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На основу члана 13. става 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 129/2007), члана 8. става 1. и 5. и
члана 73. став 1. Статута општине Апатин
(«Службени лист општине Апатин» брoj:
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општине Апатин, на 18. седници одржаној 10. јуна
2011. године, доноси
О Д Л У К У
О БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНЕ
АПАТИН, У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
СА ОПШТИНОМ ВИНИЦА, У
РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
Члан 1.
У циљу продубљивања међународне
сарадње у области културе, образовања, туризма, економског развоја, трговинске размене
и свих других области из надлежности општина и остваривања јединства народа који живе
на територији Општине Апатин у Републици
Србији и народа који живе на територији Општине Виница у Републици Македонији, Општина Виница ПРОГЛАШАВА СЕ братском
општином Општине Апатин.
Члан 2.
О братимљењу Општине Апатин са Општином Виница израдиће се Договор о
братимљењу, коју ће потписати Председник
Општине Апатин и Градоначелник Општине
Виница.
Члан 3.
Средства за финансирање међународне
сарадње обезбеђена су у Буџету Општине
Апатин.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Владе Републике Србије, а објавиће
се у «Службеном листу општине Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-16/2011-I
Дана, 10. јуна 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
95.

На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона
о ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр.111/2009), члана 11. тачка 19. и члана 73.
став 1. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 10/2008), Скупштина општине Апатин на 19. седници одржаној
09. септембра 2011. године, доноси
ПРОЦЕНУ
УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
УВОД
Законом о ванредним ситуацијама дефинише ванредну ситуацију као „стање када су
ризици и претње или последице катастрофа,
ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална
добра таквог обима и интензитета да њихов
настанак или последице није могуће спречити
или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово
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ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан
режим рада“, док се проценом угрожености
„идентификују извори могућег угрожавања,
сагледавају могуће последице, потребе и
могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода
и других несрећа“.
Предлог Процена угрожености територије
општине Апатин од елементарних непогода
и других несрећа утврђен је на 27. седници
Општинског већа СО Апатин, одржаној 26.
августа 2011. године, а на основу позитивног
мишљења Општинског штаба за ванредне
ситуације Апатин о тексту Процене, донетог на
Другој редовној седници Штаба од 25. августа
2011. године.
Процена угрожености територије општине Апатин од елементарних непогода и других
несрећа биће усклађена са Проценом угрожености Републике Србије по њеном доношењу.
Измене и допуне Процене угрожености
територије општине Апатин од елементарних
непогода и других несрећа, врше се на начин и
по поступку њеног доношења.
У складу са начелом јавности, Процена угрожености територије општине Апатин
од елементарних непогода и других несрећа
биће објављена у „Службеном листу општине
Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 217-25/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
96.

На основу члана 33., 34. и 35. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр.111/2009), члана 53. став 4. и члана
54. Закона о водама („Службени гласник РС“,
бр.30/2010), члана 11. тачка 19. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр.10/2008), Скупштина општине Апатин на 19.седници одржаној 09. септембра 2011. године, доноси
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ОПШТИ ПЛАН ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА
ПЕРИОД 2011.-2016. ГОДИНА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.Одбрана од поплава изазваних појавом повишених спољних, унутрашњих, и подземних
вода (у даљем тексту: одбрана од поплава )
на територији општине Апатин организује
се и спроводи у складу са Законом о водама
и Општим планом за одбрану од поплава Републике Србије.
2.Одбрана од поплава на територији општине Апатин организује се и спроводи према Општем плану одбране од поплава на
територији општине Апатин (у даљем тексту: Општи план) и Оперативном плану
одбране од поплава на територији општине
Апатин (у даљем тексту: Оперативни план).
3.Општи план доноси Скупштина општине за
временски период од 6 година.
4.Оперативни план доноси Скупштина општине, на основу Општег плана, за период од
једне године. Оперативни план се доноси до
марта месеца за текућу годину уз сагласност
надлежног водопривредног предузеће.
II - ПРИРОДНЕ И ДЕМОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
АПАТИНСКОГ ПОДУНАВЉА
1. Географски положај и границе подручја
Територију општинe Апатин, чине град
Апатин и четири насељена места, Сонта, Пригревица, Свилојево и Купусина и једно приградско насеље Рибарево. Апатин је административни центар и седиште општине. На простору од 333 км2 у четири града и 4 насељених
места живи 32.813 становника.
Подручје општине Апатин по свом географском положају представља западни део
границе према републици Хрватској. Са Републиком Хрватском се граничи реком Дунав од
границе са територијом општине Сомбор, од
викенд насеља «Вагони» до Богојева у дужини
од 42 км. Северно и источно граничи се са општином Сомбор, а на југу са општином Оџаци.
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2. Становништво и насеља
Општина Апатин се, по броју становника,
може сврстати у категорију средњих општина
на подручју Војводине. Према статистичким
подацима, из наведеног пописа , у општини
Апатин број становника износи 32.813, сконцетрисаних у пет насељених места: Апатин,
Сонта, Пригревица, Купусина и Свилојево.
Табела бр. 1. Преглед броја становника по
насељеним местима у општини Апатин
Назив насеља

АПАТИН
СОНТА
ПРИГРЕВИЦА

Број становника
попис 2002. године

19.320
4.992
4.781

КУПУСИНА

2.356

СВИЛОЈЕВО

1.364

ОПШТИНАУКУПНО

32.813

Једино насеље градског карактера Апатин,
представља уједно и демографски центар општине са највећим степеном концентрације
становништва 19.320. Остала места, руралног карактера имају знатно мањи степен
концентрације становништва.
Општина Апатин је смештена је између 450
40' северне географске ширине и 180 59' источне географске дужине.
3. Геоморфолошкe oсобине подручја
Морфолошку основу подручја чине део
Бачке лесне заравни , лесна тераса , надморске висине распона 80-87 мнв и алувијална раван Дунава широка од 6 до 26 км, састављена
из нижег инудационог дела и вишег дела алувијалне терасе, а у непосредном приобаљу
је рит који покрива најниже делове територије.
Територију општине карактеришу три врсте
типа земљишта.
Лесна тераса је настала од првобитне широке долине Дунава, еродирањем лесних заравни.
Она се простире источно од насеља Пригревица и Сонта , углавном према територији сомборске општине. У новије време, с обзиром на
појаву све виших водостаја Дунава делимично
спада у плавно подручје.
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Алувијална тераса
покрива подручје
од Купусине преко Апатина , Пригревице и
Свилојева до Сонте, тако да се лесна тераса на
северном делу наслања на рит. Алувијална тераса је настала у доњем алувијуму, када је за
време топле и суве климе интезивно нагомилаван речни материјал.
Алувијална тераса је неколико метара нижа
од лесне терасе и за неколико метара виша
од инудационе равни. Алувијална тераса испресецана је бројним старим речним долинама између којих су благо издигнути пешчани
брежуљци..
Рит покрива најниже делове територије од
границе до Богојева. и налази се у непосредном
приобаљу Дунава, одвојен је од инудације дунавским насипима. Једино код Апатина морфолошке јединице нема јер се овде корито Дунава
наслања на алувијалну знатно вишу терасу. И
рит и алувијална тераса су плавна подручја.
Поменуте морфолошке целине су испресецане воденим токовима међу којима доминира релативно густа каналска мрежа. Осим
поменутих основних рељефних облика ту су
још: лучна удубљења, предолице и пешчани
брежуљци на лесној тераси и дине.
Инудациона раван Дунава има неуједначену
ширину чије су формометријске вредности зависиле од тога у којој мери је Дунав померао
своје корито.Рецентни песак и муљ су основне
геолошке творевине које прекривају инудациону раван. поменути материјал се при сваком
изливању Дунава таложи.Надморска висина
се смањује идући од севера ка југу односно у
Моношторском риту износи 85 м док је висина
у Апатинском риту 83 м.
Постоји нагнутост рељефа дуж Дунава од
севера према југу ( од Купусине до Богојева
пад терена је око 3-4 м ) и од североистока према југозападу ( од Пригревице према Дунаву)
терен се спушта са 86-87 мнв до 81-84 мнв у
риту.
4. Педолошка представа подручја
Земљишни покривач на овом подручју је
врло разнолик и заступљено је мноштво типова и подтипова земљишта. Доминирају
нормална земљишта док дефектна земљишта
заузимају процентуално врло малу површину. Чернозем слабо огајњачени и огајњачени
,који се налази углавним на алувијалној тераси , је најплоднији тип, јер располаже великом
порозношћу и са својим подтиповима заузима
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највећу површину подручја. То су : карбонати
и бескарбонатни чернозем,песковити, деградирани, засољен и слабо засољен чернозем.
Друга по значају је ритска црница карбонатна распрострањена у Сонћанском риту.
Успешно се користи за гајење њивских култура јер располаже знатним производним
потенцијалом. Због подземних вода које су
ближе површини, културе боље подносе сушне
периоде.
У дефектна земљишта се убрајају :
Мочварно глејно земљиште , местимично
заслањено , налази се у Сонћанском риту. Због
трајне влажности земљишта најбоље га подносе неке шумске врсте : јасен, храст лужњак и
бреза.
Солоњец, заступљен је на површинама код
Апатина и Свилојева. Засољена земљишта су
погодна за изградњу рибњака , јер услед доста
непропустљивог горњег слоја земљишта губици воде на понирању у рибњацима су незнатни.
5. Климатски и метеоролошки услови
Територија општине се налази у зони умерено континеталне климе са четири годишња
доба. Клима је условљена
географским
положајем, струјањем ваздушних маса из Руске
низије и централне Европе, струјањем са југа и
југозапада и ваздушним масама са Атланског
океана . Прве доносе континенталне и поларне
одлике, док масе са Антлантика доносе влажно и нестабилно време. На климу утиче и већи
број локалних услова , као што су геоморфолошке особине , вегетација и др.
Средња годишња температура ваздуха је од
10,8 0С , просечна зимска је -0,5 0С, пролећна
11,0 0С, летња 19,8 0С , јесења 10,5 0 C , а температурна амплитуда износи 21,8 0С.Средњи
број дана са мразевима износи 87. Мразни
дани се појављују у октобру , у екстремним
случајевима и у септембру и трају до априла.
У вегетационом периоду број мразних дана је
мали. Годишња појава ледених дана износи 24.
Ветрови су један од важних климатских
елемената. Карактеристична је ружа ветрова
са особинама неуравнотежености. Најчешћи
ветрови су из правца северо запада , чак 148
дана годишње и севера са 147 промила. Даље
по честини јављања , долази југоисточни ватар
- кошава 114 промила.
У зависности од годишњег доба честина
појаве ветрова из одређених праваца је разли-
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чита. У јесен повећану честину имају североисточни и југоисточни ветрови. Зими велику
честину има тзв. северац, док северозападни
ветар има висок степен учесталости током
целе године. Просечна јачина ветрова прилично је мала и креће се у распону од 1,9 ( јужни
ветар ) до 3,0 ( северни ветар ) бофора.
Влажност ваздуха је значајни климатски
елемент за вегетацију . Дуже време испод 30
% релативне влажности узрок је превременог
сушења биљака . Просечна годишња вредност
релативне влажности ваздух износи 75 % .
Средња годишња влажност ваздуха је
77,3%, средња вредност највлажнијег месеца (
децембар) је око 88,5%. По годишњим добима,
највећа влажност је зими 86,8 %, а у току дана
највлажније је јутро. Облачност је највећа у децембру 76 %, а најмања у августу 38 %, док је
просечна годишња облачност 58 %.
Падавине су важан елемент климе и
манифестују се у годишњим колочинама од
око 674 ml. Највише падавина се изручи зими
178,7 ml, а најмање лети 129,0 ml. По просечним количинама истиче се јуни (66,9) и јули
(68,4), а најмање падавина је у марту (31,5 ml)
Количина падавина просторно се смањује
од запада према истоку. Облици излучивања
падавина су киша, снег и град. Магла је облик
који се јавља чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број магловитих дана је 34,4.
Последњих година на земљиној кугли а и
код нас дошло је до екстремних појава, било да
се ради о падавинама, о температурама ваздуха или о водостајима у рекама. Све чешће се
ове појаве приписују ефектима "стаклене баште", тј. повећаном загревању земљине кугле
услед " озонских рупа " које су се појавиле због
повећаног угљен диоксида и хлорних једињења
у атмосфери, створених технолошким напретком индустрије.
6. Површинске и подземне воде
Река ДУНАВ протиче дужином од 42 км уз
саму границу територије општине Апатин.
Подручје општине Апатин је богато водом.
Река Дунав, канал ДТД (Пригревица-Бездан),
многобројне баре и мочваре, чине то богатство. Главно хидрографско обележје чини река
Дунав са својим меандрима, многобројним
рукавцима, барама, адама и ритовима.У површинске воде у Подунављу спадају природни
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водоток Дунав, вештачки канали основне- каналске мреже хидросистема Дунав - Тиса - Дунав (ОКМ
ХС ДТД) и канали система за одводњавање, такозвани „реципијенти“ (ДКМ). Својим положајем ,
величином и режимом, Дунав је најзначајнији снабдевач површинском водом хидросистема Дунав
- Тиса – Дунав. Основна каналска мрежа ДТД је снабдевач водом система за наводњавање, рибњака,
и индустрије, као и прималац свих сувишних и одпадних вода.
Канал ПРИГРЕВИЦА–БЕЗДАН (31,70 km) представља слепи крак канала Оџаци–Сомбор,
јер нема пловну везу са Дунавом. Његова основна намена је снабдевање водом канала са нижим
водостајем. Канал почиње у рачви са каналом Оџаци–Сомбор (km 21,41) а завршава на водозахватној
устави Бездан. Нема преводницу, а сигурносна устава Купусина (km 12,9) са два пловна отвора
једини је објекат ове врсте и изграђена је у склопу друге одбрамбене линије од поплавних вода Дунава. Поред тога, канал регулише узводни ниво воде ради растерећења безданске уставе смањењем
денивелације. Каналом је могућа једносмерна пловидба хиљадутонских и једновремено двосмерна
за петстотонска пловила.
III – ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА - СПОЉНЕ ВОДЕ
Водостаји могу имати позитиван или негативан знак. Мере се од такозване "О" (нула) водомера , које су биле утврђене при постављању водомера као најнижи водостај. Ниједан водомер није
на истој надморској висини и додавањем очитаног водостаја на нулу добија се надморска висина
водостаја код сваког водомера. Код Бездана надморска висина „О“ је на 80,64, код Апатине је на
78.84, а код Богојева је на 77.46 м.
Табела бр.2. Преглед надморских висина коте круне насипа при рачунарском једнопроцентном
водостају
Код
водомерне
станице

Кота хуле
/мнм/

Максималан
водостај 1965.

Рачунарски
водостај за 1%

Кота рач.
водостаја за 1%

Меродавна кота
круне насипа

Бездан

80.64

776 /88.40/

801

88.65

89.85

Апатин

78.84

824 /87.08/

864

87.48

88.68

Богојево

77.46

817 /85.63/

868

86.14

87.34

Читаво подручје дуж Дунава од Баје до Богојева може се поделити у 5 примарних базена - низијске
ретензије ( Прилог бр. 1. ) од којих су три на територији општине Апатин и које су прве на удару у
случају продора прве одбрамбене линије. Оивичене су локализационим насипима или релативно
високим тереном. Овим базенима - ретензијама се прихвата део запремине поплавног таласа чиме
му се смањује врх. На осталом брањеном подручју могу се формирати секундарни базени само ако
се по њиховим ободима благовремено учврсте или изграде потпуно нови локализациони насипи.
Секундарних ретензија има 6.
На подручју општине Сомбор се налазе два , а Апатина три примарна базена - ретензионе
просторије и то:
Базен бр. 3. Кучка, је мале површине, свега 1.700 ha. Време пуњења овог базена је 0,5 дана. (Приликом поплаве 1926. године то је било приближно време пуњења) просечне дубине 2,90 метара, запремина 66 х 106 м3 водостај - достигнути ниво 87.60.
Базен бр. 4. Апатин. Минијатурне је површине, јер је то простор између новог и старог кружног
насипа, тако да није у правом смислу базен. У случају продора водом ће се попунити за свега пар
сати.
Базен бр. 5. Сонћански рит. Површина базена је 12.000 ha. Време пуњења базена је 5 дана, просечна дубина 3,60 метара , запремина 446 х 106 м3 , очекивани водостај - достигнути ниво 86.80.
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3.1. Угроженост појединих насеља од поплавних вода
Ако се претпостави најгора могућа
ситуација , а то је да при максималном
водостају 1% велике воде дође до продора прве
одбрамбене линије и да се не успе спречити
ширење поплаве ни на једној локализационој
линији , код појединих насеља у подунавском
подручју сомборске и апатинске општине могу
се очекивати следећи максимални нивои поплавне воде:
- код Купусине, Апатина и Пригревице око
87.50,
- код Свилојева и Сонте око 87.00.
Због неповољне конфигурације терена,
скоро код свих насеља не постоји могућност"
брзе" изградње заштитног насипа око насеља,
тако да може доћи до потпуног или делимичног плављења. Колико ће поједина насеља бити
поплављена, може се проценити на основу висинске представе појединих насеља. Зависно
од процента поплављености, насеља можемо
разврстати у две категорије:
1. Најугроженија су она насеља код којих ће
поплављеност износити 90-100%. Дубина
воде у овим насељима ће се кретати од 0 до
2,0 метара, а само на врло малој површини
код неких насеља и преко 2,0 метара. У ову
категорију спадају : град Апатин, Свилојево
и Сонта
У Апатину (надморска висина од 87,50 до
испод 85,00) ће непоплављен остати само простор око Пиваре и Новог гробља. У деловима
града где су у прошлости биле удолице дунавских рукаваца, а у новије време била изградња
објеката дубина поплавне воде може бити и
преко 2,0 метра (код северне стране Језерске
улице, у ужој централној зони града око улице
Бранка Радичевића и око Нове улице) , Прилог бр.2.
У Свилојеву (надморска висина од 86,50 до
85,50) су доста уједначене надморске висине у
читавом насељу. Дубина поплавне воде би била
до 1,5 метара, Прилог бр. 3.
У Сонти (надморска висина од 86,50 до
испод 84, 00 ) само један мали простор у централном делу насеља ( око цркве ) је на висини
новоа поплавних вода , док су остали делови
насеља од центра према периферији све нижи
и нижи, тако да би били поплављени дубином
од 1,0 до 2,0 метара. И овде би ромско насеље
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које је изван села , било поплављено преко 2,0
метара, Прилог бр. 4.
2. Насеља, код којих би поплављеност износила 60 до 90 % , такође, би била доста угрожена. Дубина воде у поплављеним деловима
насеља би се кретала од 0 до 2,0 метара. У ову
категорију спадају Купусина и Пригревица.
У Купусини (надморска висина од 88,50
до испод 86,00 ) ће остати непоплављен простор само између Апатинског пута и улице
Кошут Лајоша , од цркве до црпне станице.
Иначе у осталим деловима насеља дубина
воде ће бити од 1,0 до 2,0 метара, Прилог бр.
5.
		
У Пригревици би остало око 30%
површине насеља непоплављено, али не у
једној целини, јер је конфигурација терена
неуједначена. Највећа дубина могла би бити
само у источним и југоисточним деловима
насеља, Прилог бр. 6. Висинске представе
угрожености насељених места израђене су
на картама у склопу Процене угрожености
територије општине Апатин од елементарних и других несрећа (Прилог број 12-16).
Табела бр.3. Преглед проглашавања редовне и ванредне одбране од поплава
Критеријум за
проглашење
одбране

Кота нуле
водомера
метара над
Јадранским
морем

редовне

ванредне

Бездан

80.64

+500

+700

Апатин

78.87

+600

+750

Водомер

3.2. Преглед основних елемената насипа прве
одбрамбене линије, сектор Д-12., лева обала
Дунава - територија општине Апатин.
На територији општине Апатин, систем одбране од поплава од великих вода реке Дунав и загушења леда чини насип I одбрамбене линије са пратећим објектима и то од
границе са територијом града Сомбора на
км 36+000, до путничког моста код Богојева
на км 0+000, који припада општини Оџаци и
који је у надлежности сектора Бачка Паланка.
Сектор је подељен по техничким деоницама.
Одбрана је касетног типа.
Укупна површина територије директно
угрожене од могућих поплава износи око
20.000 ха.
Дужина сектора Д12, који се налази на
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територији општине Апатин, износи око 36 км и то од стационаже км 36+000 (граница територије
општине према Бездану и км 0+000 према граници општиине са Богојевом, који припада сектору
Бачка Паланка).
3.3. Дужине, стационаже и површина асфалтираних деоница круне насипа
Круна насипа је делимично уређена трајном заштитом тако да је у дужини од око 20 км круна и
асфалтирана. Асфалтиран је насип од границе са општином Сомбор до црпне станице Апатин
(код «Мирића») као и деоница од потеза «Титов дворац» до границе са Богојевом (пут Сонта –
Богојево) уз прекид од 3 км где је круна насипа прекривена ситним туцаником.
3.4. Број и стационажа других објеката у телу насипа
Табела број 3. Преглед значајнијих објеката који се налазе у насипу или пресецају насип
Ред.
бр.

ОБЈЕКАТ
(назив)

км
тока Дунава

назив
управљача

капацитет

1.

Црпна станица "Сонћанска"

1370

ВДП "Западна Бачка"

2х1,25 м3/сец

2.

Црпна станица "Кеверча"

1375

2х2 м3/сец
1х1 м3/сец

3.

Црпна станица "Апатин"

1398

2х0,60 м3/сец

Напред наведени објекти су од већег значаја и траже посебан однос, како приликом одржавања,
тако и приликом одбране. Поред насипа I одбрамбене линије постоје и локализациони насипи и насипи II одбрамбене линије у дужини од 75 км, који су нижи од прве линије за око 1-1,5 метара.Стање
ових насипа је јако лоше са обзиром да се не одржавају последњих 25 година јер су изостављени из
свих програма редовних радова за одржавање одбрамбених система односно објеката.
Насипи II одбрамбене линије су у врло лошем стању и титуларно - власнички у недефинисаном
стању, што би ваљало уредити, тј. увести их у књиге и старати се о њима.
Нерешеним статусом одбрамбених линија, неодржавањем (запуштањем), постоји опасност да се
одбрамбени насипи отуђе (третирају као путеви, ивице сметишта - депоније отпада, итд.), те да буду
изгубљени за водопривреду као објекти, а самим тим и могућност за одбрану од поплава.
3.5. Геометријске карактеристике насипа I одбрамбене линије
На комплетној деоници насипа од км 0+000до км 36+000 карактеристике попречног профила
су: ширина круне Б=5.0 м, нагиб небрањене косине 1:3 а нагиб брањене косине је од 1:3, 1:7 до 1: 10.
Одбрана од спољних вода је у искључивој надлежности ВДП «Западна Бачка». ВДП одбрану
спроводи у складу са општим и оперативним планом одбране за сектор Д-12. У свим активностима које се односе на одбрану од поплава, на територији општине Апатин, у складу са својим
могућностима укључиваће се Општински штаб са свим капацитетима са територије општине, који
се могу ангажовати у случају опасности од поплава од спољних вода.
IV - ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА – УНУТРАШЊЕ ВОДЕ
Обилне атмосферске падавине-кише које су пале током маја и јуна месеца 2010. године, (када је у
веома кратком времену за 6 сати пало око 170 л/м2) указале су на проблем ограничености капацитета атмосферске канализације у појединим улицама у свим насељеним местима апатинске опоштине.
Том приликом сав вишак воде који није могла прихватити канализација, слио се у депресије и том
приликом дошло је до плављењња стамбених и помоћних објеката у многим домаћинствима што је
проузроковало и знатну материјалну штету.
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Табела број 4. Преглед улица угрожених услед великих количина атмосферских падавина
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

НАЗИВ МЕСТА

АПАТИН

СОНТА

ПРИГРВИЦА

КУПУСИНА

СВИЛОЈЕВО

Угрожени реони

НАПОМЕНА

М. Обилића

Део према ул. Б. Радичевића

Б. Радичевића

Део према ул. М. Обилића

Раде Кончара

Угао са ул. Д. Ђерђа

М. Растовића

Друга половина ул. уз канал

Доже Ђерђа

Угао улице са ул. Д. Туцовића

Војвођанска

цела

Гробљанска

цела

Ромско насеље

Депресија у неп. близини центра

Кајмакчаланска

Део (депресија)

Гробљанска

Део (депресија)

М.Орешковића

Део (депресија)

Добровољачка

Део (депресија)

Партизанска

Део (депресија)

Косовска

Део (депресија)

М. Пупина

Део (депресија)

М. Обилића

Део (депресија)

Кате Пејиновић

Цела уз језеро - реципијент

Гребенарска

(депресија)

Сомборска

(депресија)

Апатински пут

(депресија)

Стојана Матића

Крај ул. код "избегличког насеља"

Бела земља

Део (депресија)

Железничка

Део (депресија)

Сомборски пут

Део (депресија)

Ж. Зрењанина

Део (депресија)

Пригревачка

Део (депресија)

Главна

Део (депресија)

Доже Ђерђа

Део (депресија)

Војвођанска

Део (депресија)

Апатинска

Део (депресија)

Поред проблема са потопљеним депресијама насталим као последица сакупљања обилних атмосферских падавина, указао се и проблем појављинања подземних вода и стварања такозваних „водених
огледала“. Ово се посебно односи на два реона и то ритски-слатинасти део између насељених места
Свилојево и Сонта (потез „Крушковац“) и ритски део на потезу измећу приградских насеља „9 табла“
и Рибарево. Водена огледала се стварају искључиво на пољопривреном земљишто наносећи штету
посејасним усевима али срећна околност је што у угроженим реонима нема стамбених објеката.
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V – ОДБРАНА ОД ЛЕДЕНИХ ПОПЛАВА
Ледене појаве на Дунаву
Постојање леда на реци, у било ком виду,
представља ледену појаву. ледене појаве се деле
на ледоход и ледостај. Ледоход је кретање ледених санти у речном кориту. Под ледостајем се
подразумева стање када се више лед не креће
дуж речног корита. Ледостај може бити равномеран или у виду нагомиланог леда - ледених
баријера (ледених чепова, загушења), када
може достићи дебљину од више метара. И при
највећем загушењу испод ледене баријере (када
се у плићим деловима Дунава лед ослања на
дно) у дубљем делу Дунава уз повећане брзине
протиче вода, али у знатно мањој количини.
Најранија забележена појава ледохода је
била 15. новембра, а застоја леда 9. децембра.
најкасније покретање леда је било 25. марта,
а нестанак леда са површине Дунава 26. марта. Наведени подаци се односе за водомерну
станицу Мохач од 1876.г. до 2003.г. На сектору
апатинско- сомборског подунавља ова разлика
је 1-2 дана у односу на наведене податке..
Појаву леда на Дунаву углавном условљавају
климатски фактори и они се најчешће користе
у прогнозама појаве леда. Поред климатских
фактора на режим леда утичу још хидролошки
и морфолошки фактори, а задњих деценија све
је значајнији утицај употребљених отпадних
вода од индустрије и насеља. Лед на Дунаву се
прво појављује поред обале и на плићацима.
У протеклом периоду за време велих вода
најкритичнија места везано за протицај била
су : Вемеј - Петреш, Чувутски рукавац, Стаклара, Апатин, Хулово и Сига Казук (1414). На
овим местима су ледоломци највише имали
учешћа у разбијању.
Ледене формације доводе до повишења
нивоа воде дуж тока Дунава, при ниским
водостајима та повишења су већа ,а код виших мања. Опасност од ледених поплава расте са повећањем протицаја. "Пролећни" ледоход је опаснији јер обично коинцидира са
пролећним великим водама. Код формирања
ледених баријера долази на узводном сектору до повишења нивоа зависно од величине
загушења у профилу реке и креће се од 1,0 до
5,0 метара. Повишење од 5,0 метара десило се
1955/56 . године испод Баје. Ледене баријере
се често једна на другу надовезују и доводе до
сумарног повишења водостаја. тако на пример
ако код Апатина имамо прву баријеру са извес-
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ним успором, а другу баријеру код Бездана , са
својим успором, водостаји код Бездана ће бити
збирно увећани од оба успора.
Највећи успор код Бездана забележен је
1939/40 и износио је 3,80 метара, док код Апатина је био за 0,5 до 1,0 метара мањи.
Добри ефекти обезбеђењу протока леда и
у спречавању ледених баријера у протеклом
периоду постигнути су путем регулационих радова на кориту Дунава (1980. година,
попстављена су три прага код даљске кривине
и код Стакларе) и ангажовањем ледоломаца
којкиимају одлучујућу улогу у разбијању леда
на Дунаву.
VI – РУКОВОЋЕЊЕ ОДБРАНОМ
ОД ПОПЛАВА
Одбрану од поплава на територији општине Апатин од унутрашњих вода организује
и спроводи Општински штаб за ванредне
ситуације Апатин (у даљем тексту:Општински
штаб), уз ангажовање предузећа којима је поверено одржавање заштите од поплава и непосредно вршење послова и задатака одбране од
поплава као и предузећа која су у склопу редовних делатности опремљена и оспособљена
за заштиту и спасавање на територији општине Апатин.
Одбраном од поплава на територији општине Апатин руководи Командант Општинског штаба, који је према Закону о ванредним
ситуацијама истовремено и председник општине, у складу са Законом и овима планом.
Командант општинског штаба има свог заменика, начелника штаба и чланове штаба
- помоћнике.
Заменик команданта општинског штаба
замењује команданта у случају његове одсутности, спречености и при вишесменском раду
при спровођењу одбране од поплава, са свим
овлашћењима руководиоца којег замењује.
Одбрана од поплава организује се и врши
у зависности од степена опасности, а према
следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
Одговарајућа фаза одбране од поплава изазваних спољним водама спроводи се у складу
са републичким општим планом одбране од
поплава и републичким оперативним планом
одбране од поплава за текућу годину.
Одговарајућа фаза одбране од унутрашњих
вода наступа при појави јачих локалних пада-
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вина које не могу бити обухваћене комуналним канализационим системом.
Одговарајућа фаза одбране од подземних
вода наступа повећањем нивоа подземних
вода.
6.1. Радови и мере изван периода одбране од
поплава- превентивне мере
Општински штаб за ванредне ситуације одговоран је за припреме и одбрану од поплава
на територији иопштине Апатин:
1. одговоран је за организовање припрема за
одбрану од поплава;
2. врши непосредан увид у стање на угроженом
подручју и редовно доставља информације
општинском центру за О и У;
3. обезбеђу је потребну механизацију,
ангажовање људства и спровођење радова и
мера на подручју општне Апатин;
4. организује и руководи хитним радовима и
мерама на угроженом подручју;
5. обезбеђује подизање општег нивоа
информисања и знања о поплавама на
подручју општине Апатин;
6. секретари месних заједница су повереници у
Општинском штабу;
6.2. Проглашење и укидање одбране од поплава
Одбран у од поплав а из а з ав аних
унутрашњим водама, проглашава Председник Општине на основу процене и предлога
Општинског штаба за ванредне ситуације и
мишљења ВДП „Западна Бачка“ Сомбор.
6.3. Задаци учесника у одбрани од поплава:
Општински штаб обавља следеће послове:
1. одговоран је за спровођење одбране од поплава од унутрашњих вода у свим фазама
одбране на свом подручју;
2. остварује стални контакт и сарадњу са ВДП
„Западна Бачка“ Сомбор у припремама и
спровођењу мера одбране од поплава изазваних спољним водама;
3. врши непосредан увид у стање на угроженом
подручју и редовно доставља информације
Центру за обавештавање и узбуњивање;
4. п р ед л а же
обезбеђење
потребне
механизације и спровођење радова и мера на
свом подручју који превазилазе могућности
општине Апатин;
5. организује и руководи хитним радовима и
мерама на угроженом подручју;
6. подноси извештај о предузетим мерама
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и активностима у одбрани од поплава на
подручју општине Апатин;
7. води евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и др;
8. организује спровођење процене насталих
штета од последица поплава.
Центар за обавештавање и узбуњивање
прима најаву о временским непогодама или
поплавама од РХМЗ, ВДП „Западна Бачка“
Сомбор, МУП-а, грађана, и обавештава:
1. Команданта или заменика команданта Општинског штаба;
2. ЈКП „Наш Дом“ Апатин и друге субјекте по
налогу команданта Општинског штаба;
3. општински штаб за ванредне ситуације;
4. дежурну службу МУП-а, ВСО Апатин, електропривреду, медицинске службе;
Командант Општинског штаба обавља
следеће послове:
1. координира припреме и спровођење одбране од поплава од унутрашњих вода у свим
фазама одбране;
2. сарађује са секретарима месних заједницаповереницима
3. припрема програм приоритетних радова за одбрану од подземних вода или вода
насталих обилним падавинама и прати
реализацију радова у складу са усвојеним
планом рада;
4. обезбеђује услове за припрему и спровођење
одбране од поплава ангажовањем свих
субјеката који учествују у одбрани од поплава;
5. обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и
едукацију грађана;
6. прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља Центар за обавештавање и узбуњивање;
7. издаје наредбу о предузимању мера у одбрани од поплава, које се односе на ангажовање
радне снаге, механизације и других средства;
8. организује и спроводи, у сарадњи са другим
субјектима, програм мера и активности за
обезбеђење прухватних центара за прихват
људи и имовине у ванредним условима;
9. даје предлог надлежном органу за евакуацију
становништва и имовине у ванредним околностима;
10. анализира информације са угрожених
подручја и обавештава Скупштину општине
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и друге надлежне органе о предузетим мерама и радњама у одбрани од поплава, као и о
размерама насталих штета од поплава;
11. обезбеђује услове за спровођење мера и
руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплава по престанку
опасности;
Заменик команданта Општинског штаба у
свему замењује команданта Општинског штаба у његовом одсуству или по његовом налогу.
1.
2.
3.
4.

Повереници обављају следеће послове:
врше непосредан увид у стање на
подручју своје одговорности и достављају
информације команданту Општинског штаба;
предлажу спровођење радова и мера на терену за који су задужени у току одбране од
поплава;
организују и руководе радовима и мерама у
свом реону;
извештавају команданта Општинског штаба о предузетим мерама и воде евиденцију
о стању натерену, ангажованом људству,
механизацији и др.
VII – ФИНАСИРАЊЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА

Средства за извршење овог плана
обезбеђују се из буџетских средстава Општине и Републике, Фонда за ванредне ситуације и
других прихода у складу са Законом и другим
прописима.
Скупштина општине Апатин ће у складу
са својим могућностима, за сваку годину планирати и издвајати одређена средства у посебан фонд из кога ће бити финансиране све
активности које се односе на одбрану од поплава и то: набавка одређенис МТС, опремање
јединица, обучавање, трошкови ангажовања
људи и технике на спречавању или ублажавању
последица поплава и сл.
Општи план одбране од поплава на
територији општине Апатин објавити у „Службеном гласнику општине Апатин“.
ПРИЛОЗИ:
Прилог бр. 1 - Ретензије
Прилог бр. 2 – Преглед угрожености насељено место Апатин
Прилог бр. 3 - Преглед угрожености насељено место Свилојево
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Прилог бр. 4 - Преглед угрожености насељено место Сонта
Прилог бр. 5 - Преглед угрожености насељено место Купусина
Прилог бр. 6 - Преглед угрожености насељено место Пригревица
Прилог бр. 7 - Евиденциони листови за
прикупљање података:
• Лаврнић Милан, повереник ЦЗ за насељено
место Апатин
• Зоројевић Стојан, повереник ЦЗ за насељено
место Пригревица
• Бала Тибор, повереник ЦЗ за насељено место Свилојево
• Куруц Рената, повереник ЦЗ за насељено
место Сонта
• Ходовањ Атила, повереник ЦЗ за насељено
место Купусина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 217-26/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
97.

На основу члана члана 55. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, бр.30/2010), члана
11. тачка 19. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин,(„Службени лист општине Апатин“
број 10/2008), Скупштина општине Апатин на
19. седници одржаној 09. септембра 2011.године, доноси:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 2011. ГОДИНУ
Оперативни план одбране од поплава за 2011.
годину садржи:
1. Имена одговорних лица – чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације Апатин;
2. Списак предузећа и других субјеката који се
укључују и предузимају мере одбране од поплава;
3. Обезбеђење алата, материјала, опреме и
механизације за спровођење одбране од поплава.
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ИМЕНА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА – ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ АПАТИН

Ред.
бр.

Презиме и име

Задужење за област
- задатак ЦЗ

Рибарска 57
Апатин
Ђ. Јакшића 12
Заменик комаданта
Апатин
М. Орешковића
Начелник
11 Апатин
7 2/7
Оперативно-планске послови БЛОК
Апатин
Рад локалне самоуправе и
државних органа - хитно
Сл. Вајнера Чиче
успостављање неопходних
Е-1 бр. 9 Сомбор
служби од јавног интереса
Област грађевине-склањање и БЛОК 7 1/3
Апатин
спашавање из рушевина

1.

СМИЉАНИЋ ЖИВОРАД Комадант

2.

БАКИЋ МИОДРАГ

3.

БУЈИЋ МИЛОРАД

4.

ПАВКОВИЋ МИЛОРАД

5.

ШВАБИЋ СМИЉАНА

6.

ЈОВАНОВИЋ СИНИША

7.

ТЕПАВАЦ СОЊА

8.

КНЕЖЕВИЋ МИЛАН

9.

УЗЕЛАЦ ЗОРАН

10. БАСТА МЛАДЕН

11. ПАВЛОВИЋ МИРКО
12. БОЈИЋ ЛЕНКА
13. БОЈАНДИЋ ТИЈАНА

Адреса

Област трговине, услуга
и пољопривреде-очување
добара битних за опстанак
Област саобраћаја и сарадње
са муп-послови безбедности
и нус
Заштита од пожара и
експлозија
Област здравства медицинска помоћ и
епидемолошка заштита
Комунална област и заштита
животне средине-асанација
терена
Област рада и социјалне
политике - евакуација
Збрињавање угрожених и
настрадалих

14. МАНДИЋ ЗОРАН

Сточне болести и заразе

15. ПЕРОВИЋ МИОДРАГ

Област шумарства

16. БОСАНЧИЋ БОЖИДАР

Област енергетике

Област водопривреде 17. МИЛОШЕВ ВЛАДИСЛАВ заштита и спасавање од
поплава и несрећа на води

Телефон (025)
Службени/стан
772-122
772-552
772-122
776-505
430-940
776-576
772-144
778-807
772-122
440-280
772-122
776-401

Д. Туцовића 60
Апатин

772-122

БЛОК 112 С-6
запад I/20 Апатин

772-111
773-132

Војвођанска 10
Апатин

773-424
776-025

Нушићева бб
Апатин

774-309
773-722

К. Пејиновић 7
Апатин

772-415
776-347

Лађарска 77
Апатин

772-451
777-162
772-073
776-494
822-523
442-351
773-322
778-665
465-200
772-124

В. Митровић 6
Апатин
Г. Дедића 28
Сомбор
Партизанска 7/б
Апатин
Св. Саве 22
Апатин
Сонћански пут 47
Сомбор

436-699
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СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ УКЉУЧУЈУ И
ПРЕДУЗИМАЈУ МЕРЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА
У случају настанка опасности од унутрашњих вода сви капацитети са којима располажу субјектипредузећа, са територије општине Апатин, која имају средства-механизацију потребну за спречавање
или елиминисање последица изливања унутрашњих вода, били би ангажовани у координацији са
ВДП „Западна Бачка“ из Сомбора, која је искључиво одговорна за одбрану од спољних вода али има
обавезу и укључивања у одбрану и од унуташњих вода.

Ред.
бр.

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР

1.

ЈКП "Наш Дом" Апатин

Павловић Милан

Железничка 4

772-415

2.

ШУ "Апатин" Апатин

Перовић Миодраг

Кружни Насип бб

773-322

3.

АД "Напредак" Апатин

Бањац Зоран

Ср. Владара

772-155

4.

АД "Јединство" Апатин

Ђапић Ђуро

Индустријска зона бб

773-566

5.

ЗЗ "Свилојево" Свилојево

Гобор Јосип

Главна 30

797-008

6.

Дом здравља Апатин

Баста Младен

Нушићева бб

773-722

7.

ВСО Апатин

Узелац Зоран

Нова бб

773-244

8.

ОО Црвеног крста Апатин

Бојандић Тијана

Станка Опсенице бб

772-073

9.

ДПА "Апатин" Апатин

Бујић Милорад

Дунавска обала бб

/

10. "Џими -Транс" Пригревица Самарџија Миле

Обилићева бб

823-000

11. ЗЗ "Пчела" Купусина

Новковић Миодраг

Железничка 5

786-377

12. АД "Лучић" Пригревица

Лучић Добривоје

Вука Караџића 21

822-444

13. АД "Saint gobain"

Бајић Свето

Сомборски пут бб

773-177

14. АД "Млади борац" Сонта

Павловић Златан

Салаш бб Сонта

792-073
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ АЛАТА, МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА
Ред.
бр.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА

1.

ЈКП "Наш Дом" Апатин

2.

ШУ "Апатин" Апатин

3.

АД "Напредак" Апатин

4.

АД "Јединство" Апатин

5.

ЗЗ "Свилојево" Свилојево

6.

Дом здравља Апатин

7.

ВСО Апатин

8.
9.

ОО Црвеног крста Апатин
ДПА "Апатин" Апатин

10. "Џими -Транс" Пригревица

11. ЗЗ "Пчела" Купусина
12. АД "Лучић" Пригревица
13. АД "Saint gobain"
14. АД "Млади борац" Сонта

ОПРЕМА, МЕХАНИЗАЦИЈА

Спец. возило цистерна ФАП 1214
Спец. возило смећар ФАП 1318
Спец. возило сливничар ФАП 1414
Спец. возило ВОМА ФАП 1317
Буложер ТГ - 80
Форвардер
Треактор "Белорус" + пркол. кипер
Треактор са копачем СОЛАШ
Утоваривач УЛТ 2 ком.
Булдожер 1 ком.
Камион кипер 1 ком.
Трактор + приколица 4 ком.
Трактор са равњачем 1. ком.
Утоваривач УЛТ 1 ком.
Трактор + плуг 2 ком.
Трактор + приколица 1 ком.
Трактор са плугом 1 ком.
Санитет 4 ком.
Пумпа за воду "ХОНДА" 4 ком.
Пумпа за воду "РОЗЕНБАУЕР" 1 ком.
Комби 1 ком.
Ронилачка опрема 10 комплета
Утоваривач УЛТ 1 ком.
Вишенам. грађ. машина "ИЦБ" 4 ком.
Камион - кипер 3 осовине 3 ком.
Камион - кипер 4 осовине 1 ком.
Трактор са плугом 1 ком.
Трактор са приколицом 1 ком.
Утоваривач УЛТ 1 ком.
Гусеничар 1 ком.
Трактор са приколицом 2 ком.
Телескопски манипулатор 1 ком.
Виљушкари 2 ком.
Трактор са плугом 2 ком.

У случају настајања опасности од изливања унутрашњих вода Општински штаб за ванредне
ситуације Апатин, ангажоваће и друга предузећа која се, према процени Штаба, могу укључити у
акције спречавања или елимнинисање последица од изливања унутрашњих вода.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 217-27/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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98.

На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина
општине Апатин, на 19. седници, одржаној
дана 09. септембра 2011. године, доноси
ОДЛУКУ О СТИПЕНДИРАЊУ
СТУДЕНАТА
Члан 1.
Овом одлуком општинa Апатин уводи
стипендирање студената који се школују на
факултетима у временском периоду почев од
01. јануара до 30. септембра текуће школске
године.
Члан 2.
Oпштинa
Апатин
утврђује
опште
критеријуме за доделу стипендија из члана 1.
ове одлуке, и то:
- да је студент основних студија на факултету или вишој школи, или основних или дипломских академских студија (тзв. мастер),
који имају седиште, односно одељење ван
Западнобачког округа.
- да је држављанин Републике Србије,
- да има пребивалиште на територији општине Апатин,
- да је редован студент, тј. да није обновио годину студија из претходне школске године.
Члан 3.
Oпштинa Апатин, додељује стипендије на
основу одлуке коју, након спроведеног поступка, доноси Kомисија за доделу студентских
стипендија, коју именује Преседник општине
Апатин.
Одређивање броја стипендија које се
додељују за текућу школску годину, као и
расписивање конкурса за доделу општинске
стипендије задатак је комисије из става 1. овог
члана.
Комисија из става 1. овог члана има право да сваке школске године одреди дефицитарне струке, као и број стипендиста из сваке одређене дефицитарне струке који ће да
стипендира, а на основу критеријума из ове
одлуке.
Висина стипендије која се додељује овом
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одлуком износи 7.000,00 динара месечно.
Комисија из става 1. овог члана има
три члана и секретара комисије, који
обавља административно-техничке послове и учествује у раду комисије, али без права
одлучивања.
Члан 4.
Потребна новчана средства за стипендије
из члана 3. ове одлуке обезбедиће се из буџета
општине Апатин, на основу закљученог уговора о стипендирању који производи правно дејство за време трајања текуће школске
године.
Члан 5.
Oпштинa Апатин, додељује стипендије
из члана 3. ове одлуке, студентима који
испуњавају критеријуме описане у члану 2. ове
Одлуке, и који освоје највећи број бодова на
ранг листи.
Рангирање кандидата за доделу стипендија
утврђује се на основу броја бодова према
следећим критеријумима:
- месечни приход по члану домаћинства,
- уписана година студирања и
- просечна оцена студирања.
Изузетно, мимо критеријума наведених у
члановима од 6. до 9. ове одлуке, и уз испуњење
услова из члана 2. исте, општинa Апатин
додељује стипендије студентима прве године
студија који су за време средње школе били
ученици генерације.
Члан 6.
Месечни приход по члану домаћинства
Приходи по члану домаћинства се
израчунавају на основу потврде или уверења
послодавца или других институција код којих
чланови домаћинства остварује приходе (на
пример Републички фонд за ПИО, Национална
служба за запошљавање, и сл.), као и уверења о
приходима Републичког геодетског завода.
Потврду или уверење из претходног става дужни су поднети подносиоци захтева за
студентску стипендију за све пунолетне чла-
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нове домаћинства, а за незапослене чланове
домаћинства уверење Националне службе за
запошљавање да се налазе на евиденцији незапослених лица.

дова,
- за уписану другу година студирања – 5 бодова,
- за уписану прву година студирања – без бодова.

По основу овог критеријума бодовање се
врши на следећи начин:

Члан 8.

- за месечни приход до 4.000,00 динара по
члану домаћинства – 20 бодова,
- за месечни приход од 4.000,00 до 8.000,00 динара по члану домаћинства – 15 бодова,
- за месечни приход од 8.000,00 до 12.000,00
динара по члану домаћинства – 10 бодова,
- за месечни приход од 12.000,00 до 15.000,00
динара по члану домаћинства – 5 бодова и
- за месечни приход од преко 15.000,00 динара
по члану домаћинства – без бодова.
Oпштинa Апатин утврђује додатне
критеријуме (поткритеријуме) за утврђивање
месечног прихода по члану домаћинства, и то:
За студенте чије је домаћинство регистровано пољопривредно газдинство, као и студенте чији чланови домаћинства немају других
прихода осим катастарског, имовинско стање
се рачуна по укупној површини власништва
на непокретностима заједничког домаћинства
достављеног од стране Републичког геодетског
завода, и то на следећи начин:
- за посед на непокретностима по површини
до 0,5 хектара – 20 бодова,
- за посед на непокретностима по површини
од 0,5 хектара до 2 хектара – 15 бодова,
- за посед на непокретностима по површини
од 2 хектара до 5 хектара – 10 бодова,
- за посед на непокретностима по површини
од 5 хектара до 10 хектара – 5 бодова,
- за посед на непокретностима по површини
од преко10 хектара - без бодова.
Члан 7.
Уписана година студирања
По основу овог критеријума бодовање се
врши на следећи начин:
- за уписану четврту или вишу година
студирања, уписану прву годину тзв. мастера, као и за статус апсолвента – 15 бодова,
- за уписану трећу година студирања – 10 бо-

Просечна оцена студирања
Бодовање по овом критеријуму се
врши на тај начин да кандидат добија онолики број бодова колика му је укупна просечна
оцена студирања у време конкурса за доделу
општинске стипендије (на пример, просечна
оцена износи 8,25 те следи да кандидат добија
8,25 бодова по овом критеријуму).
Члан 9.
Укупан број бодова и доношење одлуке
Укупан број бодова се добија сабирањем
свих бодова добијених на основу правила из
чланова 6. до 8. ове Одлуке.
По закључењу конкурса надлежна комисија
ће извршити бодовање, и сачинити одлуку о
додели стипендија.
У случају да два или више кандидата
имају исти број бодова, редослед првенства
се утврђује на основу критеријума из члана 5.
став 2. алинеје 1. до 3. ове Одлуке.
Члан 10.
Конкурс за доделу наведених стипендија
расписује Комисија из члана 3. став 1. ове
одлуке.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од
дана закључења конкурса утврди испуњеност
критеријума утврђених овом одлуком, изврши бодовање, и на основу тако утврђених
чињеница донесе одлуку о додели стипендија.
Непотпуне и неблаговремене захтеве
комисија ће решењем одбацити.
Против одлуке о додели стипендија, односно решења о одбацивању захтева, може
се уложити жалба у року од 8 дана од дана
достављања исте/ог Општинском већу општине Апатин чија је одлука коначна.
Члан 11.
Студент корисник стипендије закључује
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уговор о стипендирању са даваоцем стипендије
- општином Апатин, којим се ближе уређују
међусобна права и обавезе.
Члан 12.
Студент корисник стипендије коју додељује
општинa Апатин нема право на стипендију по
овој Одлуци уколико је већ корисник неке од
општинских стипендија.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о стипендирању студената („Службени лист општине Апатин“ бр.
14/2005), као и Одлука о стипендирању студената са подручја општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2001, 10/2002,
2/2003, 9/2003 и 14/2004).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-27/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
99.

На основу члана 7. став 1. и 3. и члана 15.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“ број
62/2006), члана 2. Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“
број 47/2011), члана 21. став 1. тачка 3. и члана
73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 –
пречишћен текст), Скупштина општине Апатин, на 19. седници одржаној дана 09. септембра 2011. године, доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Апатин“ број
7/2010), у члану 5. додаје се став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. тачка 1. овог члана, локална комунална такса се не уводи за
истицање фирме на пословном простору привредног субјекта (предузетника) који као претежну делатност обавља старе и уметничке
занате и послове домаће радиности, за које је
издат одговарајући сертификат министарства
надлежног за послове привреде..“
Члан 2.
У делу „ТАКСЕНА ТАРИФА“, која је саствани део ове одлуке, у Тарифном броју 1, део
„НАПОМЕНА“, тачка 6, став 1, алинеја 4, речи
„стари занати“, бришу се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењиваће се од дана почетка
примене Закона о изменама и допунама Закона
о финансирању локалне самоуправе.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-26/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
100.
На основу члана 92. став 2, и члана 146.
Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 ,81/2009 и 24/2011),
члана 32. став 1. тачка 5, 6 и 14. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС“,
бр. 129/2007), члана 21. став 1. тачка 5, 6. и 14.
и члана 73. став 1. Статута општине Апатин
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(''Службени лист општине Апати'', бр. 10/2008
-пречишћени текст), Скупштина општине
Апатин на 19. седници одржаној дана 09. септембра 2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Апатин'', бр. 1/2010
и 3/2010), члан 15. мења се и гласи:
''Неизграђено и комунално неопремљено
грађевинско земљиште, а налази се у обухвату плана генералне регулације, односно плана
детаљне регулације, може се комунално опремити и средствима физичких и правних лица.
Лице из претходног става овог члана подноси Дирекцији предлог о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре.
Ако Дирекција утврди да је локација
која се опрема обухваћена планом генералне или детаљне регулације и да је подносилац власник, односно закупац грађевинског
земљишта сачиниће услове о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре који нарочито садржи: податке о локацији, податке
из урбанистичког плана и техничке услове
за изградњу комуналне инфраструктуре, податке из програма уређивања грађевинског
земљишта, границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела, рок изградње,
обавезу Дирекције о прибављању локацијске,
грађевинске и употребне дозволе као и обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у току извођења радова, обавезу власника земљишта да финансира израду техничке
документације, стручне контроле исте, стручне контроле извођења радова, избора извођача
радова, обавезу предаје изграђених објеката
комуналне инфраструктуре у својину општини, стварне трошкове изградње комуналне
инфраструктуре, као и висину умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта
за инвеститора објекта који ће бити грађен на
локацији која се опрема.
За објекте који ће се градити на локацији
која се комунално опрема средствима власника, односно закупца земљишта, накнада за
уређење грађевинског земљишта се умањује
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за стварне трошкове комуналног опремања, а
највише до 60% од висине накнаде утврђене
према Одлуци о критеријумима и програму
уређења грађевинског земљишта за зону где се
локација налази.
Лицима из става 1. овог члана који су власници на грађевинском земљишту на коме је
по важећем планском документу планирана
изградња комуналне инфраструктуре, може
се признати тржишна вредност тог земљишта
као стварни трошак комуналног опремања
земљишта.
Члан 2.
У ставу 2. тачка 5. чланa 18. речи: ''став 6.''
замењују се речима: ''став 7''.
После става 2. члана 18. додаје се нови став
који гласи:
„У случају давања концесије или
поверавања комуналне делатности у складу са
посебним законима, неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини може се дати у закуп без накнаде на начин прописан у члану 96.
Закона. Неизграђено грађевинско земљиште
може се уносити као оснивачки улог у јавно
предузеће или као оснивачки улог у привредна друштва ради остваривања приватно-јавног
партнерства на начин прописан у члану 96.
Закона.
Члан 3.
У ставу 6. чланa 22. речи:
''спор пред надлежним судом'' замењују се
речима: ''управни спор''.
Члан 4.
У ставу 1. чланa 23. реч: ''правноснажности'' замењује се речју: ''коначности.''
У ставу 3. речи:
''спор пред надлежним судом'' замењују се
речима: ''управни спор''.
Члан 5.
У алинеји 9. чланa 32. реч: ''правноснажности'' замењује се речју ''коначности''.
Члан 6.
У члану 33. зарез иза речи „надметања“ се
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брише те додаје „и„.: '' а речи „и Општинском
јавном правобранилаштву'' се бришу.
Члан 7.
Став 6. члана 44. се брише.
У ставу 7. речи:
''поднети тужба надлежном суду'' замењују речима: ''покренути управни спор''.
Члан 8.
У члану 48. додаје се нова алинеја која гласи:
''-у шестомесечним ануитетима тј. у две шестомесечне рате, с тим да се рате усклађују са месечним порастом цена на мало.“
Члан 9.
У ставу 4. члана 50. речи:
''поднети тужба надлежном суду'' замењују речима: ''покренути управни спор''.
Члан 10.
У ставу 4. чланa 51. речи:
''поднети тужба надлежном суду'' замењују се
речима: '' покренути управни спор''.
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веза из уговора о закупу.
Услови, начин и поступак за измену, односно раскид уговора из става 4. овог члана
(начин измирења преосталог дуга, односно
измирење других обавеза преузетих уговором
о закупу, ослобађање од плаћања уговорене
закупнине ако је плаћена тржишна вредност
грађевинског земљишта, давање сагласности
за конверзију права закупа у право својине без
накнаде и сл.) одредиће се посебном општинском одлуком .
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-24/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

Члан 11.
Став 1. члана 55. мења се и гласи:
''Ако се промени власник објекта, односно посебног (физичког) дела објекта који је изграђен
или се гради на грађевинском земљишту у
јавној својини које се користи по основу уговора о закупу закљученом у складу са законом,
Дирекција ће на захтев новог власника, изменити уговор о закупу, тако што ће на место,
односно поред дотадашњег закупца ступити
нови власник објекта, односно дела објекта''.
После става 3. додају се став 4. и 5. који
гласе:
''По упису права својине на објекту који је
изграђен или легализован на грађевинском
земљишту које се користи по основу уговора о
закупу закљученог у складу са законом, на захтев закупца, Дирекција и закупац закључују
уговор о раскиду уговора о закупу и закључују
евентуално други уговор у складу са прописима, којима ће регулисати начин и услове
измирења, односно испуњења уговорних оба-

101.
На основу члана 52. Закона о планирању
и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009 и 24/2010)
и члана 73.став 1. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', бр.
10/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Апатин, на 19. седници одржаној 09.
септембра 2011. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за
планове:
1. ЉУБЕНОВИЋ ЗОРАН, дипл. инж. арх. председник,
2. ЈОВАНОВИЋ СИНИША, дипл. инж. грађ. -
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члан,
3. РАДАКОВИЋ МИЛОВАН, дипл.ел.инж. члан,
4. ПАВЛОВИЋ МИРКО, дипл. инж. грађ. –
члан,
5. МРДАК РАДМИЛА, дипл. арх. – члан, (именована од надлежног Министарства),
6. САВИЋ-ХОЏИЋ МАРИНА, дипл. арх.
(именована од надлежног Министарства).
због истека мандата чланова Комисије за
планове.
II
Решење објавити у «Службеном листу општине Апатин»

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-32/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
102.
На основу члана 52. Закона о планирању
и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009 и 24/2010)
и члана 73.став 1. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', бр.
10/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Апатин, на 19. седници одржаној 09.
септембра 2011. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
У Комисију за планове именују се:
1. ЉУБЕНОВИЋ ЗОРАН, дипл. инж. арх. председник,
2. ЈОВАНОВИЋ СИНИША, дипл. инж. грађ. –
заменик председника,
3. РАДАКОВИЋ МИЛОВАН, дипл.ел.инж. -
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члан,
4. ПОПОВИЋ ДРАГАН, дипл. инж. саобр. –
члан,
5. МРДАК РАДМИЛА, дипл. арх. – члан, (именована од надлежног Министарства),
6. САВИЋ-ХОЏИЋ МАРИНА, дипл. арх. (именована од надлежног Министарства).
почев од 09. септембра 2011. године, на мандатни период од четири године.
II
Задатак Комисије за планове је:
- да даје мишљење на опредлог одлуке о изради планског документа те врши стручну
контролу концепта плана,
- да пре доношења урбанистичког плана врши
његову стручну контролу која обухвата проверу оправданости планског решења, проверу усклађености плана са законом и другим прописима, усклађеност са просторним
планом општине и другим урбанистичким
плановима ширег подручја, урбанистичким
стандардима и нормативима и одлуком о
приступању израде, те сачини о свему претходном писмени извештај,
- после обављеног јавног увида у урбанистички план сачини писмени извештај који
између осталог садржи податке о извршеном јавном увиду са свим примедбама и ставовима по свакој примедби,
- да пре доношења урбанистичког плана достави надлежном органу своје мишљење о
истом,
- да пружа стручну помоћ за обављање послова у поступку израде и спровођења урбанистичких планова, као и да даје стручна
мишљења о идејним пројектима решењнима,
а по захтеву Општинске управе.
III
Средства за рад Комисије у целости се
финансирају из буџета општине-средстава
намењених за рад Општинске управе.
IV
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин»
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-33/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
103.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 18. став
1. Одлуке о буџету општине Апатин за 2011.
годину („Службени лист општине Апатин“
број 7/2010) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина
општине Апатин, на 19. седници одржаној дана
09. септембра 2011. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета
општине Апатин у периоду јануар – јун 2011.
године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-75/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
104.
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“ број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
108/2005), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007), члана 21. став

BROJ 5

- STRANA 109

1. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општине 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 општине Апатин“ број 5/2003 – пречишћен текст и
7/2003), Скупштина општине Апатин на 19.
седници, одржаној 09. септембра 2011. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Програма пословања ЈП „Дирекција за
изградњу“ Апатин за 2011. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-10/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
105.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин»
бр. 10/2008 – пречишћен текст) и на основу
члана 7. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању
Предшколске установе за децу – Дечји вртић
„Пчелица“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 3/2004 - пречишћен текст и
1/2010), Скупштина општине Апатин на 19.
седници, одржаној 09. септембра 2011.године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о

STRANA 110

- BROJ 5

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе за децу – Дечји вртић „Пчелица“
Апатин за школску 2010/2011.годину, као и
на Годишњи план рада за школску 2011/2012.
годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-9/2011-I
Дана, 09. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
106.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" бр. 129/2007), члана 8.став 1. тачка 1. Закона о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 48/91, 66/91 и
39/2002), члана 46. став 2. и члана 73. става 2.
Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.10/2008-пречишћен текст) и
члана 2. став 5. тачка 7. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 11/2008), Председник општине Апатин
дана 05. септембра 2011. године доноси
РЕШЕЊЕ
I
ЖЕЉКО ВУЧЕТИЋ,дипл.инж.грађевине ПОСТАВЉА СЕ на функцију помоћника председника општине Апатин за инвестиције почев
од 05.септембра 2011. године па до разрешења
именованог.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
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општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 112-81/2011-II
Дана, 05. септембра 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.

107.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 17. Одлуке о
издавању у закуп пословних просторија на
којима је носилац права коришћења општина
Апатин (''Службени лист општине Апатин''
бр. 9/2005, 6/2006 и 13/2008), члана 9. тачка 8.
Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени
лист општине Апатин'', бр. 11/2008) и члана 35.
тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени
лист општине Апатин'', бр.10/2008-пречишћен
текст), на предлог ЈП ''Дирекција за изградњу''
Апатин, Општинско веће општине Апатин на
27. седници одржаној дана 26. августа 2011. године, доноси
О Д Л У К У
I
ДАЈЕ СЕ у закуп на одређено време од пет година пословни простор у Апатину, ул. Српских
Владара бр. 12, површине 20,73 м2, чији је корисник општина Апатин, државна својина,
саграђен на парцели бр. 2150/1, уведеној у препис листа непокретности бр. 6438 к.о. Апатин,
Дураковић Виолети из Апатина, ул. Петра
Драпшина бр. 10, на основу спроведене јавне
лицитације, као најповољнијем понуђачу за
излицитирани износ од 311.000,00 динара.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дураковић Виолета да
у року од 15 дана од дана пријема ове одлуке уплати излицитирани новчани износ из
става 1. ове одлуке, те да након уплате истог,
закључи уговор о закупу којим ће се регулиса-
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ти међусобна права и обавезе по питању закупа између закуподавца и закупопримца.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП ''Дирекција за изградњу''
Апатин да у складу са чланом 8. Закона о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 53/5, 3/96, 54/96 и 32/97)
затражи сагласност Републичке дирекције за
имовину Републике Србије.
III
Oву одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Апатин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-15/2011-III
Дана, 26. августа 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
108.
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 („Службени лист општине Апатин“ бр. 11/2008), Општинско веће општине Апатин, на 27. седници,
одржаној дана 26. августа 2011. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
О УСЛОВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРАВА НА РЕГРЕС ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
Овим решењем утврђују се критеријуми
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и начин остваривања права на регресирање
трошкова превоза ученика и студената који
имају пребивалиште, односно боравиште на
подручју општине Апатин.
Општина Апатин регресира трошкове превоза ученика и студената у висини од 100 % и
50% од цене месечне карте, под условима наведеним у члановима 2., 3. и 4. овог решења.
Члан 2.
Право на регресес превоза у висини од
100% од цене месечне карте припада ученицима средњих школа и студентима са пребивалиштем, односно боравиштем у насељеним
местима општине Апатин, који средњу школу,
односно вишу школу или факултет, похађају
у Апатину или у Сомбору, под следећим
условима:
- ученицима и студентима чије су породице
корисници материјалног обезбеђења породице и социјалне помоћи, што доказују
одговарајућим уверењем/потврдом Центра
за социјални рад Апатин.
- ученицима и студентима који су деца палих бораца и ратних војних инвалида, што
доказују одговарајућим уверењем/потврдом
Службе борачко-инвалидске заштите Општинске управе општине Апатин.
- ученицима који похађају специјалну школу „Вук Караџић“ у Сомбору, што доказују
прилагањем потврде/уверењa о уписаној
текућој школској години специјалне школе
„Вук Караџић“ Сомбор.
- ученицима који похађају Основну школу за образовање одраслих, што доказују
прилагањем потврде/уверењa о уписаној
текућој школској години.
- ученици основне школе са пребивалиштем/
боравиштем на удаљености већој од четири
километра од седишта школе, тј. тзв. Ромско 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.
- ученицима и студентима чији месечни
приход по члану домаћинства не прелази
више од 6.000,99 РС динара, што доказују
прилагањем неопходне документације за
издавање уверења о месечном приходу по
члану домаћинства.
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Члан 3.
Право на регресес превоза у висини од 50%
од цене месечне карте припада:
- ученицима средњих школа и студентима
са пребивалиштем, односно боравиштем у
насељеним местима општине Апатин, који
средњу школу, односно вишу школу или факултет, похађају у Апатину или у Сомбору,
под условом да месечни приход по члану
домаћинства износи од 6.001,00 до 10.000,00
РС динара, што доказују прилагањем неопходне документације за издавање уверења о
месечном приходу по члану домаћинства,
- ученицима средњих школа и студентима
са пребивалиштем, односно боравиштем у
насељеним местима општине Апатин, који
средњу школу, односно вишу школу или
факултет, похађају у Апатину или у Сомбору, чије је домаћинство регистровано
пољопривредно газдинство, што доказују
прилагањем неопходне документације за
издавање уверења о месечном приходу по
члану домаћинства,
- ученицима средњих школа и студентима
са пребивалиштем, односно боравиштем у
насељеним местима општине Апатин, који
средњу школу, односно вишу школу или
факултет, похађају у Апатину или у Сомбору, а у домаћинству имају још једног студента, који студира на факултету који има
седиште, односно одељење ван Западнобачког округа, и није стипендиста општине
Апатин, што доказују потврдом/уверењем
о уписаној текућој школској години школе
или факултета студента који је члан истог
домаћинства.
Члан 4.
Право на регресес превоза у висини од
100% од цене месечне карте може да оствари
лице чији члан ужег домаћинства болује од
тешке болести, што се доказује одговарајућом
медицинском документацијом, на основу процене органа општине у сваком конкретном
случају.
Члан 5.
Уз сву документацију из става 2., 3. и 4. овог
решења, ученици, односно студенти су дуж-
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ни доставити 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 ученика, 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 школе или факултета само по једном основу, не
кумулирајући наведене основе.
Члан 6.
Одељење за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове Општинске
управе општине Апатин, уврштава на списак све ученике и студенте који испуњавају
критеријуме из члана 2., 3. и 4. овог решења,
који ће након коначних одлука доставити
организацијама које врше јавни превоз ученика и студената.
Одељење за општу управу, друштвене делатности 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., 3. и 4. 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 Општинском већу општине Апатин, чија је одлука
коначна.
Члан 7.
На основу коначних одлука о остваривању
права на регресирање трошкова превоза
сачињава се списак ученика и студената који
су остварили право на накнаду трошкова превоза, који се доставља организацијама које
врше јавни превоз ученика и студената.
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Члан 8.
Средства потребна за остваривање права утврђених овим решењем обезбедиће се у
буџету општине Апатин.
Члан 9.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а примењује се од 01. септембра
2011. године и има се објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Решење о условима за
утврђивање права на регрес трошкова превоза
ученика и студената са подручја општине Апатин број: 443-14/2010-III од 26.08.2010. године
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 4/2010).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-31/2011-III
Дана, 26. августа 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
109.
На основу члaна 73. став 2. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин''
бр. 10/2008-пречишћен текст), члана 9. тачка
8. Одлуке о Председнику општине Апатин и
Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 11/2008),
а по захтеву Телеком Србија, Предузеће за
телекомуникације А. Д., Дирекција за технику,
Извршна јединица Сомбор, Општинско веће
општине Апатин на 27. седници одржаној дана
26. августа 2011. године, доноси, следећи
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Телеком Србија,
Предузеће за телекомуникације А. Д.,
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Дирекција за технику, Извршна јединица Сомбор, за полагање-изградњу оптичког кабла
на подручју МСАН ''Ромско насеље'' у Апатину, а преко земљишта парц. бр. 4957, 4999,
10203/2, 7856, 7866, 8803, 10199, 10200, 10201,
10202, 10203/2, 7821/1, 8856/1 к.о. Апатин,
јавна својина општине Апатин. Ова сагласност се даје под условом да се пре извођења
радова и пријаве градилишта закључи уговор
са ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин везано
за надзор над радовима на јавној површини и
враћању земљишта у првобитно стање, уз накнаду евентуално причињене штете.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 354-8/2011-III
Дана, 26. августа 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
110.
На основу члaна 35. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин''
бр. 10/2008-пречишћен текст), члана 9. тачка 8.
Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени
лист општине Апатин'', број 11/2008), а по захтеву ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин, Општинско веће општине Апатин на 27. седници
одржаној дана 26. августа 2011. године, доноси
следећи
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност ЈП ''Дирекција за
изградњу'' Апатин за закључење уговора о закупу земљишта на одређено време са Бабац
Сњежаном из Апатина ради постављања привременог објекта у Блоку 112 у Апатину, локација
поред улаза у гимназију ''Никола Тесла''.
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II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-16/2011-III
Дана, 26. августа 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
111.
На основу члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени
лист општине Апатин'', број 11/2008) и члана 35. став 1. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број
10/2008-пречишћен текст), Општинско веће
општине Апатин на 27. седници одржаној дана
26. август 2011. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
УСВАЈА СЕ захтев Смиљанић Александра
из Апатина који се односи на рок започињања
градње Туристичко - спортско - рекреативног
комплекса на парц. бр. 6298/6 к.о. Апатин у ул.
Дунавска бб и то за дванаест месеци.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 35-17/2011-III
Дана, 26. августа 2011. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

12. SEPTEMBAR 2011. GODINE

Red.
br.

NAZIV

STRANA

Red.
br.

NAZIV

STRANA
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12. SEPTEMBAR 2011. GODINE

SADR@AJ
Red.
br.

NAZIV

STRANA

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ АПАТИН
94.

95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.

Одлука о братимљењу општине
Апатин, у републици Србија и
општине Виница, у републици
Македонији
Процена угрожености територије
општине Апатин од елементарних непогода и других несрећа
Општи план одбране од поплава
на територији општине Апатин
за период 2011-2016. годину
Оперативни план одбране од поплава за 2011. годину
Одлука о стипендирању студената
Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама

NAZIV

STRANA

105.
Закључак о давању сагласности на
извештај о реализацији Годишњег
плана рада предшколске установе "Пчелица" Апатин за шк.
2010/2011. и Годишњи план рада
установе за шк. 2011/2012. годину
89

89

90
99
103
105

Одлука о изменама и допунама
одлуке о грађевинском земљишту

105

Решење о разрешењу Комисије за
планове

107

Решење о именовању Комисије за
планове

108

Закључак о усвајању Извештаја о
извршењу буџета општине Апатин за период од 01. јануара до 30.
јуна 2011. године

109

Закључак о давању сагласности на Прве измене Програма пословања ЈП "Дирекција за
изградњу" Апатин за 2011. годину

Red.
br.

109

109

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
АПАТИН
106.
Решење о постављењу Жељка
Вучетића дипл. инж. грађ. на
функцију помоћника председника
општине Апатин за инвестиције
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
107.
Одлука о давању у закуп пословног простора у Апатину, ул.
Српских владара бр. 12
108.
Решење о условима за утврђивање
права на регрес трошкова превоза
ученика и студената са подручја
општине Апатин
109.
Закључак о давању сагласности
"Телекома Србија", предузеће за
телекомуникације АД "Дирекција
за технику", извршна јединица
Сомбор, за полагање - изградњу
оптичког кабла на подручју
МСАН "Ромско насеље" у Апатину
110.
Закључак о давању сагласности ЈП "Дирекција за изградњу"
за закључење уговора о закупу
земљишта на одређено време са
Бабац Снежаном из Апатина
111.Закључак о усвајању захтева Смиљанић Александра из
Апатина, који се односи на рок
започињање градње туристичкоспортског - рекреативног комплекса у Апатину

110

110

111

113

113

114

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`: 50
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".
"

