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152.
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС,“бр.129/2007, 83/2014
– др закон) члана 64. став 3. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, бр. 10/2008
– пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) и члана 23. Одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Апатин,“бр. 13/2016,15/2016 и 2/2017), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У ОПШТИНИ АПАТИН
1. РАСПИСУЈЕМ изборе за чланове савета месних заједница општине Апатин за 6.август
2017.године и то за : Месну заједницу Апатин, Месну заједницу у Ромском насељу на територији
насељеног места Апатин, Месну заједницу Сонта, Месну заједницу Пригревица, Месну заједницу
Купусина и Месна заједница Свилојево.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку 23.јуна 2017.године
3. Избори за чланове савета месних заједница спровешће се на основу Закона о локалним
изборима и Одлуке о месним заједницама.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Апатин.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-82/2017-I
Дана, 20. јуна 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др Драган Растовић, с.р.

153.

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007, 83/2014 – др закон и101/2016 – др закон), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 73.
став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008-пречишћен текст,
4/2012 и 12/2016), Скупштина општине Апатин на 14. седници, одржаној дана 22. јуна 2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
У Пословнику скупштине општине Апатин (‘’Сл. лист Општине Апатин’’ бр. 12/2008 и 12/2012)
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(у даљем тексту: Пословник) у члану
48. Пословника, став 1. мења се и гласи:
„Председник Скупштине упућује одборницима
и другим позваним лицима материјал за
седницу електронским путем, у оквиру
јединственог електронског софтвер система,
или у писаној форми, најкасније 7 дана пре
дана одређеног за одржавање седнице“.
Члан 2.
После члана 48. додају се чланови 48а, 48б,
48б, 48в и 48г који гласе:
‘’Члан 48а.
Одборницима, односно одборничким
групама, увођењем електронског софтвер
система из члана 48. омогућује се:
-преузимање на употребу и коришћење по
једног таблет рачунара док обавља дужност
одборника, а одборничким групама десктоп
рачунар и штампач,
-електронска дистрибуција материјала
за седницу, упознавање и проучавање
дистрибуираног материјала за седницу,
коришћење процесних могућности сагласно
овом Пословнику и коришћење таблет
рачунара у току саме седнице.
-потпуно и благовремено информисање
о
резултатима
коришћења
процесних
могућности других одборника, одборничких
група и предлагача аката, и то почев од
дистрибуције материјала па до почетка
седнице, и
-едукација, имплементирање и подржавање
савременог информатичко-комуникационог
система.
Члан 48б.
Одборници који
потпишу изјаву о
подржавању електронског система из члана
48.овог Пословника и који преузму таблет
рачунар на употребу и коришћење, дужни су:
-примати
материјал
за
седницу
електронском поштом,
-подносити амандмане са образложењем,
електронском поштом,
-предлагати измене и/или допуне дневног
реда са образложењем, електронском
поштом, и
-вршити друге процесне радње које
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претходе седници Скупштине.
Одборници из претходног става у току
седнице Скупштине, дужни су да користе
таблет рачунаре.
Члан 48в.
Обезбеђивањем десктоп рачунара и
штампача одборничким групама, председници
истих се обавезује, да у случају техничких
проблема у функционисању електронског
софтвер система, за сваког одборника своје
одборничке групе и одборничке групе у
целини, штампају достављен материјал за
седницу, и тиме обезбеде услове за вршење
права и обавеза одборника.
За рачунање преклузивних рокова
утврђених овим Пословником, релевантан
моменат је моменат доставе, односно
дистрибуције који је учињен одборничкој
групи.
Члан 48г.
Одељење
за
скупштинске
послове
Општинске управе, најкасније у року од пола
сата од момента дистрибуирања материјала
одборнику, односно одборничкој групи,
прослеђује СМС поруком обавештење
о извршеној електронској дистрибуцији
материјала.
Председник одборничке групе, односно
одборник, је дужан, одмах по пријему СМС
поруке, да отвори материјал за седницу,
а у случају евентуалних недостатака у
дистрибуцији
материјала,
председник
одборничке групе, односно одборник се
обавезује да без одлагања исте пријави
електронском поштом на mail- адресу prevodilac@soapatin.org
У случају недостатака или пропуста
у дистрибуцији материјала, Одељење за
скупштинске послове дужно је да предузме
радње на отклањању истих.’’
Члан 3.
У члану 52. Пословника став 2. мења се
и гласи: „Одборници, одборничке групе,
комисије и друга радна тела скупштине и
председник општине, могу предлагати измене
и допуне предложеног дневног реда. Предлози
се достављају председнику скупштине, путем
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службе за скупштинске послове, у електронској,
или писаној форми, са образложењем,
најкасније 3 дана пре почетка седнице, како би
стручне службе могле да припреме потребан
материјал“.

ОПШТИ ДЕО

Члан 4.

Овом одлуком утврђени су укупно
остварени текући приходи, примања, као и
извршени текући расходи и издаци буџета
општине Апатин за 2016. годину, финансијски
резултат буџета Општине Апатин - суфицит и
рачун финансирања у следећим износима:

У члану 84. став 2. Пословника, после речи
‘’подносе’’ додају се речи ‘’у електронском или
писаном облику’’.
Члан 5,
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-20/2017-I
Дана, 22. јун 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

154.
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.
закон и 101/2016-др.закон), члана 77.,78. и
79. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 –
др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 21. став 1.
тачка 2. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016), Скупштина општине Апатин, на 14.
седници одржаној дана 22. јуна 2016. године,
доноси
О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени

22. JUN 2017. GODINE

остварење/
извршење

План
1,011,589,465.72

1,000,481,373.69

Текући приходи (класа 7)
Примања од продаје нефинансијске
имовине (класа 8)
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
Текући расходи (класа 4)
Издаци за набавку нефинансијске
имовине (класа 5)
Буџетски суфицит

1,006,576,965.72

996,260,044.00

5,012,500.00

4,221,329.69

971,845,056.00

895,476,124.25

917,119,526.00

856,421,311.53

54,725,530.00

39,054,812.72

39,744,409.72

105,005,249.44

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

План

по основу продаје нефинансијске имовине

Буџетски суфицит

остварење/
извршење

39,744,409.72

105,005,249.44

Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања

13,000,000.00

0.00

Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности)

0.00

0.00

54,780,000.00
-2,035,590.28

54,765,067.65
50,240,181.79

Издаци за отплату главнице дуга
Укупан фискални резултат - суфицит
Члан 2.

Утврђен је и кориговани вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 52,275,772.07 динара, а односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена
у 2016. години у износу од 1.200,000.00 динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 51,075,772.07 динара.

План
Укупан фискални резултат
Кориговање вишка прихода
- Део нераспоређеног вишка прихода и
примања из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године

остварење/
извршење

-2,035,590.28
2,035,590.28

50,240,181.79
2,035,590.28

1,435,590.28

1,435,590.28
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- Део наменски опредељеног вишка прихода и примања из претходне године који
се користио за покриће расхода и издатака
текуће године

600,000.00

600,000.00

Вишак прихода и примања - суфицит
(за пренос у претходну годину)

0.00

52,275,772.07

Члан 3.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине, са наменским
подрачунима, према економској класификацији утврђени су у следећим износима:
Група

Аналитика

Врста прихода и примања

1

2

3
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711
711110

390,830,320.49

102.47

220,000,000.00

226,059,249.76

102.75

20,000,000.00

20,393,863.95

101.97

3,500,000.00

2,060,512.04

58.87

1,000.00

0.00

0.00

102,900,000.00
35,000,000.00

108,220,104.16
34,096,590.58

105.17
97.42

1,000.00

367.73

36.77

1,000.00
180,700,000.00
161,000,000.00
3,500,000.00

367.73
127,362,055.06
113,320,415.10
1,785,060.04

36.77
70.48
70.39
51.00

16,000,000.00

12,256,579.92

76.60

200,000.00

0.00

0.00

71,202,000.00

64,806,910.19

91.02

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

12,000,000.00

11,763,936.00

98.03

5,000,000.00

2,742,360.98

54.85

4,000,000.00

2,369,995.00

59.25

50,000,000.00

47,926,614.21

95.85

200,000.00

4,004.00

2.00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

17,000,000.00

7,977,396.39

46.93

Комунална такса на фирму
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

17,000,000.00

7,977,396.39

46.93

204,939,909.00

265,234,507.64

129.42

176,808,276.00

236,808,275.60

133.94

711140
711160

Порез на приходе од осигурања лица

711180
711190

Самодопринос
Порез на друге приходе

712

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712110
713120
713310

Порез на фонд зарада
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

713610

Порез на акције на име и уделе

713

714

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714430
714440
714510
714540

Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
Средства за ППЗ
Порези, таксе и накнаде на моторна
возила
Накнаде за коришћење добара од
општег интереса

714550

Концесионе накнаде и боравишне таксе

714560

Накнада за заштиту животне средине

714570

Општинске и градске комуналне таксе

716
716110
733
733150

4

Остварење
%
01.01.остварењa
31.12.2016.
5
6

381,401,000.00

Порез на зараде
Порез на прихoде од самосталних
делатности
Порез на приходе од имовине

711120

План за 2016.

Текући трансфери општинама
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Капитални трансфери општинaма

28,131,633.00

28,426,232.04

101.05

103,073,699.00

105,730,381.76

102.58

9,000,000.00

4,603,537.03

51.15

100,000.00

107,575.20

100,000.00

15,523.70

15.52

78,000,000.00

92,055,662.94

118.02

15,873,699.00

8,948,082.89

56.37

32,133,812.72

27,860,076.98

86.70

3,500,000.00

2,672,387.97

76.35

8,633,812.72

1,931,416.07

22.37

20,000,000.00

23,256,272.94

116.28

5,150,000.00

4,720,572.23

91.66

4,000,000.00

4,359,853.50

109.00

350,000.00
800,000.00
500,000.00

55,000.00
305,718.73
350,000.00

15.71
38.21
70.00

500,000.00

350,000.00

70.00

МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

8,473,545.00

761,074.08

8.98

Остали општински приходи

8,473,545.00

761,074.08

8.98

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

626,381.45

31.32

2,000,000.00

626,381.45

31.32

0.00

11,500.00

0.00

0.00

11,500.00

0.00

12,500.00

12,480.00

99.84

12,500.00

12,480.00

99.84

5,000,000.00

4,197,349.69

83.95

5,000,000.00

4,197,349.69

83.95

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА

13,000,000.00

0.00

0.00

Примања од задуживања од пословних
банка

13,000,000.00

0.00

0.00

2,035,590.28

2,035,590.28

100.00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741150

Камате на средства буџета општине

741410

Приход од имовине - полиса осигурања

741510
741520
741530
742

Накнаде за коришћење минералних сировина
Средства остварена од закупа
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћ.простора и ГГЗ
ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА

742150
742250
742350
743

Приходи од продаје добара и услуга и
закупа
Накнада за уређење грађевинског
земљишта
Приходи органа управе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ

743320
743350
743920
744
744150
745
745150

Приходи од новчаних казни за
саобраћајне прекршаје
Новчане казне
Остале новчане казне
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
Остали општински приходи

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771
771110
772
772110
811
811150
812
812150
841
841150
911
911450
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Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности у
корист нивоа о
ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТН.
СТВАРИ
Примања од продаје покретних ствари
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА
Примања од продаје земљишта

СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ
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Пренета неутрошена средства из ранијих година-буџет

BROJ 8

2,035,590.28

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

- STRANA 183

2,035,590.28

100.00

1,026,625,056.00 1,002,516,963.97

97.65

Члан 4.
то:

Текући расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и

Ekоном.
Опис
класиф.
1
2
41
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411
Плате и додаци запослених

Средства из буџета

Извршено

3
177,930,856.00
140,227,965.00

4
174,728,936.78
138,784,990.87

% извршења
5

98.20
98.97

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

24,989,371.00

24,745,254.67

99.02

413
414
415

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

300,000.00
6,400,665.00
830,000.00

180,000.00
5,779,877.34
780,337.95

60.00
90.30
94.02

416

Награде,бонуси и остали пословни
расходи

5,182,855.00

4,458,475.95

86.02

417

Посланички додатак

0.00

0.00

0.00

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

282,185,955.64

256,130,005.41

90.77

421
422
423
424
425
426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

49,158,277.00
760,000.00
89,208,975.64
91,194,103.00
32,855,600.00
19,009,000.00

46,057,692.07
502,964.34
85,002,767.54
82,384,182.98
26,948,240.28
15,234,158.20

93.69
66.18
95.28
90.34
82.02
80.14

44

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

2,701,000.00

2,472,682.36

91.55

441

Отплата камата домаћим
пословним банкама

2,500,000.00

2,294,724.03

91.79

444
45

Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ

201,000.00
111,287,000.00

177,958.33
109,561,418.49

88.54
98.45

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

110,787,000.00

109,561,418.49

98.89

454

Субвенције
предузећима

500,000.00

0.00

0.00

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

260,352,240.36

237,521,026.14

91.23

463

Донације и трансфери осталим
нивоима власти

120,645,940.36

106,634,952.90

88.39

464

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигу

22,000,000.00

21,994,116.41

99.97

465

Oстали трансфери

117,706,300.00

108,891,956.83

92.51

јавним

приватним

STRANA 184
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ПРАВА
ИЗ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Дотације
организацијама

482

Порези и обавезне таксе

483
485
49
499
51
511
512
513
515
54
541
61

невладиним

Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
РЕЗЕРВА
Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
OTПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим
кредиторима

611

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

22. JUN 2017. GODINE

32,529,187.00

31,473,026.90

96.75

32,529,187.00

31,473,026.90

96.75

47,649,460.00

44,534,215.45

93.46

32,756,103.00

30,199,069.00

92.19

1,957,000.00

1,465,508.56

74.89

7,213,157.00

7,146,437.89

99.08

5,723,200.00

5,723,200.00

100.00

2,483,827.00
2,483,827.00
49,725,530.00
25,813,000.00
13,088,000.00
100,000.00
10,724,530.00
5,000,000.00
5,000,000.00
54,780,000.00

0.00

9,434,469.25
4,856,944.74
4,856,944.74
54,765,067.65

0.00
0.00
68.77
79.53
32.36
0.00
87.97
97.14
97.14
99.97

54,780,000.00

54,765,067.65

99.97

1,026,625,056.00

950,241,191.90

92.56

34,197,867.98
20,528,698.12
4,234,700.61

Члан 5.

Раздео

Глава

Програм-ска Класиф.

Функција

Позиција

Економ. Класиф.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета по корисницима, односно по функционалној,
организационој и економској класификацији, износе:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

СКУПШТИНА OПШТИНЕ
1.01

Функционисање локалне самоуправе
0602
0602-0001

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

Средства из
буџета план
2016.

Извршење
01.01.31.12.2016.

%
извр

8

9

10
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1

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених

2

412

3

414

3/1

416

4
5
6
7

422
423
426
465

110

01
1.02

Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за главу 1.01:
Приходи из буџета

BROJ 8

- STRANA 185

2,138,000.00

2,113,138.77

98.84

366,000.00

363,013.07

99.18

1,000.00

0.00

0.00

50,000.00

17,500.00

35.00

50,000.00
11,200,000.00
100,000.00
406,000.00

47,354.04 94.71
11,198,804.14 99.99
100,000.00 100.00
358,206.65 88.23

14,311,000.00

14,198,016.67

99.21

1,226,403.00

1,212,533.25

98.87

1,000.00
2,225,000.00
195,000.00

0.00
0.00
2,225,000.00 100.00
191,432.15 98.17

3,647,403.00

3,628,965.40

99.49

17,958,403.00

17,826,982.07

99.26

2,884,220.00

2,827,512.79

98.03

468,000.00

457,039.28

97.66

1,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

1,000.00
100,000.00
2,900,000.00
350,000.00

500.00
27,628.37
2,864,075.74
339,699.12

50.00
27.63
98.76
97.06

12,935,000.00

12,135,000.00

93.82

70,000.00
100,000.00
20,000.00

37,111.55
33,077.79
19,053.00

53.02
33.08
95.27

Одржавање избора и политичке партије
133
8

481

9
10
11

421
423
426

160

01
01
2

Остале опште услуге
Дотације невладиним организацијама политичке партије
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Одржавање избора
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за главу 1.02:
Приходи из буџета
Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Функционисање локалне самоуправе

2.01

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови

0602
0602-0001
110

0602-0006
830

12

411

13

412

14

414

14/1

416

15
16
17
18

421
422
423
465

19

424

20
21
22

Образовање некласификовано на другом месту
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
426 Материјал

0602-0007
980

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
ПА:Информисање
Услуге емитовања и издаваштва
Специјализоване услуге
ПА:Канцеларија за младе

STRANA 186
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0602-0008
133
23

481

01

2.02
1501
1501-0005
410
24

454
01

2.03
0901
0901-0001
070
25
25/1

472
472

26
27

423
472

28

481

0901-0003
133

0901-0006
980
29
29/1
30
31
0901-П6
070

Накнаде за социјалну заштиту интернат
Накнаде
за
социјалну
заштиту
472
- стипендије
Пројекат: «Социјална инклузија и
побољшање услова становања Рома
у РС»
Социјална помоћ угроженом становништву
472

31/1

423

31/2

472

100,000.00

0.00

0.00

20,029,220.00

18,740,697.64

93.57

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

4,826,187.00
900,000.00

4,025,187.00 83.40
900,000.00 100.00

3,810,000.00
350,000.00

3,801,798.00
283,000.00

99.78
80.86

50,000.00

0.00

0.00

18,000,000.00
1,000,000.00

17,940,445.73 99.67
1,000,000.00 100.00

1,000,000.00

973,742.70

97.37

23,950,000.00

23,945,428.60

99.98

Услуге по уговору

847,000.00

847,000.00 100.00

Накнаде за социјалну заштиту

303,000.00

302,500.00

99.83

8,942,842.39

8,195,744.70

91.65

Пројекат: «Помоћ и нега у кући за
старе особе и особе са инвалидитетом»
Социјална заштита некласификована
на другом месту

090
31/3

090

Социјална помоћ угроженом становништву
ЛАП за избеглице
Накнаде за социјалну заштиту
Накнаде за социјалну заштиту
ЛАП за побољшање положаја Рома
Услуге по уговору - превоз ђака
Накнаде за социјалну заштиту
ПА:Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Остале опште услуге
ЛАП за родну равноправност
Дотације невладиним организацијама
ПА:Дечија заштита

Образовање некласификовано на другом месту
423 Услуге по уговору - превоз ђака
423 Услуге по уговору

0901-П7

0901-П8

ПА:Програми националних мањина
Остале опште услуге
Дотације невладиним организацијама финансирање рада Националних
савета
Извори финансирања за главу 2.01:
Приходи из буџета
Локални економски развој
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА:Финансијска подршка локалном
економском развоју
Општи послови по питању рада
ЛАП за запошљавање
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за главу 2.02:
Приходи из буџета
Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА:Социјална помоћ
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423

Услуге по уговору
Пројекат: «Дневни боравак за особе
са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама»
Социјална заштита некласификована
на другом месту
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31/4

423

Услуге по уговору

BROJ 8
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2,544,428.25

2,419,732.50

95.10

1,168,811.00

1,055,045.04

90.27

55,834,574.64

53,831,930.67

96.41

11,857,694.00

11,857,693.60 100.00

Пројекат: «Персонална асистенција
за особе са инвалидитетом»
Социјална заштита некласификована
на другом месту

0901-П9
090
31/5

423

Услуге по уговору

01

Извори финансирања за главу 2.03:
Приходи из буџета

07
2.04
1301
1301-0001
980
32
32/4
32/2

423
426
481

32/3

423

1301-П10

01
01

Наменски трансфер од осталих нивоа
власти
Развој спорта и омладине
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Образовање некласификовано на другом месту
ЛАП за младе
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Пројекат: Обука и приправнички
рад за пројектни менаџмент
Услуге по уговору
Извори финансирања за главу 2.04:
Приходи из буџета
Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета

Наменски трансфер од осталих нивоа
07
власти

800,000.00
106,000.00
500,000.00

724,405.22
91,200.00
484,727.77

90.55
86.04
96.95

340,000.00

0.00

0.00

1,746,000.00

1,300,332.99

74.47

78,109,794.64

73,872,961.30

94.58

11,857,694.00

11,857,693.60 100.00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АПАТИН

3
3.01
0602
0602-0001
110
32/1
33

416
423
01
01

4
4.01
0602
0602-0004
330

34

411

35

412

36
37

414
415

Функционисање локалне самоуправе
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Награде запосл.и остали пос. расходи
Услуге по уговору
Извори финансирања за главу 3.01:
Приходи из буџета
Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ АПАТИН
Функционисање локалне самоуправе
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА:Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

50,000.00
3,000,000.00

0.00
2,985,459.93

0.00
99.52

3,050,000.00

2,985,459.93

97.88

3,050,000.00

2,985,459.93

97.88

1,394,000.00

1,393,235.84

99.95

252,000.00

249,389.14

98.96

1,000.00
40,000.00

0.00
11,756.20

0.00
29.39
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422
423
465
485
01
01

5
5.01
0602
0602-0001
130

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Накнада штете
Извори финансирања за главу 4.01:
Приходи из буџета
Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета
ОПШТИНСКА УПРАВА
Функционисање локалне самоуправе
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
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60,000.00
20,000.00
211,000.00
5,723,200.00

49,397.60 82.33
0.00
0.00
170,367.38 80.74
5,723,200.00 100.00

7,701,200.00

7,597,346.16

98.65

7,701,200.00

7,597,346.16

98.65

55,722,984.00

55,521,761.22

99.64

9,910,170.00

9,907,784.90

99.98

300,000.00
3,858,000.00
550,000.00

180,000.00
3,561,373.34
545,189.35

60.00
92.31
99.13

1,300,000.00

994,168.57

76.47

18,801,277.00
350,000.00
18,755,000.00
500,000.00
730,000.00
1,500,000.00
2,690,000.00
7,500,000.00
1,000.00
6,855,000.00

18,693,023.72
273,435.73
18,577,968.25
497,250.00
725,407.98
1,122,841.83
2,680,123.51
7,496,646.69
0.00
6,552,193.49

99.42
78.12
99.06
99.45
99.37
74.86
99.63
99.96
0.00
95.58

42

411

43

412

43/1
44
45

413
414
415

46

416

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

421
422
423
423
423
424
425
426
444
465

57

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

100,000.00

100,000.00 100.00

58

481

Дотације невладиним организацијамапренос средстава Синдикату

120,000.00

120,000.00 100.00

59

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

400,000.00

380,290.52

60

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

61
62
63
64

511
512
513
515

65
66

499
499

67

426

68
69

423
426

160

360

01

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору - трошкови прославе
Услуге по уговору - рушење објеката
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Средства за ванредне ситуације
Материјал
Општински савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Апатин
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за главу 5.01:
Приходи из буџета

95.07

6,053,157.00

6,053,156.25 100.00

500,000.00
2,800,000.00
100,000.00
200,000.00

0.00
2,330,170.99
0.00
0.00

0.00
83.22
0.00
0.00

983,827.00
1,500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00

0.00

0.00

400,000.00
500,000.00

370,401.27
256,686.64

92.60
51.34

142,480,415.00

136,345,274.25

95.69
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5.02
0602-0002
160
70

411

71

412

72

414

73

416

74
75
76
77
78
79
80

421
423
424
425
426
465
482

81

483

82

411

83

412

84
85
86
87
88
89
90
91

414
421
423
424
425
426
465
482

92

411

93

412

94

414

95

416

96
97
98
99
100
101
102
103

421
422
423
424
425
426
465
482

104

411

105

412

106
107
108
109

414
421
422
423

Пренета неутрошена
претх.г.
Месне заједнице
ПА:Месне заједнице

средства

из

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Месна заједница Пригревица
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде,бонуси и остали пословни
расходи
Стални трошкови
Услугe по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Месна заједница Купусина
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Услугe по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Месна заједница Сонта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде,бонуси и остали пословни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услугe по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Месна заједница Свилојево
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуга по уговору
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600,000.00

594,600.00

99.10

17,549,680.00

16,695,054.86

95.13

4,471,700.00

4,357,591.72

97.45

801,240.00

780,009.24

97.35

0.00

0.00

224,000.00

183,678.44

82.00

7,610,000.00
412,000.00
1,365,000.00
1,025,000.00
803,000.00
327,740.00
200,000.00

7,578,437.79
406,944.86
1,228,984.91
901,558.79
654,755.00
303,808.11
10,586.00

99.59
98.77
90.04
87.96
81.54
92.70
5.29

310,000.00

288,700.00

93.13

6,171,474.00
2,696,558.00

5,408,114.04
2,691,989.68

87.63
99.83

479,916.00

479,915.91 100.00

0.00
1,500,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
140,000.00
55,000.00
12,292,751.00
5,732,087.00

0.00
1,422,559.85 94.84
113,097.00 56.55
123,800.00 41.27
218,015.03 72.67
184,319.63 36.86
137,311.90 98.08
37,105.04 67.46
11,330,796.37 92.17
5,732,087.00 100.00

1,026,044.00

1,026,043.68 100.00

270,665.00

0.00

0.00

118,855.00

118,855.00 100.00

2,310,000.00
0.00
563,100.00
900,000.00
200,000.00
630,000.00
342,000.00
200,000.00
6,448,885.00

2,175,611.86 94.18
0.00
414,319.23 73.58
734,309.09 81.59
114,628.76 57.31
585,603.75 92.95
342,000.00 100.00
87,338.00 43.67
5,371,114.53 83.29

1,010,911.00

1,010,911.00 100.00

181,614.00

181,064.02

99.70

0.00
3,200,000.00
76,000.00
536,000.00

0.00
2,532,337.81
65,717.60
509,565.97

79.14
86.47
95.07
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110
111
112
113

424
425
426
465

113/1

411

113/2

412

113/3
113/4

414
465
465

114
115
116
117
118
119
120
121

122
123

511
512

124

511

125

511

126

511
01
07

5.03
0602-0003
170

127
128

441
444

129

611
01

5.04
1101
1101-0001
620

1101-0002
160

130
130/1

424
511

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Месна заједница Aпатин
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Остале дотације и трансфери
Развој заједнице
Остали трансфери
МЗ Апатин
- средства самодоприноса 1%
- средства самодоприноса 3%
МЗ Сонта
- средства самодоприноса 1%
- средства самодоприноса 3%
МЗ Свилојево
- средства самодоприноса 3%
МЗ Пригревица
- средства самодоприноса 1%
- средства самодоприноса 3%
МЗ Купусина
- средства самодоприноса 2%
Месне заједнице - комунална инфаструктура
МЗ Сонта
- комунална инфраструктура
- машине и опрема
МЗ Свилојево
- комунална инфраструктура
МЗ Пригревица
- комунална инфраструктура
МЗ Купусина
- комунална инфраструктура
Извори финансирања за главу 5.02:
Приходи из буџета
Наменски трансфер од осталих нивоа
власти
Управљање јавним дугом
ПА:Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за главу 5.03:
Приходи из буџета
Локални развој и просторно планирање
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
ПА:Уређивање
грађевинског
земљишта
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
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130,000.00
900,000.00
285,000.00
129,360.00
1,864,560.00
846,445.00

51,800.00
672,909.25
228,396.00
118,412.88
1,771,791.00
801,235.00

39.85
74.77
80.14
91.54
95.02
94.66

163,115.00

143,421.00

87.93

725,000.00
130,000.00

720,180.00
106,955.00

99.34
82.27

24,000,000.00
49,900,000.00

23,499,312.19
47,211,920.67

97.91
94.61

2,600,000.00
7,200,000.00

1,908,653.56
6,812,283.48

73.41
94.62

1,800,000.00

1,119,664.12

62.20

5,000,000.00
11,000,000.00

3,500,666.20
10,143,862.28

70.01
92.22

1,400,000.00

1,383,123.59

98.79

5,372,000.00
1,122,000.00

3,733,289.98 69.50
1,121,953.40 100.00

500,000.00
5,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000.00 100.00

800,000.00

200,760.00

25.10

157,573,350.00

143,764,360.27

91.24

2,448,000.00

2,448,000.00 100.00

2,500,000.00
200,000.00

2,294,724.03
177,958.33

91.79
88.98

54,780,000.00

54,765,067.65

99.97

57,480,000.00

57,237,750.01

99.58

4,260,000.00
900,000.00

4,260,000.00 100.00
0.00
0.00
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131

411

132

412

133
134
135
136
137
138
139
140
141

414
421
422
423
424
425
426
465
482

142

483

143

512
01

5.05
0601
0601-0001
630
144

511

144/1

451

0601-0009

145
0601-0010
640
146
0601-0014

12,262,000.00

12,103,227.48

98.71

2,196,000.00

2,166,478.38

98.66

174,000.00
2,700,000.00
100,000.00
1,736,000.00
1,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,371,000.00
950,000.00

128,324.00
2,596,148.83
35,431.00
1,591,514.70
0.00
875,674.83
972,159.59
1,301,785.82
939,705.00

73.75
96.15
35.43
91.68
0.00
87.57
81.01
94.95
98.92

850,000.00

804,581.64

94.66

400,000.00

388,222.00

97.06

30,100,000.00

28,163,253.27

93.57

0.00

0.00

2,000,000.00

1,270,330.80

63.52

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
ЈКП Наш дом Апатин
Субвенције јавним нефинансијским
451 предузећима и организацијама - општа
комунална потрошња

15,000,000.00

14,436,719.87

96.24

ПА:Јавна расвета
Улична расвета
ЈКП Наш дом Апатин
Субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима и организацијама

10,000,000.00

9,544,417.20

95.44

1,800,000.00

1,786,061.67

99.23

28,800,000.00

27,037,529.54

93.88

100,000.00

99,900.00

99.90

ПА: Остале комуналне услуге

560
147
5.06
1501
1501-0001
490
148

490
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ПА:Уређење и одржавање зеленила

660

1501-0002

ЈП Дирекција за изградњу
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуга по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 5.04:
Приходи из буџета
Комунална делатност
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА:Водоснабдевање
Водоснабдевање
ЈКП Наш дом Апатин
Зграде и грађевински објекти
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама - општа
комунална потрошња

BROJ 8

Заштита животне средине некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за главу 5.05:
01 Приходи из буџета
Локални економски развој
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА:Подршка постојећој привреди
Економски послови некласификовани
на другом месту
Субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима и организацијама
ПА:Унапређење
привредног
амбијента
Економски послови некласификовани
на другом месту
ДОО Слободна зона
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149

451

149/1

511

149/2
149/3

541
482
01

1502
1502-0001
473
150

451

150/1

411

150/2

412

150/3
150/5
150/6
150/7
150/8
150/10

421
423
425
426
465
515

151

451

152

451

152/1

423

153

451

154

451

154/1
155

424
511

1502-П1
473

1502-П2
473
1502-П3
473
1502-П4
474

01
04

5.08
0101
0101-0001
420
155/1

416

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Пројекат:
Изградња
наменског
јавног складишта за биомасу
Зграде и грађевински објекти
Развој заједнице
Земљиште
Порези, таксе
Извори финансирања за главу 5.06:
Приходи из буџета
Развој туризма
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА:Управљање развојем туризма
Туризам
Туристичка организација
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама (редовна делатност)
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Услуга по уговору
Tекуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Нематеријална имовина
ЈП Марина и пристан
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Пројекат: Прослава Божића и Нове
године
Туризам
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Услуге по уговору
Пројекат: Апатинске рибарске вечери
Туризам
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Пројекат: Личка олимпијада
Туризам
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Пројекат:Изградња Аква парка
Вишенаменски развојни пројекти
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за главу 5.07:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Развој пољопривреде
ПРОГРАМ
5:
РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА:Унапређење
услова
за
пољопривредну делатност
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Награде запосленима и остали пос.расходи
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300,000.00

129,625.00

43.21

1,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000.00
125,000.00

4,856,944.74
0.00

97.14
0.00

6,525,000.00

5,086,469.74

77.95

3,463,000.00

3,389,540.06

97.88

800,630.00

682,649.00

85.26

143,315.00

122,194.00

85.26

150,000.00
300,000.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00

88,280.63
152,555.71
0.00
8,412.79
92,069.00
0.00

58.85
50.85
0.00
16.83
92.07
0.00

5,000,000.00

4,613,175.38

92.26

1,700,000.00

1,699,999.30 100.00

100,000.00

0.00

0.00

6,550,000.00

6,478,431.42

98.91

574,000.00

541,391.91

94.32

150,000.00
1,741,000.00

140,800.00
1,740,000.00

93.87
99.94

20,891,945.00

19,749,499.20

94.53

2,500,000.00

2,367,861.50

94.71
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155/2

421

156
157
158

423
424
426

159

451

160
161
162

465
512
515

163

451

0101-0002
420

0101-0003
420
164

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ПА:Подстицаји
пољопривредној
производњи
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

ПА:Рурални развој
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима и организацијама
Извори финансирања за главу 5.08:
01 Приходи из буџета
Наменски трансфер од осталих нивоа
07
власти

5.09
0401
0401-0001
560
165

424

166
167
168

424
426
512

169

424

170

424

0401-0002
560

0401-0003
560

0401-0004
560

01

5.10
0701
0701-0001
451

620

171
171/1

425
426

Зашитита животне средине
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
ПА:Управљање комуналним отпадом
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Maтеријал
Машине и опрема
ПА:Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
ПА:Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним
својствима
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за главу 5.09:
Приходи из буџета
Путна инфраструктура
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА:Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај
ЈП Дирекција за изградњу
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Развој заједнице
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140,000.00

120,621.53

86.16

6,000,000.00
24,353,103.00
2,500,000.00

4,690,618.73
24,225,674.68
1,779,365.00

78.18
99.48
71.17

51,000,000.00

50,522,502.80

99.06

270,000.00
500,000.00
8,400,000.00

211,038.01
166,298.22
7,387,631.78

78.16
33.26
87.95

2,100,000.00

246,600.00

11.74

0.00

0.00

0.00

78,000,000.00

71,955,110.21

92.25

19,763,103.00

19,763,102.04 100.00

1,000,000.00

0.00

0.00

11,500,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00

7,807,382.00
4,830.00
3,861,000.00

67.89
0.48
48.26

26,500,000.00

26,481,954.32

99.93

2,000,000.00

45,000.00

2.25

50,000,000.00

38,200,166.32

76.40

24,550,000.00
1,500,000.00

19,518,724.76
1,488,140.00

79.51
99.21
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511
541

0701-0002
360
451

173

425

174

451

175

451
01

5.11
2001
2001-0001
911
176

411

177

412

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

188

472
01

5.12
2002
2002-0001
912

463
191

ЈП Дирекција за изградњу
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
ПА:Одржавање путева
Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Друмски саобраћај
ЈКП Наш дом
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама - набавка
соли за зимско одржавање путева
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама одржавање путева
Извори финансирања за главу 5.10:
Приходи из буџета
Предшколско васпитање
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
ПА:Функционисање предшколских
установа
Предшколско образовање
Дечји вртић Пчелица
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Соц.давања запосленима
Накнaде за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Tекуће поправке и одржавање
Материјал
Oстале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за главу 5.11:
Приходи из буџета
Основно образовање
ПРОГРАМ
9:
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ПА:Функционисање основних школа
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
ОШ «Жарко Зрењанин» Апатин
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту
-ужина ђака
482 Порези, обав.таксе
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10,000,000.00
0.00

9,854,648.14

98.55

1,500,000.00

1,458,576.00

97.24

3,000,000.00

2,996,460.00

99.88

10,000,000.00

9,731,324.75

97.31

50,550,000.00

45,047,873.65

89.12

37,527,360.00

36,974,063.01

98.53

6,717,599.00

6,618,378.26

98.52

1,370,000.00
200,000.00
770,000.00
6,000,000.00
0.00
8,000.00
50,000.00
0.00
1,430,000.00
3,020,000.00

1,370,000.00 100.00
193,440.40 96.72
707,317.00 91.86
4,848,981.83 80.82
0.00
7,500.00 93.75
44,000.00 88.00
0.00
804,434.00 56.25
2,185,479.45 72.37

1,000,000.00

843,168.60

84.32

58,092,959.00

54,596,762.55

93.98

67,955,115.00

57,950,546.59

85.28

28,314,035.00
90,000.00
900,000.00
2,090,000.00
15,060,000.00
310,000.00
1,000,000.00
318,000.00
1,480,000.00
1,460,000.00

24,769,865.52
36,123.00
854,169.00
2,066,620.94
12,896,675.68
264,718.00
800,255.90
251,923.77
1,473,829.44
1,171,982.79

87.48
40.14
94.91
98.88
85.64
85.39
80.03
79.22
99.58
80.27

1,730,000.00

1,453,550.00

84.02

115,000.00

36,443.00

31.69
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483 Новчане казне
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
ОМШ «Стеван Христић» Апатин
Ова апропријација користиће се за:
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене

36,000.00 100.00
242,974.74

94.66

775,000.00

710,242.76

91.64

348,862.00

280,765.81

80.48

94,800.00

88,800.00

93.67

142,000.00

132,001.84

92.96

424 Специјализоване услуге

42,000.00

30,975.17

73.75

425 Текуће поправке и одржавање

24,000.00

5,680.00

23.67

211,200.00

177,056.45

83.83

1,000.00

0.00

0.00

1,386,000.00

1,032,505.50

74.50

426 Материјал
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта

195

36,000.00
256,695.00

201,035.00 100.00
3,179,306.00 97.82
70,843.00 23.80
12,390.00 100.00
2,777,002.27 82.70

416 Јубиларне награде
422 Трошкови путовања

194

201,035.00
3,250,000.00
297,610.00
12,390.00
3,357,557.00
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421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору

193
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512 Машине и опрема
ОШ «Младост» Пригревица
Ова апропријација користиће се за:
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту
-ужина ђака
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
ОШ «Иван Горан Ковачић» Сонта
Ова апропријација користиће се за:
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту
-ужина ђака
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
ОШ «Јожеф Атила» Купусина
Ова апропријација користиће се за:

40,000.00
10,708,106.00

40,000.00 100.00
9,804,350.97 91.56

331,816.00
534,300.00
5,709,000.00
205,000.00
616,590.00
15,000.00
844,400.00
471,000.00

331,815.18 100.00
532,721.83 99.70
5,588,843.05 97.90
186,106.43 90.78
577,260.61 93.62
15,400.00 102.67
633,918.82 75.07
437,477.39 92.88

484,000.00

478,502.24

98.86

7,000.00
960,000.00
240,000.00
290,000.00

3,730.00
955,821.42
62,754.00
0.00

53.29
99.56
26.15
0.00

12,884,417.00

8,681,451.53

67.37

1,306,000.00
261,500.00
7,000,000.00
134,517.00
290,000.00
117,400.00
500,000.00
320,000.00

1,087,494.84
261,425.27
4,132,733.46
104,325.76
187,997.69
66,453.60
237,384.98
276,361.62

83.27
99.97
59.04
77.56
64.83
56.60
47.48
86.36

800,000.00

652,439.31

81.55

5,000.00
2,000,000.00
150,000.00
9,000,000.00

5,000.00 100.00
1,635,120.00 81.76
34,715.00 23.14
8,652,387.88 96.13

415 Накнаде за запослене

635,000.00

629,536.92

99.14

416 Јубиларне награде

245,000.00

241,977.56

98.77

2,608,000.00

2,465,322.86

94.53

422 Трошкови путовања

421 Стални трошкови

200,000.00

195,664.00

97.83

423 Услуге по уговору

261,000.00

216,799.66

83.07
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196

197

411

198

412

199
200
201
202
203
204

421
422
423
425
426
465
01

5.13
2003
2003-0001
920
205

206

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту
-ужина ђака
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
ОШ «Киш Ференц» Свилојево
Ова апропријација користиће се за:
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
472 Накнаде за социјалну заштиту
-ужина ђака
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Maшине и опрема
Установа за стручно оспособљавање
одраслих
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за главу 5.12:
Приходи из буџета
Средње образовање
ПРОГРАМ
10:
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

ПА:Функционисање средњих школа
Средње образовање
Донације и трансфери осталим нивои463
ма власти
Гимназија «Никола Тесла» Апатин
Ова апропријација користиће се за:
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обав.таксе
483 Новчане казне
512 Машине и опрема
Средња
грађевинска
и
дрвопрерађивачка школа
Ова апропријација користиће се за:
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
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402,000.00
1,748,000.00
641,000.00

398,612.00
1,723,501.52
559,167.46

99.16
98.60
87.23

220,000.00

198,293.12

90.13

50,000.00
1,950,000.00
40,000.00
3,691,000.00

37,402.00
1,948,240.78
37,870.00
3,265,488.42

74.80
99.91
94.68
88.47

870,000.00
120,000.00
950,000.00
108,000.00
185,000.00
6,000.00
479,000.00
452,000.00

850,031.42 97.70
111,126.52 92.61
813,798.49 85.66
89,910.00 83.25
144,542.37 78.13
6,000.00 100.00
465,251.10 97.13
341,766.52 75.61

250,000.00

213,057.00

85.22

1,000.00
150,000.00
120,000.00

0.00
142,128.00
87,877.00

0.00
94.75
73.23

0.00

0.00

0.00

0.00

225,000.00
4,000.00
800,000.00
0.00
25,000.00
0.00

208,305.50 92.58
4,000.00 100.00
799,762.70 99.97
0.00
8,573.00 34.29
0.00

69,009,115.00

58,971,187.79

85.45

14,008,800.00

11,601,061.64

82.81

5,500,000.00

4,887,617.76

88.86

100,000.00
250,000.00
310,000.00
3,060,000.00
165,000.00
450,000.00
660,000.00
365,000.00
1,000.00
29,000.00
110,000.00

65,958.30 65.96
202,617.50 81.05
284,570.56 91.80
2,969,990.75 97.06
134,784.00 81.69
276,017.05 61.34
660,000.00 100.00
215,590.48 59.07
0.00
0.00
28,622.12 98.70
49,467.00 44.97

2,858,000.00

1,796,046.19

62.84

0.00
350,000.00

0.00
295,477.10

84.42
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416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обав.таксе
512 Машине и опрема
Средња техничка школа са домом
ученика
Ова апропријација користиће се за:
415 Накнаде за запослене
416 Јубиларне награде
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за главу 5.13:
01 Приходи из буџета
Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

BROJ 8
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203,000.00
590,000.00
195,000.00
362,000.00
580,000.00
558,000.00
20,000.00
0.00

202,136.32
444,016.05
164,653.90
276,212.31
170,447.39
236,609.12
6,494.00
0.00

99.57
75.26
84.44
76.30
29.39
42.40
32.47

5,650,800.00

4,917,397.69

87.02

620,000.00
100,000.00
2,572,000.00
78,000.00
300,000.00
150,000.00
180,000.00
184,000.00
10,000.00
1,410,000.00
46,800.00
0.00

522,238.19 84.23
99,549.71 99.55
2,371,655.48 92.21
56,900.00 72.95
118,724.00 39.57
77,142.19 51.43
81,438.00 45.24
125,670.12 68.30
7,280.00 72.80
1,410,000.00 100.00
46,800.00 100.00
0.00

14,008,800.00

11,601,061.64

82.81

ПА:Социјалне помоћи

090
207/1

472
463

208
0901-0003
133
209

481

210

481

0901-0005

Социјална заштита некласификована
на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту
Центар за социјални рад
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација користиће се за:
472 Накнаде за социјалну заштиту
Подршка
социо-хуманитарним
организацијама
Остале опште услуге
Дотације невладиним организацијама општинске организације и удружења
Дотације невладиним организацијама
- међуопштинске организације и
удружења

100,000.00

100,000.00 100.00

20,500,000.00

19,727,691.74

96.23

6,105,000.00

6,100,822.99

99.93

450,000.00

430,000.00

95.56

Активности Црвеног крста

090
211
212
0901-0007
090

213

Социјална заштита некласификована
на другом месту
Дотације невладиним организацијама
481
(Плате, додаци и накнаде запослених)
Дотације невладиним организацијама
481
(Остали трошкови)
ПА:Функционисање
установа
социјалне заштите
Социјална заштита некласификована
на другом месту
Донације и трансфери осталим нивои463
ма власти
Центар за социјални рад
Ова апропријација користиће се за:
411 Плате и додаци запослених

1,100,000.00

1,100,000.00 100.00

900,000.00

757,243.57

84.14

5,323,246.00

4,930,518.69

92.62

STRANA 198

- BROJ 8

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

01

5.15
1801
1801-0001
760
214

464

215

463

760
1801-П5

01
07
5.16

1201
1201-0001
820
216

411

217

412

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
230/1

414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
515

231

411

412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
482 Порези, обав.таксе
511 Капитално одржавање објекта
512 Машине и опрема
Извори финансирања за главу 5.14:
Приходи из буџета
Примарна здравствена заштита
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом
месту
Дом здравља Апатин
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Здравство некласификовано на другом
месту
Пројекат инвестиционог одржавања
СБЗР «Јунаковић» Апатин
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за главу 5.15:
Приходи из буџета
Наменски трансфер од осталих нивоа
власти
Развој културе
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Народна библиотека Апатин
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуга по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина
Општински
културни
центар
Апатин
Плате и додаци запослених

22. JUN 2017. GODINE
998,779.36

891,182.81

89.23

325,000.00
200,000.00
2,445,000.00
30,000.00
790,000.00
0.00
880,000.00
880,000.00
110,000.00
200,000.00
0.00

323,314.66
160,650.00
2,438,112.52
29,969.00
785,455.14
0.00
783,450.83
784,418.40
75,228.50
153,352.38
0.00

99.48
80.33
99.72
99.90
99.42

41,337,025.36

39,571,411.23

95.73

22,000,000.00

21,994,116.41

99.97

6,000,000.00
23,000,000.00

89.03
89.14
68.39
76.68

6,000,000.00 100.00
22,994,116.41

99.97

5,000,000.00

5,000,000.00 100.00

6,451,130.00

6,431,963.10

99.70

1,152,035.00

1,150,813.56

99.89

0.00
40,000.00
70,000.00
4,800,000.00
20,000.00
498,000.00
150,000.00
320,600.00
175,000.00
653,382.00
5,000.00
116,000.00
200,000.00
20,530.00

0.00
29,952.00 74.88
69,095.44 98.71
4,251,107.72 88.56
0.00
0.00
347,705.55 69.82
119,939.00 79.96
279,288.88 87.11
137,741.35 78.71
639,740.61 97.91
0.00
0.00
115,086.00 99.21
172,307.47 86.15
20,530.00 100.00

6,289,940.00

6,143,625.26

97.67
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232

412

233
234
235
236
236/1
237
238
239
240
241
241/1
241/2
241/3

414
421
423
424
424
425
426
465
482
512
515
515
515

242

481

243

481

244

481

1201-0002
840
860

01
04
07
5.17
1301
1301-0001
810
245

481

246

481

247

481

248
248/1
248/2

481
423
423

249

481

1301-0002
810

1301-0003
810

01
07
01

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Услуга по уговору
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, таксе
Машине и опрема
Збирка скулптура галерија Меандер
Збирка скулптура галерија Меандер
Збирка скулптура галерија Меандер
ПА:Функционисање локалних установа културе
Верске и друге услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту
Културно уметничка друштва
Дотације невладиним организацијама
Историјски архив Сомбор
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за главу 5.16:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Наменски трансфер од осталих нивоа
власти
Развој спорта и омладине
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА:Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Спортски савез општине Апатин
Дотације невладиним организацијама
(Плате, додаци и накнаде запослених)
Дотације невладиним организацијама
(Материјалне трошкове)
Дотације невладиним организацијама
(Спортски клубови савеза)
ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и
масовној физичкој култури
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Услуге по уговору
Мареријал
ПА:Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Спортски савез општине Апатин
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за главу 5.17:
Приходи из буџета
Наменски трансфер од осталих нивоа
власти
Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета
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1,132,323.00

1,099,710.23

0.00
1,650,000.00
460,000.00
2,300,000.00
0.00
350,000.00
390,000.00
500,818.00
22,000.00
150,000.00
334,000.00
300,000.00
1,220,000.00

0.00
1,504,662.55 91.19
197,286.10 42.89
2,076,635.48 90.29
0.00
228,740.47 65.35
222,409.61 57.03
453,403.32 90.53
10,484.00 47.65
112,970.00 75.31
334,000.00 100.00
300,000.00 100.00
1,220,000.00 100.00

2,400,000.00

2,044,356.00

85.18

1,967,000.00

1,964,545.26

99.88

50,000.00
32,313,228.00

97.12

50,000.00 100.00
29,853,568.96

92.39

1,874,530.00

1,874,530.00 100.00

4,907,700.00

4,863,783.31

99.11

700,000.00

566,584.99

80.94

12,180,000.00

10,504,471.86

86.24

0.00
46,000.00
266,794.00

0.00
43,487.60 94.54
266,794.00 100.00

0.00

0.00

0.00

17,833,700.00

15,978,327.76

89.60

266,794.00
877,995,537.36

266,794.00 100.00
806,153,722.80

91.82
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Наменски трансфер од осталих нивоа
власти

13

Пренета
претх.г.

неутрошена

средства

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

из
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29,352,427.00

29,352,426.04 100.00

600,000.00

594,600.00

99.10

1,026,625,056.00

950,241,191.90

92.56

Члан 6.
Средства у износу од 52,275,772.07 динара из члана 2. ове одлуке, преносе се у 2016. годину и
распоређују се на следећи начин:
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за пренос у
наредну годину

1,200,000.00

Неутрошена наменска средства добијена од АП Војводине у 2016.
години

1,200,000.00

Пројекат за извођење реконструкције улице Нова-пут Циглане у
Апатину

300,000.00

Идејни пројекат реконструкцијe некатегорисаног пута Мотел-Вагон
Чарда у СРП Горње Подунавље

900,000.00

Нераспоређени вишак прихода:

51,075,772.07
Члан 7.

У Билансу стања (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) на дан 31. децембра 2016.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 3,421,947 хиљаде динара и укупна пасива
у износу од 3,421,947 хиљаде динара.
Члан 8.
У Билансу прихода и расхода (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у периоду
од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђен је буџетски суфицит као разлика
између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине
и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 681 хиљада
динара.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске
имовине
Текући приходи (класа 7)
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Текући расходи (класа 4)
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа5)

Kонсолидовани
финансијски
извештај
(у хиљадама динара)
1,039,057.00
1,034,696.00
4,361.00
1,038,376.00
862,277.00
176,099.00
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Члан 9.
У Билансу прихода и расхода (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин), у
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 2), утврђен је и кориговани вишак
прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 67,844 хиљаде динара, а
односи се на наменски опредељена неутрошена средства остварена у 2015. години у износу од 1,767
хиљада динара, и нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 66,077 хиљада динара.
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Део
нераспоређеног
вишка
прихода
и
примања
из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
Део
пренетих
неутрошених
средстава
из
ранијих
година
коришћен
за
покриће
расхода
и
издатака
текуће
године
ПОКРИЋЕ
ИЗВРШЕНИХ
ИЗДАТАКА
ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Утрошена
средства
текућих
прихода
и
примања
од
продаје
нефинансијске
имовине
за
отплату
обавеза
по
кредитима
Утрошена
средства
текућих
прихода
и
примања
од
продаје
нефинансијске
имовине
за
набавку
финансијске
имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ

122,245.00
1,966.00
120,279.00
55,082.00
54,765.00
317.00
67,844.00

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У
НАРЕДНУ ГОДИНУ)

67,844.00

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину

1,767.00

Нераспоређени
део
пренос у наредну годину

вишка

прихода

и

примања

за

66,077.00

Члан 10.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању (Консолидовани финансијски извештај
општине Апатин) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3) утврђена су
примања у износу од 4,361 хиљада динара и укупни издаци од 230,864 хиљаде динара.
Члан 11.
У Извештају о новчаним токовима (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи
од 1,039,057 хиљаде динара и укупни новчани одливи од 1,093,141 динара. Салдо готовине на дан
31. децембра 2016. године на рачуну за извршење буџета са наменским подрачунима и на рачунима
индиректних буџетских корисника, заједно са почетним стањем на овом рачуну и подрачунима,
износи 96,790 хиљаде динара.
Члан 12.
У Извештају о извршењу буџета (Консолидовани финансијски извештај општине Апатин) у

STRANA 202

- BROJ 8

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

22. JUN 2017. GODINE

периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац 5), утврђена је укупна разлика
од 681 хиљаде динара, између текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске имовине
(1,039,057 хиљаде динара) и укупних расхода и
издатака за нефинансијску имовину (1,038,376
хиљаде динара).

Обрасци завршног рачуна буџета за
2016. годину – консолидовани финансијски
извештаји, као и извештаји из члана 18. ове
одлуке, чине саставни део Одлуке о завршном
рачуну буџета општине Апатин за 2016. годину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ову одлуку доставити Министраству
финансија - Управи за трезор Београд.

Члан 13.
Завршни рачун буџета општине Апатин за
2016. годину садржи:
Биланс стања на дан 31. децембра
2016. године (Консолидовани финансијски
извештај)
Биланс прихода и расхода у периоду
од 01. јануара до 31. децембра 2016. године
(Консолидовани финансијски извештај),
Извештај о капиталним расходима
и финансирању у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2016. године (Консолидовани
финансијски извештај),
Извештај о новчаним токовима
у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2016. године (Консолидовани финансијски
извештај),
Извештај о извршењу буџета тако
да приказује разлике између одобрених
средстава и извршења у периоду од 01. јануара
до 31. децембра 2016. године (Консолидовани
финансијски извештај),
Образложење
одступања
између
одобрених средстава и извршења за период
од 01. јануара до 31. децембра 2016. године
(Консолидовани финансијски извештај),
Извештај о примљеним донацијама
и кредитима, домаћим и иностраним и
извршеним отплатама дугова у периоду од 01.
јануара до 31. децембра 2016. године,
Извештај о коришћењу средстава
сталне и текуће буџетске резерве за период од
01. јануара до 31. децембра 2016. године,
Извештај о гаранцијама датим у току
фискалне године – не садржи (нису дате
гаранције) и
Извештај
екстерне
ревизије
о
финансијским извештајима за период од 01.
јануара до 31. децембра 2016. године
Члан 14.

Члан 15.

Члан 16.
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- 72/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

155.
На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр 129/2007, 83/2014 – др закон и 101/2016 - др.
закон), и члан 45 . став 3 и члан 73. став 1.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине
Апатин на својој 14. седници, одржаној дана
22. јуна 2017 године, доноси:
ОДЛУКА О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
У Одлуци о општинској управи општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“бр.
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12/2008 – пречишћен текст, 12/2016 и 18/2016)
( У даљем тексту: Одлука) у члану 21. став 4
мења се и гласи :
„За начелника општинске управе може
бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.“
У истом члану Одлуке додају се нови ст. 5,6.
и 7 који гласе:
„Уколико није постављен начелник
управе, као ни његов заменик, до постављења
начелника управе, као и када начелник управе
није у могућности да обавља дужност дуже
од 30 дана, Општинско веће може поставити
вршиоца дужности - службеника који испуњава
утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника
управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Уколико службеник на положају није
постављен, јавни конкурс за попуњавање
положаја се оглашава у року од 15 дана од
постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча
постављењем на положај, статус вршиоца
дужности може се продужити најдуже још три
месеца.“
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Члан 55/б
Жалба се изјављује у року од осам дана од
дана достављања решења, ако законом није
одређен краћи рок, жалбеној комисији општине коју именује Општинско веће у складу са законом.
Жалба не одлаже извршење решења само
кад је то законом изричито одређено.
Жалбена комисија примењује закон којим
се уређује општи управни поступак.
Жалбена комисија је дужна да одлучи о
жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема
ако законом није друкчије одређено.
Против одлуке жалбене комисије може да
се покрене управни спор.
Жалбена комисија најмање једном годишње
подноси извештај о свом раду Општинском
већу.
Члан 3.
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- 86/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

Члан 2.
После члана 55. Одлуке, додаје се нова тачка
4/а наслов и чл. 55/а и 55/б који гласе.
4 /а ЗАШТИТА ПРАВА СЛУЖБЕНИКА
Члан 55/а
Акт којим се одлучује о правима, обавезама
и одговорностима службеника из радног односа доноси се у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни поступак, и
има карактер управног акта, ако законом није
друкчије одређено.

156.
На основу члана 5. став 4. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“,
бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013), члана 20. тачка 12. и члана 32. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон
и 101/2016 – др. закон) и члана 11. тачка 12.
и члана 73. став 1. Статута Општине Апатин
(„Службени лист Oпштинe Апатин“, број
10/2008-пречишћен текст, 04/2014 и 12/2016)
Скупштина Oпштине Апатин на 14. седници
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одржаној дана 22. јуна 2017. године, доноси:
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1. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Улице у насељима се категоришу на основу
важећих урбанистичких планова.
Улице, према овим плановима, могу
бити:
1. општински путеви-саобраћајнице,
2. некатегорисани путеви,
3. сабирне саобраћајнице,
4. стамбене улице и
5. интегрисане-пешачке улице.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за
категоризацију општинских и некатегорисаних
путева и улица на територији Општине Апатин.

Категоризација улица у насељима се
преузима и из важећих урбанистичких
планова.
Члан 6.

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА

Оцену испуњености услова применом
критеријума прописаних овом одлуком
као и нацрт аката о категоризацији
општинских и некатегорисаних путева и
улица врши и сачињава посебна комисија,
коју образује председник општине.

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 2.
Категоризација
општинских
и
некатегорисаних путева и улица на територији
општине Апатин врши се на основу примарних
и секундарних критеријума.
Члан 3.
Примарни критеријуми су:
1. рачунска брзина у км/час;
2. ширина
саобраћајне
траке
прописана у метрима;
3. шегулациона ширина општинских
путева и улица прописана у метрима и
4. ширина тротоара прописана у
метрима.
Члан 4.
Секундарни критеријуми су:
1. положај општинских путева и улица у
односу на мрежу саобраћајница
предвиђену урбанистичким планом;
2. физичка раздвојеност општинских
путева и улица по смеровима вожње;
3. постојање бициклистичких стаза или
трака;
4. постојање техничких средстава за
успоравање саобраћаја и
5. постојање објеката за потребе пута
- паркиралиште.
Члан 5.

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „ Службеном листу
Општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 74/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

157.
На основу члана 5. става 5. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“
број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012
и 104/2013), члана 20. тачка 12. и 35. и члана
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
– др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 39.
став 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени
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гласник РС“, бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 –
Одлука УС) и члана 11. тачка 12. и члана 73. став
1. Статута Општине Апатин („Службени лист
Општине Апатин“, број 10/2008-пречишћен
текст, 04/2014 и 12/2016), Скупштина Општине
Апатин на 14. седници одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АПАТИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
управљања, заштите, одржавања и коришћења
јавних путева на територији Општине
Апатин, извори финансирања, изградња и
реконструкција тих путева и инспекцијски
надзор.
Члан 2.
Према значењу саобраћајног повезивања,
јавни путеви се деле на:
1. општинске путеве,
2. некатегорисане путеве и
3. улице у насељу.
Општински путеви су јавни путеви који
саобраћајно повезују територију општине, као
и територију општине са мрежом државних
путева.
Члан 3.
Коловозна конструкција улица које су
истовремено делови државних или општинских
и некатегорисаних путева који пролазе кроз
насеље и саобраћајна сигнализација, осим
светлосних саобраћајних знакова, сматрају се
деловима тих путева.
Члан 4.
Послове управљања, одржавања, заштите
и развоја јавних и некатегорисаних путева
на територији општине Апатин врши Јавно
предузеће за управљање путевима, планирање и
урбанизам Апатин.
Послове извођења радова на одржавању
и заштити јавних и некатегорисаних путева
на територији општине Апатин и послове
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одржавања и заштите у зимском периоду врши
ЈКП „Наш дом“ Апатин.
II ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
Члан 5.
Општински путеви на територији општине Апатин су:
1. Л-410
Бања
„Јунаковић“
(раскрсница са државним путем IIA реда број
107)-Пригревица-Стапар (граница Општине
Апатин), асфалтни коловоз-Л=9.405,00 m;
2. Л-410/1 - Л-410-граница Општине
Апатин (ка Чичовима), коловоз од ситне
камене коцке-Л=2.920,00 m;
3. Л-420 - Апатин (раскрсница са
државним путем IIA реда број 107)-Купусинааеродром (раскрсница са државним путем IIA
реда број 107), асфалтни коловоз-Л=7.420,00
m;
4. Л-430
Свилојево
(улица
Пригревачка)-Пригревица (улица Свилојевска),
земљани коловоз-Л=2.182,00 m, асфалтни
коловоз-Л=676,00 m;
5. Л-440 - Сонта (улица Ј.Ј.Змаја и
Марка Орешковића)-Дорослово (граница
Општине Апатин), коловоз од ситне камене
коцке-Л=1.250,00 m земљани коловоз Л=4.900,00 m;
6. Л-405 - Л-420 - Купусина (раскрсница
улица Апатински пут и Петефи Шандора) Бачки Моноштор (граница Општине Апатин),
асфалтни коловоз-Л=2.860,00 m и земљани
коловоз - Л=2.500,00 m.
III НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Члан 6.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју корисника
и која је уписана у катастар непокретности
као некатегорисани пут. Коловозне траке ових
путева могу бити од земље, туцаника или другог
подобног материјала.
Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке,
јесу:
1. атарски путеви,
2. шумски путеви и
3. путеви по насипима за одбрану од
поплаве.
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IV УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
Члан 7.
Улице су јавни путеви који саобраћајно
повезују делове насеља на територији општине
Апатин.
Члан 8.
Улице у насељеним местима, у смислу ове
одлуке су:
1. примарне насељске саобраћајнице-улице,
2. сабирне насељске саобраћајнице-улице,
3. приступне-стамбене саобраћајницеулице и
4. интегрисано-пешачке
саобраћајнице-улице.
У складу са Планом техничког регулисања
саобраћаја:
1.
у
примарним
насељским
саобраћајницама
је
дозвољен
градски
саобраћај, јавни превоз путника и саобраћај
тешких теретних возила,
2. у
сабирним
насељским
саобраћајницама
је
дозвољен
градски
саобраћај, јавни превоз путника и ограничен
саобраћај тешких теретних возила,
3. у
приступним
насељским
саобраћајницама
је
дозвољен
градски
саобраћај, и ограничен саобраћај теретних
возила и
4. у интегрисано-пешачким насељским
саобраћајницама је дозвољен саобраћај пешака
и бициклиста и редукован саобраћај возила и
лаких теретних возила (у складу са посебним
Одлукама о проглашењу пешачких или зона
успореног саобраћаја).
Члан 9.
на:

Примарне насељске саобраћајнице се деле
1.
2.

улице I реда и
улице II реда.

Саобраћајнице у улицама I и II реда
повезују међусобно мање структурне целине
насеља са центрима локалног и општег значаја,
служе за кретање јавног саобраћаја и повезују
делове насеља.
Улице I и II реда међусобно се разликују по
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дужини пружања у градском ткиву и значају у
градској мрежи, односно мрежи насеља.
Члан 10.
Саобраћајнице у улицама I реда, на
територији Општине Апатин су:
1. у насељеном месту Апатин: улица
Сомборска, улица Раде Кончара (од ул.
Сомборске до Светог Саве), улица Миће
Радаковића (од Сомборске до пруге), улица
Трг ослобођења (од ул. Димитрија Туцовића
до Дунавске), улица Дунавска, улица Дунавска
обала, улица Омладински пут, улица Пиварска,
улица Кружни насип (од ул. Пиварске до Петра
Драпшина), улица Лађарска, улица Нова, улица
Димитрија Туцовића, улица Светог Саве (од
улице Димитрија Туцовића до улице Раде
Кончара) и улица Пригревачка:
2. у насељеном месту Сонта: улица
Апатински пут (од улаза у насељено место
до улице Јована Јовановића Змаја), улица
Јована Јовановића Змаја (до улице Марка
Орешковића), улица Вука Караџића, улица
Марка Орешковића (од улице Јована Јовановића
Змаја до пруге), улица Југословенска (од улице
Јована Јовановића Змаја);
3. у насељеном месту Пригревица: улица
Апатински пут, улица Стапарски пут, улица
Краља Петра I (од улице Апатински пут
до улице Драгана Ракића), улица Драгана
Ракића (од улице Краља Петра I до улице
Нине Мараковића), улицa Нине Мараковића
(од улице Драгана Ракића до улице Вука
Караџића), улица Вука Караџића (од улице
Нине Мараковића до Стапарске) и улица
Стапарска;
4. у насељеном месту Купусина: улица
Апатински пут, улица Петефи Шандора (од
улице Апатински пут до Београдске) и улица
Сомборска;
5. у насељеном месту Свилојево: улица
Главна, улица Пригревачка (од улице Главне до
улице Ади Ендреа).
Члан 11.
Саобраћајнице у улицама II реда, на
територији Општине Апатин су:
1. у насељеном месту Апатин: улица Трг
Ослобођења (од Пиварске до Милоша Обилића),
улица Петефи Шандора (од улице Српских
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владара до улице Димитрија Туцовића), улица
Милоша Обилића, улица Душка Трифуновића,
улица Средња (од улице Душка Трифуновића до
улице Српских владара), улица Српских владара
(од улице Средње до улице Марка Орешковића),
улица Марка Орешковића (од улице Српских
владара до улице Димитрија Туцовића), улица
Огњена Прице (од улице ДимитријаТуцовића
до улице Српских владара), улица Николе Тесле
(од улице Пиварске до Нове), улица Петра
Драпшина, улица Јуке Колака и улица Кружни
насип (од улице Петра Драпшина до пута за
депонију смећа);
2. у насељеном месту Сонта: улица улица
Апатински пут (од улице Јована Јовановића
Змаја до Војвођанске), улица Војвођанска (од
Апатинског пута до Југословенске), улица
Штросмајерова (од улице Вука Караџића до
Југословенске), улица Народне одбране и улица
Лазе Костића;
3. у насељеном месту Пригревица: улица
Краља Петра I (од улице Вука Караџића до улице
Николе Тесле), улица Стојана Матића, улица
Нине Мараковића (од улице Вука Караџића
до улице Николе Тесле), улица Железничка,
улица Вука Караџића (од улице Васиља Гаћеше
до улице Нине Мараковића), улица Драгана
Ракића (од улице Стојана Матића до улице
Краља Петра I), улица Николе Тесле (од улице
Стојана Матића до улице Нине Мараковића) и
улица Васиља Гаћеше (од улице Драгана Ракића
до улице Николе Тесле);
4. у насељеном месту Купусина: улица
Кошут Лајоша, улица Петефи Шандора (од
улице Апатински пут до улице Кошут Лајоша),
улица Дунавска (од улице Апатински пут до
улице Арањи Јаноша), улица Арањи Јаноша (од
улице Дунавске до улице Жарка Зрењанина),
улица Жарка Зрењанина (од улице Арањи
Јаноша до улице Бела земље), улица Бела земља
и улица Београдска;
5. у насељеном месту Свилојево: улица
Петефи Шандора, улица Железничка и улица
Доже Ђерђа.
Члан 12.
Сабирна улица јесте улица у насељеном
месту која међусобно повезује веће стамбене
зоне, са централним подручјем града и осталим
значајним градским активностима.
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Члан 13.
Сабирне саобраћајнице, на територији Општине Апатин су:
1. у насељеном месту Апатин: улица Владе Ћетковића, улица Миће Радаковића (од улице Сомборске до улице Огњена Прице), улица Станка Опсенице, улица Петефи Шандора
(од улице Димитрија Туцовића до улице Миће
Радаковића), улица Средња (од улице Душка
Трифуновића до Кружног насипа), улица Иве
Лоле Рибара, улица Милоша Обилића (од улице
Душка Трифуновића до Кружног насипа), улица
Марка Орешковића (од улице Српских владара до Партизанске), улица Доже Ђерђа (од улице Димитрија Туцовића до улице Раде Кончара), улица Огњена Прице (од улице Димитрија
Туцовића до улице Владе Ћетковића), улица Партизанска (од улице Марка Орешковића
до улице Жарка Зрењанина) и улице Жарка
Зрењанина (од улице Сонћанске до Кружног насипа);
2. у насељеном месту Сонта: улица
Југословенска (од Јована Јовановића Змаја
до Београдске), улица Гробљанска, улица Кајмакчаланска, улица Карађорђева, улица Штросмајерова (од улице Вука Караџића до
Кајмакчаланске улице) и улица Косовска;
3. у насељеном месту Пригревица: улица Обилићева, улица Карађорђева и улица Драгана Ракића (од улице Карађорђеве до улице
Краља Петра I и од улице Нине Мараковића до
Стапарског пута);
4. у насељеном месту Купусина: улица Ади
Ендре, улица Иве Лоле Рибара и улица Киш
Ференца;
5. у насељеном месту Свилојево: улица
Ослободилачка, улица Војвођанска и улица Киш
Ференца.
Члан 14.
Приступне-стамбене улице су саобраћајнице
у оквиру одређених зона насељеног места, које
обезбеђују прилаз возила, бицикла и пешака, и
служи за колски прилаз стамбеним, пословним
и другим објектима, објектима за паркирање,
спортским теренима и осталим урбанистичким
садржајима, посебно у новим урбанистичким
блоковима (саобраћајнице које повезују
урбанистички блок).
У зависности од карактера приступне
саобраћајнице могу бити: стамбене и
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Члан 18.

индустријске.
Члан 15.
Интегрисано-пешачке
улице
су
саобраћајнице којима се приступа појединачним
објектима или групи објеката у стамбеним
зонама.
Члан 16.
Интегрисано-пешачке улице, на територији
Општине Апатин су:
1. у насељеном месту Апатин: улица
Српских владара (од улице Петефи Шандора
до улице Средње), улица Светозара Милетића,
улица у блоку 112 (од улице Српских владара до
вртића «Пчелица»), улица Светог Саве (од улице
Српских владара до улице Димитрија Туцовића)
и шеталиште на Дунаву - насип (од чарде «Златна круна» до објекта «Војводинашума»);
2. у насељеном месту Пригревица: улица Вука Караџића (од улице Краља Петра I до
улице Васиља Гаћеше) и улица Краља Петра
I (од улице Драгана Ракића до улице Вука
Караџића).
V УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА
Члан 17.
Управљање јавним путем, у смислу закона и
ове одлуке, јесте:
1. заштита јавног пута,
2. вршење инвеститорске функције на
изградњи и реконструкцији јавног пута,
3. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању
и заштити јавног пута,
4. уступање радова на одржавању јавног
пута,
5. организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем
и заштитом јавног пута,
6. планирање изградње, реконструкције,
одржавања и заштите јавног пута,
7. означавање јавног пута,
8. вођење евиденције о јавним путевима и
саобраћајно-техничким подацима за те путеве,
9. управљање саобраћајем и организовање
и обављање бројања возила и
10. други послови који се односе на
одржавање, заштиту и развој јавних путева.

У пословима управљања јавним путевима Јавно предузеће за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин има јавна
овлашћења која се односе на издавање:
1. сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни пут,
2. сагласност за грађење, односно
постављање
водовода, канализације,
топловода и других сличних објеката, као
и телекомуникационих и електро водова,
инсталација и постројења на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута,
3. сагласност за одржавање спортске
или друге манифестације на јавном путу,
4. посебне дозволе за обављање
ванредног превоза на јавном путу у својој
надлежности,
5. одобрење за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање на
јавном путу, односно поред јавног пута и
6. других сагласности и одобрења, у
складу са законом.
Акт из става 1. овог члана мора да садржи
саобраћајно-техничке услове.
Јавно предузеће за управљање путевима,
планирање и урбанизам Апатин као управљач
пута је дужан да по захтеву за издавање
сагласности и одобрења из става 1. овог
члана одлучи у року од петнаест дана од дана
подношења захтева.
Јавно предузеће за управљање путевима,
планирање и урбанизам Апатин је дужан да
води евиденцију издатих аката у вршењу јавних
овлашћења из става 1. овог члана.
VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 19.
Изградња и реконструкција јавних путева врши се у складу са Законом о планирању
и изградњи и Законом о јавним путевима, а на
основу годишњих и средњорочних планова,
односно програма радова Јавног предузећа за
управљање путевима, планирање и урбанизам
Апатин.
Члан 20.
Јавни путеви морају да се планирају,
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пројектују и граде тако да се планска и техничка
решења ускладе са најновијим знањима
технике пројектовања и изградње јавних
путева, са захтевима безбедности саобраћаја,
са економским начелима и мерилима за оцену
оправданости њихове изградње и са прописима
о заштити животне средине.
Јавни пут, његов део и путни објекат,
подобан је за употребу када се на начин
прописан Законом утврди да јавни пут и путни
објекат испуњава техничке прописе и стандарде
у погледу безбедности саобраћаја.

ширина саобраћајне траке мора да буде 3,00
метра (евентуално 2,75 метара уколико не
постоје услови), ширина банкине минимум
1,00 метар и ширином путног појаса, минимум
5,00 метара, довољном за смештај канала за
одводњавање ширине минимум 0,30 метара,
дубине минимум 0,50 метара (рачунајући од
горње ивице банкине) и нагиба 1:1.
Општински пут мора да има вредности
рачунске брзине од 60 km/h.

Члан 21.

Примарна насељска саобраћајница I
реда мора да има коловозну конструкцију
за двосмерни саобраћај, са минималном
ширином саобраћајне траке од 3,00 метра
(евентуално 2,75 метара уколико не постоје
услови), потребно је да поседује бициклистичку
стазу минималне ширине 1,60 метара или
бициклистичку траку и мора да има тротоаре
минималне ширине 1,60 метара.
На примарној насељској саобраћајници I
реда није дозвољено постављање техничких
средстава за успоравање саобраћаја (осим
испред школе и предшколске установе),
увођење зоне успореног саобраћаја и „зоне 30“.
Регулациона ширина ових саобраћајница
мора да буде минимум 20 метара.

Реконструкцијом јавног пута, у смислу закона и ове одлуке, сматрају се радови
на постојећем путу, његовом делу и путном
објекту, којима се мењају положај трасе јавног
пута у појасу његовог основног правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност
или проширује коловоз јавног пута.
Лица која су дужна да се старају о објектима,
постројењима, уређајима, инсталацијама
и водовима уграђеним у труп јавног пута
и земљишном појасу, односно у путном
објекту (водовод, канализација, електричне,
телекомуникационе инсталације...), обавезна
су да ускладе радове на истим са радовима на
реконструкцији јавног пута.
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана
пре почетка радова из става 1. овог члана,
писмено обавести лица из става 2. овог члана
оизвођењу радова на реконструкцији јавног
пута.
Члан 22.
Сагласност за техничку документацију
за изградњу и реконструкцију јавних путева
и путних објеката издаје Јавно предузеће за
управљање путевима, планирање и урбанизам
Апатин.
Инвеститор је дужан да, у року од 10 дана од
дана добијања употребне дозволе, преда Јавном
предузећу за управљање путевима, планирање
и урбанизам Апатин на одржавање изграђене и
реконструисане јавне путеве.
Члан 23.
Општински пут, ван насељеног места,
мора да има коловозни застор за одвијање
двосмерног саобраћаја, при чему минимална

Члан 24.

Члан 25.
Примарна насељска саобраћајница II
реда мора да има коловозну конструкцију за
двосмерни саобраћај, са минималном ширином
саобраћајне траке од 2,75 метара (евентуално
2,50 метара уколико не постоје услови), по
могућности да поседује бициклистичку стазу
минималне ширине 1,60 метара и мора да има
тротоаре минималне ширине 1,60 метара.
Регулациона ширина ових саобраћајница
мора да буде минимум 20 метара.
Члан 26.
Сабирна насељска саобраћајница II реда
мора да има коловозну конструкцију за
двосмерни саобраћај, са минималном ширином
саобраћајне траке од 2,75 метара (евентуално
2,50 метара уколико не постоје услови)
или једносмерни саобраћај са минималном
ширином саобраћајне траке од 3,00 метра и мора
да има тротоаре минималне ширине 1,60 метара.
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VII ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ
ПУТЕВА
Члан 27.
Јавно предузеће за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин је дужан
да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту јавног пута, као и несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
Одржавање јавних путева
Члан 28.
Одржавањем јавног пута, у смислу закона и ове Одлуке, сматрају се радови којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува
употребна вредност пута.
Јавно предузеће за управљање путевима,
планирање и урбанизам Апатин је дужно да при
извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата редовно,
периодично и ургентно одржавање.
Одржавање, заштита и развој општинских
и некатегорисаних путева и улица у Општини
Апатин врши се на основу усвојеног годишњег
Плана радова и средњорочних планова које
усваја Скупштина Општине на предлог Јавног
предузећа за управљање путевима, планирање и
урбанизам Апатин.
Члан 29.
Радови на редовном одржавању јавног
пута су нарочито:
1. преглед, утврђивање и оцена
стања јавних путева и путних објеката,
2. местимично поправљање
коловозне конструкције и трупа јавног пута,
3. чишћење коловоза,
4. уређење банкина,
5. постављање, замењивање,
допуњавање и обнављање саобраћајне
сигнализације,
6. чишћење
саобраћајне
сигнализације и
7. други радови, у складу са
законом.
Радове на уређењу и очувању косина насипа,
усека и засека и чишћење и уређење јаркова,
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пропуста и чишћењу растиња на општинским
путевима изводи ЈКП „Наш дом Апатин“.
Члан 30.
Радови на периодичном одржавању јавних
путева, у складу са законом, обухватају
нарочито:
1. ојачавање
коловозне
конструкције
(постављање
шљунчаног
застора, наношење новог асфалтног слоја,
обрада површине коловозног застора...),
2. рехабилитацију
(селективно
обнављање, замена и појачање дотрајалих
коловозних
застора,
постављање
нове
саобраћајне сигнализације на јавним путевима
...) и
3. појачано одржавање, односно
побољшање јавних путева (проширење
коловозне конструкције, банкина и раскрсница,
санирање клизишта и одрона...).
Члан 31.
Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене елементарним
непогодама и вандредним околностима, у циљу
обезбеђивања проходности пута и безбедног
одвијања саобраћаја.
Члан 32.
Радове на одржавању јавних путева, за
које ЈКП „Наш дом“ Апатин нема искључиаво
право за извођење радова, Општинска управа
Општине Апатин може поверити предузећу
или другом правном лицу, регистрованом за
ову делатност, у складу са Законом о јавним
набавкама.
Општинска управа Општине Апатин са
предузећем или другим правним лицем из става
1. овог члана, закључује уговор о регулисању
међусобних права и обавеза.
Члан 33.
Сопственици, односно правна и физичка
лица која се старају о објектима постављеним
или уграђеним у јавни пут, приликом извођења
радова на одржавању јавног пута, дужна су да о
свом трошку изместе те објекте, односно прилагоде их насталим променама.
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Члан 34.
Сусед јавног пута дужан је да омогући
прилаз јавном путу или путном објекту ради
извођења радова на одржавању јавног пута
или путног објекта, као и слободно отицање
воде и одлагања снега са јавног пута на његово
земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Заштита јавних путева
Члан 35.
Ради сречавања угрожавања стабилности
јавног пута и обезбеђивања услова за несметано
одвијање саобраћаја на јавном путу:
1. радови на јавном путу-грађење, односно
постављање
водова,
канализација,
топловода,
телекомникационих
и
електоводова, инсталација и постројења,
могу се изводити само ако је за извођење тих
радова издата сагласност управљача пута;
2. радови у заштитном појасу поред
јавног пута ван насеља-грађење, односно
постављање
водова,
канализације,
топловода, телекомуникационих и електро
водова, инсталација и постројења, могу
се изводити по предходно прибављеној
сагласности управљача пута, која садржи
саобраћајно-техничке услове;
3. ограде, дрвеће и засади поред јавног пута
подижу се тако да не ометају прегледност
јавног пута и не угрожавају безбедност
саобраћаја,
4. визуелна прегледност коловоза мора
бити за 1,00 метар шира од саобраћајнице у
насељу и 2,00 метра ван насеља, са обе стране
коловоза и 4,50 метара изнад коловоза у
висину;
5. на раскрсници јавног пута са другим путем,
укрштању јавног пута са железничком
пругом и на раскрсницама улица у
насељеним местима, морају се обезбедити
зоне потребне прегледности, у складу са
прописима, у ткзв. троуглу прегледности на
раскрсницама и укрштањима забрањено је
постављање засада који прелазе висину од
0,50 метара,
6. објекти, постројења, уређаји, инсталације
и водови уграђени у јавни пут морају
да се одржавају на начин на који се не
оштећује јавни пут, односно не угрожавају
безбедност саобаћаја и не омета одржавање
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јавног пута и
7. предузимају се друге мере, у складу са
законом, ради одржавања стабилности
јавног пута и несметаног и безбедног
одвијања саобраћаја на јавном путу.
Заштитни појас за општинске путеве,
у смислу става 1. тачке 2. овог члана, са
сваке стране пута, износи 5,00 метара, а за
некатегорисане путеве 1,00 метар.
Одредбе става 2. овог члана, у погледу
ширине заштитног појаса, примењује се и
у насељима, осим ако је другачије одређено
просторним,
односно
урбанистистичким
планом.
Члан 36.
На јавном путу забрањено је нарочито:
1. привремено или трајно заузимање пута,
2. извођење радова на јавном путу који
нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута,
3.
извођења радова носилаца права
службености и других права установљених на
путу, којим се оштећује јавни пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
4. подизање засада, ограда и дрвећа,
остављање предмета и материјала, постављање
постројења и уређаја и грађење објеката у
зонама потребне прегледности,
5. остављање грађевинског и другог
материјала поред јавног пута, ако се тиме
умањује прегледност на јавном путу,
6.
постављање
рекламних
табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно
обавештавање или оглашавање, на удаљености
мањој од два метра, мерено од спољне стране
од ивице коловоза,
7. испуштање воде, отпадних вода и
других течности на пут,
8. просипање, остављање и бацање
материјала, предмета и смећа на пут,
9. замашћивање пута мазивима или
другим сличним материјалима,
10. постављање и коришћење светла и
других светлосних уређаја на путу и поред пута,
којима се омета одвијање саобраћаја на путу,
11.
укључивање возила на пут и
искључивање са пута ван прикључка или
укрштаја,
12.
орање
и
извођење
других
пољопривредних радова на банкинама,
косинама и земљишном појасу пута,
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13. вучење предмета, материјала, оруђа и
других врста терета по путу,
14. спуштање низ косине засека, усека и
насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења
или другог материјала,
15. наношење блата са прилазног пута на
јавни пут,
16. пуштање стоке на пут без надзора,
напасање и напајање стоке на путу,
17. заустављање или остављање возила
којима се омета коришћење пута и
18. свако друго чињење којим се
оштећује или би се могао оштетити пут, или
ометати одвијање сабраћаја на путу.
Члан 37.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу,
као и терет који је пао са возила, ималац возила,
односно терета дужан је да уклони са трупа
јавног пута одмах, а најкасније у року од два
часа, односно са земљишног појаса јавног пута
најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања
терета.
VIII РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ УЛИЦА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 38.
Под раскопавање јавних путева и других
јавних поврпшна, у смислу ове одлуке, подразумева се извођење радова на јавним путевима и другим јавним површинама у циљу
изградње и реконструкције подземних и надземних инсталација, односно објеката комуналне инфраструктуре, као и прикључење објеката
правних и физичких лица на системе комуналне инфраструктуре.
Члан 39.
Сагласност за раскопавање јавних путева и
других јавних површина издаје управљач пута.
У сагласности за раскопавање јавних
путева и других јавних површина управљач
пута утврђује услове раскопавања, и то:
1.
место на којем се врши
раскопавање,
2.
начин и време раскопавања и
место депоновања ископаног материјала,
3.
начин обележавања
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градилишта,
4.
начин регулисања саобраћаја и
5.
начин и рок за довођење
раскопане површине у првобитно стање.
Члан 40.
Уз захтев за издавање сагласности за
раскопавање јавних путева и других јавних
површина, инвеститор је дужан да наведе
разлог раскопавања и у зависности од тога
приложи одговарајуће доказе. Уз захтев се
прилаже:
1.
одобрење за изградњу, уколико
је према прописима о планирању и изградњи за
ту врсту радова потребно одобрење и
2.
извод из пројекта или ситуацију
на којој се виде места раскопавања.
Члан 41.
Приликом издавања сагласности за
раскопавање јавних путева и других јавних
површина инвеститор је дужан да на основу
обрачуна, који је саставни део сагласности
уплати депозит за враћање раскопаних
површина у првобитно стање.
Након враћања раскопаних површина у
првобитно стање и састављања записника
од стране надзора испред управљача пута и
инвеститора о извршеним пословима, депозит
ће бити враћен.
Уколико је вредност депозита велика,
потребно је сачинити уговор о враћању
раскопаних површина у првобитно стање који
би дефинисао све потребне елементе овог посла:
инвеститор, надзор и записник о враћеном
раскопаном земљишту у првобитно стање.
Члан 42.
Изузетно од одредбе члана 39. ове Одлуке,
у случају потребе за хитним интервенцијама
ради отклањања квара на објектима
комуналне инфраструктуре, инсталацијама
и постројењима, инвеститор може отпочети
раскопавање јавних путева и других јавних
површина без прибављеног одобрења за
раскопавање, под условом да о томе одмах
обавести управљача пута и Одељење за
инспекцијске послове Општинске управе
Апатин.
У случају из става 1. овог члана, инвеститор
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је дужан да у року од три дана по завршетку
радова врати јавни пут или другу јавну
површину у првобитно стање, према условима
које одреди управљач пута.
IX ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Члан 43.
Финансирање изградње и реконструкције,
одржавање и заштита јавних путева, обезбеђује
се из:
1.
средстава буџета Републике
Србије,
2.
средстава буџета Општине
Апатин,
3.
средства Управе за капитална
улагања АП Војводине,
4.
средства донација невладиних
организација,
5.
накнада
за
прекомерно
коришћење пута или његовог дела,
6.
накнада за закуп, заузеће јавног
пута, путног појаса или путног објекта,
7.
накнада
за
прикључење
прилазног пута на јавни пут,
8.
накнада за постављање водова и
инсталација на јавном путу,
9.
накнада
за
изградњу
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута,
10.
накнада за раскопавање јавног
пута,
11.
накнада за издавање дозвола за
ванредни превоз,
12.
накнада за постављање реклама
и натписа на јавном путу и
13.
других средстава и накнада у
складе са Законом и овом Одлуком.
Накнада за прекомерно коришћење јавног
пута, путног објекта или његовог дела
Члан 44.
Под прекомерним коришћењем у смислу
ове Одлуке, подразумева се привремено или
трајно учешће тешких теретних возила са
више од 50% у свим извршеним превозима
терета на одређеном јавном путу или његовом
делу и путном објекту, за потребе лица које
изводи радове на изградњи и реконструкцији
или обавља привредну делатност чија природа
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захтева тако извршене превозе (експлоатација
камена, минерала, угља, дрвета и сл.).
Правно лице у функцији чијег пословања
је остварено прекомерно коришћење јавног
пута или његовог дела и путног објекта, плаћа
накнаду у висини од 300.000,00 динара/km
пута или његовог дела на којем се остварује то
прекомерно коришћење.
Накнада из става 2. овог члана утврђује
се решењем о утврђивању висине накнаде за
прекомерно коришћење јавног пута, његовог
дела или путног објекта у годишњем износу и
плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 5-тог у
месецу за предходни месец.
Решење из става 3. овог члана доноси
Одељење за инспекцијске послове општинске
управе општине Апатин.
Накнада из става 3. овог члана је приход
Управљача пута.
Накнада за закуп делова земљишног појаса
јавног пута
Члан 45.
За закуп одређеног дела земљишног појаса
које припада општинском путу и примарним
саобраћајницама, који се користи за приступ и
изградњу комерцијалних објеката - бензинских
станица, мотела, хотела, ресторана, аутосервиса, продавница и других комерцијалних
објеката (у даљем тексту: комерцијални
објекти), плаћа се годишња накнада у висини
од 1.000,00 динара/m2 закупљене површине.
За закуп одређеног дела земљишног појаса
које припада некатегорисаном путу, сабирним,
приступним
и
интегрисано-пешачким
саобраћајницама, које се користи за приступ
и изградњу комерцијалних објеката плаћа се
годишња накнада у висини од 500,00 динара/
m2 закупљене површине.
Накнада из става 1. и 2. овог члана утврђује
се решењем о утврђивању висине накнаде
за закуп дела земљишног појаса јавног пута,
у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких
месечних рата до 5-тог у месецу за предходни
месец.
Решење из става 3. овог члана доноси
Управљач пута.
Накнада из става 3. овог члана је приход
Управљача пута.
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Члан 46.
За закуп одређеног дела земљишног
појаса које припада општинском путу,
некатегорисаном путу, примарним, сабирним,
приступним
и
интегрисано-пешачким
саобраћајницама за намене које нису
предвиђене чланом 48. ове Одлуке, плаћа се
годишња накнада у висини од 3.000,00 динара/
ару закупљене површине.
Накнада из става 1. и 2. овог члана утврђује
се решењем о утврђивању висине накнаде
за закуп дела земљишног појаса јавног пута,
у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких
месечних рата до 5-тог у месецу за предходни
месец.
Решење из става 2. овог члана доноси
Управљач пута.
Накнада из става 2. овог члана је приход
Управљача пута.
Накнада за прикључење прилазног пута на
јавни пут
Члан 47.
Прилазни пут у смислу ове одлуке је
саобраћајна површина (колни прилаз или
саобраћајница) преко које се власнику, односно
непосредном држаоцу непокретности која се
налази поред јавног пута омогућава прилаз на
тај пут.
За прикључење прилазног пута-колни
прилаз на јавни пут плаћа се једнократна
накнада у висини од 3.000,00 динара за
прилазни пут до 3,00 метра ширине, 4.000, 00
динара за прилазни пут до 4,00 метра ширине
и 5.000, 00 динара за прилазни пут преко 4,00
метра ширине.
За
прикључење
прилазног
путасаобраћајница на општински пут плаћа се
једнократна накнада у висини од 50.000,00
динара.
За прикључење прилазног пута-колни
прилаз на некатегорисани пут плаћа се
једнократна накнада у висини од 3.000,00
динара.
За
прикључење
прилазног
путасаобраћајница на некатегорисани пут плаћа
се једнократна накнада у висини од 25.000,00
динара.
Накнада из става 2., 3., 4. и 5. овог члана
утврђује се решењем о накнади за прикључење
прилазног пута на јавни пут и плаћа се
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једнократно, приликом издавања сагласности
за прикључење на јавни пут.
Решење из става 6. овог члана доноси
Управљач пута.
Накнада из става 2, 3, 4, и 5. овог члана је
приход Управљача пута.
Накнада за постављање водова и инсталација
поред, испод или изнад земљишног појаса
јавног пута
Члан 48.
Под инсталацијама и водовима сматрају
се: инсталације водовода и канализације,
електричне инсталације, ТТ водови, оптички
каблови и гасне инсталације.
За постављање инсталација и водова, поред,
испод или изнад (укрштање) јавног пута плаћа
се једнократна накнада у висини од 300,00
динара/m1 постављених инсталација, ширине
ископаног рова до 50cm, а за инсталације чија
је ширина ископаног рова већа, накнада се
линеарно увећава сразмерно повећању ширине
ископаног рова.
Накнада из става 2. овог члана утврђује се
решењем о накнади за постављање водова и
инсталација и плаћа се једнократно, приликом
издавања сагласности за постављање водова и
инсталација.
Решење из става 3. овог члана доноси
Управљач пута.
Накнада из става 2. овог члана не плаћа се
у ситуацији када је инвеститор на постављању
водова и инсталација Општина Апатин, као
и за све инвестиције које се финансирају из
средстава буџета Општине Апатин.
Накнада из става 2. овог члана је приход
Управљача пута.
Накнада за изградњу комерцијалних објеката
којима је омогућен приступ са јавног пута
Члан 49.
За изградњу комерцијалних објеката на
које је омогућен приступ са јавног пута плаћа
се накнада и то:
• 300,00 динара/m2 корисне површине
заузетог путног земљишта, која одговара
намени и функцији објекта, за комерцијалне
објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са општинског пута,
• 150.000,00
динара
за
изградњу
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бензинске станице на коју је омогућен приступ
са општинског пута,
• 200,00 динара/m2 корисне површине
заузетог путног земљишта, која одговара
намени и функцији објекта, за комерцијалне
објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са некатегорисаног пута,
• 125.000,00
динара
за
изградњу
бензинске станице на коју је омогућен приступ
са некатегорисаног пута,
• 100,00 динара/m2 корисне површине
заузетог путног земљишта, која одговара
намени и функцији објекта, за комерцијалне
објекте (осим бензинске станице) на које
је омогућен приступ са примарне насељске
саобраћајнице,
• 100.000,00
динара
за
изградњу
бензинске станице на коју је омогућен приступ
са примарне насељске саобраћајнице,
• 50,00 динара/m2 корисне површине
заузетог путног земљишта, која одговара намени
и функцији објекта, за комерцијалне објекте
(осим бензинске станице) на које је омогућен
приступ са сабирне, приступно-стамбене и
интегрисано-пешачке саобраћајнице,
• 75.000,00 динара за изградњу бензинске
станице на коју је омогућен приступ са сабирне,
приступно-стамбене и интегрисано-пешачке
саобраћајнице.
Накнада става 1. овог члана плаћа се
једнократно, на основу решења које издаје
Управљач пута.
Накнада из става 1. овог члана не плаћа се
у ситуацији када је инвеститор на изградњи
комерцијалних објеката Општина Апатин, као
и за све инвестиције које се финансирају из
средстава буџета Општине Апатин.
Накнада из става 1. овог члана је приход
Управљача пута.
X НАДЗОР
Члан 50.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Управљач пута.
Инспекцијски надзор врши саобраћајни
инспектор Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе Општине Апатин.
У
вршењу
инспекцијског
надзора, саобраћајни инспектор у Одељењу за
инспекцијске послове Општинске управе Општине Апатин има права, дужности и
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овлашћења републичког саобраћајног инспектора за државне путеве, у складу са Законом о
јавним путевима.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута подиже тако да се омета визуелна прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја
(одредбе члана 35. став 1.
тачка 3. и 4. Одлуке),
2. ако на раскрсницама јавних путева, укрштањима јавног пута са железничком
пругом и на раскрсницама улица у насељеним
местима не обезбеди довољну прегледност у
смислу члана 35. став 1. тачка 5. Одлуке,
3.
поставља рекламне
табле,
рекламне паное, уређаје за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање, на
удаљености мањој од два метра, мерено од
спољне стране од ивице коловоза (одредбе члана 36. став 1. тачка 6. Одлуке),
4. не поступи по налогу овлашћеног лица
у Служби за инспекцијске послове Општинске
управе Општине Апатин.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана,
новчаном казном у износу од 75.000,00
динара казниће се предузетник.
Члан 52.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице:
1.ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног
пута подиже тако да се омета визуелна прегледност јавног пута и угрожава безбедност
саобраћаја (одредба члана 35. став 1. тачка 3. и
4. Одлуке),
2. ако на раскрсницама јавних путева, укрштањима јавног пута са железничком
пругом и на раскрсницама улица у насељеним
местима не обезбеди довољну прегледност у
смислу члана 35. став 1. тачка 5. Одлуке,
3. поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање, на удањености
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мањој од два метра, мерено од спољне стране од
ивице коловоза (одредба члана 36. став 1. тачка
6. Одлуке),
4. не
поступи
по
налогу
овлашћеног лица у Служби за инспекцијске
послове Општинске управе Општине Апатин.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 75/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

Члан 53.
На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе Закона
о јавним путевима и других прописа којима се
уређује област саобраћаја.
Члан 54.
Одредбе ове Одлуке не примењују се на
некатегорисане путеве, за које путеве ће се израдити посебна Одлука о некатегорисаним путевима.
Члан 55.
Јавно предузеће за управљање путевима,
планирање и урбанизам Апатин је дужно да
изради Одлуку о издавању посебне дозволе за
обављање ванредног превоза на јавном путу у
својој надлежности и Одлуку о постављању рекламних табли, паноа и билборда на јавним путевима у својој надлежности у року од годину
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 56.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о oдређивању локалних путева и
начин управљања, изградње, реконструкције,
одржавања и коришћења некатегорисаних
путева у општој употреби на територији
општине Апатин („Службени лист Општине
Апатин“, број 11/82 и 6/17).
Члан 57.
Ова одлука ступана на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Апатин“.
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158.
На основу члана 5. става 5. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“
број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012
и 104/2013), члана 20. тачка 12. и 35. и члана
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
– др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 39.
став 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник РС“, бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 –
Одлука УС) и члана 11. тачка 12. и члана 73. став
1. Статута Општине Апатин („Службени лист
Општине Апатин“, број 10/2008-пречишћен
текст, 04/2014 и 12/2016), Скупштина Општине
Апатин на 14. седници одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси:
ОДЛУКУ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се и обезбеђује
коришћење, управљање, заштита, одржавање,
изградња, реконструкција, финансирање,
као и послови надзора над некатегорисаним
путевима на територији општине Апатин (у
даљем тексту: Општине).
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој
одлуци имају следећа значења:
1. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ – јесте
саобраћајна површина која је доступна већем
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броју разних корисника, коју надлежни
орган прогласи некатегорисаним путем, која
је уписана у катастар непокретности као
некатегорисани пут и која је у својини јединице
локалне самоуправе на чијој територији се
налази;
2. ПРИЛАЗНИ ПУТ – јесте саобраћајна
површина преко које се омогућава власнику,
односно непосредном држаоцу непокретности
која се налази поред некатегорисаног пута
прилаз на тај пут;
3. ПРИКЉУЧАК – јесте саобраћајна
површина којом се повезује прилазни
пут са некатегорисаним путем, односно
некатегорисани пут са јавним путем;
4.
РАСКРСНИЦА – јесте површина
на којој се укрштају или спајају путеви;
5. СУСЕД – јесте власник, односно
непосредни држалац земљишта и објеката,
односно уређаја на земљишту, које има најмање
једну заједничку границу са некатегорисаним
путем;
6. ОДРЖАВАЊЕ ПУТА – јесте извођење радова
којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
некатегорисаног пута у стању које је било у
тренутку изградње, односно реконструкције;
7. ЗАШТИТА ПУТА – јесте забрана
или
ограничавање
интервенција
на
некатегорисаном путу, заштитном појасу и
појасу контролисане изградње, прописаних
Законом о јавним путевима ( у даљем тексту:
Закон) и овом одлуком;
8. ЗЕМЉИШНИ ПОЈАС – јесте континуална
површина са обе стране усека и насипа,
ширине најмање један метар, мерено од линија
које чине крајње тачке попречног профила
некатегорисаног пута;
9.
ЗАШТИТНИ ПОЈАС – јесте
површина уз ивицу земљишног појаса,
на спољну страну и служи за заштиту
некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;
10. ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈИ
ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ – служе за сакупљање,
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одвођење,
односно
преусмеравање
површинских, прибрежних и подземних вода
ради заштите пута, односно суседа пута од
штетног дејства вода са пута;
11. БАНКИНА – јесте елеменат некатегорисаног
пута у насипу који обезбеђује бочну стабилност
коловозне конструкције и служи за постављање
сигнализације и опреме пута;
12. РИГОЛА – јесте елеменат некатегорисаног
пута у усеку за прихватање и
контролисано вођење површинских вода који
обезбеђује стабилност коловозне конструкције;
13. БЕРМА – јесте простор између риголе
и косине усека и служи за заштиту риголе
од еродираног материјала, постављање
саобраћајне сигнализације и опреме пута, као
и за обезбеђење прегледности пута;
14. ПУТНИ ОБЈЕКТИ – су мостови,
надвожњаци, подвожњаци,вијадукти,
аквадукти, пропусти, тунели, галерије,
потпорни и обложни зидови и сл
15. КОНТРОЛНА ЛИСТА – јесте документ
који садржи списак приоритетних питања
провере и других радњи за које је инспекција
овлашћена, одређених према тежини могућих
штетних последица у одређеној области
сагласно правилима о процени ризика, предмет
и обим провере;
16. НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ – јесте
правно лице, предузетник и физичко
лице, организациони облик преко кога
физичко или правно лице обавља делатност
или врши активност за кога не постоји
обавеза регистрације, као и субјект са
јавним овлашћењима у складу са Законом
о инспекцијском надзору, чије пословање и
поступање се надзире;
Члан 3
Некатегорисани путеви, у смислу ове
одлуке су:
1. атарски путеви;
2. сеоски путеви;
3. шумски путеви;
4. пољски путеви;
5. путеви на насипима за одбрану од
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поплава и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских домаћинстава, за приступ до шумских и
пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од поплава, и друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима (државни, општински и улице), чине мрежу
путева.
Члан 4
Некатегорисани путеви са савременим коловозом на територији Општине Апатин су:
Редни бр. Назив пута
1
2

НП-1
НП-2

3

НП-3

4

НП-4

5

НП-5

6

НП-6

7

НП-7

8
9
10
11

НП-8
НП-9
НП-10
НП-11

12

НП-12

13

НП13Л-410

Дужина
(m)

Рута пута
Мотел-Вагони
Вагони-Устава на ДТД-у
Бања Јунаковић-кружни
ток
Пут по насипуВојводинашуме-пумпа код
Мирића
Пут по насипу- Месарске
ливаде-Рундел
Пут по насипу-КошареДржавни пут IIA реда број
107
Пут за депонију смећа,
Пољска-депонија смећа
Апатин-Рибарево
IX табла-Рибарево
Храстови-Месарске ливаде
Сонта-Кудељара
Државни пут IIA реда број
107-Товилиште

6.770,00
6.200,00

асфалтни коловоз
асфалтни коловоз

630,00

асфалтни коловоз

2.200,00

бетонски коловоз

5.300,00

асфалтни коловоз

3.100,00

асфалтни коловоз

2.500,00

Мотел на каналу ДТД у
Пригревици

Напомена

асфалтни коловоз

10.300,00
7.800,00
5.000,00
3.806,00

асфалтни коловоз
асфалтни коловоз
асфалтни коловоз
асфалтни коловоз

1.900,00

асфалтни коловоз

4.500,00

коловоз од ситне камене
коцке

Члан 5.
Главни некатегорисани-атарски путеви на територији Општине Апатин су:

Редни
број

Назив
атарског
пута

КО

Број кат.
парцеле

Површина
(m2)

1
2
3

АП1
АП2
АП3

Апатин
Апатин
Апатин

10209
10205/2
6348

10228 кривина код Девете табле
14636 наставак Сонћанске улице
2245 Пионир

4

АП4

Апатин

5590

2249

5

АП5

Апатин

10171

13747 попреко на предходну

Напомена

бензинска пумпа према Сомбору
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АП6

Апатин

10196

5580

трафо станица
Калварија и Жељезничка према Циганхату
Чадаља (поред рибњака према Мостонги)
Војвођанска улица
Војвођанска улица
Чадаља (пут према Пригревици)
пут после пруге
пут после пруге

7

АП7

Свилојево

1037

13818

8

АП8

Свилојево

1873

250892

9
10
11
12
13

АП9
АП9
АП10
АП10
АП10

Свилојево
Свилојево
Свилојево
Свилојево
Свилојево

1861
1869
1799/2
1798
1799/3

2082
1421
17768
19961
935

14

АП12

Сонта

8356

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

АП13
АП14
АП15
АП15
АП16
АП17
АП18
АП19
АП20
АП21
АП22
АП23
АП24

Сонта
Сонта
Сонта
Сонта
Пригревица
Пригревица
Пригревица
Пригревица
Пригревица
Купусина
Купусина
Купусина
Купусина

9505/1
8330
9512
9519
2422
4453
5134
5010
4916
5528/3
5529/3
5509/1
2265/1

15786
5460
1241
6639
1316
6014
10786
33542
3874
3410
2913
10197
45915

од сметлишта - ливадски пут
Јарош
код Кудељаре
код Кудељаре
улаз са десне стрене
излаз са леве стране
излаз са десне стране
Војни пут
преко моста са десне стране
улаз из Сомбора са десне стране
улаз из Сомбора са десне стране
улаз из Апатина са леве стране
насип Западна Бачка

28

АП25

Купусина

5540/17

2676

бент Купусинска чарда са леве стране

29

АП26

Купусина

5540/3

2802

Ловачки дом са леве стране

30

АП27

Купусина

6610

8143

иза Ловачког дома са леве стране

59971 Војвођанска улица према Крушковцу

Члан 6.
Некатегорисани пут, у смислу ове одлуке, обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи строј пута)
-доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и
заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
-горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни застор, банкине, риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара ;
3. земљишни појас са обе стране пута потребан за несметано одржавање пута ширине од најмање
једног метра, од линије која спаја крајње тачке попречног профила пута;
4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и служи за
заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;
5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);
6.

саобраћајна сигнализација.
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Члан 7.
Послове
управљања
и
заштите
некатегорисаних путева на територији
насељеног места Апатин и ван насељених
места на територији Општине, обавља Јавно
предузеће за управљање путевима, планирање
и урбанизам Апатин (у даљем тексту : Управљач
пута).
Управљач пута је дужан да у сарадњи
са Одсеком за привреду и развој обезбеди
трајно, непрекидно и квалитетно одржавање
и заштиту некатегорисаних путева, као и
несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Управљач пута је дужан да означава и води
евиденцију о некатегорисаним путевима и о
саобраћајно-техничким и другим подацима за
некатегорисане путеве, за које врши послове
управљања.
Члан 8.
На некатегорисаном путу могу се
постављати цевоводи, водоводи, инсталације
и објекти, градити прикључак прилазног пута,
само уз прибављену сагласност Управљача
пута, који је дужан да обезбеди надзор над
извођењем предметних радова.
Члан 9.
За извођење радова на подземним и
надземним инсталацијама, који захтевају
раскопавање некатегорисаног пута и осталих
површина јавне намене које су у општој
употреби, а чији је власник или корисник
Општина, инвеститор је дужан да са
Управљачем пута закључи уговор којим ће
регулисати и обавезу уплате депозита у циљу
довођења некатегорисаног пута и осталих
површина јавне намене у функционално стање,
чију висину одређује Управљач пута.
Забрањено је раскопавање некатегорисаног
пута и осталих површина јавне намене, у
периоду од 15. новембра до 15. марта, осим у
случају:
1.хитних интервенција, ради отклањања
оштећења, односно кварова на постојећим
инсталацијама уграђеним у некатегорисан пут;
2.изградње или постављања инсталација
комуналне инфраструктуре где се као
инвеститори на извођењу радова појављују
јавна и јавно комунална предузећа, чији је
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оснивач Општина, односно Република Србија,
односно Аутономна покрајина Војводина;
3.извођења радова на некатегорисаном
путу, ако то временски услови дозвољавају, уз
сагласност управљача пута.
Радове на довођењу некатегорисаног пута
и површина јавне намене у функционално
стање, дужан је да изведе инвеститор, преко
предузећа овлашћеног за извођење радова
у што краћем року, уз обавезно присуство
надзорног органа Управљача пута.
Инвеститор је у обавези да Управљача
пута писмено обавести о времену извођења
предметних радова, седам дана пре почетка
извођења радова.
Након враћања некатегорисаног пута
и површине јавне намене у функционално
стање од стране инвеститора, а према издатим
условима и налозима надзорног органа
Управљача пута, Управљач пута ће инвеститору
вратити уплаћени депозит, у року од 7 дана.
Уколико се радови на довођењу
некатегорисаног пута и површина јавне
намене у функционално стање од стране
инвеститора, не изведу у складу са издатим
условима од стране Управљача пута и према
налозима надзорног органа Управљача
пута у целости или делимично, радове на
довођењу некатегорисаног пута и површина
јавне намене у функционално стање извешће
Управљач некатегорисаног пута, из средстава
депонованих од стране инвеститора и по
њиховом окончању сачињава коначни обрачун
утрошених средстава.
У случају да је износ стварно утрошених
средстава мањи од уплаћеног депозита,
управљач некатегорисаног пута је дужан да
разлику врати инвеститору, без валоризације
претходно уплаћеног износа, а уколико је
износ стварно утрошених средстава већи
од депонованих, инвеститор је обавезан да
Управљачу некатегорисаног пута уплати
разлику.
Члан 10.
Извођач радова, односно инвеститор на
пословима извођења радова на подземним
и надземним инсталацијама који захтевају
раскопавање некатегорисаног пута и осталих
површина јавне намене које су у општој
употреби, а чији је власник Општина,
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могу уместо полагања депозита доставити
Управљачу
пута
неопозиву
банкарску
гаранцију, наплативу на први позив и без
приговора, са роком трајања 60 дана дуже, од
рока за завршетак извођења радова.
У случају продужења рока за извођење
радова, извођач радова, односно инвеститор
из става 1. овог члана је обавезан да продужи
рок важења банкарске гаранције.
Уколико извођач, односно инвеститор, не
изведе радове на враћање некатегорисаног
пута и површина јавне намене у функционално
стање, активираће се банкарска гаранција и
радови ће бити изведени од стране Управљача
пута, о трошку инвеститора, односно извођача.
II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА
Члан 11.
Управљање некатегорисаним путевима, у
смислу ове одлуке је:
1. планирање, надзор
некатегорисаних путева;

и

заштита

2. организовање и обављање стручних
послова, вођење евиденције, организовање
стручног надзора и сл;
3. вршење послова заштите некатегорисаних
путева, односно забране или ограничења
интервенција на некатегорисаном путу и сл.;
4. издавање сагласности за прикључак,
постављање инсталација и сл.;
III ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 12.
Ради спречавања угрожавања стабилности
некатегорисаног пута и обезбеђивања
услова за безбедно одвијање саобраћаја
на некатегорисаном путу, носилац права
службености на некатегорисаном путу, као
и других права у складу са Законом, може да
изводи радове на некатегорисаном путу, само
ако је за извођење тих радова претходно дата
сагласност Управљача пута.
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Члан 13.
Власници, односно корисници земљишта
које се граничи са некатегорисаним путем
обавезни су да:
1. уредно одржавају путне канале за одвод
површинских вода;
2. изграде пропусте на улазима у своје
парцеле;
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у
заштитном појасу, којима се омета проходност
некатегорисаног пута, смањује прегледност
и на други начин угрожава безбедност
саобраћаја;
4. омогуће слободно отицање воде,
одлагање снега са некатегорисаног пута на
његово земљиште, уз накнаду проузроковане
штете;
5. омогуће прилаз некатегорисаном путу
или путном објекту, ради извођења радова на
одржавању некатегорисаног пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Члан 14.
Ради спречавања угрожавања стабилности
и обезеђења услова за несметано одвијање
саобраћаја
на
некатегорисаном
путу,
забрањено је :
1. привремено или трајно заузимање
некатегорисаног пута;
2. извођење радова на некатегорисаном
путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом
некатегорисаног пута;
3. извођење радова носиоца права
службености и других права установљених на
путу, којима се оштећује некатегорисани пут
или угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
4. просипање, бацање или остављање
било каквих предмета, материјала и
смећа на некатегорисаном путу или поред
некатегорисаног пута, у границама заштитног
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појаса;
5. испуштање вода, одтпадних вода и
других течности на некатегорисани пут;
6.
спречавање
отицање
вода
са
некатегорисаног пута, а посебно из путног
јарка и из пропуста кроз труп некатегорисаног
пута и спречавање даљег отицања вода ка
њиховим рецепиентима;
7. орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама и земљишном
појасу;
8. паљење траве и другог растиња на
некатегорисаном путу, као и отпадних
предмета и материјала;
9. пуштање стоке на некатегорисани пут
без надзора, напајање и напасање стоке;
10. вуча предмета, материјала, оруђа и
другог по некатегорисаном путу;
11. наношење блата са прилазног пута на
некатегорисани пут;
12. заустављање или остављање возила
којим се омета безбедно и несметано одвијање
саобраћаја на некатегорисаном путу;
13. окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и оруђа на
некатегорисаном путу и заштитном појасу;
14. свако чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити некатегорисани пут или
ометати одвијање саобраћаја.
Члан 15.
На местима међусобног укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем
или железничком пругом или са другим
некатегорисаним путем у истом нивоу, морају
се обезбедити зоне потребне прегледности, у
складу са прописима.
У
зонама
потребне
прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће,
постављати постројења, уређаје и градити
објекте, односно вршити друге радње које
ометају прегледност некатегорисаног пута,
јавног пута и железничке пруге.
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Власник, односно корисник земљишта,
које се налази у зони потребне прегледности,
дужан је да, на захтев Управљача пута, уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте у циљу
обезбеђења прегледности некатеторисаног
пута.
Власник, односно корисник земљишта из
става 3. овог члана има право на накнаду штете
због ограничења коришћења земљишта у зони
потребне прегледности, коју плаћа Управљач
пута.
Инспектор за саобраћај и путеве (у даљем
тексту: инспектор), ће наложити власнику,
односно кориснику земљишта које се налазе
у зони потребне прегледности да уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте, у циљу
обезбеђења прегледности некатеторисаног
пута.
Члан 16.
Ако се некатегорисани пут налази у таквом
стању :
-да се на њему не може одвијати саобраћај,
или
-да се не може одвијати саобраћај појединих
врста возила, или
-ако би саобраћај појединих врста возила
наносио штету некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту, или
-ако се радови на одржавању пута не могу
извести без обустављања саобраћаја, или
-да то захтевају други разлози безбедности
саобраћаја и заштите пута,
Инспектор или орган унутрашњих послова
надлежних за безбедност саобраћаја на предлог
Управљача пута, забраниће саобраћај на том
делу пута за све или поједине врсте возила на
целом путу, његовом делу или путном објекту.
Општа
забрана
саобраћаја
на
некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту може бити само привремена,
а забрана саобраћаја за поједине врсте возила
на некатегорисаном путу, његовом делу или
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путном објекту може бити привремена или
стална.
Саобраћајни инспектор ће Управљачу
пута решењем наложити израду Пројекта
саобраћајне сигнализације, на који даје
сагласност
и
постављање
саобраћајне
сигнализације, у складу са Пројектом.
Управљач пута обавезан је да забрану
саобраћаја објави путем средстава јавног
информисања.
Члан 17.
Привредно друштво, друго правно лице,
предузетник или физичко лице који обавља
привредну делатност (експлоатација шљунка,
дрвета, камена, пољопривредних производа
и сл.) који користе некатегорисани пут за
саобраћај теретних и специјалних возила,
као и друга теретна возила која премашују
прописима дозвољене димензије или дoзвољено
осовинско оптерећење или укупну масу
возила, чијим би се коришћењем евентуално
проузроковало оштећење некатегорисаног
пута, дужни су да прибаве дозволу Управљача
пута, за коришћење некатегорисаног пута.
Дозвола из става 1. овог члана издаје
се за сваки појединачни превоз и садржи
услове под којима се дозвољава коришћење
некатегорисаног пута, евентуална ограничења
и друго.
Члан 18.
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1. радови на редовном одржавању;
2. радови на периодичном одржавању;
3. радови на ургентном одржавању.
Некатегорисани путеви одржавају се
на основу Годишњег програма одржавања
некатегорисаних
путева,
који
доноси
Скупштина Општине, на предлог Општинског
већа. (у даљем тексту: Програм)
Нацрт Годишњег програма, припрема
одсек за привреду и развој Општинске управе
Општине Апатин, у сарадњи са Управљачем
пута и доставља га Општинском већу Општине
Апатин на разматрање и утврђивање Предлога,
најкасније до 01.октобра текуће године, за
наредну календарску годину.
Члан 20.
Радови
на
редовном
некатегорисаних путева су:

одржавању

1. преглед, утврђивање и оцена стања
некатегорисаног пута и путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне
конструкције и осталих елемената трупа
некатегорисаног пута;
3. постављање туцаничког застора на
некатегорисаном путу;

Прикључак или прилазни пут на
некатегорисани пут мора бити израђен од
истог материјала, као и некатегорисани пут.

4. наношење новог туцаничког застора на
некатегорисаном путу;
5.
уређење
површине
(равнање)
некатегорисаног пута;

IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА

6. чишћење коловоза и осталих елемената
некатегорисаног пута у границама земљишног
појаса;

Члан 19.
Извођење
радова
на
одржавању
некатегорисаних путева обавља ЈКП „Наш
Дом“ Апатин.
Одржавање
некатегорисаних
путева
јесте извођење радова којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја
и чува употребна вредност некатегорисаних
путева.
Радови на одржавању некатегорисаних
путева смислу ове одлуке су:

7. уређење банкина;
8. уређење и очување косина насипа, усека
и засека;
9. чишћење и уређење јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за
одводњавање некатегорисаног пута;
10. поправка путних објеката;
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11. постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме
некатегорисаног пута и објеката и опреме за
заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и
околине;
12. чишћење саобраћајне сигнализације,
опреме некатегорисаног пута и објеката и
опреме за заштиту некатегорисаног пута,
саобраћаја и околине;
13. кошење траве и уређивање зелених
површина на некатегорисаном путу и
земљишном појасу;
Радове на кошењу траве уређивања
зелених површина на некатегорисаном путу и
земљишном појасу, врши надлежно предузеће.
Члан 21.
Радови на периодичном одржавању
некатегорисаних путева обухватају:
1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
су:

Радови на ојачању коловозне конструкције

1. постављање шљунчаног, односно
туцаничког застора на неасфалтираним
путевима;
2. обрада површине коловозног застора
или заптивање;
3. наношење новог коловозног застора по
целој ширини коловоза;
Радови на рехабилитацији некатегорисаних
путева су:
1. селективно обнављање, замена и
појачање дотрајалих коловозних застора
и промена попречних нагиба коловоза на
некатегорисаном путу, односно његовом делу;
2. замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду;
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3. постављање нове саобраћајне
сигнализације на некатегорисаном путу,
односно његовом делу;
Радови
на
појачном
некатегорисаних путева су:

одржавању

1. ублажавање појединих уздужних нагиба
и исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције и
осталих елемената некатегорисаног пута на
краћим деловима;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. санирање клизишта и одрона;
5. замена или израда дренажног
система за одводњавање подземних вода са
некатегорисаног пута путног објекта;
6. постављање нове опреме некатегорисаног
пута и нових објеката и опреме за заштиту
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на
некатегорисаном путу, односно његовом делу;
Општина образује Комисију за технички
преглед изведених радова на периодичном
одржавању некатегорисаног пута и издаје акт
о пријему тих радова.
Члан 22.
Ургентно одржавање некатегорисаних
путева
условљено
је
елементарним
непогодама и ванредним околностима, у циљу
обезбеђивања проходности некатегорисаних
путева и безбедног одвијања саобраћаја.
Радови
на
ургентном
одржавању
некатегорисаних путева у смислу ове
одлуке, обухватају активности и мере у
циљу отклањања недостатака узрокованих
елементарним непогодама и ванредним
околностима, а које је неопходно спровести
да би се обезбедило несметано одвијање
саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним
условима, када је онемогућена проходност и
угрожена безбедност учесника у саобраћају.
V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
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Члан 23.

VII НАДЗОР

Изградња
и
реконструкција
некатегорисаних путева врши се у складу
са Законом којим се уређује планирање и
изградња.

Члан 27.

Члан 24.
Некатегорисани пут се гради за двосмерни
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај,
с тим да у зависности од прегледности пута
на растојањима од највише 500 метара има
одговарајуће проширење (од минимум 2,50
метара) за мимоилажење возила, радних
машина и пољопривредне механизације.
Најмања ширина коловоза за двосмерни
саобраћај износи 5,50 метара (евентуално
5,0 метара уколико не постоје услови), а за
једносмерни саобраћај 3,00 метра.
Најмања ширина банкине са сваке стране
коловоза износи 1,00 метар.
Минималне димензије путних канала
износе: ширина дна канала 0,30 метара; дубина
канала 0,50 метара, рачунајући од горње ивице
коловоза.
Члан 25.
Ширина заштитног појаса, са сваке стране
некатегорисаног пута износи 3,00 метра, осим
ако просторним односно урбанистичким
планом није другачије одређено.
У заштитном појасу некатегорисаног пута
забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање построjења, уређаја
и инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих садржаја некатегорисаног
пута, као и постројења, уређаја и инсталација
који служе потребама некатегорисаног пута и
саобраћаја на некатегорисаном путу.
VI ФИНАНСИРАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 26.
Финансијска средстава за изградњу
и реконструкцију, одржавање и заштиту
некатегорисаних путева обезбеђују се из
средстава буџета Општине Апатин, буџета АП
Војводине, буџета Републике Србије и других
извора финансирања.
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Инспекцијски надзор над применом
одредаба ове одлуке врши Одељење за
инспекцијске послове Општинске управе
Општине
Апатин
путем
саобраћајне
инспекције.
Члан 28.
У
вршењу
инспекцијског
надзора
инспектор има право и дужност да проверава:
1. радове на заштити, одржавању, изградњи
некатегорисаних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези
са одржавањем, изградњом и реконструкцијом
некатегорисаних путева;
3. стање некатегорисаног пута и да ли се
правилно и редовно спроводе прописане мере
заштите некатегорисаног пута;
4. да ли је за изградњу и реконструкцију
некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта издато одобрење за изградњу;
5. услове одвијања
некатегорисаном путу;

саобраћаја

на

6. да ли се правилно и редовно спроводе
прописане мере заштите некатегорисаног пута;
Члан 29.
У
вршењу
инспекцијског
инспектор је овлашћен да:

надзора

1. забрани, односно обустави извршење
радова који се изводе противно законским
прописима, техничким нормативима и
стандардима одржавања некатегорисаног пута;
2. нареди отклањање недостатака на
некатегорисаном путу који угрожавају
стабилност пута и безбедност саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се
изводе у непосредној близини некатегорисаног
пута, а који могу довести у питање стабилност
некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;
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4. нареди предузимање мера за обезбеђење
некатегорисаног пута и по потреби забрани
привремено одвијање саобраћаја за сва
возила или поједине категорије возила која
због своје укупне тежине, димензија и других
техничких својстава могу да нанесу штету
некатегорисаном путу или угрозе безбедност
саобраћаја;
5. нареди рушење и уклањање објеката,
цевовода, водовода, инсталација, натписа,
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог
материјала са некатегорисаног пута, његовог
дела, путног објекта и земљишног појаса, осим
објеката цевовода, водовода и инсталација за
које је установљено право службености или
друго право одређено Законом;
6. изда прекршајни налог;
7. предузима и друге мере и радње за које
је овлашћен.
VIII ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА
Члан 30.
Инспектор је овлашћен да ради
утврђивања чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и
податке из регистара и евиденција које воде
надлежни државни органи, органи Аутономне
Покрајине Војводине, органи јединице
локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски
надзор, није могао да их прибави по службеној
дужности и да их копира, у складу са Законом
о инспекцијском надзору
2. изврши увид у личну или другу јавну
исправу са фотографијом која је подобна
да се идентификују овлашћена лица у
надзираном субјекту, друга запослена или
радно ангажована лица, физичка лица која су
надзирани субјекти, сведоци, службена лица
и заинтересована лица, као и физичка лица
затечена на месту надзора;
3. узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката - физичких лица и заступника,
односно овлашћених лица у надзираном
субјекту - правном лицу и других запослених

22. JUN 2017. GODINE

или радно ангажованих лица, сведока,
службених лица и заинтересованих лица, и да
их позива да дају изјаве о питањима од значаја
за инспекцијски надзор;
4. наложи да му се у одређеном року
ставе на увид пословне књиге, општи и
појединачни акти, евиденције, уговори и друга
документација надзираног субјекта од значаја
за инспекцијски надзор,у облику у којем их
надзирани субјекат поседује и чува;
5. фотографише и
инспекцијског надзора;

снима

предмете

6. предузме друге радње ради утврђивања
чињеничног стања, према Закону о
инспекцијском надзору.
Члан 31.
Надзирани субјекат обавезан је да
инспектору омогући несметано вршење
послова и несметан приступ објекту, средству
или особљу који су у вези са обављањем
делатности на некатегорисаном путу, стави
на увид тражену документацију од стране
инспектора и да у року који одреди инспектор,
достави потребне податке и поступи по налогу
инспектора.
Надзирани субјекат је обавезан да се
на захтев инспектора, усмено или писмено
изјасни о предмету инспекцијског надзора, као
и да поштује интегритет и службено својство
инспектора.
Члан 32.
Надзирани субјекат може доставити
инспекцији
извештај
о
самопровери
испуњености захтева из контролне листе и
самопроцени ризика, које је спровео сагласно
садржини контролне листе и правилима о
процени ризика. Уз овај извештај, надзирани
субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу
документацију, односно други материјал
(фотографије и сл.) којима се поткрепљују
налази из извештаја.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
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Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. поступи супротно одредбама члана 7.
став 2. и 3. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;
4. изводи радове на некатегорисаном путу
без сагласности Управљача пута (члан 12.);
5. поступи супротно одредбама члана 13.
ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 14.
ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 15.
став 1., 2. и 5. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 16.
став 5. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 17.
став 1. ове одлуке;
10. поступи супротно одредбама члана 18.
ове одлуке;
11. поступи супротно одредбама члана 20.
став 2. ове одлуке;
12. поступи супротно одредбама члана 25.
став 2. одлуке;
13. поступи супротно одредбама члана 31.
одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара и одговорно лице у правном
лицу.
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1. поступи супротно одредбама члана 7.
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став 2. и 3. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;
4. изводи радове на некатегорисаном путу
без сагласности Управљача пута (члан 12.);
5. поступи супротно одредбама члана 13.
ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 14.
ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 15.
став 1., 2. и 5. ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 16.
став 5. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 17.
став 1. ове одлуке;
10. поступи супротно одредбама члана 18.
ове одлуке;
11. поступи супротно одредбама члана 20.
став 2. ове одлуке;
12. поступи супротно одредбама члана 25.
ове одлуке;
13. поступи супротно одредбама члана 31.
ове одлуке.
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1. поступи супротно одредбама члана 8. ове
одлуке;
2. изводи радове на некатегорисаном путу
без сагласности Управљача пута (члан 12.);
3. поступи супротно одредбама члана 13.
ове одлуке;
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4. поступи супротно одредбама члана 14.
ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 15.
став 2. и 5. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 17.
став 1. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 18.
ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 25.
став 2. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 31.
ове одлуке.
Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о oдређивању локалних путева и
начин управљања, изградње, реконструкције,
одржавања и коришћења некатегорисаних
путева у општој употреби на територији
општине Апатин („Службени лист Општине
Апатин“, број 11/82 и 6/17).
Члан 37.
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- 76/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

159.
На основу члана 20. став 3. и члана 27. став
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10. Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др. закон и 108/2016), члана 20. став 1. тачка
10. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14. и 15. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Службени гласник РС'',
бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана
11. став 1. тачка 10, члана 21. став 1. тачка 6. и
12/а, и члана 73. став 1. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број
10/2008-пречишћен текст, 4/2012 и 12/2016),
Скупштина општине Апатин, на 14. седници
одржаној 22. jуна 2017. донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословних
просторија (''Службени лист општине Апатин'', број 6/2017), у члану 15. додаје се став 2.
који гласи:
''Изузетно, пословна просторија може
се издати у закуп на период дужи од 5 година у циљу унапређења економског развоја општине, у функцији реализације инвестиционог улагања од значаја за општину и сл., а о
чему доноси одлуку Општинско веће општине
Апатин.''
Члан 2.
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- 79-90/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.
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160.
Ha основу члана 13. став 1. и члана 32.
став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник P’’, бр. 129/07 и 83/14),
члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 36. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и
члана 21. став 1. тачка 8. Статута општине
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’,
број 10/2008-пречишћени текст, 4/2014 и
12/2016), Скупштинa општине Апатин на 14.
седници одржаној дана 22. јуна 2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

1.

Оснивање и оснивачи јавног
предузећа
Члан 1.

Овом одлуком општина Апатин оснива
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у
даљем тексту: Завод), као
заједничко
јавно предузеће са већинским оснивачем
Аутономном
покрајином
Војводином
(у даљем тексту: Већински оснивач) и
другим
јединицама локалне самоуправе
са
територије
Аутономне
покрајине
Војводине које донесу одлуку о суоснивању
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као
заједничког предузећа.
2.

Циљ оснивања
Члан 2.

Општина Апатин оснива ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ као заједничко јавно
предузеће у циљу обезбеђивања континуираног
и квалитетног обављања послова из области
просторног и урбанистичког планирања и
других стручних послова из оквира делатности
за коју је Завод основан, а која је утврђена
оснивачким актом Већинског оснивача и
општим актима Завода.
На основу ове одлуке Завод је носилац
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искључивог права обављања послова из става
1. овог члана на територији општине Апатин
у смислу прописа којима се уређују јавне
набавке.
3.

Овлашћења оснивача
Члан 3.

Права која општина Апатин као суоснивач
остварује према Заводу су:
− даје сагласност на промену пословног
имена и промену седишта;
− даје сагласност на промену делатности,
− даје сагласност на статусне промене,
− разматра извештаје о извршењу
послова уговорених за општином Апатин
Права
која
Аутономна
покрајина
Војводина, као већински оснивач, остварује
према Заводу су:
− даје сагласност на промену пословног
имена и промену седишта;
− даје сагласност на промену делатности,
− даје сагласност на статусне промене,
− именује и разрешава Надзорни одбор,
− именује и разрешава директора,
− даје сагласност на програме пословања,
− разматра извештаје о пословању,
− даје сагласност на одлуку о расподели
добити,
− предузима законом прописане мере у
случају поремећаја у пословању,
− врши и сва друга права оснивача у
складу са законом и оснивачким актом.
Члан 4.
Права оснивача врши Покрајинска влада,
уколико овом одлуком није другачије одређено.
Права која као суоснивач остварује
општина Апатин врши Општинско веће
општине Апатин уколико овом одлуком није
другачије одређено.
4. Пословно име, седиште и иступање
јавног предузећа у правном промету
Члан 5.
Завод послује под пословним именом
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад.
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Скраћено пословно име је ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“.
О промени пословног имена Завода
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
Покрајинске владе и свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица
Железничка број 6/III.
О промени седишта Завода одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске
владе и свих суоснивача.
Члан 7.
Матични број Завода је 08068313.
Завод има својство правног лица.
У правном промету с трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету с трећим лицима,
Завод за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у
складу са законом и овом одлуком.
5. Делатност јавног предузећа
Члан 8.
Претежна делатност Завода јесте:
- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска
делатност.
Поред делатности из става 1. овог члана,
Завод обавља и следећу делатност:
- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности
и техничко саветовање.
Завод може без уписа у регистар да врши
и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
Делатности из става 3. овог члана утврђују
се Сатутом Завода, на који сагласност даје
Покрајинска влада.
6.

Основни капитал јавног предузећа
Члан 9.

Основни капитал Завода - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији
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за привредне регистре и Правилником о
садржини Регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију унет као регистрациони податак, износи:
− уписани новчани капитал: 659.968,59
евра, у динарској противвредности 40.021.353,26 динара;
− уплаћени новчани капитал: 659.968,59
евра, у динарској противвредности 40.021.353,26 динара, на дан 30.06.2002. године.
Аутономна покрајина Војводина je власник
100% удела у основном капиталу Заводa.
Члан 10.
По основу улагања у капитал, суоснивачи
стичу удео у основном капиталу Завода.
Основни капитал Завода се повећава
новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог општине Апатин износи
80.042,71 динара, што чини 0,20 % вредности уписаног и уплаћеног капитала Завода
евидентираног у Агенцији за привредне регистре.
Регистровани капитал усклађиваће се
с капиталом исказаним по финансијским
извештајима у складу са Законом о привредним
друштвима и прописима којима се уређује
регистрација привредних субјеката.
Члан 11.
Општина Апатин ће у року од 10 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке извршити
уплату новчаног износа суоснивачког улога
основног капитала из члана 10. став 3. ове
одлуке на текући рачун Завода број: 3553200222069-04, Војвођанска банка АД Нови
Сад и Заводу и доставити потврду пословне
банке о уплати истог.
7.

Планови и програми рада и
извештаји
Члан 12.

Послови које ће Завод обављати за општину
Апатин као суоснивача, утврђиваће се за сваку
календарску годину, у складу са усвојеним
буџетом општине Апатин и програмом рада
органа надлежног за ту годину.
Сви неопходни елементи извршења посла

22. JUN 2017. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

који ће Завод радити за општину Апатин у
одређеној календарској години, регулисаће се
уговором између општине Апатин и Завода.
Члан 13.
Општина Апатин ће свој план и програм
послова, које ће обављати Завод у наредној
години, доставити Заводу до 1. децембра
текуће године.
У циљу обезбеђивања услова за
благовремено и квалитетно извршавање
послова које ће Завод радити за своје
суосниваче, општина Апатин ће благовремено
доставити
Заводу
своје
средњорочне
и дугорочне планове израде планских
докумената и друге документације из области
за коју је овом одлуком основала Завод.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за
јединице локалне самоуправе као суосниваче
усклађиваће се са динамиком извршавања
послова које Завод обавља за Већинског
оснивача.
Члан 15.

Надлежни орган Аутономне покрајине
Војводине, као Већински оснивач, разматра
и даје сагласност на програме пословања и
финансијске извештаје Завода.
Надлежни орган јединице локалне
самоуправе разматра годишњи извештај о
извршењу послова уговорених са Заводом.
8.

Органи јавног предузећа
Члан 16.
Органи Завода су:
1.Надзорни одбор;
2.Директор.
Члан 17.

Надзорни одбор има председника и два
члана који се именују на период од четири
године, под условима, на начин и пo поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених.
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Председника и чланове Надзорног одбора
именује Покрајинска влада.
Члан 18.
Директора Завода именује и разрешава
Покрајинска влада, по поступку и условима
утврђеним законом.
Члан 19.
Директор Завода представља и заступа
Завод, организује и руководи процесом рада,
води пословање Заводa, одговара за законитост
рада Заводa и врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом и Статутом Заводa.
9.

Расподела добити и начин покрића
губитка
Члан 20.

Одлуку о расподели добити и одлуку о
начину покрића губитка доноси Надзорни
одбор Завода, у складу са законом, другим
прописом који уређује расподелу добити и
покриће губитака, Статутом Завода, програмом
пословања и годишњим финансијским
извештајем
предузећа,
уз
сагласност
Покрајинске владе.
Губитак се покрива на терет нераспоређене
добити из претходних година и других извора.
10. Поремећај у пословању јавног предузећа
Члан 21.

Директор Завода ће, у случају поремећаја
пословања Завода, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода
Аутономна покрајина Војводина ће, као
већински оснивач, предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање
и управљање предузећем, у складу са законом,
a нарочито:
− промена унутрашње организације
предузећа;
− разрешење постојећих органа и
именовање привремених органа предузећа;
−
ограничење у погледу права
располагања појединим средствима у јавној
својини,
−
друге мере предвиђене законом
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којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса, другим
законом и оснивачким актом Завода.
11.

Завршне одредбе
Члан 22.

У складу са овом одлуком, Скупштина
Аутономне покрајине Војводине ће извршити
усклађивање
Покрајинске
скупштинске
одлуке о Јавном предузећу за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
(„Службени лист АПВ“, број 51/16), као
оснивачког акта Завода.
На основу усклађеног оснивачког акта
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, уписаће се
настале промене у регистру, у складу са законом
којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Члан 23.
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- 91/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

161.
На основу члана 14. став 1. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“бр.
129/2007 и 54/2011) и члана 30. став 3. Статута општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен текст ,4/2014
и 12/2016), Скупштина општина Апатин 14.
седници одржаној 22. јуна 2017. године доноси:
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ АПАТИН
I
У Решењу о именовању Општинске изборне комисије Апатин („Службени лист општине
Апатин“бр. 13/2016 и 2/2017 )врши се следећа
измена:
РАЗРЕШАВА СЕ
Испред одборничке групе „Александар
Вучић - Србија побеђује “
1. Зоран
Марић,
дипл.правник,
председник, због поднете оставке
Испред одборничке групе VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN
– САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА“ –
ПУПС - Независтан одборник
15. Душан Грозданић, члан
СЕКРЕТАР
− Оливера Тихомировић Вигњевић,
дипл.правник
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА
− Маргарета Ковачевић, дипл.правник
ИМЕНУЈЕ СЕ
Испред одборничке групе „Александар
Вучић - Србија побеђује “
1. Душан
Грозданић,дипл.правник,
председник
Испред одборничке групе VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN
– САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА“ –
ПУПС - Независтан одборник
15. Стефан Давидовић, члан
СЕКРЕТАР
− Александра Вукоман , дипл.правник
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА
− Оливера Тихомировић
дипл.правник

Вигњевић,

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-94/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

162.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
68/2015 и 62/2016 – Одлука УС) и члана 73. став
1. Статута општине Апатин(„Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст 4/2014 и 12/2016 )Скупштина општине
Апатин на седници 14. одржаној дана 22. јуна
2017.године доноси
РЕШЕЊЕО РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. „ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Жељка Шкоро , дужности члана Школског одбора Основне Школе
„Жарко Зрењанин “ Апатин , из реда локалне
самоуправе, пре истека мандата на који је именована , са 22. јуном 2017.године
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-95/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

163.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
68/2015 и 62/2016 – Одлука УС) и члана 73. став
1. Статута општине Апатин(„Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014)Скупштина општине Апатин на
седници 14. одржаној дана 22. јуна 2017.године
доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. „ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ
Александра Мачкић за
члана Школског одбора Основне Школе „Жарко Зрењанин “ Апатин , из реда локалне самоуправе, са 22. јуном 2017.године
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-96/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.
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164.
На основу члана 31. став 2. Статута
општине Апатин (Службени лист општине
Апатин”, број 10/2008-пречишћен текст 4/2014
и 12/2016) Скупштина општине Апатин на
14. седници, одржаној 22. јуна 2017. године,
доноси:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СТАТУТАРНО ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Статутарно
– правне комисије :
1.

Зоран Марић,

са 22. јуном 2017 године, због поднете
оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-93/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

165.
На основу члана 31. став 1 Статута општине
Апатин (Службени лист општине Апатин”, број
10/2008-пречишћен текст 4/2014 и 12/2016)
Скупштина општине Апатин на 14. седници,
одржаној 22. јуна 2017. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
СТАТУТАРНО ПРАВНЕ
I
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ИМЕНУЈЕ СЕ председник Статутарно –
правне комисије :
1. Милан
правник

Марковић,

дипломирани

почев од 22. јуна 2017 године, на мандатни
период на који су изабрани одборници
Скупштине општине Апатин.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-92/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

166.
На основу члана 21. тачка 9. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст,4/2014
и 12/2016), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
Туристичке организације „Апатин“ Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр. 10/2002
– пречишћен текст, 8/2005, 7/2015 и 13/2015)
Скупштина општина Апатин на 14. седници,
одржаној 22. јуна 2017.години, доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „АПАТИН
“ АПАТИН
I
РЕЗРЕШАВА СЕ дужности у Управном
одбору Туристичке организације „Апатин
“Апатин
из реда оснивача:
1. Немања Јовић, председник
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због поднете оставке, са 22. јуном 2017.године
II
РЕЗРЕШАВА СЕ дужности у Надзорном
одбору Туристичке организације „Апатин
“Апатин
из реда оснивача:
1. Александра Мачкић, председник, због
поднете оставке,
2. Недељко Крунић, члан
са 22. јуном 2017.године
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-105/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

BROJ 8

- STRANA 235

ру Туристичке организације „Апатин “Апатин
из реда оснивача:
2. Љиљана Крец, председник
почев од 22. јуна 2017.године
II
ИМЕНУЈЕ СЕ дужности у Надзорном
одбору Туристичке организације „Апатин
“Апатин
из реда оснивача:
1. Немања Јовић, председник
2. Драгољуб Миљановић, члан
почев од 22. јуна 2017.године
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-100/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

167.
На основу члана 21. тачка 9. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст,4/2014 и
12/2016), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
Туристичке организације „Апатин“ Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр. 10/2002
– пречишћен текст, 8/2005, 7/2015 и 13/2015)
Скупштина општина Апатин на 14. седници,
одржаној 22. јуна 2017.години, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА И
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„АПАТИН “ АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ дужности у Управном одбо-

168.
На основу члана 21. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“бр.
15/2016), члана 13/Б. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 6/2013
– пречишћен текст), члана 21. став 1. тачка 9.
Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин “бр. 10/2008 – пречишћен текст
4/2014 и 12/2016) Скупштина општине Апатин
на седници 14. одржаној дана 22. јуна 2017.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ
АПАТИН
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- председник
1. Недељко Вученовић , представник оснивача

I
РАЗРЕШАВА СЕ
- председник
1. Славољуб
Штрбо,
оснивача

представник

- члан
2. Драгомир Миљановић, представник
оснивача са 22. јуном 2017.године
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-99/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

169.
На основу члана 17. став 3. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“бр.
15/2016), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 6/2013
– пречишћен текст), члана 21. став 1. тачка 9.
Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин “бр. 10/2008 – пречишћен текст
4/2014 и 12/2016) Скупштина општине Апатин
на седници 14. одржаној дана 22. јуна2017.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ

22. JUN 2017. GODINE

- члан
2. Марија Лончар Вејиновић ,представник
оснивача почев од 22. јуном 2017.године,
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-101/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

170.
На основу члана 21.став 1. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 38. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве
„Дирекција за изградњу“ са седиштем у Апатину („Службени лист општине Апатин“ бр.
18/2016 – пречишћен текст ), члана 21. тачка 9.
Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст,
4/2014 и 12/2016). Скупштина општине Апатин
на 14. седници одрзаној дана 22. јуна 2017.године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, ПЛАНИРАЊЕ
И УРБАНИЗАМ СА СЕДИШТЕМ У
АПАТИНУ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности
члана
Надзорног одбора Јавног предузећа за
упрвљање путевим, планирање и урбанизам:
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Ђорђе Вигњевић, представник оснивача,
на лични захтев са 22. јуном 2017.године
Члан 2.
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Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин “

Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин “

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-103/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-104/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.
172.

171.
На основу члана 17.став 3. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 38. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве
„Дирекција за изградњу“ са седиштем у Апатину („Службени лист општине Апатин“ бр.
18/2016 – пречишћен текст ), члана 21. тачка 9.
Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст,
4/2014 и 12/2016). Скупштина општине Апатин
на 14. седници одржаној дана 22. јуна 2017.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, ПЛАНИРАЊЕ
И УРБАНИЗАМ СА СЕДИШТЕМ У
АПАТИНУ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора
Јавног предузећа за управљање путевима,
планирање и урбанизам:
Дамир Шкрбић, представник оснивача
са 22. јуном 2017.године

На основу члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије “бр. 107/2005, 72/2009
– др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 – др закон 93/2014,96/2015 и 106/2015
), члана 21. став 1.тачка 9. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр
10/2008 – пречишћен текст 4/2014 и 12/2016 ),
Скупштина општина Апатин на 14. седници
одржаној 22. јуна 2017 године, доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Бранка Бајић , из Апатина ,
функције вд директора Дома здравља Апатин,
са 01. јулом 2017. године , због поднете оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин “
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-90/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

173.
На основу члана 134. став 1. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Србије “бр. 107/2005, 72/2009 – др
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 – др закон 93/2014,96/2015 и 106/2015
), члана 21.тачка 20. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр
10/2008 – пречишћен текст 4/2014 и 12/2016 ),
Скупштина општина Апатин на 14. седници
одржаној 22. јуна 2017 године, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ др Ивана Јелић, за вд
директора Дома здравља Апатин, почев од 01.
јула 2017. године, до именовања директора по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже шест
месеци.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин “
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-89/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

22. JUN 2017. GODINE

174.
На основу члана 46. став 1. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“бр.
15/2016), члана 21. став 1. тачка 9. Статута општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен текст 4/2014
и 12/2016) и члана 19 и члана 21. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“
Апатин („Службени лист општине Апатин“бр.
6/2013 – пречишћен текст, 7/2013 и 10/2013).
Скупштина општине Апатин на 14. седници
одржаној 22. јуна јун 2017. донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И
МАРИНОМ „АПАТИН“
АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Недељко Брачика, вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин због поднете оставке са
22. јуном 2017.године
II
Решење објавити у
општине Апатин“.

„Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-91/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

175.
На основу члана 52. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016), члана 21. став 1. тачка
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9. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен
текст 4/2014 и 12/2016) и члана 19 и члана
21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
управљање путничким пристаништем и
марином „Апатин“ Апатин („Службени лист
општине Апатин“бр. 6/2013 – пречишћен
текст, 7/2013 и 10/2013). Скупштина општине
Апатин на 14. седници одржаној 22. јуна 2017.
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И
МАРИНОМ „АПАТИН“
АПАТИН
I
Љиљана Крец, дипл.менаџер у туризму
из Апатина , ИМЕНУЈЕ СЕ за вд директора
Јавног предузећа за управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин,
до именовања директора Јавног предузећа, а
најдуже годину дана.
II
Решење објавити
општине Апатин“.

у „Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-87/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.
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ник РС“бр. 15/2016), члана 21. став 1. тачка
9. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“бр.
10/2008 – пречишћен текст 4/2014 и 12/2016)
и члана 57. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа општине Апатин („Службени лист општине Апатин“бр.
16/2016 – пречишћен текст) и члана 108. став
2. Пословника Скупштине општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр. 12/2008
– пречишћен текст и 12/2012) Скупштина
општине Апатин на 14. седници одржаној 22.
јуна 2017. донела је
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВД
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„НАШ ДОМ“АПАТИН
I
Сања Бачић, разрешава се функције вд
директора Јавног комуналног предузећа „Наш
Дом “Апатин, са 22. јуном 2017.године.
II
Против овог Решења жалба није допуштена, али може се покренути Управни спор.
III
Решење објавити у
општине Апатин“ .

„Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-88/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

176.

177.

На основу члана 50. став 1. тачка 2. Закона о Јавним предузећима („Службени глас-

На основу члана 52. став 1. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“бр.
15/2016), члана 21. став 1. тачка 9. и члана
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73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“бр. 10/2008 –
пречишћен текст 4/2014 и 12/2016) и члана 18/а .став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр. 6/2013 –
пречишћен текст) и члана 108. став 2. Пословника Скупштине општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“бр. 12/2008 – пречишћен
текст и 12/2012) Скупштина општине Апатин
на 14. седници одржаној 22. јуна 2017. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НАШ ДОМ“АПАТИН
I
Недељко Брачика ,дипл.машински инж.,
из Апатина, именује се за вд директора Јавног
комуналног предузећа „Наш Дом“ Апатин, са
22. јуном 2017.године, до именовања директора Јавног предузећа, а најдуже годину дана, а
обављаће послове вршиоца дужности и након
пензионисања.
II
Решење објавити у
општине Апатин“ .

„Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-102/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

178.
На основу члана 126. тачка 2. и 3. Закона о Социјалној заштити („Службени гласник РС“бр. 24/2011) члана 21. тачка 9. Стату-

22. JUN 2017. GODINE

та општине Апатин („Службени лист општине Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен текст и
4/2014) и члана 13. алинеја 2. Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад („Службени лист општине Апатин“бр.1/2003 – пречишћерн текст)
и члана 27. став 1. Статута Центра за социјални
рад(„Службени лист општине Апатин“ бр.
8/2011) Скупштина општине Апатин на 14.
седници одржаној 22. јуна 2017. донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН
I
Владимир Вукосав, , разрешава се дужности вд директора Центра за социјални рад
Апатин,са 22. јуном 2017.године због поднете
оставке, а из здравствених разлога.
II
Решење објавити у
општине Апатин“ .

„Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-97/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

179.
На основу члана 21. тачка 20. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен текст 4/2014
и 12/2016 ), члана 23.став 2. Стаута Центра
за социјални рад Апатин („Службени лист
општине
Апатин“бр.8/2011)
Скупштина
општине Апатин на 14. седници одржаној 22.
јуна 2017. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН
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I
Николина Сучевић, дипл.социјални радник из Апатина, ИМЕНУЈЕ СЕ за вд директора
Центра за социјални рад Апатин, са 22. јуном
2017.године, до именовања директора Центра за социјални рад Апатин, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.

- STRANA 241

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-110/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

II
Решење објавити у
општине Апатин“ .

BROJ 8

„Службеном листу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-98/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

181.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“бр. 129/2007,83/2014
– др закон и 101/2016 – др закон ) и члана 10.
став 2. Одлуке о Председнику општине Апатин
и Општинском већу општине Апатин,на предлог Председника општине Апатин. Скупштина
општине Апатин на 14. седници одржаној дана
22. јуна 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

180.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“бр. 129/2007,83/2014
– др закон и 101/2016 – др закон ) и члана 10.
став 2. Одлуке о Председнику општине Апатин
и Општинском већу општине Апатин,на предлог Председника општине Апатин. Скупштина општине Апатин на 14. седници одржаној
дана 22. јуна 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драган Радојевић из
Сонте , дужности члана Општинског већа
општине Апатин са 22.јуном 2017.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

I
РАЗРЕШАВА СЕ Нађ Фриђеш
из
Свилојева, дужности члана Општинског већа
општине Апатин са 22.јуном 2017.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-111/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.
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182.
На основу члана 32.став 1.тачка 12.и члана
45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014др закон и 101/2016 – др закон ), члана 34. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен
текст ,4/2014 и 12/2016) Скупштина општине
Апатин на 14. седници одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН

I
Милан Шарац из Сонте, именује се у
Општинско веће општине Апатин, почев од 22.
јуна 2017. године до истека мандата чланова
Општинског већа општине Апатин.
II

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
Марија Ивановић из Свилојева, именује
се у Општинско веће општине Апатин, почев
од 22. јуна 2017. године до истека мандата
чланова Општинског већа општине Апатин.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-108/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН

Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-109/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

184.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Сл.лист општине Апатин“ ,број.
10/2008 – пречишћен текст 4/2014 и 12/2016)
и члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Апатин („Службени гласник РС“
број: 12/2008 – пречишћен текст и 12/2012),
Скупштина општине Апатин на 14. седници,
одржаној 22.јуна 2017. године, доноси:

183.
На основу члана 32.став 1.тачка 12.и члана
45. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014др закон и 101/2016 – др закон ), члана 34. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен
текст ,4/2014 и 12/2016) Скупштина општине
Апатин на 14. седници одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА
I
У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА изабрани су:
1.
2.

Ника Петровић, председник,
Небојша Смиљанић, члан,
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Јелена Човић, члан
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02- 112 /2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

185.
На основу члана 65. став 2. Закон о јавним
предузећима („Службени Гласник РС“,бр.
15/2016), члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 –др закон и 101/2016 – др
закон), члана 21. став 1. тачка 8. и члана 73.
став 1. Статута општине Апатин («Службени
лист општине Апатин» бр. 10/2008 –
пречишћен текст,4/2014 и 12/2016) и члана 28.
став 1. алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 13/2016), Скупштина општине Апатин на
14. седници, одржаној дана 22. јуна 2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
годишњем програму пословања ЈКП „НАШ
ДОМ“ Апатин за 2016. годину, са извештајем
овлашћеног ревизора.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-81/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

186.
На основу члана 65. став 2. Закон о јавним
предузећима („Службени Гласник РС“,бр.
15/2016), члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 –др закон и 101/2016 – др
закон), члана 21. став 1. тачка 8. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» бр. 10/2008 – пречишћен
текст,4/2014 и 12/2016) и члана 27. став 1.
алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ број
13/2016), Скупштина општине Апатин на 14.
седници, одржаној дана 22. јуна 2017. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
о годишњем програму пословања Јавног
предузећа
за управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин
за 2016.годину, са извештајем овлашћеног
ревизора.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-83/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН

22. JUN 2017. GODINE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-84/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

мастер правник Ника Петровић, с.р.

187.

188.

На основу члана 59. став 7. и члана 61. став
3. Закон о јавним предузећима („Службени
Гласник РС“,бр. 15/2016), члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –др закон
и 101/2016 – др закон), члана 21. став 1. тачка
8. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» бр. 10/2008 – пречишћен
текст,4/2014 и 12/2016) и члана 23. став 3. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног предузећа
за управљање путничким пристаништем и
марином „Апатин“ Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 13/2016), Скупштина
општине Апатин на 14. седници, одржаној дана
22.јуна 2017. године, доноси

На основу члана 3. став 7. Закона
о раду („ Службени гласник РС“ број
24/05,61/05,54/09,32/13,75/14 и 13/17 – одлука
УС ) и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
10/2008 – пречишћен текст , 4/2014 и 12/2016)
Скупштина општине Апатин на 14. седници
одржаној дана 22. јуна 2017. године, доноси :

ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву
измену Годишњег програма пословања
Јавног предузећа за управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин,
са посебним програмом за коришћење
субвенција за 2017.годину
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
раду Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „АПАТИН“
Апатин.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-85/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

189.
На основу члана 94. Закона о планирању
и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз

22. JUN 2017. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука
УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС
РС, број IУз-259/2009, 98/2013-Одлука УС РС,
број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 6.
Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени
лист општине Апатин'', број 6/2017), члана 11.
алинеја 7. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
изградњу и путеве ''Дирекција за изградњу''
са седиштем у Апатину (''Службени лист општине Апатин'', број 18/2016-пречишћени
текст) и члана 21. тачка 5/б и члана 73. став
1. Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’, број 10/2008-пречишћени
текст, 4/2014 и 12/2016) а по предлогу Јавног
предузећа за управљање путевима, планирање
и урбанизам Апатин, Скупштина општине
Апатин, на 14. седници одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
УСВАЈА СЕ Програм располагања
грађевинског земљишта у јавној својини на
територији општине Апатин Јавног предузећа
за управљање путевима, планирање и
урбанизам Апатин за 2017. годину.
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ПУ „ Пчелица“ – Апатин („ Службени лист
општине Апатин“ број 6/2016-пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин на 14.
седници, одржаној дана 22. јуна 2017. године,
доноси:
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Статута ПУ „ Пчелица“ Апатин, којег
је Управни одбор донео на седници одржаној
дана 30. 05. 2017. године.
II
Овај закључак објавити у „ Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-93/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

II
Овај Закључак објавити у ‘’Службеном
листу општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-92/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

190.
На основу члана 21. тачка 9. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2012 и
12/2016) и члана 10. Став 1. Одлуке о оснивању

191.
На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије „ број 107/ 05, 72/09 – др
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 21. тачка 9.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2012 и 12/2016), Скупштина општине
Апатин на 14. седници, одржаној дана 22. јуна
2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Дома зравља Апатин, којег
је Управни одбор донео на седници одржаној
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дана 14. 03. 2017. године.
II
Овај закључак објавити у „ Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-73/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

192.
На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 15/2016) и члана 42. став 1. тачка
6. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, Скупштина општине апатин је на својој 14. седници, одржаној дана 22.06.2017. године. донела је
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
измени и допуни Статута Јавног предузећа
за управљање путничким пристаништем и
марином „Апатин“ Апатин, којег је Надзорни
одбор донео дана 12.06.2017.године
II
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Апатин“.

22. JUN 2017. GODINE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-95/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

193.
На основу члана 16. став 2. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
10/2008 – пречишћен текст , 4/2014 и 12/2016) и
члана 12. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад („Службени лист
општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин на 14.
седници одржаној дана 22. јуна 2017. године,
доноси :
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
измени и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и
радних задатака Центра за социјални рад Апатин, којег је донео в.д. директора дана 18.
05.2017. године
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-21/2017-I
Дана, 22. јуна 2017. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

мастер правник Ника Петровић, с.р.

22. JUNA 2017. GODINE
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
152. Одлука о расписивању избора за
чланове Савета месних заједница
у општини Апатин

177

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АПАТИН
153. Одлука о изменама и допунама
Пословника Скупштине општине
Апатин

177

154. Одлука о завршном рачуну буџета
општине Апатин за 2016.годину

179

155. Одлука о трећима изменама и
допунама Одлуке о Општинској
управи општине Апатин

202

156. Одлука о критеријумима за
категоризацију општинских и
некатегорисаних путева и улица
на територији општине Апатин

203

157. Одлука
о
категоризацији
општинских путева и улица на
територији општине Апатин

204

158. Одлука
о
некатегорисаним
путевима на територији општине
Апатин

216

159. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о давању у закуп
пословних просторија

228

160. Одлука о суоснивању Јавног
предузећа за просторно и
урбанистичко
планирање
и
пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад.
161. Решење о измени Решења о
именовању чланова Општинске
изборне комисије Апатин.
162. Решење о разрешењу
члана
Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Апатин
163. Решење о именовању члана
Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ Апатин

229

232
233

233

Red.
br.

NAZIV

STRANA

164. Решење о разрешењу председника
Статутарно – правне комисије

234

165. Решење о именовању председника
Статутарно – правне комисије

234

166. Решење о разрешењу председника
Управог одбора и председника
и члана Надзорног одбора
Туристичке
организације
„Апатин“ Апатин
167. Решење
о
именовању
председника Управог одбора и
председника и члана Надзорног
одбора Туристичке организације
„Апатин“ Апатин
168. Решење о разрешењу председника
и члана Надзорног одбора ЈКП
„Наш Дом“ Апатин
169.
Решење о именовању председника
и члана Надзорног одбора ЈКП
„Наш Дом“ Апатин
170.
Решење о разрешењу
члана
Надзорног
одбора
ЈП
за
управљање путевима, планирање
и урбанизам
171.
Решење о именовању
члана
Надзорног
одбора
ЈП
за
управљање путевима, планирање
и урбанизам
172.
Решење о разрешењу вд директора
Дома здравља Апатин.
173. Решење о именовању
вд
директора Дома здравља Апатин
174.
Решење о разрешењу вд директора
ЈП за управљање путничким
пристаништем
и
марином
„Апатин“ Апатин
175. Решење о именовању вд директора
ЈП за управљање путничким
пристаништем
и
марином
„Апатин“ Апатин
176.
Решење о разрешењу вд директора
ЈКП „Наш Дом“ Апатин
177. Решење о именовању вд директора

234

235

235
236

236

237
237
238
238

238
239
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STRANA

239

178. Решење о разрешењу вд директора
Центра за социјални рад Апатин 240
179. Решење о именовању вд директора
Центра за социјални рад Апатин 240
180.
Решење о разрешењу члана
Општинског
већа
општине 241
Апатин – Драган Радојевић
181. Решење о разрешењу члана
Општинског
већа
општине 241
Апатин – Нађ Фриђеш
182.
Решење о именовању члана
Општинског
већа
општине 242
Апатин – Милан Шарац
183. Решење о именовању
члана
Општинског
већа
општине 242
Апатин – Марија Ивановић
184.
Решење о избору чланова
Бирачког одбора за спровођење 242
тајног гласања
185. Закључак о давању сагласности на
Извештај о реализацији годишњег
програма пословања ЈКП „Наш
дом“ Апатин за 2016. годину са
Извештајем овлашћеног ревизора 243
186. Закључак о давању сагласности
на Извештај о реализацији
годишњег програма пословања
ЈП за управљање путничким
пристаништем
и
марином
„Апатин“ Апатин за 2016. годину 243
са
Извештајем
овлашћеног
ревизора

Red.
br.
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188. Закључак о давању сагласности
на Правилник о раду ЈП
за
управљање
путничким
пристаништем и марином 244
„Апатин“
189. Закључак о усвајању Програма
располагања
грађевинског
земљишта у јавној својини на
територији општине Апатин за 244
2017. годину
190. Закључак о давању сагласности
на Измену и допуну Статута
Предшколске
установе 245
„Пчелица“ Апатин
191. Закључак о давању сагласности
на Одлуку о изменама Статута 245
Дома здравља Апатин
192. Закључак о давању сагласности
на Статут о измени Статута
Јавног предузећа за управљање
путничким пристаништем и
246
марином „Апатин“ Апатин.
193. Закључак о давању сагласности
на III Правилник о измени
и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова и
радних задатака Центра за 246
социјални рад Апатин

187. Закључак о давању сагласности
на Прву измену годишњег
програма пословања за 2017.
годину
ЈП
за
управљање
путничким пристаништем и
марином „Апатин“ Апатин са
Посебним програмом коришћења 244
субвенција
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`: 5150
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".
"

