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80.
На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и
108/2013), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина општине Апатин,
на 16. седници одржаној дана 22. маја 2014. године, доноси
О Д Л У К У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Апатин за 2014. годину („Службени лист општине Апатин“ број
17/2013), у делу I ОПШТИ ДЕО, члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Апатин за
2014. годину ( у даљем тексту: буџет ), његово извршење, коришћење сопствених прихода, као и
права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет, као свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у
два одвојена рачуна и то:

ОПИС
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
1.1.Текући приходи у чему
- буџетска средства
- сопствени приходи и други приходи инд.корисника
- донације
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

Износ у динарима
1,077,551,122.00
1,077,451,122.00
1,053,981,122.00
23,470,000.00
0.00
100,000.00
1,068,051,122.00
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2.1.Текући расходи у чему:
- текући буџетски расходи

947,860,122.00
922,290,122.00

- расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника

25,570,000.00

- донације
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:
- текући буџетски расходи

0.00
120,191,000.00
118,791,000.00

- расходи из сопствених и других прихода индиректих корисника

1,400,000.00

- донације
Буџетски суфицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит

0.00
9,500,000.00

9,500,000.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

1,000,000.00
18,500,000.00
29,000,000.00
-9,500,000.00
Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Расходи и издаци буџета, по економској класифиакцији, односно основним наменама, утврђују
се у следећим износима:

Ekоном.
класиф.

Опис

Средства из
буџета

Средства из
других извора

Укупна средства

1

2

3

4

5

41
411
412
413
414
415
416

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали пословни
расходи

208,306,283.00
163,406,879.00

5,657,000.00
3,591,000.00

29,183,455.00

636,000.00

15,000.00
4,856,573.00
1,097,000.00

1,260,000.00
150,000.00

1,747,376.00

20,000.00

213,963,283.00
166,997,879.00
29,819,455.00
15,000.00
6,116,573.00
1,247,000.00
1,767,376.00
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417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
45
451
454
46
463
465
47
472
48
481
482
483
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61
611
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Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата камата домаћим пословним
банкама
Пратећи трошкови задуживања

8,000,000.00
277,368,730.00
56,018,300.00
4,095,430.00
74,521,000.00
91,303,000.00
26,997,000.00
24,434,000.00

501,000.00

4,000,000.00
501,000.00

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције
јавним
приватним
предузећима

59,138,216.00

59,138,216.00

53,638,216.00

53,638,216.00

5,500,000.00

5,500,000.00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
282,851,893.00
Донације и трансфери осталим
166,011,893.00
нивоима власти
Oстали трансфери
116,840,000.00
ПРАВА
ИЗ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
29,399,000.00
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
29,399,000.00
ОСТАЛИ РАСХОДИ
53,725,000.00
Дотације невладиним организацијама
43,509,000.00
Порези и обавезне таксе
2,416,000.00
Новчане казне и пенали по решењу
судова
800,000.00
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
7,000,000.00
РЕЗЕРВА
7,000,000.00
Средства резерве
7,000,000.00
ОСНОВНА СРЕДСТВА
118,789,000.00
Зграде и грађевински објекти
106,334,000.00
Машине и опрема
10,904,000.00
Остала основна средства
300,000.00
Нематеријална имовина
1,251,000.00
ПРИРОДНА ИМОВИНА
2,000.00
Земљиште
2,000.00
OTПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
29,000,000.00
Отплата главнице домаћим
29,000,000.00
кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
1,070,081,122.00

282,851,893.00

19,878,000.00
2,178,000.00
871,000.00
2,719,000.00
1,210,000.00
4,950,000.00
7,950,000.00

4,501,000.00

8,000,000.00
297,246,730.00
58,196,300.00
4,966,430.00
77,240,000.00
92,513,000.00
31,947,000.00
32,384,000.00
4,501,000.00

4,000,000.00

166,011,893.00
116,840,000.00

35,000.00
35,000.00

29,399,000.00
29,399,000.00
53,760,000.00
43,509,000.00
2,451,000.00
800,000.00

1,400,000.00
1,300,000.00
100,000.00

7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
120,189,000.00
106,334,000.00
12,204,000.00
300,000.00
1,351,000.00
2,000.00
2,000.00
29,000,000.00

29,000,000.00
26,970,000.00 1,097,051,122.00
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Члан 3.
У делу II ПОСЕБАН ДЕО, у члану 5. у табели, у функцији 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, на позицији 102, економска
класификација 451 – Програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта,
у колонама 5. и 7. број: „15.000.000,00“ мења
се и гласи: „10.946.000,00“, а после позиције
103 додаје се нова позиција 103/1, економска
класификација 512 – машине и опрема и у колонама 5. и 7. додаје се број: „4.054.000,00“.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Апатин“ и доставити Министарству
финансија.
Члан 5.
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: 011-7/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

81.
На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009,
64/2010 и 24/2011 ), члана 21. став 1 тачка
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5. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» бр.
10/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Апатин на 16. седници одржаној дана
22. маја 2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА 52 У АПАТИНУ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне
регулације дела блока 52 у Апатину (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Основни циљ доношења Плана је стварање
урбанистичко-планског основа за градњу пуфер базена са припадајућом инфраструктуром
те за легализацију постојећих објеката Апатинске пиваре Апатин д.о.о.
Члан 3.
План из члана 1. ове одлуке обухвата
подручје у катастарској општини Апатин у
следећим границама:
Почетна тачка обухвата Плана детаљне налази се на тромеђи Дунавске улице, парцела
2472, Трга Ослобођења, парцела 4990 и парцеле 727/2.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца парцелу 4990 и прати северну међу Трга
Ослобођења, парцела 2303/1 до југоисточне
међе парцеле 2282, мења правац ка југу и
пресецајући трг Ослобођења, парцела 2303/1
долази до тромеђе трга, улице Милоша
Обилића парцела 5004, и парцеле 2306.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу парцеле 2306 до тромеђе Трга
ослобођења и парцела 2306 и 2304, мења правац ка југу и прати источну међу парцеле
2304, пресеца улицу Милоша Обилића, парцела 5004, и долази до тромеђе улице и парцела
2267/1 и 2266. Наставља у правцу југа пратећи
источну међу улице Милоша Обилића, парцела 5004, и пресецајући улицу Николе Тесле долази до тромеђе улице Милоша Обилића, парцела 5004, улице Николе Тесле, парцела 5003, и
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парцеле 2698.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, пресеца улицу Милоша Обилића, мења
правац ка северу, пресеца улицу Николе Тесле,
парцела 2545, и прати западну међу улице Милоша Обилића, парцела 5004, до тромеђе улице
и парцела 2304 и 2336.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
јужну међу парцеле 2304 до тромеђе улице Николе Тесле и парцела 2304 и 2339, пресеца улицу и северном међом парцеле 2546/2 долази до
тромеђе улице и парцела 2544 и 2546/2.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца улицу Николе Тесле, мења правац ка западу и пратећи јужну међу парцеле 2304 долази до тромеђе улице Пиварске, парцела 5005 и
парцела 2304 и 2347, пресеца улицу и њеном
западном међом и пресецајући дунавску улицу
долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи
8,69 ха.
Предметна локација се налази у
катастарској општини Апатин.
Члан 4.
План детаљне регулације је израдио ЈП
“Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада
под бројем Е-2513, исти се састоји од текстуалног и графичког дела, те чини саставни део ове
одлуке.
Текстуални део плана детаљне регулације
садржи: увод, полазне основе, извод из текстуалног дела усвојеног концепта плана у
виду закључка, границу обухвата плана и
грађевинског подручја , нумерички показатеље
, правила уређења, концепцију уређења и поделу простора на посебне целине и зоне, зону
уличних коридора, зону комплекса пиваре , зону централних садржаја, н умеричке
показатеље - поделу на целине и зоне , намену земљишта, површине јавне намене, претежну намену земљишта, биланс површина , урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу
површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре, као и
услови за њихово прикључење, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улицаи јавних површина , план регулације , план
нивелације , површине (парцеле) планиране за
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јавне садржаје и објекте, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну идругу инфраструктуру , саобраћајну инфраструктуру, водопривредну инфраструктуру, електроенергетску инфраструктуру, термоенергетску инфраструктуру , електронско комуникациону инфраструктуру , зелене
површине, степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама или зонама планског документа који је потребан за
издавање локацијске и грађевинске дозволе ,
опште и посебне услове и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и згравља људи , евидентиране и заштићене делове природе и непокретна
културна добра ,заштићена природна добра ,
заштићена непокретна културна добра , опште
и посебне услове и мере заштите животне средине, опште и посебне услове и мере заштите
живота и здравља људи и заштите од пожара,
елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа и ратних дејстава , посебне услове којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом , мере енергетске ефикасности изградње
, правила грађења, врста и намена објеката
који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским документом, односно врста и намена објеката чија
је изградња забрањена у тим зонама ,правила
грађења на површинама јавне намене ,правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне
инфраструктуре , правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре, правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре, правила за
изградњу мреже и објеката термоенергетске
инфраструктуре , правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе инфраструктуре, правила за озелењавање јавних
површина , правила грађења на површинама претежне намене , правила за изградњу
(реконструкцију) објеката у комплексу АПА
, правила за изградњу (реконструкцију)
објеката у зони централних садржаја , правила
за изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре , правила за изградњу мреже и објеката
водопривредне инфраструктуре, правила за
изградњу мреже и објеката електроенергетске
инфраструктуре , правила за изградњу мреже и објеката гасоводне инфраструктуре , правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе инфраструктуре , пра-
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вила за озелењавање , услове за парцелацију,
препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле , правила парцелације , правила
препарцелације , формирање грађевинске парцеле , положај објеката у односу на регулацију
и у односу на границе грађевинске парцеле,
грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта, услове и мере за реализацију плана.
Графички део Плана детаљне регулације
садржи положај предметне локације у ширем окружењу – ГП Апатина, постојећу функционалну организацију простора у обухвату Плана са претежном наменом земљишта,
планска решења Плана детаљне регулације,
катастарско-топографски план са границом
обухвата Плана, просторну организацију и поделу на функционалне целине и зоне, намену површина, објеката, саобраћаја и зеленила,
предлог одређивања површина јавне намене са
зонама заштите, саобраћајну инфраструктуру,
регулацију, нивелацију, парцелацију, енергетску инфраструктуру и водопривредну инфраструктуру.
Члан 5.
План детаљне регулације израђује се у четири примерка у аналогном облику и четири примерка у дигиталном облику и оверава
се печатом Скупштине општине и потписом
председника Скупштине општине.
Члан 6.
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: 011-9/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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82.
На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009,
64/2010 и 24/2011 ), члана 21. став 1 тачка
5. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» бр.
10/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Апатин на 16.седници одржаној дана 22.
маја 2014. године, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧА
ОТПАДНИХ ВОДА И КАМИОНСКОГ ТЕРМИНАЛА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У АПАТИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана детаљне регулације пречистача отпадних вода и камионског терминала са припадајућом инфраструктуром у Апатину (у даљем тексту: Измене плана детаљне
регулације).
Члан 2.
Основни циљ доношења Измене плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења простора и грађења цевовода те пратеће комуналне инфраструктуре од
пречистачa отпадних вода Апатинске пиваре
Апатин д.о.о. до рецепијента-реке Дунав.
Члан 3.
Измена плана детаљне регулације из члана
1. ове одлуке обухвата подручје у катастарској
општини Апатин у следећим границама:
Почетна тачка обухвата налази се на
четворомеђи Дунава, парцела 10130/1 и парцела 10130/3, 7805/2 и 7805/1.
Од четворомеђе граница наставља у правцу истока и прати северну међу парцела 7805/1
и 7805/22, пресеца насип, парцела 10166, и долази до тромеђе 7803/4, 7805/9 и 10166.
Од тромеђе граница наставља у правцу
југоистока и прати северну међу парцеле 7803/4
и долази до тромеђе 7803/4, 7805/13 и 7805/14.
Од тромеђе граница у правцу севера пресе-
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ца парцелу 7805/14 и долази до тромеђе парцела 7805/14, 7805/15 и 7805/16, и даље ка северу
прати западну међу парцела 7805/16 и 7805/17
те пресецајући парцелу 7805/18 долази до међе
парцела 7805/18 и 7805/20. Надаље, скреће
ка југоистоку и пратећи северну међу парцеле 7805/18 долази до тромеђе канала, парцела
7803/1, 7805/18 и 7805/20.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца канал и улицу, парцела 10167. Мења правац ка југозападу и прати источну међу улице,
пресеца улицу-парцела 10167 и канал-парцела
7803/1 и долази до тромеђе парцела 7803/1,
7802/1 и 7802/3.
Од тромеђе граница у правцу запада прати
јужну међу парцела 7802/3 и долази до тромеђе
парцела 7802/1 7802/3 и 10166, пресеца насиппарцела 10166, прати западну међу насипа
парцеле 10166, и долази до тромеђе парцела
10166, 7767/4 и 7805/22.
Од тромеђе граница иде даље ка западу,
прати јужну међу парцела 7805/22 и 7805/1,
мења правац ка северу и пратећи источну међу
Дунава – парцела 10130/1 долази до почетне
тачке обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Измене плана
детаљне регулације износи 59,28 ха.
Предметна локација се налази у
катастарској општини Апатин.
Члан 4.
Измене плана детаљне регулације је израдио ЈП “Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада под бројем Е-2515, исти се састоји од
текстуалног и графичког дела, те чини саставни део ове одлуке.
Текстуални део измене плана детаљне
регулације садржи: увод, полазне основе, извод из те-кстуалног дела усвојеног концепта плана у виду закључка, границу обухвата плана и грађевинског подручја , нумерички показатеље , правила уређења, концепцију
уређења и поделу простора на посебне целине и
зоне , функционалну целину водног земљишта,
зону међународне луке - део (акваторија луке
и простор за расуте терете), зону одбрамбеног
насипа, зону индустријске пруге , зону заштитног зеленила у блоку бр. 88 са испусно гравитационим цевоводом (планирана) ,функционалну целина логистичког центра , зону уличних
коридора ,функционалну целину комплекса
ППОВ и реципијента атмосферских вода, зону
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пречистача отпадних вода за потребе насеља ,
зону пречистача отпадних вода за потребе пиваре, зону црпне станице за насељске и пиварске пречишћене отпадне воде, зону мелиоративног канала 9-3а , нумеричке показатељеподела на целине и зоне , намену земљишта,
површине јавне намене, претежне намена
земљишта биланс површина, урбанистичке и
други услови за уређење и изградњу површина
и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и
друге инфраструктуре, као и услови за њихово
прикључење, регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина , план регулације, план нивелације, површине планиране за јавне садржаје и објекте,
правила парцелације и препарцелације, правила парцелације, правила препарцелације ,
трасе, коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску,комуналну и другу инфраструктуру , саобраћајну инфраструктуру, водопривредну инфраструктура,
електроенергетска инфраструктуру, гасоводну инфраструктуру, електронске комуникационе инфраструктуре , зелене површине, степен комуналне опремљености грађевинског земљишта
по целинама или зонама планског документа који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе, опште и посебне услове и
мере заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и згравља људи ,
евидентиране и заштићене делови природе и
непокретна културна добра , опште и посебне услове и мере заштите живота и здравља
људи и заштитеод пожара, елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа и ратних дејстава, мере енергетске ефикасности
изградње, правила грађења, врсте и намене
објеката који се могу градити у појединачним
зонама под условима утврђеним планским документом, односно врста и намена објеката
чија је изградња забрањена у тим зонама ,
грађевинско земљиште обухваћено планом за
које је одређена обавеза израде урбанистичког
пројекта, услови и мере за реализацију плана .
Графички део Измене плана детаљне
регулације садржи постојеће стање Плана
детаљне регулације, извод из ГП Апатина, извод из ПДР пречистача отпадних вода и камионског терминала, постојећу функционалну организацију простора у обухвату Плана са претежном наменом земљишта, планска
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решења плана детаљне регулације, катастарскотопографски план са границом обухвата Плана, просторну организацију и поделу на функционалне целине и зоне , одређивање површина јавне намене, саобраћајна инфраструктура,
регулација, нивелација, парцелација и карактеристични профили, комунална инфраструктура са прикључцима на спољну мрежу и карта
спровођења.
Члан 5.
План детаљне регулације се израђује у четири примерка у аналогном облику и четири примерка у дигиталном облику и оверава
се печатом Скупштине општине и потписом
председника Скупштине општине.
Члан 6.
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: 011-8/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

83.
На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту ("Сл. гласник Републике Србије", број 62/06, 65/08 и 41/09),
члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије",
број 129/07), члана 11. тачка 20. и члана 73. став
1 Статута општине Апатин ("Службени лист
општине Апатин", број 10/2008 – пречишћен
текст) а по добијеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број: 320-11-3134/2014-
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14 од 17.04.2014. године, Скупштина општине Апатин на својој 16. седници одржаној дана
22.маја 2014. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2014 ГОДИНУ
Овим Програмом даје се преглед
пољопривредног земљишта, по катастарским Општинама, класама, културама и корисницима, у државној својини, као и анализа
стања и Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта и план коришћења
на подручју општине Апатин.
Општина Апатин простире се на површини од 38000 ha 07 ari 14 m2 и то на пет катастарских општина (Апатин, Купусина, Пригревица,
Свилојево и Сонта).
У прилогу – у табели 1. приказане су површине пољопривредног земљишта по катастарским Општинама.
Поред тога поједине пољопривредне
организације (правна лица) и нека физичка лица су власници, или корисници
пољопривредног земљишта у другим катастарским Општинама (Сомбор, Бачки Моноштор,
Стапар и Дорослово).
Укупна
површина
обрадивог
пољопривредног земљишта на територији општине Апатин износи 24765 ha 93 ari 05 m2 од
тога у државној својини је 10471 ha 04 ara 75
m2 с тим да многе површине нису разграничене, или пак преведене у нови облик коришћења
(рибњаци, пољски путеви, канали и др.).
У прилогу – у табели 2. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по облицима
својине.
На територији општине Апатин до сада
није вршена комасација, али су израђени Програми комасације за КО Апатин, КО Купусину
и КО Пригревицу и на исте је добијена Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде – Управе за пољопривредно
земљиште, док је израда Програма комасације
за КО Свилојево и КО Сонту предвиђена
за ову годину. Почетком марта 2012. године Потписани су споразуми о коришћењу
пољопривредног земљишта (привременој замени пољопривредног земљишта) у државној
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својини између Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде и АД
„Јединства“ Апатин, ЗЗ „Свилојево“ Свилојево
и Општине Апатин, чиме је у великој мери решено питање сусвојине, уситњености и лошег
распореда (негруписаности) парцела. Споразуми су потписани на 3 (три) године, и успешно се примењују.
У прилогу – у табели 3. дат је преглед површина пољопривреднх култура по класама.
Поред тога треба споменути да је на
територији општине Апатин, I класе земљишта
4,39 % (око 1085 ha), II класе земљишта свега 15,52 % (око 3837 ha), преостало земљиште
(око 80 %) је земљиште III, IV, V, VI, VII и VIII
класе.
На територији општине Апатин просечна величина парцеле креће се од 0.5 – 1.0 ha
зависно од катастарске Општине, а парцеле или табле које припадају пољопривредним
организацијама крећу се од 10 – 200 ha па и
више. Контрола плодности пољопривредног
земљишта редовно се обавља, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту. Контролу плодности врше акредитоване лабораторије
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Каналска мрежа на територији општине
Апатин изграђена је на површини од 546,89
ha, али је у великом делу проблематична, што
је и био разлог израде и реализације Програма ванредног измуљивања каналске мреже
на територији општине Апатин у периоду од
2005 до 2008. године. Чишћењем дела основне каналске мреже решено је питање одвођења
вишка воде са пољопривредних површина.
Треба напоменути да су у току завршни радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта на
територији свих Месних заједница наше Општине који су финанирани заједничким средствима Општине Апатин, Покрајинског
секретаријата аа пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад.
У прилогу – у табели 4. дат је приказ начина
одводњавања и површина које се одводњавају.
На површинама које се наводњавају
заступљени су широкозахватни системи за
наводњавање на 2730 ha, тифони на 700 ha, кап
по кап на 83 ha, кишна крила на 380 ha и остале врсте наводњавања на 30 ha што укупно износи 3923 ha.
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У прилогу – у табели 5. дат је приказ начина
наводњавања и површине које се наводњавају.
Овде треба истаћи да се опредељењем за
реализацију пројекта Програма ванредног
измуљивања основне каналске мреже стварене могућности за изградњу нових и боље
коришћење постојећих заливних система.
У прилогу – у табели 6. дат је преглед површина побољшања квалитета пољопривредног
земљишта и мелиорације ливада и пашњака
У прилогу – у табели 7. дат је преглед корисника пољопривредног земљишта у државној
својини.			
ПРОГРАМ РАДОВА НА
ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
На територији општине Апатин од закупа државног пољопривредног земљишта у
2014. години и пренетих (неутрошених) средстава из 2013. године остварен је приход од
50.153.318,12 динара.
У прилогу – у табели 8. дат је План прихода
сопственог учешћа за 2014. годину.
У прилогу – у табели 9. дат је Програм
утврђивања радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта у 2014.
години.
У прилогу – у табели 9б. дат је Извештај о
утрошеним средствима у 2013. години.
У прилогу – у табели 10а. дат је Извештај
о уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини по Годишњем
програму за 2012. годину.
У прилогу – у табели 10б дат је Извештај о
уговорима о закупу пољопривредног земљишта
у државној својини по Годишњем програму за
2013. годину.
У прилогу – табела 10М. дат је Извештај
о
уговорима о коришћењу без накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини
по Годишњем програму за 2013. годину.
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
У општини Апатин по Годишњем програму за 2012. годину на снази је 103 Уговора о закупу након спроведених јавних лицитација и
по основу права пречег закупа, а по Годишњем
програму за 2013. годину закључено је 36 уговора након спроцедених јавних надметања
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и по основу права пречег Овим уговорима
обухваћена / дата је у закуп површина од 5367
ha 85 ари 27 m2.
У прилогу – у табели 12. дат је преглед
површина предложених за коришћење без накнаде.
У прилогу – у табели 15. дат је преглед груписаних надметања и надметања у сусвојини.
У прилогу – у табели 16. дата је збирна табела.
У прилогу – у табели 16а дата је Укупна површина пољопривредног земљишта у
државној својини која није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде.
У прилогу – у табели 17. дат је преглед Величина јавних надметања и аграрна структура.
У прилогу се налази и графички приказ
груписаних надметања и то за КО Купусину,
КО Апатин, КО Пригревицу, КО Сонту и КО
Свилојево.
Овај Програм објавити у "Службеном листу општине Апатин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-9/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

22.MAJ 2014. GODINE

ни лист општине Апатин», број 1/2010, 3/2010
и 5/2011), а по предлогу ЈП ''Дирекције за
изградњу''Апатин, Скупштина општине Апатин, на 16. седници одржаној дана 22. маја 2014.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОТУЂУЈЕ СЕ земљиште парцела број
2677 к.о. Апатин, у површини од 684 м2, уведено у лист непокретности 844 к.о. Апатин,
јавна својина Општине Апатин у 1/1 дела, непосредном погодбом, Бомештар Саши и
Љубинки из Апатина, ул. Милоша Обилића
бр. 87, по тржишној цени од 307.800,00 динара, ради решавања имовинско-правних односа са општином Апатин власником предметног
земљишта.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ лице из тачке I овог
решења да у року од 30 дана од дана коначности
решења, закључи уговор о отуђењу предметног
грађевинског земљишта са ЈП ''Дирекција за
изградњу'' Апатин у складу са важећим прописима, а којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе које проистичу из овог решења, под
теретом губитка тог права.
III
Oво решење објавити у ''Службеном листу
општине Апатин''.

84.
На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007), члана 4. Закона о посебним условима за упис права својине на
објектима изграђеним без грађевинске дозволе («Службени гласник РС» број 25/2013),
члана 96. став 10. тачка 2. и члана 97. Закона
о планирању и изградњи («Службени гласник
РС» број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012),
члана 18. став 2. тачка 2. и члана 44. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту («Службе-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-8/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

22. MAJ 2014. GODINE
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85.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен текст) и члана 108 Пословника Скупштине општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број
12/2008 - пречишћен текст и 12/2012) Скупштина општине Апатин на 16. седници
одржаној дана 22. маја 2014. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
ДРАГАНУ ЈОВИЋУ, из Апатина престаје
мандат члана Општинског већа општине Апатин, са 22. мајом 2014. године, због поднете
оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-25/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

86.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Сл.лист општине Апатин“ број:10/2008 – пречишћен текст) и члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
број: 12/2008 – пречишћен текст и 12/2012),
Скупштина општине Апатин на 16 седници,
одржаној 22. маја 2014. године, доноси:
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ
ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ
ГЛАСАЊА
I
У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА
изабрани су:
1. Горан Орлић, председник,
2. Зорка Балаћ, члан,
3. Перица Попић, члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-28/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

87.
На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007), члана 34. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 16. седници одржаној дана 22. маja 2014. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
НЕБОЈША ШЋЕКИЋ ИМЕНУЈЕ СЕ у Општинско веће општине Апатин, почев од 22.
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мајa 2014. до истека мандата чланова Општинског већа општине Апатин.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

22.MAJ 2014. GODINE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-24/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-27/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

88.
На основу члана 31. став 2. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» бр. 10/2008 – пречишћен
текст) и члана 108. Пословника Скупштине
општине Апатин («Службени лист општине
Апатин», бр. 12/2008 – пречишћен текст и
12/2012), Скупштина општине Апатин на 16
седници, одржаној 22. маја 2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Радмановић
дужности члана Савета за буџет и финансије,
са 22. мајом 2014. године, због поднете оставке.
II

Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».

89.
На основу члана 31. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» бр. 10/2008 – пречишћен
текст) и члана 26. став 2,3 и 8. Пословника
Скупштине општине Апатин («Службени лист
општине Апатин», бр. 12/2008 – пречишћен
текст и 12/2012), Скупштина општине Апатин
на 16. седници, одржаној22. маја 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Даниел Колесар, из Купусине
за члана Савета за буџет и финансије, почев
од 22. маја 2014. године, до истека мандата
одборника Скупштине општине Апатин.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-34/2014-I
Дана, 22. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

22. MAJ 2014. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

90.
На основу члана 73. став 2. Статута
општине 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
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
11/2008), Општинско веће општине Апатин на
6. седници, одржаној дана 09. маја 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
51. АПАТИНСКИХ РИБАРСКИХ ВЕЧЕРИ
И 5. ЛИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ
I
У Организациони одбор 51. Апатинских
рибарских вечери и 5. Личке олимпијаде
ИМЕНУЈУ СЕ:
1. СМИЉАНИЋ ДР ЖИВОРАД, председник
2. БАКИЋ МИОДРАГ, заменик председника
3. ОРЛИЋ ГОРАН, члан
4. ЦВЈЕТИЋАНИН МИРКО, члан
5. КОВАЧЕВИЋ ВЕЛИМИР, члан
6. ХРЊАК ДРАГАН, члан
7. ШКРБИЋ МИЛАН, члан
8. КОРАЋ ЈОВО, члан
9. ЛАВРНИЋ МИЛАН, члан
10. МАЉКОВИЋ КСЕНИЈА, члан
11. ПАВКОВИЋ МИЛАН, члан
12. ЗОРОЈЕВИЋ СТОЈАН, члан
13. ЋОПИЋ МИЛАН, члан
14. КУСТУРИЦА НИНО, члан
15. ПОПОВИЋ ДУШАНКА, члан
16. ПАВЛОВИЋ МИРКО, члан
17. ОБРАДОВИЋ ДРАГОМИР, члан
18. БУРСАЋ ПЕТАР, члан
19. МАРЧЕТА НИКОЛА, члан
20. ЈОВАНИЋ ЂОКО, члан
21. ЂЕРИЋ МИЛОШ, члан
22. РАДАКОВИЋ ЉУБОМИР, члан
23. БОКАН ЈОВО, члан
24. САМАРЏИЈА МИЛЕ, члан
25. ШТЕВИЋ ДРАГАН, члан
26. ПФАЈФЕР ЈАКОБ, члан
27. ЂУКИЋ МИЛЕ, члан
28. МЕДИЋ РАДЕ, члан
29. ПОПОВ МИОДРАГ, члан
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30. ВЕЈИН СРЕЋКО, члан
31. ПЕРОВИЋ МИОДРАГ, члан
32. МИХИЋ ЕДИТА, члан
33. МОЛНАР МАРИЈА, члан
34. ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКО,члан
35. ДУКИЋ АЛЕКСАНДАР,члан
36. ХОДОВАЊ АТИЛА, члан
37. КУРУЦ РЕНАТА, члан
38. ЖЕЉКО БУБАЛО, члан
39. ХОРВАТ РЕНАТА, члан
40. ОПАЛА ДРАГОЉУБ, члан
Термин одржавања 51. Апатинских
рибарских вечери је од 02. до 06. јула 2014.
године, а 5. Личка олимпијада одржаће се дана
28.јуна 2014.године.
II
Задатак Организационог одбора је да
сачини Програм 51. Апатинских рибарских
вечери и 5. Личке олимпијаде и прати
спровођење истих.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:02-16/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

91.
На основу члана 73. став 2. Статута
општине Апатин(«Службени лист општине
Апатин» бр. 10/2008 - пречишћени текст),
члана 21. став 1.Одлуке о грађевинском
земљишту («Службени лист општине Апатин»
бр. 1/2010, 3/2010, 5/2011 и 11/2013) и члана
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9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
11/2008), Општинско веће општине Апатин на
6. седници, одржаној дана 09.маја 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АПАТИН
I
Комисија за доделу грађевинског земљишта
у јавној својини у општини Апатин у саставу:
1. ДРЧА ВЕСЕЛИН, председник,
2. РАЂЕНОВИЋ ЗОРАН, заменик председника
3. БАЛАЋ ЗОРИЦА, члан
4. БРКЉАЧ МИЛАН, заменик члана
5. КОВАЧЕВИЋ СНЕЖАНА, члан
6. ПОПОВИЋ ТАЊА, заменик члана
разрешава се с даном 23. маја 2014.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:02-17/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

92.
На основу члана 73. став 2. Статута
општине Апатин(«Службени лист општине
Апатин» бр. 10/2008 - пречишћени текст),
члана 21. став 1.Одлуке о грађевинском
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земљишту («Службени лист општине Апатин»
бр. 1/2010, 3/2010, 5/2011 и 11/2013) и члана
9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
11/2008), Општинско веће општине Апатин на
6. седници, одржаној дана 09.маја 2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ АПАТИН
I
У Комисију за доделу грађевинског
земљишта у јавној својини у општини Апатин
именују се:
1. ДРЧА ВЕСЕЛИН, председник,
2. РАЂЕНОВИЋ ЗОРАН, заменик председника
3. БАЛАЋ ЗОРИЦА, члан
4. БРКЉАЧ МИЛАН, заменик члана
5. КОВАЧЕВИЋ СНЕЖАНА, члан
6. ПОПОВИЋ ТАЊА, заменик члана
Комисија са именује на период од четири
године, почев од 24. маја 2014. године.
II
Комисија има задатак да спровoди поступак
јавног надметања и поступак прикупљања
понуда јавним огласом у складу с одредбама
Одлуке о грађевинском земљишту,Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката на
подручју општине Апатин и Одлуке о давању
у закуп пословних просторија на којима је
носилац права коришћења општина Апатин.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:02-18/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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93.
Општинско већe општине Апатин, а на
основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 12.
Одлуке о буџету општине Апатин за 2014. годину („Службени лист општине Апатин“ број
17/2013) и на основу члана 35. став 1. тачка 2.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2014. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 17/2013), функција
160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
средства резерве, позиција 35 – текућа буџетска
резерва, одобрава се коришћење средстава у
износу од 100.000,00 динара, Основној школи
«Жарко Зрењанин» Апатин, за покриће трошкова организовања Сусрета школа које носе
име «Жарко Зрењанин».
Средства из тачке I овог решења
распоређују се у оквиру функције 912 – основно образовање, економска клаисификација
463 – донације и трансфери осталим нивоима
власти, позиција 192 – ОШ „Жарко Зрењанин
“Апатин.
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“:

BROJ 3

- STRANA 65

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:451-5/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

94.
Општинско већe општине Апатин, а на
основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 12.
Одлуке о буџету општине Апатин за 2014. годину („Службени лист општине Апатин“ број
17/2013) и на основу члана 35. став 1. тачка 2.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2014. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 17/2013), функција
160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
средства резерве, позиција 35 – текућа буџетска
резерва, одобрава се коришћење средстава у
износу од 100.000,00 динара, Основној школи
«Јожеф Атила» Купусина, за покриће трошкова обележавања 260. година образовања у Купусини – свечаност поводом јубилеja.
II
Средства из тачке I овог решења
распоређују се у оквиру функције 912 – основно образовање, економска клаисификација 463
– донације и трансфери осталим нивоима власти, позиција 196 – ОШ „Јожеф Атила“ Купусина.
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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
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:451-4/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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резерва, одобрава се коришћење средстава у
износу од 1.500.000,00 динара, као помоћ за
отклањање последица ванредних околности у
Републици Србији – поплаве.
II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру функције 070 – социјална помоћ
угроженом становништву, нова позиција
216/1, економска класификација 472 – накнаде
за социјалну заштиту из буџета – „помоћ угроженима у поплавама“.
Средства уплатити на текући рачун Владе Републике Србије, број: 840-3546721-89, са
назнаком: „Отклањање последица ванредних
околности – поплаве“.
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“:

95.
Општинско већe општине Апатин, а на
основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 12.
Одлуке о буџету општине Апатин за 2014. годину („Службени лист општине Апатин“ број
17/2013) и на основу члана 35. став 1. тачка 2.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст), на првој ванредној седници, одржаној
дана 21. маја 2014. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2014. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 17/2013), функција
160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
средства резерве, позиција 35 – текућа буџетска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:400-12/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

96.
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), у
вези члана 135. и 145. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009, 24/2011 и 121/2012), а по захтеву Апа-
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тинске пиваре Апатин д.о.о. , Општинско веће
општине Апатин на 6. седници одржаној дана
09. маја 2014. године, доноси
З А К Љ У Ч А К

BROJ 3

доноси
З А К Љ У Ч А К

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Апатинској пивари
Апатин д.о.о. из Апатина да на делу земљишта
у јавној својини општине Апатин катастарске парцеле бр. 2303/1 к.о. Апатин санира
постојећи тротоар у улици Трг Ослобођења
испред свог радног комплекса у свему према
идејном пројекту „Урбан-планинг“-а бр.техн.
дн.о2/2014 из марта 2014 године.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:35-8/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

97.
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), члана 96. став 10. тачка 2. и 3. и члана
97. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и
121/2012), а по захтеву Нишевић Вере из Пригревице, Општинско веће општине Апатин на
6.седници одржаној дана 09. маја 2014. године,
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I
ОДОБРАВА СЕ Нишевић Вери из Пригревице, ул. Железничка бр. 48, да у циљу
легализације пословног објекта (радионице)
изграђеног у већем делу на парцели бр. 1572/1
и у мањем делу на парцели бр.1489/1 к.о. Пригревица, у прописаном поступку откупи део
земљишта парцеле бр. 1489/1 к.о. Пригревица
у површини испод поменутог објекта, а које је
у власништву општине Апатин .
II
Инвеститор Нишевић Вера је дужна да
о свом трошку изради пројекат парцелације
парцеле бр. 1489/1 и одређивања површине
земљишта које се припаја парцели бр. 15721/1
све к.о.Пригревица –уређење међе, прибави на
исти сагласност надлежног одељења општинске управе и исти достави ЈП „Дирекцији за
изградњу“ Апатин .
III
Надлежна организација за управљање
грађевинским земљиштем на територији општине Апатин, ЈП „Дирекција за изградњу“
Апатин, дужна је да на захтев Нишевић Вере,
а у складу са одредбама прописа који се односи на легализацију објекта и доделу земљишта
у јавној својини, утврди предлог решења о
отуђењу предметног земљишта. Наведено
решење доноси Скупштина општине Апатин и
њиме се ближе утврђује цена, површина, услови плаћања и сл.
IV
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:464-3/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

98.
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), члана 1. и члана 4. Закона о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе (''Службени гласник
РС'', бр. 25/2013), члана 9. став 2. Правилника о условима, начину и поступку за стицање
права својине на земљишту и објектима на које
се примењује Закон о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе (''Службени гласник
РС'', бр. 31/2013) и Решења бр.463-5/2013-I од
16.08.2013. године (''Службени лист општине
Апатин'' бр. 10/2013), а по захтеву Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Апатин, Општинско веће општине Апатин на 6. седници одржаној дана
09. маја 2014. године, доноси
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на делу земљишта парц. бр. 941 к.о. Сонта, које
је у јавној својини општине Апатин, до уписа својине на земљишту на коме је објекат
изграђен, власник објекта не може остваривати никаква права власника, односно сувласника на предметном земљишту, већ га може користити искључиво ради приступа објекту.
Ако власник објекта и власник земљишта
не реше имовинско правне односе на земљишту
у року од две године од дана ступања на снагу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'',
бр. 25/2013), односно до 15. марта 2015. године, власник објекта дужан је да о свом трошку
утврди земљиште за редовну употребу објекта
и власнику земљишта исплати тржишну цену
за предметно земљиште.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:464-21/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Апатин да се у смислу Закона о посебним
условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 25/2013) изврши упис
права својине за помоћни објекат по захтеву
Бошњак Петра из Сонте који је изграђен без
грађевинске дозволе, а који се налази на парцели бр. 942/2 к.о. Сонта и на делу земљишта
парц. бр. 941 к.о. Сонта.
С обзиром да је предметни објекат саграђен

99.
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), члана 1. и члана 4. Законa о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе (''Службени гласник
РС'', бр. 25/2013), члана 9. став 2. Правилника о условима, начину и поступку за стицање
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права својине на земљишту и објектима на које
се примењује Закон о посебним условима за
упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе (''Службени гласник
РС'', бр. 31/2013) и Решења бр. 463-5/2013-I од
16.08.2013. године (''Службени лист општине
Апатин'' бр. 10/2013), а по захтеву Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Апатин, Општинско веће општине Апатин на 6. седници одржаној дана 09. маја
2014. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Апатин да се у смислу Закона о посебним
условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', бр. 25/2013) изврши упис
права својине за објекат по захтеву Шод Едите, Шод Ласла и Шод Ане из Купусине који је
изграђен без грађевинске дозволе, а који се налази на земљишту парц. бр. 275 к.о. Купусина
и на делу земљишта парц. бр. 5488/20 к.о. Купусина.
С обзиром да је предметни објекат саграђен
на делу земљишта парц. бр. 5488/20 к.о. Апатин, које је у јавној својини општине Апатин, до
уписа својине на земљишту на коме је објекат
изграђен, власник објекта не може остваривати никаква права власника, односно сувласника на предметном земљишту, већ га може користити искључиво ради приступа објекту.
Ако власник објекта и власник земљишта
не реше имовинско правне односе на земљишту
у року од две године од дана ступања на снагу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'',
бр. 25/2013), односно до 15. марта 2015. године, власник објекта дужан је да о свом трошку
утврди земљиште за редовну употребу објекта
и валснику земљишта исплати тржишну цену
за предметно земљиште.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
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ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:464-24/2014-III
Дана, 09. мај 2014. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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