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70.
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 и 4/2014) а по добијеној
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број: 32011-2966/2015-14 од 04.06.2015. године, Скупштина општине Апатин на својој 24. седници одржаној
дана 11. јуна 2015. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
АПАТИН ЗА 2015 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 28 ari 25 m2 и то на пет катастарских општина (Апатин, Купусина, Пригревица, Свилојево и Сонта).
У прилогу - табела 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 и Дорослово).
Укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Апатин износи 24754 ha
64 ari 93 m2 од тога je 22206 ha 74 ari 83 m2 обрадиво пољопирвредно земљиште. Укупна површина
пољопривредног земљишта у државној својини износи 10470 ha 98 ara 46 m2 с тим да многе површине нису разграничене, или пак преведене у нови облик коришћења (рибњаци, шуме, пољски путеви, канали и сл.).
У прилогу – табела 2. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине.
На територији општине Апатин до сада није вршена комасација, али су израђени Програми комасација за све катастарске Општине и на исте је добијена Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште. У складу са конкурсом Покрајинског секретариајта за пољопривреду, водопривреду и шумарствао и опредељењу Општине Апатин у 2015. години планира се започињање поступка комасације у КО Купусина. Почетком
марта 2012. године Потписани су споразуми о коришћењу пољопривредног земљишта (привременој
замени пољопривредног земљишта) у државној својини између Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и Јединства ДОО Апатин, ЗЗ Свилојева 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. Како су
ови споразуми на снази до 31.10.2015. године у договору са директором Управе за пољопривредно
земљиште и представницима горе наведена два предузећа Споразуми ће бити анексирани и продужени за још 3 (три) године важности.
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У прилогу – табела 3. дат је преглед површина пољопривреднх култура по класама.
Треба споменути да је на територији општине Апатин, I класе земљишта само 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 Законом о пољопривредном земљишту. Контролу плодности врше акредитоване лабораторије
Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Каналска мрежа на територији општине
Апатин изграђена је у дужини од 434,63 километра, 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.
Измуљавање и редовно одржавање каналске
мреже у функцији одводњавања настављено
је и у периоду од 2009. до 2014. године, треба напоменути да су у току завршни радови на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта на
територији КО Сонта, КО Апатин и КО Пригревица који су финансирани заједничким
средствима Општине Апатин, Покрајинског
секретаријата аа пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад, а извођач радова је ВДП „Западна Бачка“
Сомбор.
У прилогу – табела 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 800 ha, кап
по кап (миниорошавање) на 83 ha кишна крила на 380 ha, остало 40 ha што укупно износи
4033 ha.
У прилогу – табела 5. дат је приказ начина
наводњавања и површине које се наводњавају.
Овде треба истаћи да се опредељењем за
реализацију пројекта ванредног и редовног измуљивања основне каналске мреже
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стварају могућности за изградњу нових и боље
коришћење постојећих заливних система.
У прилогу – табела 6. дат је преглед површина побољшања квалитета пољопривредног
земљишта и мелиорације ливада и пашњака.
У прилогу – табела 7. дат је преглед корисника пољопривредног земљишта у државној
својини.			
ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ
И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

На територији општине Апатин очекивана
средстава од закупа државног пољопривредног
земљишта у 2015. години и пренетих (неутрошених) средстава из 2014. године планиран је
приход од 83.843.744,57 динара.
У прилогу – табела 8. дат је План прихода
сопственог учешћа за 2015. годину.
У прилогу – табела 9. дат је Програм
утврђивања радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта у 2015.
години.
У прилогу – табела 9б. дат је Извештај о
утрошеним средствима у 2014. години.
У прилогу – табела 10. дат је Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта
у државној својини по међудржавном споразуму.
У прилогу – табела 10а. дат је Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини по програму за 2012. годину.
У прилогу – табела 10б. дат је Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини по програму за 2013. годину.
У прилогу – табела 10в. дат је Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини по програму за 2014. годину.
У прилогу – табела 10М. дат је Извештај
о
уговорима о коришћењу без накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини
по програму за 2013. годину.
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
У општини Апатин по програму за 2012.
годину на снази је 103 Уговора о закупу након
спроведених јавних лицитација и по основу
права пречег закупа, по програму за 2013. годину закључено је 36 Уговора након спроведених
јавних надметања и по основу права пречег, а
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по програму за 2014. годину закључено је 11
Уговора након спроведених јавних надметања.
Овим Уговорима обухваћена / дата у закуп је
површина од 5854 ha 98 ари 62 m2.
У прилогу – табела 13. дати су предложени бројеви јавних надметања по праву пречег
– инфраструктура.				
У прилогу – табела 14. дати су предложени бројеви јавних надметања по праву пречег
– сточари.				
.
У прилогу – табела 15. дат је преглед груписаних надметања и надметања у сусвојини.
У прилогу – табела 16. дата је збирна табела.
У прилогу – табела 16а дата је Укупна површина пољопривредног земљишта у државној
својини која није обухваћена закупом или
давањем на коришћење без накнаде.
У прилогу – табела 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 Свилојево и
КО Сонту.
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Апатин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-15/2015-I
Дана, 11. јуна 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
71.
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 14. Одлуке о буџету општине Апатин за
2015. годину („Службени лист општине Апатин“ број 9/2014) и на основу члана 35. став
1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 –
пречишћен текст и 4/2014), на 7. ванредној седници одржаној дана 08. јуна доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2015. годину („Службени лист општине Апатин“ број 9/2014), Раздео 4, Програм 15: Локална самоуправа, ПА:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 160 – опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 499 – средства резерве, позиција 67 – текућа буџетска резерва,
одобрава се коришћење средстава у износу
од 145.832,00 динара, Основној школи «Жарко Зрењанин» Апатин, за покриће трошкова
учешћа на « 9. Међународном херцегновском
дјечијем карневалу».
II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4, Програм 9: Основно
образовање, ПА: Функционисање основних
школа, функција 912 – основно образовање,
економска клаисификација 463 – донације и
трансфери осталим нивоима власти, позиција
191 – ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, и то:
економска класификација 422 – трошкови
путовања (повећање за 140.832,00 динара) и
економска класификација 423 – услуге по уговору (повећање за 5.000,00) динара.
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: 453-96/2015-III
Дана,08. јуна 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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72.
На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 73. став 2. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
члана 9. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’,
број 11/2008) и члана 14. став 1. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката на
територији општине Апатин (‘’Службени
лист општине Апатин’’, број 2/2004, 6/2006
и 13/2008), а по предлогу ЈП ‘’Дирекције за
изградњу’’ Апатин, Општинско веће општине
Апатин на 7. ванредној седници одржаној дана
08. јунa 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ ‘’Измена и допуна Плана
и распореда постављања мањих монтажних
објеката у општини Апатин’’ израђена од
стране ЈП „Дирекције за изградњу“ Апатин у
мају 2015. године, а која се односи на доградњу
привременог објекта на парцели бр. 2880/1 к.о.
Апатин у урбанистичком блоку 112 у Апатину,
те постављање укупно шест летњих башти од
којих по једна на парцелама бр. 2284/1, 2303/1,
две на парцели бр.5004, једна на делу парцеле
бр. 2275/2 и 2277 к.о.Апатин и једна на парцели
бр. 1376 к.о. Пригревица .
II
Овај Закључак објавити у ‘’Службеном
листу општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 350-21/2015-III
Дана,08. јуна 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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Годишњи
Програм
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и
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пољопривредног
земљишта
општине Апатин за 2015.годину
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
71.
72.

Решење о одобравању средстава
из текуће буџетске резерве
Закључак о усвајању „Измена
и допуна Плана и распореда
постављања мањих монтажних
објеката у општини Апатин“.
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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".
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