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294.

На основу чл. 19 ст. 4 Закона о комуналним делатностима (”Службени гласник Републике Србије” 
бр. 88/2011 и 104/2016) као и чл. 11 ст. 1 тачка 5 Статута општине Апатин (”Службени лист општине 
Апатин бр. 10-2008- пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине Апатин на својој 18. 
седници одржаној дана 08. децембра, доноси

О Д Л У К У 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ОБУСТАВУ ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се ближи услови и критеријуми под којима пружалац комуналних услуга 
у општини Апатин може да обустави пружање комуналних услуга крајњим корисницима.

Под комуналним услугама сматрају се комуналне услуге прописане Законом о комуналним де-
латностима (”Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2011 и 104/2016).

Пружалац комуналних услуга у општини Апатин јесте ЈП ”НАШ ДОМ” АПАТИН.

Члан 2.

Пружање комуналних услуга јесте делатност од општег интереса и по правилу не може да буде 
обустављена крајњем кориснику осим у случајевима предвиђеним Законом о комуналним делатно-
стима (”Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2011 и 104/2016) и под условима предвиђеним 
овом одлуком.

Мере које пружалац комуналних услуга може да предузме на основу ове одлуке јесу:
1. писмена опомена 
2. смањење протока воде путем уређаја за регулацију притиска 
3. потпуна обустава пружања комуналне услуге

Члан 3.

Пружалац комуналне услуге не може ускратити пружање комуналне услуге крајњем кориснику 
осим у случају када корисник:

1. изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења
2. користи комуналну услугу противно прописима
3. неосновано омета друге кориснике комуналних услуга
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року
5. ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње
 (редукцију) о чему је корисник био благовремено обавештен
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Члан 4. 

Пружалац комуналне услуге је дужан да 
пре предузимања даљих мера из чл. 2 ове Од-
луке крајњег корисника писмено опомене о 
постојању разлога за обуставу пружања кому-
налне услуге, те је дужан да крајњем корисни-
ку остави примерен рок не краћи од 8 дана за 
отклањање разлога за обуставу пружања кому-
налне услуге.

Уколико корисник комуналне услуге и на-
кон писмене опомене не отклони разлоге због 
којих постоји могућност обуставе пружања ко-
муналне услуге пружалац комуналне услуге 
има право да примени остале мере прописане 
чл. 2 ове Одлуке.

Члан 5.

У случајевима предвиђеним чланом 3 
тачком 4 ове Одлуке (неплаћање услуге у 
утврђеном року) овај рок неплаћања износи 
60 дана од дана доспелости првог неплаћеног 
потраживања пружаоца комуналне услуге, 
што значи да се мере из чл. 2 ове Одлуке не 
могу применити за дуговања корисника кому-
налних услуга краћа од 60 дана од дана доспе-
лости првог неплаћеног рачуна.

Члан 6.

За укупна дуговања крајњег корисника 
мања од 20.000,00 динара пружалац комунал-
не услуге може да примени само меру смањења 
протока воде путем уређаја за регулацију при-
тиска, а не и потпуну обуставу пружања кому-
налне услуге.

За укупна дуговања крајњег корисника 
већа од 20.000,00 динара пружалац комунал-
не услуге може да потпуно обустави пружање 
комуналне услуге након што је не краће од 30 
дана прво применио меру смањења протока 
воде путем уређаја за регулацију притиска.

Члан 7.

У случају да корисник комуналне услуге от-
клони разлоге који су довели до примене мера 
из чл. 2 ове Одлуке пружалац комуналне услуге 
је дужан да у року од 2 дана настави пружање 
комуналне услуге.

Наставак пружања комуналне услуге у ис-
том року од 2 дана пружалац комуналних 

услуга ће обезбедити крајњем кориснику и у 
случају да крајњи корисник са пружаоцем ко-
муналне услуге склопи споразум о признању и 
репрограму дуга.

У случају непоштовања одредаба спора-
зума о признању и репрограму дуга, пружа-
лац комуналне услуге има право да одмах по 
кршењу одредаба тог споразума у потпуности 
обустави пружање комуналне услуге све до 
стицања услова за наставак њеног пружања.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ”Службеном листу оп-
штине Апатин”.

295.

На основу члана 32. став 1. тачка 16. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 
43. став 4. Закона о трговини ("Службени глас-
ник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и члана 21. став 
1. тачка 16. и члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин ("Службени лист оптшине Апaтин" бр. 
10/2008 - пречишћен текст,  4/2014 и 12/2016), 
Скупштина општине Апатин, на 18. седници 
одржаној 08. децембра 2017. године, донела је

Одлуку о радном времену  угоститељских, 
трговинских и занатских објеката на 
територији општине Апатин

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно вре-
ме угоститељских, трговинских и занатских 
објеката на територији општине Апатин, над-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-128/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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зор и казнене одредбе.

Члан 2.

Под радним временом, у смислу ове одлу-
ке, сматра се време у које привредни субјекти и 
друга правна лица у објектима из члана 1. ове 
одлуке могу обављати  своју делатност.

Привредни субјекти из става 1. овог члана 
дужни су да на јасан, несумњив и лако уочљив 
начин истакну радно време на објекту у којем 
обављају делатност, односно другом месту на 
којем обављају делатност и да се у сваком тре-
нутку придржавају утврђеног радног времена.

Радно време почиње од момента када ко-
рисници услуге могу да уђу у објекат, а завр-
шава се у моменту када се у објекту не нала-
зи нико од корисника услуге осим запосленог 
особља с тим што улазна врата морају бити 
закључана.

Члан 3.

Привредни субјекти  из члана 2. став 1. ове 
одлуке, могу утврдити радно време посебно за 
летњи, а посебно за зимски период.

Летњи период обухвата време од 1. априла 
до 30. септембра, а зимски од 1. октобра до 31. 
марта.

Писано обавештење о нерадним данима 
или да је објекат привремено затворен мора 
бити истакнуто на главном улазу или другом 
видном месту објекта.

II   РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА

Члан 4.

Угоститељским објектима у смислу ове од-
луке сматрају се:

1) угоститељски објекат за смештај: хо-
тел, мотел, туристичко насеље, апартманско 
насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, 
одмаралиште, апартман,  сеоско туристичко 
домаћинство, ловачка вила, ловачка кућа, ло-
вачка колиба и други објекти за пружање услу-
га смештаја независно од назива под којим 
послују (коначиште,  конак, етно кућа, вила, 
кампиралиште, кампинг одмориште и друго);

2) угоститељски објекат за исхрану и 
пиће: ресторан, кафана, бар, пицерија, пив-
ница, кафе-посластичарница, млечни ре-

сторан, печењара, питерија, бурекџиница, 
ћевабџиница, експрес ресторан , национал-
на кућа, ресторан домаће кухиње, чарда, 
кафетерија, чајџиница, гостионица, крчма, 
грил, киосци и други угоститељски објекти 
(приколице и други слични објекти монтажног 
типа шалтерске продаје) као и други објекти 
који пружају услуге исхране и пића независно 
од назива под којим послују.

3) објекти који пружају услуге пића и  
једноставна топла и хладна јела која се по пра-
вилу припремају на очиглед гостију и услужују 
за пултом или точионицом пића ( аперитив 
бар, кафе бар, сендвич бар, експресо бар, снек 
бар и друго). 

4) објекти који поред услуга  пића пружају 
и услуге забаве (ноћни бар, диско бар, дансинг 
бар, кабаре бар, дискотека и друго).

Члан 5.

Угоститељски објекти за смештај дужни су 
да раде у времену од 00,00 до 24,00 часа.

Угоститељским објектима из члана 4. тач-
ка 2. и 3. утврђује се радно време од 06,00 до 
24,00 часа.

Угоститељски објекти из члана 4. тачка 2. и 
3. могу да продуже радно време петком и субо-
том до 02,00 часа.

Ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре 
бар и дискотека који поред пружања услуге и 
пића пружају и услуге забаве, могу да раде мак-
симално у времену од 18,00 часова до 02,00 часа 
наредног дана, с тим да делатност обављају 
искључиво у затвореном простору са затворе-
ним прозорима и вратима објекта.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће 
који се налазе у оквиру објеката колективног  
становања могу да буду отворени максимално 
до 24,00 часа и не могу продужавати радно вре-
ме.

У угоститељским објектима који имају 
баште, терасе и сличне просторе не може се на 
отвореном емитовати музика и изводити за-
бавни програм након 24,00 часа.

У угоститељском објекту који се налази у 
затвореном простору, музички програм може 
се изводити у оквиру прописаног радног вре-
мена, с тим да јачина звука не сме прелази-
ти ниво утврђен прописима који регулишу 
дозвољени ниво буке у животној средини.

За време емитовања музике и извођења за-
бавног програма у угоститељским објектима 
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из  члана 4. ове одлуке, након 24,00 часа про-
зори и врата објеката морају бити затворени, 
звучници, појачала и слично не смеју бити из-
ван објеката, тако да бука не ремети јавни ред 
и мир.

Члан 6.

Радно време угоститељског објекта (изузев 
летњих башти) може се продужити до 06,00 
часова наредног дана у случају организовања 
прослава затвореног типа (свадби, матур-
ских прослава, годишњица матуре, испраћај 
у војску и прослава рођендана) на начин да 
објекат не пружа услуге трећим лицима и да 
се делатност обавља у оквиру регистроване де-
латности објекта на основу решења одељења 
Општинске управе општине Апатин надлеж-
ног за за комуналне послове.

Захтев за издавање одобрења подноси влас-
ник угоститељског објекта из  става 1. овог чла-
на.

 Уз захтев се прилаже: фотокопија решења о 
регистрацији делатности Агенције за привред-
не регистре, доказ о разлогу забаве  и доказ о 
уплати административне таксе.

Решење из става 1. овог члана доставља се 
Одељењу за инспекцијске послове Општин-
ске управе општине Апатин, Туристичкој 
инспекцији и Полицијској станици Апатин.

Прославе из става 1. овог члана могу се ор-
ганизовати искључиво у затвореном простору 
са затвореним прозорима и вратима.

Захтев за издавање одобрења за продужење 
радног времена се подноси најкасније три дана 
пре дана одржавања забаве затвореног типа.

Члан 7.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће у 
време новогодишњих празника (01. јануар, 02. 
јануар и 14. јануар) могу да раде у времену од 
00,00 до 24,00 часа.

Угоститељски објекти који имају шалтер-
ску продају брзе хране, киосци брзе хране, и 
сл. (ћевабџинице, роштиљнице, хамбургерије 
и сл.), бурегџинице, питерије и сл.  петком, су-
ботом, уочи празника (изузев Нових година) 
и првог дана празника могу продужити радно 
време за два сата од прописаног радног време-
на.

За време одржавања традиционалних 
манифестација (Апатинске рибарске вечери, 

сеоске славе, кирбаји и сличне манифестације 
) радно време угоститељских објеката је од 
06,00 до 04,00 часа наредног дана.

Члан 8.

Угоститељски објекти могу да не раде један 
или више дана у недељи, као и у дане верских 
и државних празника, а привредни субјекти су 
дужни да истакну обавештење о томе, у складу 
са чланом 3. став 3. ове одлуке.

Члан 9.

Одговорно лице или лице које оно овласти 
за објекте привредних субјеката из члана 4. ове 
одлуке дужно је да буде присутно у објекту на 
почетку и на крају радног времена.

Лице из става 1. овог члана дужно је да у 
року од 15  минута од завршетка радног вре-
мена објекта одређеног овом одлуком ослобо-
ди објекат од присуства лица која нису запо-
слена у њему.

Уколико се после истека рока из става 2. 
овог члана у објекту затекну лица која у њему 
нису запослена, сматра се да објекат ради дуже 
од утврђеног радног времена.

Члан 10.

У свим угоститељским објектима 
забрањено је служење и продаја алкохолних 
пића малолетним лицима.

III   РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ 
ОБЈЕКАТА

Члан 11.

Трговинским објектима у смислу ове одлу-
ке сматрају се малопродајни објекти у којима 
се врши промет прехрамбених и непрехрам-
бених производа, односно у којима се обавља 
промет  робе на велико и на мало потрошачи-
ма ради задовољавања њихових потреба. 

Члан 12.

Трговински објекти могу да раде у времену 
од 06,00 до 24,00 часа.

Трговински објекти у којима се обавља 
трговина на мало претежно прехрамбеног 
асортимана, као и специјализоване продавни-
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це хране дужне су да раде радним даном ми-
нимално 8 сати у оквиру временског интервала 
од 06,00 до 24,00 часа, у једнократном или дво-
кратном радном времену.

Члан 13.

Бензинске станице могу да раде сваког дана 
у времену од 00,00 до 24,00 часа.

Члан 14.

У трговинским објектима забрањена је 
продаја алкохолних пића и пива у времену од 
24,00 до 06,00 сати.

Обавештење о временском ограничењу 
продаје алкохолних пића и пива  мора да буде 
истакнуто на видном месту у објекту.

Члан 15.

Специјализоване продавнице за продају 
штампе и дувана као главних производа и ки-
осци, могу да раде сваког дана од 06,00 до 24 
часа.

Продавница из става 1. овог члана које се 
налазе на аутобуској станици могу бити отво-
рене од 05,00 часова.

Члан 16.

На дан државног и верског празника када се 
не ради један дан, дежурни трговински објекти 
у којима се обавља трговина на мало претеж-
но прехрамбеног асортимана, дужне су да раде 
минимално у времену од 07,00 до 12,00 сати.

На дан државног и верског празника када 
се не ради два дана, првог нерадног дана про-
давнице прехрамбених производа могу да буду 
затворене, а другог нерадног дана су дежурне 
трговинске продавнице прехрамбених произ-
вода дужне да раде минимално у времену од 
07,00 до 12,00 сати.

На дан државног и верског празника када 
се не ради више од два дана, продавнице пре-
храмбених производа могу да буду затворене 
први дан, а другог дана су дежурне продавнице 
прехрамбених производа дужне да раде мини-
мално у времену од 07,00 до 12,00 сати, а оста-
лих дана дужне су да раде све продавнице пре-
храмбених производа, осим на први дан Вас-
крса када све продавнице прехрамбених про-
извода могу да буду затворене.

Одлуку о дежурству у дане државних и вер-
ских празника доноси привредни субјект који 
обавља делатности из става 1. овог члана.

Одлуку о дежурству у дане државних и 
верских празника из става 1. овог члана при-
вредни субјект доставља организационој 
јединици Општинске управе Општине Апатин 
надлежној за послове привреде.

Продавнице прехрамбених производа дуж-
не су да писано обавештење о нерадним дани-
ма и радном времену у оквиру дежурства ис-
такну на видном месту у објекту најмање три 
дана пре нерадног дана.

IV   РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ 
ОБЈЕКАТА

Члан 17.

Занатски објекти у смислу ове одлуке су:
1) објекти у којима се пружају услуге умет-

ничких и старих заната и домаће радиности и 
у којима се врши производња прехрамбених и 
непрехрамбених производа;

2) објекти у којима се пружају личне услу-
ге, као што су услуге одржавања и оправке 
моторних возила и мотоцикала, оправке ра-
дио и тв апарата, електричних уређаја, услуге 
одржавања, оправки биро и сличних машина, 
фризерски и други третмани за улепшавање и 
слично, односно у којима се обавља регистро-
вана занатска делатност.

Члан 18.

Занатски објекти дужни су да раде радним 
даном минимално 7 сати у оквиру временског 
интервала од 06,00 до 22,00 часа, у једнократном 
или двократном радном времену.

Изузетно од става 1. овог члана, занатски 
објекти у којимa се врши производња и продаја 
хлеба, пецива, бурека и сл. (пекарске радње)  
могу да раде сваког дана од 00 до 24,00 часа.

Нерадне дане својом одлуком одређује сва-
ки привредни субјекат из става 1. овог члана.

III НАДЗОР

Члан 19.

Надзор над применом ове одлуке врши 
одељење Општинске управе општине Апатин 
надлежно за комуналну делатност.
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Послове инспекцијског надзора над приме-
ном ове одлуке врши Одељење за инспекцијске 
послове  Општинске управе општине Апатин 
путем комуналног инспектора  који поред за-
коном и овом одлуком утврђених овлашћења, 
издаје прекршајни налог за прекршаје пропи-
сане овом одлуком. 

Комунални инспектор је овлашћен да у 
случају прекорачења радног времена објекта 
наложи лицу из члана 9. став 1.ове одлуке  тре-
нутно затварање објекта и испражњење истог 
од гостију.

Члан 20.

Уколико комунални инспектор у поступку 
вршења послова надзора из своје надлежности 
уочи повреду прописа из надлежности дру-
ге организационе јединице Општинске управе 
општине Аптин обавестиће одмах о томе над-
лежну организациону јединицу.

IV KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Новчаном казном од 120.000,00 динара за 
коју се издаје прекршајни налог, казниће се за 
прекршај правно лице ако:

1) почне са радом пре или ради дуже од 
утврђеног радног времена;

2) не поступи по налогу комуналног ин-
спектора за затварање објекта и

3) испражњење истог од гостију (члан 19. 
став 3.);

3) омета комуналног инспектора у вршењу 
инспекцијског надзора;

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 60.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. тачка 3. овог чла-
на казниће се физичко лице новчаном казном 
у износу од 10.000,00 динара.

 Члан 22.

Новчаном казном од 100.000,00 динара за 
коју се издаје прекршајни налог, казниће се за 
прекршај правно лице ако:

1) одреди радно време супротно овој одлу-

ци,
2) не истакне почетак и завршетак радног 

времена у складу са чланом 2. став 2. ове од-
луке;

3) лице из члана 9. ове одлуке не буде при-
сутно на почетку или на крају радног времена;

4) се не придржава одредаба члана 5.  ове 
одлуке;

5) се не придржава одредаба члана 6. ове 
одлуке;

6) се не придржава одредаба члана 10. ове 
одлуке;

7) се не придржава одредаба члана 14. ове 
одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 50.000,00 
динара.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Трговински, занатски и угоститељски 
објекти дужни су да у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, ускладе радно 
време својих објеката са одредбама ове одлуке.

Члан 24.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о радном времену у 
угоститељским, малопродајним, занатским 
и другим објектима на територији општине 
Апатин ("Службени општине Апатин ", број 
8/2007-пречишћен текст, 4/2014, 4/2015,  6/2015 
и 2/2017).

Члан 25.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Оп-
штине Апатин".
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296.

На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 
33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. Закона 
о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“ бр.111/2009), члана 32. став 1. тачка 20. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“ бр.129/2007), члана 10. Уредбе Вла-
де Србије о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник РС“ 
бр.98/2010) и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр.10/2008, 4/2014 и 12/2016), Скупштина оп-
штине Апатин на седници одржаној 08.децем-
бра  2017. године донела је 

О Д Л У К У  О  ИЗМЕНИ О Д Л У К Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ АПАТИН

Члан 1.

У одлуци о образовању општинског Шта-
ба за ванредне ситуације општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр.3/2011) 
у члану 2. врше се следеће измене: 

Разрешавају се:
  1. др Живорад Смиљанић, 
  2. Миодраг Бакић, 
  4. Милорад Павковић, 
  5. Смиљана  Швабић,  
  7. Соња Тепавац, 
  8. Милан Кнежевић, 
10. др Бранислав Ракетић, 
11. Мирко Павловић, 
12. Ленка Бојић, 
17. Владислав Милошев,
 

са 08. децембром 2017. године
Именују се:
  1. Шкрбић Милан
  2. Кораћ Дубравка
  4. Чукић Бранислав
  5. Вученовић Недељко
  7. Штрбо Славољуб
  8. Вејин Срећко
10. др Урбановски Бруно
11. Брачика Недељко
12. Баста Милка
17. Јосић Радослав
19. Вејин Небојша

почев од 08. децембра  2017. године.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службени лист оп-
штине Апатин“.

297.

На основу члана 32. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др 
закон) и члана 21. тачка 10. 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 18. седници одржаноj 08.децембра 
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

А П А Т И Н

I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-129/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-126/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.



STRANA 399 - BROJ 18 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 08. DECEMBRA 2017. GODINE

Др ДРАГАН РАСТОВИЋ  разрешава се 
функције председника Скупштине општи-
не Апатин са 08. децембром 2017. године, због 
поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

298.

На основу члана 32. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број: 129/2007 и 83/2014 – др 
закон) и члана 21. тачка 10. 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 18. седници одржаноj 08. децембра 
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ
А П А Т И Н

I

НИКА ПЕТРОВИЋ  разрешава се функције 
Заменика председника Скупштине општи-
не Апатин са 08. децембром 2017. године, због 
поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

299.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016 ) и члана 98. став 1. Пословника Скуп-
штине општине Апатин („Службени лист оп-
штине Апатин“ број 12/2008 – пречишћен 
текст и 12/2012), Скупштина општине Апатин 
на 18. седници одржаноj 08. децембра 2017. го-
дине, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ ГЛАСАЊА  ЗА 

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН  И ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
АПАТИН

I

У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИ-
КА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН  И 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ АПАТИН ИЗАБРАНИ СУ:

1.  Милева Бабић, председник, 
2.  Маја Куриџа, члан, 
3.  Мирко Цвјетићанин, члан

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-161/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  Милева Бабић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-162/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  Милева Бабић, с.р.
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300.

На основу члана 38. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др 
закон и 101/2016-др закон) , члана 27. става 
2. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016  ), 
Скупштина општине Апатин на 18. седници 
одржаноj 08. децембра 2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
 

I

НИКА ПЕТРОВИЋ из Апатина, ИМЕНУЈЕ 
СЕ на функцију председника Скупштине оп-
штине Апатин, почев од 08.децембра 2017. го-
дине, до истека мандата одборника.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

301.

На основу члана 38. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др 
закон и 101/2016-др закон) , члана 27. става 
2. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016  ), 
Скупштина општине Апатин на 18. седници 
одржаноj 08. децембра 2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

АПАТИН

I

Др ДРАГАН РАСТОВИЋ из Апатина, 
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију Заменика председ-
ника Скупштине општине Апатин, почев од 
08.децембра 2017. године, до истека мандата 
одборника.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

302.

На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број: 129/2007, 37/2010-одлу-
ка УС и 54/2011) и члана 73. став 1. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016 и ), Скупштина општине Апатин на 18. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-170/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  Милева Бабић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-165/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  Милева Бабић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-166/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
  Милева Бабић, с.р.
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седници одржаноj 08. децембра 2017. године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

АПАТИН

I

ЗОРАНУ ИГНАЦУ из Апатина, ПРЕСТАЈЕ 
мандат одборникa Скупштине општине Апа-
тин, пре истека времена на које је изабран,услед 
смрти.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

303.

На основу члана 56. става 2.  Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 37/2010-одлука УС и 54/2011), 
члана 5. став 2. Пословника Скупштине оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 12/2008 – пречишћен текст, 12/2012 
и 8/2017) и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“, број 10/2008 – пречишћен текст 4/2014 и 
12/2016 ), Скупштина општине Апатин на  18. 
седници, одржаној  08. децембра 2017.  године, 
доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е О ВЕРИФИКАЦИЈИ  
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ АПАТИН

I

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

 
II

ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику 
Скупштине општине Апатин и то: ЖЕЉКУ 
ДЕКАНУ , до истека мандата одборника.

III

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

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

304.

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини  (''Службени гласник РС'', број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. за-
кон и 108/2016) , на основу члана 7. Одлу-
ке о грађевинском земљишту (''Службе-
ни лист општине Апатин'', бр. 6/2017) и чла-
на 21. став 1. тачка 5. Статута општине Апа-
тин (''Службени лист општине Апатин'', број 
10/2008-пречишћени текст, 4/2014 и 12/2016), 
на захтев Српске православне црквене општи-
не Апатин, Скупштина општине Апатин на 18.      
седници , одржаној дана 08. децембра 2017. го-
дине, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-163/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-164/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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РЕШЕЊЕ

I

Преноси се право јавне својине  на непо-
кретности уписане у листу непокретности 
бр. 658 к.о. Пригревица  коју у нарави чини 
земљиште парцела бр. 784/1 површине 824м2 
, породична стамбена зграда површине 369м2 
и помоћна зграда површине 48м2,  са Оп-
штине Апатин на Српску православну цркву, 
Епархија Бачка, Црквена општина Апатин, а 
ради изградње цркве.

II

Вредност предметне непокретности наве-
дене у тачци I овог решења је 900.000,оо динара 
и она представља донацију општине Апатин, 

Уговор о преносу права својине са Оп-
штине Апатин на Српску православну цркву, 
Епархију Бачка, Црквену општину Апатин , у 
име Општине Апатин потписаће председник 
Општине Апатин.                                                 

                                                          
III

                                                                                                        
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу''општине Апатин.

305.

На основу члана 27. став 10. Закона о 
јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон 
и 108/2016), члана 3. став 2. Уредбе о услови-
ма прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Сл. глас-
ник РС“ бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 
и 94/2017), члана 7.,  8. став 1. и 73. Одлуке о 
грађевинском земљишту (''Службени лист оп-
штине Апатин'' бр. 6/2017), члана 21.  тачка 5. 
и члана 73. став 1.  Статута општине Апатин 
(''Службени лист општине Апатин'' бр.10/2008 
- пречишћени текст, 4/2014 и 12/2016), на зах-
тев Барјактаровић Виолете, Скупштина оп-
штине Апатин на 18.  седници, одржаној дана, 
08. децембра  .2017. године,  доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ    Е

I

Отуђује  се сувласнички удео у непокрет-
ности од 6/18 дела у својини општине Апатин 
на Барјактаровић Виолету  коју у нарави чини:

- удео у земљишту парцеле бр. 2745/1 
к.о.Апатин  површине 277м2 и породичне 
стамбене зграде површине 115 м2, уписане 
у лист непокретности бр. 7260 к.о.Апатин за 
утврђену тржишну вредност од 89.000,оо ди-
нара ,

 - удео у земљишту парцеле бр. 2745/2 Апа-
тин  површине 152м2 и породичне стамбе-
не зграде површине 47 м2, уписане у лист не-
покретности бр. 7260 к.о.Апатин за утврђену 
тржишну вредност од 49.000,оо динара

- удео у  земљишту парцеле бр. 2746 
к.о.Апатин површине 274м2 и породичне стам-
бене зграде површине 78 м2, уписане у лист не-
покретности бр. 7260 к.о.Апатин за утврђену 
тржишну вредност од 66.000,оо динара и

- удео у земљишту парцеле бр. 2747 повр-
шине 283 м2, уписане у лист непокретности бр. 
1142 к.о.Апатин,  за утврђену тржишну вред-
ност од 46.000,оо динара.

II

Укупна тржушна вредност предметних не-
покретности које су наведене у тачци I овог 
решења је 250.000,оо динара и Барјактаровић 
Виолета је дужна исту у року 15 дана од дана 
доношења овог решења уплатити у корист 
буџета општине Апатин.

Уговор о преносу власништва са општине 
Апатин на Барјактаровић Виолету у име оп-
штине Апатин  потписаће председник општи-
не Апатин.                                                 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-133/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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 III
                                                                                                        
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу''општине Апатин.

306.

На основу члана 73. став 1 Статута општи-
не Апатин ( „Службени лист општине Апатин“, 
број 10/2008-пречишћен текст број 4/2014 и 
12/2016), Скупштина општине Апатин на 18. 
седници, одржаној 08. децембра 2017. године 
доноси:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

ЗА 2017/18 ГОДИНУ

Члан 1.

Образује се Штаб зимске службе Општине 
Апатин за 2017/18 годину у следећем саставу:

1. Шашић Петар, представник МУП Србије;
2. Чукић Бранислав, представник општин-

ске управе за внредне ситуације;
3. Лончар Душан, представник Општин-

ског већа;
4. Балаћ Никола, саобраћајни инспектор;
5. Поповић Драган, представник управљача 

пута;
6. Лазић Саша, представник извођача радо-

ва на зимском одржавању путева;
7. Рапаић Стево, представник МЗ Апатин;
8. Матовић Милан, представник МЗ Сонта;
9. Пуача Никола, представник МЗ Пригре-

вица,
10.Ходовањ Атила, представник МЗ Купу-

сина;
11.Нађ Давид, представник МЗ Свилојево.

Члан 2.

Задатак Штаба зимске службе је спровођење 
Оперативног плана зимске службе на јавним 
путевима на територији Општине Апатин 
за 2017/18. годину са датим критеријумима 
и стандардима одржавања путева у зимским 
условима на територији Општине Апатин.

Штаб зимске службе је одговоран за:
• Координацију активности и контролу 

спровођења Оперативног плана зимске служ-
бе за 2017/18 године;

 • Измену Оперативног плана зимске служ-
бе;

• Подношење предлога за увођење додат-
них мера за отклањање последица времен-
ских непогода и предлога за увођење ванред-
ног стања.

Члан 3. 

Штаб зимске службе доноси одлуке 
већином гласова присутне већине чланова.

Члан 4.

Штаб зимске службе дужан је да подноси 
извештаје и информације надлежним органи-
ма Општине Апатин, Покрајине и Републике.

Члан 5.

Административно-техничке послове за по-
требе Штаба зимске службе обављаће Јавно 
предузеће за управљање путевима, планирање 
и урбанизам Апатин.

Члан 6.

Решење ступа на снагу објављивањем у 
Службеном листу Општине Апатин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-136/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-135/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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307.

На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
88/2017) и 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 18. седници 
одржаној 08. децембра  2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
«ПЧЕЛИЦА» АПАТИН

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Управног 
одбора Предшколске установе «Пчелица» Апа-
тин, из реда Савета родитеља, Ђукић Слађана 
пре истека мандата на који је именована, са 08. 
децембром 2017. године.

II

Решење објавити у «Службеном листу оп-
штине Апатин».

308.

На основу члана 116. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 88/2017) 
и члана 21. тачка 9. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ бр. 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), 
Скупштина општине Апатин, на 18. седници 
одржаној 08. децембра  2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ «ПЧЕЛИЦА» АПАТИН  

I

ИМЕНУЈЕ  СЕ Беслаћ Бојана за члана 
Управног одбора Предшколске установе «Пче-
лица» Апатин,  из реда Савета родитеља, почев 
од  08. децембром 2017. године, на период до 
истека мандата и конституисања нових члано-
ва Управног одбора из реда Савета родитеља.

II

Решење објавити у «Службеном листу оп-
штине Апатин».

309.

На основу члана 76. Закона о буџетском си-
стему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 испр, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015 и 
99/2016), члана 14.  Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2017. годину („Службени лист оп-
штине Апатин“ број 18/2016 и 06/2017) и чла-
на 73. став 1. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Скупшти-
на општине Апатин, на  18. седници одржаној 
дана  08. децембра 2017. године, доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I

УСВАЈА  СЕ  Извештај о извршењу Одлу-
ке о буџету општине Апатин за 2017. годину, за 
период јануар –  септембар 2017. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-156/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-156/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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II

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

310.

На основу члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин (“Службени лист општине Апатин”бр. 
10/2008- пречишћен текст и 4/2014,12/2016) 
Скупштина општине Апатин на18. седници 
одржаној дана 08. децембра 2017. године доно-
си

ЗАКЉУЧАК
              

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Оперативни 
план зимске службе на јавним путевима у оп-
штини Апатин за 2017/18 годину.
              

II

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

311.

На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Зако-
на о ванредним ситуацијама ( „Службени глас-
ник Републике Србије“ број 111/2009, 92/2011 
и 93/2012) и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин ( „Службени лист општине Апа-
тин“  број 10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016), Скупштина општине Апатин на 18. 
седници одржаној дана 08. децембра 2017. го-
дине, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Општин-
ског штаба за ванредне ситуације Апатин за 
2018. годину.

II

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

312.
      
На основу члана 32. став 1. тачка 19. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2017, 83/2014- др 
закон и 101/2016- др закон) и члана 21. став 1. 
тачка 19. Статута општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 10/2008-пречишћен 
текст, 4/2014 и 12/2016), Скупштина општине 
Апатин на 18. седници, одржаној дана 08. де-
цембра 2017. године,доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ продавници ауто 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-295/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-130/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-141/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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делова „Ауто Апатин“ на употребу имена Апа-
тин у називу пословног имена.

II

Овај Закључак објавити у „ Службеном ли-
сту општине Апатин“

313.

На основу   члана 35. тачка 8. Статута оп-
штине Апатин ( ''Службени лист општине Апа-
тин'' бр.10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016), члана 9. тачка 8. и 10. Одлуке о Пред-
седнику општине Апатин и Општинском већу 
општине Апатин (''Службени лист општи-
не Апатин'', број 11/2008) и члана 5. Одлуке о 
давању у закуп пословних просторија  (''Служ-
бени лист општине Апатин'' бр. 6/2017), Оп-
штинско веће општине Апатин на 30. седници 
одржаној дана, 24. новембар 2017. године, до-
носи

О Д Л У К У

I

ОДОБРАВА СЕ покретање поступ-
ка  издавања у закуп пословних просторија у 
јавној својини општине Апатин и то:

1. пословни простор у Ул. Српских влада-
ра бр. 12, у Апатину, парц. бр. 2150/1 уписа-
на у лист непокретности бр. 6438  к.о. Апатин, 
површине 20,73м2.

2. пословни простор у Ул. Николе Тесле бр. 
21, у Апатину, парц. бр. 2248 уписана у лист не-
покретности бр. 6661 к.о. Апатин, површине 
16,00м2. 

3. пословни простор у Ул. Сомборски пут 

бр. 2А, у Купусини, парц. бр. 412/1  уписана у 
лист непокретности бр. 2227 к.о. Купусина, 
површине 93,00м2.

4. пословни простор у Ул. Светог Саве бр. 
39, у Апатину, парц. бр. 1280  уписана у лист 
непокретности бр. 6883  к.о. Апатин, површи-
не 10,61м2.

II

УСВАЈА СЕ предлог текста огласа за давање 
у закуп пословних просторија наведених у 
поглављу  I ове Одлуке, достављен уз предлог 
ове Одлуке.

Задужује се Комисија да објави усвојени 
текст огласа и спроведе поступак избора 
најповољнијег понуђача и након тога достави 
предлог истог Општинском већу.

III

Почетни износ месечне закупнине који је 
предмет надметања за стицање права на за-
куп пословне просторије одређен је Решењем 
о утврђивању висине закупнине пословних 
просторија у јавној својини општине Апатин 
за 2017. годину које је донело Општинско веће 
под бр. 011-56/2017-III, дана, 10.05.2017. годи-
не.  

IV

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Апатин''.

314.

На  основу  члaна  24.  став  1.  Одлуке  о  
постављању  мањих  монтажних објеката при-
временог карактера на јавним и другим повр-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-48/2017-I
Дана, 08. децембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-137/2017-III
Дана, 24. новембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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шинама Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 6/2017), члана 35. тачка 8. Стату-
та општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016) и члана 9. тачка 8. Одлуке о Пред-
седнику општине Апатин и Општинском већу 
општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 11/2008) а по захтеву Јаковљевић 
Александра из Пригревице, Општинско веће 
општине Апатин на 30. седници одржаној дана, 
24. новембар 2017. године, доноси

О Д Л У К У

I

ОДОБРАВА СЕ власнику кафе бара „Код 
брице“ , Јаковљевић Александру из Пригре-
вице, локација   за   постављање привременог 
објекта – летње баште на делу јавне површине 
улице Обилићева у Пригревици , парцела бр. 
1233 к.о. Пригревица, у површини од 37,5 м2, а 
испред наведеног кафе бара.

II

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Апатин''.

315.

На  основу  члaна  24.  став  1.  Одлуке  о  
постављању  мањих  монтажних објеката при-
временог карактера на јавним и другим повр-
шинама Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 6/2017), члана 35. тачка 8. Стату-
та општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016) и члана 9. тачка 8. Одлуке о Председ-

нику општине Апатин и Општинском већу оп-
штине Апатин (''Службени лист општине Апа-
тин'' бр. 11/2008) а по захтеву Остојић Љубана 
из Пригревице, Општинско веће општине Апа-
тин на 30. седници одржаној дана, 24. новембар 
2017.. године,  доноси

О Д Л У К У
I

ОДОБРАВА СЕ Остојић Љубану из При-
гревице, локација  за  постављање привреме-
ног објекта – киоска за продају воћа и поврћа 
на делу јавне површине улице Апатински пут, 
парцела бр. 2040 к.о. Пригревица, у површи-
ни од 6 м2, а испред стамбеног објекта у влас-
ништву Остојић Љубана на адреси Апатински 
пут бб.

II

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Апатин''.

316.

На основу члaна 44. Закона о становању и 
одржавању зграда („Службени гласник РС,“ 
бр. 104/2016), и члана 9. тачка 8. Одлуке о Пред-
седнику општине Апатин и Општинском већу 
општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'' бр. 11/2008) а по захтеву Мрђеновић 
Петра из Апатина, Општинско веће општине 
Апатин на 30. седници одржаној дана,   24. но-
вембар 2017. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 352-116/2017-III
Дана, 24. новембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-44/2017-III
Дана, 24. новембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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I

Општина Апатин као уписани власник три 
посебна дела у листу непокретности бр. 6709 
к.о. Апатин,  и то посебног дела бр. 1, посеб-
ног дела бр. 2 и посебног дела бр.6 у стамбено- 
пословној згради у ул. Трг Николе Тесле бр. 11

(„ зграда блок 3“),  изграђеној на парце-
ли бр. 2299/1 к.о.Апатин , даје сагласност 
Мрђеновић Петру да изврши надзиђивање 
стана–надградњу на делу равног крова поме-
нуте  зграде     уколико  именовани  прикупи  
сагласност  више  од  половине осталих власни-
ка посебних делова у предметној згради.

II

Овај закључак објавити у ''Службеном ли-
сту општине Апатин''.

317.

На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст и 4/2014 и 
12/2016) и члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о 
Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин (“Службени лист оп-
штине Апатин“ број 11/2008) а у вези са чланом 
76. став 1. и 2. Закона и становању и одржавању 
зграда („Службени гласник РС,“ бр. 104/2016) 
Општинско веће општине Апатин на 29. сед-
ници одржаној дана, 17. новембра 2017. годи-
не доноси 

З А К Љ У Ч А К

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Одлуке о општим 
правилима кућног реда у стамбеним и стамбе-
но - пословним зградама на територији општи-
не Апатин.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 46-13/2017-III
Дана, 24. новембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.

Задужује се Одељење за стамбено - кому-
налну делатност, заштиту животне средине, 
урбанизам, грађевинске и имовинско-правне 
послове Општинске управе општине Апатин 
да у циљу доношења што квалитетније одлу-
ке наведене у претходном ставу, а која се тиче 
међусобних односа, права и обавеза стана-
ра у зградама, утврђени  предлог одлуке јавно 
објави на огласној табли и на званичној ин-
тернет презентацији општине Апатин како би 
грађани у року од 15 дана од дана истицања, 
на исти могли ставити евентуалне примедбе и 
сугестије. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-127/2017-III
Дана, 24. новембар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

зимске службе општине Апатин 
за 2017/2018 годину

Решење о разрешењу члана 
Управног одбора ПУ „Пчелица“ 
Апатин

Решења о именовању члана 
Управног одбора ПУ „Пчелица“ 
Апатин

Закључак о давању сагласности 
на Извештај о извршењу Одлуке 
о буџету општине Апатин за 
2017. годину, за период јануар-
септембар 2017. године

Закључак о давању сагласности на 
Оперативни плана зимске службе 
на јавним путевима у општини 
Апатин за 2017/2018 годину

Закључак о давању сагласности на 
Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације 
општине Апатин за 2018. годину

Закључак о давању сагласности на 
употребу   имена Апатин у називу 
продавнице ауто-делова „Ауто 
Апатин“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН 

Одлука о одобравању покретања 
поступка издавања у закуп 
пословних просторија у јавној 
својини општине Апатин и то:

- пословни простор у 
ул.Српских владара бр. 12 у 
Апатину
- пословни простор у 
ул.Николе Тесле бр. 21 у Апатину
- пословни простор у 
ул.Сомборски пут бр. 2А у 
Купусини
- пословни простор у 
ул.Светог Саве бр. 39 у Апатину

 Одлука  о одобравању власнику 
кафе бара „Код брице“,Јаковљевић 
Александру из Пригревице, 

392

393

398

398

399

399

400

400

400

401

401

402

СКУПШТИНА  
ОПШТИНЕ АПАТИН 

 
Одлукa о ближим условима 
и критеријумима за обуставу 
пружања     комуналних услуга

Одлука о радном времену 
угоститељских, трговинских и                       
занатских објеката на територији 
општине Апатин

Одлуке о измени Одлуке о 
именовању Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине 
Апатин

Решење о престанку функције 
Председника Скупштине 
општине Апатин

Решење о престанку функције 
Заменика Председника 
Скупштине општине Апатин

Решење  о избору Бирачког одбора 
за спровођење тајног гласања за 
избор Председника Скупштине 
општине Апатин и Заменика 
Председника Скупштине 
општине Апатин

Решење о избору Председника 
Скупштине општине Апатин

Решење о избору Заменика 
Председника Скупштине 
општине Апатин

Решење о престанку мандата 
одборника Зорана Игнаца

Решење о верификацији мандата 
одборника Жељка Декана

Решење о преносу јавне својине 
са Општине Апатин на Српску 
православну цркву ,Епархија 
Бачка, Црквена општина Апатин, 
а ради изградње цркве

Решење о отуђењу сувласничког 
удела у непокретности од 6/18 
дела у својини општине Апатин 
на Барјактаревић Виолету

Решење  о образовању Штаба 

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

403

404

404

404

405

405

405

406
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локација за постављање 
привременог објекта-летње баште 
на делу јавне површине улице 
Обилићева у Пригревици

Одлука о одобравању Остојић 
Љубану из Пригревице, локација 
за постављање привременог 
објекта-киоска за продају 
воћа и поврћа на делу јавне 
површине улице Апатинску пут у 
Пригревици

Закључак којим општина Апатин 
као уписани власник три посебна 
дела у листу непокретности 
бр.6709 к.о. Апатин даје сагласност 
Мрђеновић Петру да изврши 
надзиђивање стана-надградњу

Закључак о општим правилима 
кућног реда у стамбеним и стам-
бено - пословним зградама на 
територији општине Апатин.  
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IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu, 
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: 
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za 
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin. 

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