског старања бесплатно
 - Деца са сметњама у развоју бесплатно
 - Дете трећег и четвртог реда рођења 

 бесплатно

4. ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ 
КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕД-
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 - Корисници услуга који плаћају 20% од еко-
номске цене 1.110,00 дин.

 - Родитељи који имају двоје деце у Установи  
 - цена се умањује за 10%

 - Деца из материјално угрожених породица 
(примаоци социјалне помоћи) бесплатно

 - Деца без родитељског старања бесплатно
 - Деца са сметњама у развоју бесплатно
 - Дете трећег и четвртог реда рођења 

 бесплатно

II

Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи решење број: 38-3/2010-I од 15. јуна 2010. 
године („Службени лист општине Апатин“ 
број 3/2010).

III

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
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дана објављивaња у „Службеном листу општи-
не Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 38-6/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

128.
На основу члана 73. став 1 Статута општи-

не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 14. 
став 1 Пословника Скупштине општине Апа-
тин ( „Службени лист оштине Апатин“ број 
12/2008 – пречишћени текст), Скупштина оп-
штине Апатин на 14. седници одржаној 09. сеп-
тембра 2010. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ ГЛАСАЊА

I

У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ИЗАБРАНИ СУ:

1. ШКРБИЋ МИЛАН, председник 
2. ВУЧЕТИЋ ЖЕЉКО, члан
3. ДРАЖИЋ МИЛАН, члан

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-59/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

129.
На основу члана 45. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број: 129/2007) и члана 73. став 1. 
Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ број: 10/2008 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Апатин на 14. 
седници одржаноj 09. септембра 2010. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ АПАТИН

I

У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПА-
ТИН БИРА СЕ:

1. БЕЛА ХОРВАТ, медицински радник из 
Свилојева
почев од 09. септембра 2010. године до исте-

ка мандата чланова Општинског већа општине 
Апатин.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-60/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

130.
На основу члана 76. Закона о буџетском си-

стему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009), члана 16. став 1. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2010. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 10/2010) и члана 
73. став 1. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
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тин, на 14. седници одржаној дана 09.септем-
бра 2010. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета 
општине Апатин за период од 01. јануара до 30. 
јуна 2010. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 417-3/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

131.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 21. став 1. тачка 8. 
и члана 73. став 1. Статута општине Апатин 
(«Службени лист општине Апатин» бр. 10/2008 
– пречишћен текст) и члана 7. став 1. алинеја 
2. Одлуке о оснивању Предшколске устано-
ве за децу – Дечји вртић „Пчелица“ Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 3/2004 
- пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
тин на 14. седници, одржаној дана 09. септем-
бра 2010. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о 
реализацији Предшколског програма Пред-
школске установе „Пчелица“ Апатин за школ-
ску 2009/2010. годину и на Предшколски 
програм.

II

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 60-2/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

132.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“ број 129/2007), члана 21. став 1. тач-
ка 9. и члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр. 10/2008 – пречишћен текст) и члана 14. 
став 1. алинеја 2. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „НАШ ДОМ“ Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
5/2003-пречишћени текст,7/2003, 2/2007), 
Скупштина општине Апатин на 14 седници, 
одржаној дана 09. септембра 2010. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Наш Дом“ Апатин, 
који је донео Управни одбор предузећа на сед-
ници одржаној дана 12.07.2010. године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-17/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

133.
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса („Службени гласник РС“ број 
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 
32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“ број 129/2007), 
члана 21. став 1. тачка 8. и члана 73. став 1. 
Статута општине Апатин («Службени лист оп-
штине Апатин» бр. 10/2008 – пречишћен текст) 
члана 14. став 1. алинеја 6. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „НАШ ДОМ“ 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 5/2003-пречишћени текст,7/2003, 2/2007), 
Скупштина општине Апатин на 14. седни-
ци, одржаној дана 09. септембра 2010. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и до-
пуну Годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „НАШ ДОМ“ Апатин за 
2010. годину.

II

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-15/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

134.
На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 129/2007), члана 21. став 
1. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст) и члана 28. став 
1. алинеја 7. Одлуке о оснивању ЈП „Дирекција 
за изградњу“ Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ број 5/2003 – пречишћен текст и 
7/2003), Скупштина општине Апатин на 14. 
седници, одржаној 09. септембра 2010. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву изме-
ну Програма пословања ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Апатин за 2010. годину.

II

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-16/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

135.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007) и члана 73. став 1. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупшти-
на општине Апатин на 14. седници, одржаној 
09. септембра 2010.године, по прибављеном 



10. SEPTEMBAR 2010. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 4 - STRANA 137

мишљењу Савета за међунационалне односе 
општине Апатин, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ПОДРЖАВА СЕ предлог Скупштине Града 
Суботице да се у Програм наставе у основним 
и средњим школама на подручју Аутономне 
Покрајине Војводине уведе језик средине као 
изборни предмет.

II

Овај закључак доставити Покрајинском 
секретаријату за образовање и васпитање у 
Новом Саду.

III

Овај закључак објавити у „Службеном ли-
сту општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 61-39/2010-I
Дана, 09. септембра 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

136.
Председник општине Апатин, уз саглас-

ност Општинског већа општине Апатин, а на 
основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
54/2009), члана 4. Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2010. годину („Службени лист оп-
штине Апатин“ број 10/2009) и члана 33. став 
1. тачка 5. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2010. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 10/2009), функција 
160 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 
499 – средства резерве, позиција 33 – стална 
буџетска резерва, одобравају се средства Цен-
тру за социјални рад Апатин у укупном износу 
од 1.359.920,00 динара, на име отклањања ште-
те на стамбеним објектима у општини Апатин, 
настале услед обилних падавина, подводних 
вода и влаге у дужем временском периоду.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру функције 090 – социјална зашти-
та, економска класификација 463 – донације 
и трансфери осталим нивоима власти (484 
– накнада штете за повреде или штету наста-
лу услед елементарних непогода или других 
природних узрока), позиција 189 - Центар за 
социјални рад Апатин. 

III

О реализацији овог решења ће се старати 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин (у координацији са 
Комисијом за елементарне непогоде).

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-51/2010-II
Дана, 21. јуна 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.
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137.
На основу члана 4. став 1. алинеја 2. и 

члана 5. Одлуке о критеријумима и начи-
ну коришћења средстава Буџетског фонда за 
развој привреде општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 2/2005), члана 16. 
Одлуке о буџету општине Апатин за 2010. го-
дину („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2009) и члана 33. став 1. тачка 3. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 10/2008 – пречишћен текст), Пред-
седник општине Апатин доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОДОБРАВА СЕ коришћење средстава 
Буџетског фонда за развој привреде општине 
Апатин у износу од 30.000,00 динара за потре-
бе окончања поступка ликвидације у ЈПИЦ 
„Глас комуне“ (за покриће трошкова електрич-
не енергије, књиговодствене агенције „Конто“, 
уплата таксе према АПР-у и др).

II

ОДОБРАВА СЕ пренос средстава из тачке 
I овог решења, на терет позиције 99, функција 
490 – економски послови некласификовани на 
другом месту, економска класификација 451 
– Фонд за развој привреде општине Апатин, 
у корист ЈПИЦ „Глас комуне“ у ликвидацији, 
текући рачун број: 355-1002106-34.

III

О реализацији овог решења ће се старати 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-79/2010-IV/01
Дана, 22. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.

138.
На основу члана 29. Закона о јавним набав-

кама („Службени гласник РС“ број 116/2008 ), 
и члана 9. став 1. тачка10. Одлуке о Председ-
нику општине Апатин и Општинском већу оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 11/2008 ), Oпштинско веће општине 
Апатин, дана 26.августа 2010. године, доноси

ОДЛУКУ

I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Специјална болница за 
рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин, Апа-
тин да изради тендерску документацију за 
извођење друге фазе радова на изградњи и 
опремању објекта аквапарка-велнес центра 
у Апатину и предузме све радње неопход-
не за одабир извођача радова и понуђача за 
опремање наведеног објекта. 

Вођење инвестиција аквапарка-велнес 
центра у Апатину преузима Комисија за 
вођење инвестиција аквапарка-велнес цен-
тра у Специјалној болници за рехабилитацију 
„Јунаковић“ Апатин, Апатин, коју ју Оп-
штинско веће општине Апатин образовало 
решењем број 02-33/2010-III од дана 24.05.2010. 
године(„Службени лист општине Апатин“ број 
3/2010).

II

Ступањем на снагу ове одлуке ставља 
се ван снаге Одлука број 404-51/2008-II од 
дана 09.04.2008. године, коју је донео Пред-
седник општине, уз сагласност Општинског 
већа(„Службени лист општине Апатин“ број 
4/2008).
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III

Oву одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-36/2010-III
Дана, 26. август 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

139.
На основу члана 23. став 1. Закона о кому-

налним делатностима („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 16/97 и 42/98), члана 27. 
Одлуке о комуналним делатностима („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 1/98, 2/99, 
5/2001, 9/2003 и 15/2008), члана 9. став 1. тачка 
10) Одлуке о Председнику општине Апатин и 
Општинском већу општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 11/2008) 
и члана 73. став 2. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) и члана 73. став 2. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Општинско 
веће општине Апатин, на 3. ванредној седници 
одржаној дана 21. јула 2010. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ СОНТА

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на цене комунал-
них услуга које пружа Месна заједница Сонта, 
и то:

Ред.
број Назив (врста) услуге Јед. 

мере

Цена 
(дин) 
– без 
ПДВ

1. Пречишћавање и 
дистрибуција воде
за пиће до 25 м3 месечне
 потрошње

м3 20,00

2. Пречишћавање и 
дистрибуција воде
за пиће, преко 25 м3 
месечне потрошње

м3 100,00

II

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општи-
не Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 38-4/2010-III
Дана, 21. јул 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

140.
На основу члна 73. став 2. Статута општи-

не Апатин («Службени лист општине Апа-
тин» број: 10/2008- пречишћен текст), члана 
9. став 1. тачка 11. Одлуке о Председнику оп-
штине Апатин и Општинском већу општине 
апатин (“Службени лист оштине Апатин” број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници одржаној дана 21. јула 
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „1. ЛИЧКЕ 

ОЛИМПИЈАДЕ” У АПАТИНУ 
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I

У Организациони одбор „1.ЛИЧКЕ 
ОЛИМПИЈАДЕ“ 

ИМЕНУЈУ СЕ:

1. ДР ЖИВОРАД СМИЉАНИЋ, председник,
2. ШКРБИЋ МИЛАН, заменик председника
3. БАКИЋ МИОДРАГ,члан,
4. ЦВЕТИЋАНИН МИРКО члан,
5. БУРСАЋ ПЕТАР, технички секретар
6. ПАВКОВИЋ МИЛАН, члан,
7. ЛАВРНИЋ МИЛАН, члан,
8. МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛАН, члан,
9. ОБРАДОВИЋ ДРАГОМИР, члан,
10. МАНДИЋ ЗОРАН, члан,
11. МАРЧЕТА НИКОЛА, члан
12. СТОЈЧИЋ УРОШ, члан
13. ЈОВАНИЋ ЂОКО, члан
14. ПОПОВИЋ ДУШАНКА, члан
15. РАДОЧАЈ ГОЈКО, члан
16. РЕПАЦ ДУШАН,члан
17. ШЕВАРАЦ МИЛОШ,члан

II

Задатак Организационог одбора „1.ЛИЧ-
КЕ ОЛИМПИЈАДЕ“ је да организује и прати 
спровођење исте.

III

Ове решење објавити у «Службеном листу 
општине Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-50/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

141.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр. 10/2008 - пречишћени текст), члана 9. став 

1. тачка 11. Одлуке о Председнику општине 
Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин («Службени лист општине Апатин» бр. 
11/2008), Општинско веће општине Апатин на 
19. седници, одржаној дана            26.августа 2010. го-
дине, доноси 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 1000 ГОДИНА АПАТИНА

I

На основу предлога Културног центра оп-
штине Апатин прихваћена је иницијатива 
за покретање КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА “МИЛЕНИЈУМ АПАТИНА : 1011-
2011“. Образложење иницијативе је следеће:

Познато је да су се на подручју данашње оп-
штине Апатин у праисторији смењивале кул-
туре Сармата, Келта, Гота и других народа. У 
1. веку н.е. за време римских освајања насеље 
је претворено у војни шанац са утврђењима и 
имало је значајну улогу у одбрани провинције 
Паноније. У 6. веку долазе Словени, а 896. годи-
не Мађари, иако су Словени на истом простору 
чинили већинско национално становништво.

У писаним документима Апатин се први 
пут спомиње 1011. године (по нашем познатом 
историчару Душану Поповићу), као посед Ка-
лочке бискупије, за време владавине мађарског 
краља Стефана II. На подручју данашње Кучке, 
између главне матице Дунава и мочваре Рако-
ва вода, налазило се насеље Арањош и веће ос-
трво Обад, које краљ Стефан својом повељом 
поклања оближњем самостану опатица. Ову 
повељу поново потврђује краљ Коломан 1109. 
године. По том самостану (опатији) Апатин 
је добио своје данашњи назив. У првим до-
кументима спомиње се као Апатy, затим Апа-
ти, Апатиј, Апатхин и Аптал. За време турске 
окупације назива се Опатин, док су му Срби 
коначно дали данашњи назив.  

Током година развоја Апатин се развија као 
веће урбано насеље, потом град и општинско 
административно, образовно, културно и при-
вредно средиште.

II

Податак о 1000 година постојања Апати-
на је интересантна могућност за промоцију 
целокупне друштвене заједнице Апатина, 
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као својеврсни куриозитет. Из овог разлога 
именују се чланови Организационог одбо-
ра за обележавање миленијумског културно-
туристичког програма као и свеукупне 
историје и културе овог поднебља: 
1. др Живорад Смиљанић, Председник општи-

не Апатин
2. Милан Шкрбић, председник Скупштине оп-

штине Апатин
3. Миодраг Бакић, заменик Председника оп-

штине Апатин
4. Мирко Цвјетићанин, заменик председника 

Скупштине општине Апатин
5. Нино Кустурица, директор Општинског 

културног центра Апатин 
6. Бранка Вејин, директор Народне библиотеке 

Апатин
7. Ковач Ференц, директор Основне музичке 

школе „Стеван Христић” Апатин
8. Миле Ђукић, директор Туристичке органи-

зације Апатин 
9. Биљана Мандић, дир. предшколске установе 

„Пчелица“ Апатин
10. Милан Павловић, директор ЈКП „Наш дом“ 

Апатин
11. Милан Лаврнић, секретар МЗ Апатин
12. Зоран Мандић, виши сарадник за односе са 

медијима и послови информисања општи-
не Апатин

13. Радмила Савчић, кустос Галерије «Меандер» 
Апатин

14. Томислав Шимуновић, познавалац историје 
Апатина

15. Снежана Милешевић, коорд. ЛЕР и Тима за 
пројекте општ. Апатин

16. Борис Танкосић, координатор за НВО у 
Тиму за припрему и управљање пројектима 
општине Апатин

17. Драган Јовић, директор предузеђа “РА-
ПИД“ Апатин

18. Горан Орлић, директор банке „SOCIETE 
GENERALE“ Апатин

III

Предлог иницијатора је да током 2011. 
године, осим организовања програмских 
манифестација, примарна активност Органи-
зационог одбора буде оснивање „Завичајног 
музеја Апатина“. За ту потребу припремиће се 
елаборат о оснивању на основу ког ће се о томе 
донети Одлука Општинског већа. Предлог 
локације „Завичајног музеја Апатина“ је кућа у 

улици Српских владара бр. 2. То је некада била 
кућа породице Турски, један од највреднијих 
стамбених објеката у Апатину и изузетно ар-
хитектонско остварење «без архитеката» а 
такође и леп пример примене жуте апатинске 
опеке. Елаборатом ће се сагледати могућност 
власништва Општине Апатин над овим вред-
ним споменичким објектом. У случају да ово 
изускује дуг времeнски период или превелика 
финансијска средства Општине Апатин, за по-
требе „Завичајног музеја Апатина“ је неопход-
но определити други адекватан простор.

IV

Задатак Организационог одбора је да при-
преми програм са акционим плановима за 
обележавање Миленијумске године Апатина 
те да предвиди потребна финансијска сред-
ства за културно-туристички пројекат. Након 
усвајања Програма на Општинском већу Оп-
штине Апатин, потребно је исти презентовати 
Савету за реализацију «Стратегије одрживог 
развоја» и имплементирати га у Акциони план 
стратешког документа. 

Очекује се да Организациони одбор при-
преми предлог финансирања обележавања 
миленијумског датума у настанку Апатина, за 
општински буџет 2011. С тим у вези, предлаже 
се да се постојећи финансијски планови уста-
нова културе општине Апатин преобликују 
за ове намене, на начин да се током 2011. го-
дине у функцији промоције Апатина својим 
остварењима представљају аутори са наше 
територије.

V

Ово решење објавити у “Службеном листу 
општине Апатин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-58/2010-III
Дана, 26. август 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.



STRANA 142 - BROJ 4 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 10. SEPTEMBAR 2010. GODINE

142.
На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 159. став 2. тачка 8. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 
35. став 1. тачка 6. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 
– пречишћен текст) и члана 9. став 1. тачка 
6. Одлуке о Председнику општине Апатин и 
Општинском већу општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ бр. 11/2008), Оп-
штинско веће општине Апатин, на 19. седници, 
одржаној дана 26. августа 2010. године, доноси 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О УСЛОВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА 

НА РЕГРЕС ТРОШКОВА УЖИНЕ И 
ДОДЕЛЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА 

УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА 
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.

Овим решењем утврђују се критеријуми 
и начин остваривања права на регресирање 
трошкова ужине у висини од 100 % и доделе 
бесплатних уџбеника ученицима основних 
школа који имају пребивалиште, односно бо-
равиште на подручју општине Апатин.

Члан 2.

Право на регрес трошкова ужине у висини 
од 100 % и доделе бесплатних уџбеника при-
пада ученицима основних школа са пребива-
лиштем, односно боравиштем у насељеним 
местима општине Апатин, који основну шко-
лу похађају у некој од основних школа на 
територији општине Апатин, ако:

 - су чланови домаћинства породице ко-
рисника материјалног обезбеђења поро-
дице и социјалне помоћи, што доказују 
одговарајућим уверењем/потврдом Центра 
за социјални рад Апатин,

 - су ученици ромске националности са 
пребивалиштем, односно боравиштем 
у насељеним местима општине Апатин, 
који похађају неку од основних школа на 

територији општине Апатин, што доказују 
потврдом/уверењем који издаје ромски ко-
ординатор општине Апатин.

 - су ученици који похађају продужени бора-
вак у основној школи „Жарко Зрењанин“ у 
Апатину.

Право на регрес трошкова ужине у висини 
од 100 % и доделе бесплатних уџбеника припа-
да и ученицима који похађају специјалну шко-
лу „Вук Караџић“ у Сомбору.

Члан 3.

Уз сву документацију из члана 2. овог 
решења, ученици су дужни доставити и 
потврду/уверење школе о уписаној текућој 
школској години, као и следеће податке:
 - име и презиме ученика, 
 - адресу пребивалишта/боравишта ученика, 
 - јединствени матични број грађанина уче-

ника.

Члан 4.

Овлашћује се Одељење за општу управу, 
друштвене делатности и скупштинске послове 
Општинске управе општине Апатин да, у скла-
ду са одредбама овог решења, донесе решење/
закључак по сваком појединачном захтеву, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева.

Непотпуно / неуредно поднете захте-
ве оде ље ње из става 1. овог члана закључком 
одбацује.

Против решења/закључка из става 1. и 2. 
овог члана може се уложити приговор у року 
од осам дана од дана достављања истог Оп-
штинском већу општине Апатин, чија је одлука 
коначна.

Члан 5.

Коначна решења о усвајању захтева о 
остваривању права на регресирање трошкова 
ужине у висини од 100 % и доделе бесплатних 
уџбеника ученицима основних школа који 
имају пребивалиште, односно боравиште на 
подручју општине Апатин се доставља рачуно-
водству Општинске управе општине Апатин, 
као и школама које ученици похађају.
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Члан 6.

Средства потребна за остваривање пра-
ва утврђених овим решењем обезбедиће се у 
буџету општине Апатин.

Члан 7.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењује се од 01. септембра 
2010. године и има се објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог решења 
престаје да важи Решење о условима за 
утврђивање права на покриће трошкова ужине 
ученика у основним школама („Службени лист 
општине Апатин“ бр. 9/2009).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 443-13/2010-III
Дана, 26. августа 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

143.
На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 159. став 2. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 
35. став 1. тачка 6. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 
– пречишћен текст), и члана 9. став 1. тачка 
6. Одлуке о Председнику општине Апатин и 
Општинском већу општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ бр. 11/2008), Оп-
штинско веће општине Апатин, на 19. седници, 
одржаној дана 26. августа 2010. године, доноси 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О УСЛОВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА 
НА РЕГРЕС ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.

Овим решењем утврђују се критеријуми 
и начин остваривања права на регресирање 
трошкова превоза ученика и студената који 
имају пребивалиште, односно боравиште на 
подручју општине Апатин.

Члан 2.

Право на регресирану вожњу припада:
 - ученицима средњих школа са пребивалиш-

тем, односно боравиштем у насељеним ме-
стима општине Апатин, који средњу школу 
похађају у Апатину или у Сомбору,

 - ученицима основних школа са пребивалиш-
тем, односно боравиштем у насељеним ме-
стима општине Апатин, који основну шко-
лу похађају у некој од основних школа на 
територији општине Апатин због наставе на 
матерњем језику, а ван свог насељеног места,

 - ученицима који похађају специјалну школу 
„Вук Караџић“ у Сомбору,

 - студентима који студирају на неком од фа-
култета или виших школа у Сомбору,

 - ученицима основне школе са пребивалиш-
тем/боравиштем на удаљености већој од че-
тири километра од седишта школе,

 - ученицима и студентима са пребивалиштем, 
односно боравиштем у насељеним мести-
ма општине Апатин, који школу/факултет 
похађају у Сомбору, а користе железнички 
транспорт.

Члан 3.

Право на регресирање трошкова превоза у 
висини 100% од месечне карте могу остварити:
 - ученици и студенти чије су породице ко-

рисници материјалног обезбеђења поро-
дице и социјалне помоћи, што доказују 
одговарајућим уверењем/потврдом Центра 
за социјални рад Апатин.
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 - ученици и студенти који су деца палих бора-
ца и ратних војних инвалида, што доказују 
одговарајућим уверењем/потврдом Службе 
борачко-инвалидске заштите Општинске 
управе општине Апатин.

 - ученици који похађају специјалну шко-
лу „Вук Караџић“ у Сомбору, што доказују 
прилагањем потврде/уверењa о уписаној 
текућој школској години специјалне школе 
„Вук Караџић“ Сомбор.

 - ученици основне школе са пребивалиштем/
боравиштем на удаљености већој од четири 
километра од седишта школе, тј. тзв. Ром-
ско насеље, Девета табла и насеље Рибарево, 
као и ученици који основну школу похађају 
у некој од основних школа на територији 
општине Апатин због наставе на матерњем 
језику, а ван свог насељеног места.

 - ученици и студенти чији су родитељи, 
односно старатељи, незапослена лица, 
што доказују прилагањем неопходне 
документације за издавање уверења о месеч-
ном приходу по члану домаћинства.

 - ученици и студенти који живе у 
домаћинству са самохраним родитељем, 
односно старатељем, који је незапослено 
лице, што доказују прилагањем неопходне 
документације за издавање уверења о месеч-
ном приходу по члану домаћинства.

 - ученици и студенти са пребивалиштем, 
односно боравиштем у насељеним мести-
ма општине Апатин, који школу/факултет 
похађају у Сомбору, а користе железнички 
транспорт.

 - ученици и студенти који школу/факул-
тет похађају у Апатину или Сомбору, а у 
домаћинству имају још једног ученика пут-
ника или студента, што доказују потврдом/
уверењем о уписаној текућој школској годи-
ни школе или факултета за ученика/студен-
та који је члан истог домаћинства. Право на 
регрес превоза дефинисано у овој алинеји 
може користити само један ученик/студент 
који је члан истог домаћинства.

Уз сву документацију из става 1. овог чла-
на, ученици, односно студенти су дужни до-
ставити и потврду/уверење о уписаној текућој 
школској години, као и следеће податке:
 - име и презиме ученика, односно студента,
 - адресу пребивалишта/боравишта ученика, 

односно студента,
 - јединствени матични број грађанина учени-

ка, односно студента,
 - назив и седиште школе/факултета који 

похађа у текућој школској години,
 - релацију и јавног превозника чије ће услуге 

користити.

Право на регресирану вожњу може да 
оствари ученик, односно студент више шко-
ле или факултета само по једном основу, не 
кумулирајући наведене основе.

Члан 4.

Одељење за општу управу, друштвене де-
латности и скупштинске послове Општинске 
управе општине Апатин, уврштава на спи-
сак све ученике и студенте који испуњавају 
критеријуме из члана 2. и 3. овог решења, 
који ће након коначних одлука доставити 
организацијама које врше јавни превоз учени-
ка и студената. 

Одељење за општу управу, друштвене де-
латности и скупштинске послове Општинске 
управе општине Апатин, донoси решење о 
одбијању, односно закључак о одбацивању по 
сваком појединачном захтеву који не испуњава 
критеријуме из члана 2. и 3. овог решења, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева.

Непотпуно/неуредно поднете захтеве 
одељење из става 1. овог члана закључком 
одбацује.

Против решења/закључка из става 2. и 3. 
овог члана може се уложити приговор у року 
од осам дана од дана достављања истог Оп-
штинском већу општине Апатин, чија је одлука 
коначна.

Члан 5.

На основу коначних одлука о остваривању 
права на регресирање трошкова превоза 
сачињава се списак ученика и студената који 
су остварили право на накнаду трошкова пре-
воза, који се доставља организацијама које 
врше јавни превоз ученика и студената.

Члан 6.

Средства потребна за остваривање пра-
ва утврђених овим решењем обезбедиће се у 
буџету општине Апатин.
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Члан 7.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењује се од 01. септембра 
2010. године и има се објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог решења 
престаје да важи Правилник о условима за 
утврђивање права на покриће трошкова 
путовања ученика и студената на подручју оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ бр. 10/2005).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 443-14/2010-III
Дана, 26. августа 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

144.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници седници одржаној дана 
21. јула 2010. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

I 

ПРИХВАТА СЕ предлог за закључење 
уговора између општине Апатин и TARA 
International Consulting d.o.o. из Новог Сада .

II

Наведеним уговором овлашћује се TARA 
International Consulting d.o.o. да осмисли и на-

пише предлог пројекта из конкурса RDEPR 2 
за бесповратна средства из буџетске линије IPA 
2007 за спровођења стратегије развоја туризма 
за подручје „Горње Подунавље“, уз накнаду од 
2% од одговарајућих укупних прихватљивих 
трошкова од укупног износа бесповратних 
средстава.

TARA International Consulting d.o.o. се 
обавезује да неће наплатити обављање овог 
посла све док пројекат не одобре надлежне 
институције које дају финансијска средства, 
односно све док прва транша финансијских 
средстава за пројекте не буде уплаћена на ра-
чун пројекта. 

III

Овлашћује се Председник општине др 
Живорад Смиљанић да у име и за рачун оп-
штине Апатин закључи Уговор из тачке I овог 
закључка.

IV

Овај закључак објавити у “Службеном ли-
сту општине Апатин”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 40-49/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

145.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници седници одржаној дана 
21. јула 2010. године доноси 
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З А К Љ У Ч А К

I

ПРИХВАТА СЕ предлог за закључење 
уговора између општине Апатин и TARA 
International Consulting d.o.o. из Новог Сада .

II

Наведеним уговором овлашћује се TARA 
International Consulting d.o.o. да осмисли и на-
пише предлог пројекта из конкурса RDEPR 2 
за бесповратна средства из буџетске линије IPA 
2007 за развој Тримодалног контејнерског тер-
минала и Логистичког центра, уз накнаду од 
2% од одговарајућих укупних прихватљивих 
трошкова од укупног износа бесповратних 
средстава.

TARA International Consulting d.o.o. се 
обавезује да неће наплатити обављање овог 
посла све док пројекат не одобре надлежне 
институције које дају финансијска средства, 
односно све док прва транша финансијских 
средстава за пројекте не буде уплаћена на ра-
чун пројекта. 

III

Овлашћује се Председник општине др 
Живорад Смиљанић да у име и за рачун оп-
штине Апатин закључи Уговор из тачке I овог 
закључка.

IV

Овај закључак објавити у “Службеном ли-
сту општине Апатин”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 40-48/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

146.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници одржаној дана 21. јула 
2010. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће се дана 28. августа 
2010. године у Апатину одржати „1. ЛИЧКА 
ОЛИМПИЈАДА“.

II

Овај закључак објавити у “Службеном ли-
сту општине Апатин”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 66-19/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

147.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници одржаној дана 21. јула 
2010. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина Апа-
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тин буде покровитељ снимања ТВ емисије 
РТС-а „ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“, које ће се од-
ржати у Апатину дана 14. августа 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 642-8/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

148.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин 
на 3.ванредној седници одржаној дана 21. јула 
2010. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

I

ПРИХВАТА СЕ предлог Регионалне аген-
ције за развој МСПП „Сомбор“ Сомбор да 
општина Апатин, заједно са градом Сомбо-
ром и општинама Кула и Оџаци, учествује у 
оснивању Регионалне развојне агенције за За-
паднобачки округ. 

II

Овлашћује се Председник општине др Жи-
ворад Смиљанић да у име и за рачун општи-
не Апатин подузима све правне радње у вези 
реализације предлога из тачке I овог закључка.

III

Овај закључак објавити у “Службеном ли-
сту општине Апатин”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-13/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

149.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
3. ванредној седници одржаној дана 21. јула 
2010. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

ПРЕДЛАЖЕ СЕ др ЖИВОРАД СМИЉАНИЋ, 
Председник општине Апатин, за члана На-
ционалног савета за регионални развој испред 
општине Апатин на основу УРЕДБЕ о начину 
предлагања кандидата за чланове Национал-
ног савета за регионални развој („Службени 
гласник РС“ број 46/2010) и објављеног Јавног 
позива за предлагање кандидата за чланове На-
ционалног савета за регионални развој у днев-
ном листу „Политика“ од 16. јула 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-51/2010-III
Дана, 21. јула 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

150.
На основу члана 73. став 2. Статута општи-

не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
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став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
19. седници одржаној дана 26. августа 2010. го-
дине доноси 

З А К Љ У Ч А К

I

ПРИХВАТА СЕ предлог Месне заједнице 
Купусина да Oпштина Апатин буде партнер 
Месној заједници у аплицирању пројекта 
„Индустријски парк у Купусини - II фаза“ за 
конкурс у оквиру Регионалног друштвено-
економског програма развоја 2.

Општина Апатин САГЛАСНА ЈЕ И ПО-
ДРЖАВА изградњу Индустријског парка у 
Купусини.

II

Овлашћује се Председник општине др Жи-
ворад Смиљанић да у име и за рачун Oпштине 
Апатин потпише Уговор о партнерству и да 
предузме све правне радње у вези са наведе-
ним уговором.

III

Овај закључак објавити у “Службеном ли-
сту општине Апатин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-36/2010-III
Дана, 26. августа 2010. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Предлог одлуке о увођењу само-
доприноса за насељено место 
Апатина по стопи од 3% запериод 
од 01.јануара 2011. године до 31. 
децембра 2015. године

Предлог одлуке о расписивању 
референдума за насељено место  
Апатин

Предлог одлуке о увођењу само-
доприноса за подручје насељеног 
места Купусина по стопи од 3% за  
период од 01. јануара 2011. године 
до 31. децембра 2015.године

Одлука о расписивању референ-
дума на територији  насељеног 
места Купусина

Предлог одлуке о увођењу само-
доприноса за подручје насељеног 
места Свилојево по стопи од 3% 
за период од 01. јануара 2011. го-
дине до 31. децембра 2015. године

Одлука о расписивању референ-
дума на територији насељеног ме-
ста Свилојево

Одлука о усвајању Локалног ак-
ционог плана за побољшање 
положаја Рома у  општини Апа-
тин 2010-2015. године

Одлука о усвајању плана одржи-
вог управљања отпадом у Запа-
днобачком региону

Одлука о усвајању протокола о 
сарадњи локалних самоуправа За-
паднобачког округа са Вуковарско-
Сријемском жупанијом из Репу-
блике Хрватске 

Одлука о преузимању наставка 
изградње Аквапарка – Велнес центра 
у Апатину од стране општине Апатин

Одлука о одређивању локације за 
одлагање инертног отпада и от-
пада од рушења на територији оп-
штине Апатин

Програм коришћења средстава  
Буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине за 2010. годину у 
општини Апатин 

Решење о образовању општин-
ског штаба за ванредне ситуације

Решење о давању сагласности 
на цене услуга превоза путни-
ка у градском и приградском 
саобраћају д.о.о. „Апатинтранс“  
Апатин

Решење о верификацији мандата 
одборника Силађи Томислава

Решење о ценовнику услуга цело-
дневног и полудневног боравка 
деце у предшколској установи 
„Пчелица“ Апатин 

Решења о избору чланова Бирач-
ког одбора за спровођење тајног 
гласања

Решење о избору члана Општинског 
већа општине Апатин - Бела Хорват 

Закључaк о усвајању извештаја о 
извршењу буџета општине Апа-
тин за период од 01. јануара 2010. 
године до 30. јуна  2010. годину

Закључак о давању сагласности 
на извештај о реализацији  пред-
школског програма предшкол-
ске установе „Пчелица“Апатин 
за школску 2009/2010. годину и 
предшколског програма 

Закључак о давању сагласности на 
Статут ЈКП „Наш дом“ Апатин
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Закључак о давању сагласности на 
измену и допуну годишњег про-
грама пословања ЈКП „Наш дом“ 
Апатин за 2010. годину  

Закључак о давању сагласности на 
прву измену програма пословања 
ЈП „Дирекција за изградњу“ Апа-
тин за 2010. години

Закључак о подршци предлога 
Скупштине Града Суботице да се 
у програме наставе у основним 
и средњим школама на подручју 
АПВ уведе језик средине као из-
борни предмет

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Решење о употреби средстава 
сталне Буџетске резерве 

Решење о одобравању коришћења 
средстава Буџетског фонда за 
развој привреде општине Апатин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Одлука којом се овлашћује Спе-
цијална болница за рехабилита-
цију „Јунаковић“, Апатин, Апатин 
да изради тендерску докумен-
тацију за извођење друге фазе 
радова на изградњи и опремању 
Аквапарка – Велнес центра у 
Апатину

Решење о давању сагласности на 
цене комуналних услуга МЗ Сонта

Решење о именовању чланова Ор-
ганизационог одбора „1. ЛИЧКЕ 
ОЛИМПИЈАДЕ” у Апатину

Решење о именовању Организа-
ционог одбора за обележавање 
1000 година Апатина

Решење о условима за утврђивање 
права на регрес трошкова ужине 

и доделе бесплатних уџбеника 
ученицима основних школа са 
подручја општине Апатин

Решење о условима за утврђивање 
права на регрес трошкова превоза 
ученика и студената са подручја 
општине Апатин

Закључак о прихватању пред-
лога за закључење уговора из-
међу општине Апатин и ТАRА 
INTERNATIONAL CONSULTING 
d.o.o. из Новог Сада (за развој 
туризма за подручје „Горње 
Подунавље“)

Закључак о прихватању пред-
лога за закључење уговора изме-
ђу општине Апатин и ТАRА 
INTERNATIONAL CONSULTING 
d.o.o. из Новог Сада (за развој 
Тримодалног контејнерског тер-
минала и Логистичког центра)

Закључак о одређивању „1. ЛИЧ-
КЕ ОЛИМПИЈАДЕ“ 

Закључак о давању сагласности да 
општина Апатин буде покровитељ 
снимања ТВ емисије РТС–а „ЖИ-
КИНА ШАРЕНИЦА“

Закључак о прихватању предло-
га Регионалне агенције за развој 
МСПП „Сомбор“ Сомбор 

Закључак којим се предлаже  др. 
Живорад Смиљанић, Председник 
општине Апатин, за члана На-
ционалног савета за регионални 
развој

Закључак о прихватању предлога 
МЗ Купусина да општина Апа-
тин буде партнер у аплицирању 
пројекта „Индустријски парк у 
Купусина-II  фаза“

IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu, 
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: 
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za 
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin. 

Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 150 
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48; 
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za "Slu`beni list op{tine".


