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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени 
гласник Републике Србије” број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 20 став 1 тачка 20 Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије”, број 129/07), члана 11. тачка 20. и члана 73. 
став 1 Статута општине Апатин (“Службени  лист општине Апатин”, број 10/2008 – пречишћен 
текст) и по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 320-00-3329/2019-09 од 9.5.2019. године, Скупштина општине 
Апатин, на својој 31. седници од 31. маја 2019. године, доноси

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ АПАТИН ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: Општина Апатин налази се на крајњем 
западу АП Војводине , односно у западној Бачкој, на 45º40΄ северне географске ширине и 18º59΄ 
источне географске дужине. Простире се на обали Дунава и територијално припада западнобачком 
округу,а чини је 5 насељених места , односно месних заједница: градско насеље Апатин и села, 
Пригревица,Сонта ,Свилојево и Купусина. На основу основу величине своје територије укупне 
површине од 380 км2 може се сврстати у групи средње великих покрајинских општина. Изузетно 
повољан географски положај близина државне границе са Мађарском и Р. Хрватском, директно 
наслањање на реку Дунав, која у Апатин улази на 1409,5 километру, а напушта га на 1367 километру, 
укупне дужине од 42 км чини општину Апатин посебно атрактивном. Природна богатства ( 
чувени Апатински рит) која поседује представља додатни потенцијал Општине. Многи привредни, 
туристички и рекреативни садржаји чине општину Апатин туристички атративном и лидером 
ловног туризма у АП Војводини а здавствено и спорског у регији и АП Војводини.

Природни услови и животна средина: Две основне геоморфолошке целине , на подручију 
простирења апатинске општине су лесна тераса ( обухвата северноисточне,средишње и југоисточне 
делове) и алувијалну раван( обухвата западни део). Бачка лесна тераса,својим западним делом,једино 
на простору данашњег Апатина избија на главни ток реке Дунав и у клинастој форми се завлачи у 
алувијалну раван. Лесна тераса обухвата 42% подручија апатинске општине (14,741 ха) и формирана 
је од барског преталоженог сувоземниг леса, просечне надморске висине 87 – 89 м. Алувијална 
раван, као други заступљени облик рељефа на подручију општине , представља инундациону раван 
реке Дунава. Простире се на 58% територије. Ширина алувијалне равни је неуједначена и нагнута 
је благо у правцу тока реке Дунав. Општина Апатин се налази у зони коју карактерише умерено 
континентална климаса четри годишња доба. Просечна температура креће се од монималних -1,8 ºC( 
током јануара месеца) до максималних 21,2 ºC, током јула месеца ( са годишњим просеком од 10,8ºC).  
Најниже регистрована температура имала је вредност од -25,6ºC, док је максималана температура 
достигла  40,2ºC. Најхладнији месец у години је јануар, а најтоплији је јул месец. Максимални степен 
инсолације је током месеца јула(294h–12 dana), минимална инсолација је током месеца децембра 
(52h–2 dana), док је на годишњем нивоу степен инсолације достигао 88 дана. У току године је чак 
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198 дана, када је у цирусима, кумулусима и стратокумулусима прекривено 2-8 /10 неба. За климу 
апатинске општине је карактаристична развијена ружа ветрова са особинама неуравнотежености. 
најприсутнији је северозападни ветар док се западни ветар мање осећа. Влажност ваздуха је на 
нивоу осредњости - током зимског периода је око 85%, а током лета 67%. Водени талог се у просеку 
креће од 550-650мм на годишњем нивоу.                                             

Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови: Према попису из 2011. год. на територији општине 
Апатина живи 28.929 становника (32.813 при попису 2002.) различите етничке припадности. У 
подручју града живи 17.411 становника  а у осталим насељима 11.518 становника. Из ових података 
види  се да је општина у периоду од непуне деценије изгубила 3.884 становника односно 11,837 
% у односу на 2002 годину. Укупан број домаћинстава на територији целе општине је 10.772. Од 
тога се у Апатину налази 6.402 домаћинства, у Сонти 1.648, у Пригревици 1.451, у Купусини 785 и 
Свилојево броји 486 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству је 3 члана, а најбројнија 
су домаћинства са 2 члана којих има 3.058. Густина насељености у општини Апатин је 76 становника 
на 1 km2.  

Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама    
                                 

Година 
пописа

Република 
Србија

Аутономна 
Покрајина 
Војводина

Западно- бачки 
округ

Општина 
Апатин

1991 7.576.837 2.032.406 221.152 34.438

2002 7.498.001 2.034.851 213.524 32.813

2011 7.186.862 1.931.809 188.087 28.929

Диверзификација руралне економије: Главни ослонац руралној економији није само интензивна 
примарна пољопривредна производња, већ широк спектар активности заснованих на неактивираним 
потенцијалима руралних подручја. Новим и/или већим улагањима у непољопривредне делатности 
које се обављају на газдинству, могу се обезбедити алтернативни извори прихода и већа економска 
снага газдинстава. Стање развијености и диверсификације руралне економије, као и примена концепта 
мултифункционалне пољопривреде, најбоље одсликава податак колико су на пољопривредним 
газдинствима заступљене тзв. друге профитабилне активности, које нису пољопривредне, а у вези 
су са газдинством. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., профитабилним активностима, 
које нису пољопривредне, а у вези су са газдинством, на подручју општине општине Апатин бави се 
5  пољопривредних газдинстава, што је јако мали % од укупног броја пољопривредних газдинстава 
у општини. Посматрано по појединим активностима примећује се: • Прерада  пољопривредних  
производа  а  пре  свега  меса,  воћа  и  поврћа  је  слабо  заступљена,  али  су  сви прерађивачи тржишно 
оријентисани. Најзаступљенија је прерада воћа и поврћа, следе газдинства која се баве прерадом млека 
и прерадом меса. Прерада примарних пољопривредних производа на пољопривредни газдинствима 
по традиционалним рецептурама, уз поштовање стандарда, у општини Апатин слабо заступљена. • 
Народна радиност (укључује израду ручних радова плетењем и везењем, израду сувенира и сл.). Ова 
делатност успешно се развија преко бројних удружења, чији је циљ очување старих заната. У Апатину 
је ова делатност развијена након успешно спроведеног пројекта „Традиција за будућност сеоски 
туризам преко границе“ који је Општина Апатин реализовала финансирањем ЕУ у прекограничној 
сарадњи Хрватска-Србија 2012/13. године. Један од резултата пројекта је и формирање Удружења 
„ЕкоРуралНет Апатин“. Чланице овог удружења учествују на домаћим и међународним сајмовима 
туризма где остварују користи повољније промоције и маркетинга. • Сеоски туризам. Општина 
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Апатин има бројне туристичке садржаје и 
потенцијале за развој туризма: река Дунав, 
наутички туризам, „Швапска кућа“ у Апатину, 
„Музеј колонизације“ у Пригревици. Међутим, 
сеоски туризам није значајније развијен 
иако постоји велики број знаменитости и 
природних добара које би могло искористити 
у сврху развоја руралног туризма. • Ловни  
туризам. Свако  село  у  општини  Апатин  
има  своје  ловачко  удружење, али  ипак  
ловни  туризам  није значајније развијен, иако 
постоје веома значајни природни потенцијали.
Ловачко удружење општине Апатин 
функционише са 4 друштава у свом саставу. 
У том делу посебно треба нагласити ЈВП 
„Горње Подунавље“ Нови Сад у чијем саставу 
се налази РЈ. „Шумарство и ловство“ која 
брине о ловиштима овог природног резервата. 
Ловиште се бави комерцијалним ловом на 
крупну дивљач. • Званични  подаци  статистике  
(Попис  пољопривреде 2012.)  указују  да  у  
општини  рибарство  није довољно  развијено, 
односно да не доноси високе додатне приходе 
пољопривредним газдинствима. На територији 
општине постојe 4 рибњакa, у Свилојеву и 
Сонти, површине око 550 ха. Најзаступљеније 
врсте рибе у производњи рибњака су шаран, и 
мање количине толстолобика, амура и сома.

Рурална инфраструктура: Природне 
предиспозиције општине Апатин посматране 
са просторног и физичко-географског 
становишта, указују да је Апатин  релативно  
повољног  саобраћајно-комуникативног и  
стратешког  положаја.  Геосаобраћајни  положај  
(река Дунав - Паневропски мултимодални 
коридор VII - међународни водни - пловни пут 
VI-b категорије, деоница граница Мађарске km 
1433+ 000 – Београд km 1166+0001), 
територијални положај општине у граничном 
појасу и повољне природне и хидролошке 
карактеристике, чине одличне претпоставке за 
реализацију стратешких поставки у области 
саобраћаја. Саобраћајни систем би требао и у 
наредном периоду представљати веома битан 
стратешки елемент како за Апатин  тако и за 
Западнобачки (ЗБ) округ. У периоду до 2020. 
године простор општине Апатин биће даље 
развијан у четири вида саобраћаја (путни/
друмски, железнички, и водни ) као и сваког од 
њих појединачно према јединственом 
концепту. Стратегија развоја саобраћаја у 
оквиру Просторног плана општине Апатин 

огледа се у реконструкцији и модернизацији 
путне инфраструктуре (изградњи и доградњи 
постојећих саобраћајних праваца, изградњи 
обилазнице), реконструкцијом и 
модернизацијом пруга у железничком 
саобраћају и у већој мери искоришћеност 
пловних путева. Поред тога, веома је важан и 
развој мреже бициклистичких стаза у 
насељеним местима и повезивање 
бициклистичким стазама до Града Сомбора и 
према Дунаву у Бездану. У грађевинском 
подручју градског насеља Апатин постоје две 
радне зоне и то: јужна радна зона Апатина са 
РТЦ и северна радна зона на Сомборском путу. 
Јужна радна зона је формирана у блоковима 
број 79, 80, 81, 82 и 91 као и планирани 
логистички центар са слободном зоном у 
блоковима 74, 75, 84, 85, 86, 87, 88 и 61. Имаће 
приоритну улогу у развоју општине Апатин. У 
планираном периоду задржавају се постојећи 
радни комплекси а на новом неизграђеном 
земљишту се стварају могућности за велике 
индустријске комплексе као што је и фабрика 
“FLASHSRB” доо, нова фабрика текстила која је 
2015. почела са радом у оквиру СЗ «Апатин». 
Северна радна зона које убухвата блокове 1 и 
99 и чије језго чине затечени радни комплекси, 
производња грађевинског материјала 
предузећа “SaintGobain”, комплекс бензинске 
станице, ГМРС а резервисан је и простор за 
нове садржаје пре свега малу привреду. У 
северозападном делу насеља је комплекс 
бродоградилишта, са добрим положајем у 
односу на насеље и правац дувања доминантних 
ветрова. У оквиру градског ткива највећи 
корисник је «Апатинска пивара» која обухвата 
блок 52. У ванграђевинском подручју града 
Апатина су постојеће радне зоне: -  радна  зона  
“Апос”  на  излазу  из  насеља  Апатин  према  
Бањи  “Јунаковић”  поред  региналног  пута  
укупне површине 6,29 ha; - радне зоне поред 
локалног пута за “Велики Салаш”, машински 
парк и радионица  ПП Јединства Апатин 
укупне површине 13,69 ha и 3,84 ha. Постојећи 
радни  комплекси не  задовољавају ни  садашње 
потребе, а  још  мање  будуће, па  ће  бити  
нужно формирати нове радне зоне и комплексе. 
У сеоским насељима општине Апатин ван 
грађевинског подручја планирају се укупно пет 
радних зона укупне површине 114,98 ha. 
Постојеће радне зоне и радни комплекси у 
сеоским насељима односе се пре свега на 
комплексе великих пољопривредних предузећа 
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која већином и данас егзистирају у промењеном 
власништву: “Јединство” ДОО Апатин, “Млади 
Борац” Сонта, “Лучић-Пригревица”, итд. У 
грађевинском подручју сеоских насеља 
општине Апатин постојеће радне зоне и радни 
комплекси обухватају површину 180,98 ha. У 
ванграђевинском подручју сеоских насеља 
укупна површина радних зона и радних 
комплекса обухвата површину 95,58 ha. За 
радну зону у Купусини постоји урађена 
пројектно-техничка документација и та зона је 
делимично комунално опремљена (струја, 
вода, гас, пут). За остале радне зоне које се 
планирају потребно је донети одговарајуће 
планове и израдити пројектно-техничку 
документацију. У општини Апатин делатност 
снабдевања насеља водом обављају ЈКП “Наш 
Дом” из Апатина и локални водоводи под 
ингеренцијом МЗ Сонта и МЗ Купусина. ЈКП 
“Наш Дом” преузима улогу снабдевања водом 
свих насеља  у општини тако да су на водоводни 
систем поред насеља Апатин прикључени и 
насеља Пригревица и Свилојево. Велики 
привредни субјекти (Апатинска пивара, 
Хладњача, фабрика FLASH) имају своја 
изворишта за технолошке потребе док 
санитарну воду користе из градског водовода. 
Водоснабдевање се врши са изворишта које се 
налази у брањеној зони од високих вода Дунава 
у непосредној близини бродоградилишта 
(подземне воде се захватају са четири бушена 
бунара, просечна експлоатација подземних 
вода са овог изворишта је око Q=130l/s). Како 
квалитет подземних вода не задовољава 
нормативе воде за пиће (повећан садржај 
гвожђа и нитрата), те се директно на изворишту 
врши прерада односно поправак квалитета 
воде у новом постројењу за припрему воде за 
пиће. Већи привредни субјекти (пивара и 
хладњача) имају своја изворишта за технолошке 
потребе, док санитарну воду користе из 
градског водовода. У МЗ Сонта организовано 
снабдевање насеља водом се обавља 
експлоатацојим три бунара на постојећем 
изворишту у источном делу насеља. Сирова 
вода се прерађује у властитом Погону за 
производњу и деферизацију воде,  по систему: 
бунар - сабирни резервоар (100 м3) - фабрика 
за третман воде - погон за производњу течног 
натријум хипохлорита - висински резервоар 
водоторањ (500 м3) - водоводна   дистрибутивна  
мрежа. Постојећа фабрика воде и висински 
резервоар се налазе на парцели 5603/1 КО 

Сонта. У МЗ Купусина организовано 
снабдевање насеља водом се обавља 
експлоатацојим три бунара на постојећем 
изворишту просечне експлоатације око Q=47 
l/s. У насељу Купусина планирано је формирање 
изворишта јужно од насеља. Студијом из  1987.  
године је  доказано да  је  могуће обезбедити 
довољну количину воде  за  сва  насеља општине 
на локацији која је удаљена око 1200 м, узводно 
од постојећег водозахвата. Снабдевање насеља 
је тренутно задовољавајуће, како за потребе 
становника водом за пиће, тако и за остале 
потрошаче, било да су прикључени на систем 
ЈКП Наш дом или на сеоске системе у Сонти и 
Купусини. Изградњом новог постројења за 
припрему воде и заменом азбестних цеви у 
насељима Апатин и Пригревица знатно је 
побољшан квалитет пијаће воде. 
Дистрибутивна мрежа је задовољавајуће 
развијености, са могућношћу проширења до 
нових потрошача. Концепција снабдевања 
насеља водом заснована је на развоју 
регионалних система, као најповољнијих са 
аспекта експлоатационих трошкова и аспекта 
обезбеђења сигурне и квалитетне дистрибуције. 
Основу развоја будућих регионалних система 
за снабдевање водом чине заштићена 
изворишта подземних и површинских вода. 
Принцип је да се до рационалних и еколошки 
прихватљивих граница искористе локална 
изворишта подземних и површинских вода, а 
да се тек након тога регионалним системима 
допрема само недостајућа вода што значи да 
сва локална изворишта у насељеним местима и 
даље остају у функцији и после изградње 
регионалних система водоснабдевања. По 
важећим Плановима, Планом генералне 
регулације Апатина и Просторним планом 
општине Апатин који су усвојени 2016. године 
односно 2013. године, предвиђено је одвођење 
отпадних вода у централни пречистач 
отпадних вода који је предвиђен у 
урбанистичком блоку 90 у Апатину, поред 
постојећег пречистача «Апатинске пиваре» 
тако да ће канализациони системи свих 
насељених места и Бање «Јунаковић» бити 
прикључени на јединствени пречистач 
отпадних вода. Анализом трошкова у даљем 
планирању треба предвидети могућност 
изградње засебних система у насељу Сонта и 
Купусина због удаљености ова два насеља од 
планираног пречистача односно оправданост 
прикључења истих на централни ППОВ. У 
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Апатину постоји изграђена зацевљена 
атмосферска канализација у скоро свим 
улицама. Међутим, при великим падавинама 
долази до плављења најнижих делова града, јер 
изграђена канализација нема довољан 
капацитет да прими сву количину воде која се 
створи за време пљускова. Стога је неопходно у 
наредном периоду преиспитати капацитет 
изграђене мреже и то снимањем изведеног 
стања и израдом генералног пројекта за цео 
град, те у складу са истим урадити 
реконструкцију, санацију и повећање 
капацитета постојеће атмосферске 
канализације. У деловима града где постоје 
отворени канали потребно је изградити 
зацевљену канализацију за прихват оборинских 
вода, а у складу са претходно урађеним 
генералним пројектом одводње. У насељеним 
местима општине Апатин (Пригревица, Сонта, 
Свилојево и Купусина) атмосферске воде се 
прихватају отвореним каналима. При већим 
падавинама појављује се проблем у 
функционисању овакве мреже. Потребно је 
израдити идејне пројекте за одводњу воде са 
целог простора сваког насељеног места са 
дефинисањем реципијената, те у складу са 
истим извршити сукцесивну реконструкцију 
постојећих канала. Такође у насељеним 
местима потребно је у зони ужег центра насеља 
изградити зацевљену одводну мрежу. На 
простору општине Апатин изграђен је 
разводни гасовод високог притиска РГ 04-15 
Сомбор Апатин и комплекс ГМРС “Апатин” за 
снабдевање целе општине Апатин природним 
гасом. Извршена је гасификација свих 
насељених места у општини Апатин, а једино у 
насељу Купусина ДГМ није пуштена у рад. 
Укупна дужина дистрибутивне мреже је 260 км 
од тога је 40 км средњег притиска, а 220 км 
ниског притиска. Укупан број потрошача гаса у 
општини Апатин је око 800. Већи потрошачи 
гаса су “Рапид”, “Апатинска пивара”, “Сушара”, 
Бања “Јунаковић”, предшколска установа 
“Пчелица”, нова фабрика “FLASH SRB” doo у 
Слободној зони “Апатин” и потенцијално нови 
привредни субјекти који ће радити у слободној 
зони. Кроз насеље Апатин пролази оптички 
кабл Сомбор-Апатин-Сонта, магистралног 
значаја. Спојни пут је реализован преко РР 
везе Сомбор-Апатин, а део преко дигиталног 
система преноса по оптичком каблу. Планиране 
су оптичке кабловске везе од Богојева, преко 
територије општине Апатин, према Оџацима, 

Врбасу и Сомбору. За квалитетно одвијање 
електронског саобраћаја на подручју општине 
потребно је изградити квалитетене спојене 
путеве оптичким кабловским везама уз све 
главне и локалне путне правце. 
Телекомуникациона мрежа је подземна, а само 
малим делом надземна на дрвеним стубовима. 
У свим насељеним местима општине Апатин 
све телефонске централе су дигитализоване са 
довољним прикључним капацитетима, систем 
је модуларан са могућношћу повећања 
капацитета за ADSL интернет тако да су 
тренутни капацитети задовољавајући. 
Обзиром на проблеме због непотпуног 
обухвата организованог сакупљања отпада и 
неадекватног одлагања, општина Апатин се 
укључила у реализацију принципа Националне 
стратегије управљања комуналним отпадом и 
у складу са тим, Град Сомбор као носилац, и 
општина Апатин заједно са општинама Кула, 
Оџаци и Бач потписале су ‘Споразум о 
формирању региона за управљање комуналним 
отпадом’ и на основу Студије о просторном 
размештају депонија на територији Војводине 
одредиле постојећу депонију Града Сомбора 
(која се налази на локацији ‘Ранчево’) за 
регионалну депонију. Изградња регионалне 
депоније је од интереса и за становнике 
општина у окружењу, те ће се на тај начин 
успоставити потребан и примерен европским 
стандардима, регионални карактер депоније. 
Тренутна ситуација у општини Апатин је таква 
да се врло мала количина чврстог отпада 
прикупи од становништва и привредних 
субјеката и адекватно збрине и  рециклира. 
Неколико оператера на територији општине 
Апатин имају дозволе за сакупљање/транспорт 
неопасног отпада (један оператер и за 
складиштење и третман) у складу са Законом о 
управљању отпадом и где се одређене количине 
углавном амбалажног отпада и отпада од 
метала даље рециклирају. Велика већина 
несепарисаног отпада се одвози из насеља 
Апатин и Пригревица на привремену депонију 
у блоку 92, а насеља Свилојево, Сонта и 
Купусина имају своје привремене депоније 
(сметлишта) где одвозе прикупљени отпад. Не 
врши се мерење нити евидентирање истог.                                                     
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Планиране радне зоне ван грађевинских подручја насеља                                                    .

Ред. 
број КО број зона Површина у ha Општина Апатин

1. Купусина 1 33,89 
2. Пригревица 2 24,61
3. Свилојево 2 56,48

Свега 5 114,98

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно земљиште: Према статистичким подацима РЗС за општине и регионе, укупно 
пољопривредно земљиште општине Апатин је 24.754 хектара, од чега су оранице и баште укупно 
21.510 хектара (жита 12.818 ха, шећерна репа 1.200 ха), индустријско биље 3.883 ха, крмно биље 471 
ха, поврће 225 ха, воће 110 ха, виногради 141 ха, ливаде и пашњаци на 1.874 ха, трстици 634 ха и 
остало 39 ха.                                                    .
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Вишегодишњи засади: Ово поглавље 
обухвата анализу стања у области воћарства и 
повртарства општине Апатин. Као и код сродних 
области, издваја се неколико проблема, који 
истовремено постављају и захтеве и изазове 
за будуће активности. Пре свега, евидентан је 
недостатак организованости на свим нивоима, 
од индивидуалних произвођача, па до државних 
органа. Ова чињеница лежи у корену многих 
других потешкоћа, јер отежава комуникацију 
и умногоме спречава имплементацију 
стратешког приступа у решавању практичних 
проблема, попут формирања цена јабука или 
недостатка радне снаге. Још једну потешкоћу, 
која није специфична само за област воћарства 
и повртарства, чине недовољни капацитети 
и стручност у писању пројеката за домаће 
и ЕУ фондове. Ово ускраћује произвођаче 
за средства, која се могу употребити да 
би се ухватило у коштац са проблемима 
финансирања повећања површине под 
воћњацима и оптимирања гајења воћа, 
односно поврћа. Виноградарство, које је имало 
дуге традиције, па готово замрло, поново 
оживљава и површине се шире, како под 
аутохтоним, тако и новим сортама грожђа. 
Као што је наведено, један од основних 
проблема у области воћарства и повртарства је 
недостатак организованости на свим нивоима. 
Плантажно воћарство је постало пракса, а 
барем када је реч о јабукама, значајне количине 
се већ извозе. Истим путем могло би да крене и 
неко друго воће, на бази искустава са јабукама. 
Појављују се и веће површине поврћа које се 
интензивно гаји. Будућност сектора воћарства 
и повртарства треба засновати и на увођењу 
нових производа, односно сорти, стручним 
знањима и квалитетној радној снази, али и 
подршци повезивању воћара и повртара, те 
повољним условима финансирања уласка у 
нове производе и нове фазе прераде примарних 
производа. Потребно је мобилисати 
воћаре и повртаре, додатно их обучавати 
и оспособљавати за улазак у конкуренцију 
на глобалном тржишту, користити шансе у 
виду средстава из домаћих и ЕУ фондова, 
оспособљавати и подстицати способне 
менаџере, затим инвестирати у наводњавање 
и противградну мрежу, повећавати складишне 
капацитета (посебно хладњаче) и неговати 
рурални туризам.                                                     .
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Сточни фонд: Сточарство у општини 
Апатин има дугу традицију. Оно као сектор 
пољопривреде бележи дуг период стагнације, 
а чињенице које су узроковале такво стање 
и даље стоје. То су у првом реду недостатак 
одговарајуће стратегије развоја сточарства 
на нивоу Републике Србије, а без осмишљене 
стратегије не може се решавати проблеме ни 
на микро нивоу. Пропаст великих домаћих 
произвођача, односно прерађивача меса, као 
и кризу у којој се налазе произвођачи млека 
и млечних производа. Све скупља сточна 
храна, као и увођење стандарда на које су још 
недовољно припремљени домаћи сточари 
додатно усложњавају ситуацију. Основни 
проблеми сточарства у општини Апатин уско 
су повезани са наведеним развојем догађаја, 
пре свега са чињеницом да је нестао један 
велики комплекс прехрамбене индустрије, 29. 
Новембар из Суботице и Панонка из Сомбора, 
који су у општини Апатин представљали 
купце за велики број сточара, у првом реду 
произвођача свиња и јунади. Ситуацију 
донекле ублажава чињеница да Сомборска 
млекара и приватна млекара “Прерадовић” и 
даље представљају значајне прерађиваче млека 
које се производи у околини, тако да узгој крава 
и број крава музара на неки начин стабилизује 
ситуацију у говедарству. Производња оваца је 
на релативно ниском нивоу, имајући у виду нека 
ранија времена, када су не само месо и млеко, 
већ и вуна и кожа имали значајна тржишта 
у самој општини Апатин, односно Србији. 
Неорганизованост домаћих произвођача и 
њихова неповезаност чини их лаким „жртвама“ 
конкуренције са стране. Пошто је производња 
још увек углавном уситњена, то додатно 
слаби њену конкурентност на тржишту, а не 
треба занемарити ни одређено технолошко 
заостајање за сточарском производњом у 
Европској унији. Ту се у првом реду мисли 
на то да треба развијати производњу меса 
из слободног држања, тзв. “FREE RANGE”. 
Када је реч о производњи млека, на подручју 
општине Апатин производи се релативно мала 
количина, а која се углавном дистрибуира 
млекари у Сомбору и приватној млекари 
„Прерадовић” у Свилојеву.                 

Механизација, опрема и објекти: Стање 
пољопривредне механизације за обраду 
пољопривредног земљишта према попису 
из 2012. године је следеће: укупан број 

пољопривредних машина је 6.949, од тога 
трактора 335, комбајна 112, берача за кукуруз 
211, плугова 1.186, тањирача 701, дрљача 400, 
сетвоспремача 513, ротофрезе 98, растурачи 
минералног ђубрива 557, растурача стајњака 
69, сејалице 639, прскалице 641, косачице 179, 
приколице 1.334 и остало 421.                                                    

Радна снага: Када је у питању образовни 
ниво становништва, Апатин има већи удео 
становништва са средњом стручном спремом 
а мањи са вишом и високом стручном спремом 
у односу на Србију. Истовремено, значајно је 
напоменути да је број становника са средњом 
а нарочито са високом школом порастао 
између два пописа. Највећи раст бележи се у 
категорији високо образованих, са 909 на 1.386 
високо образованих становника, односно а 
3,24% на 5,52%.                            
                                           
Структура пољопривредних газдинстава: На 
територији општине Апатин регистровано 
је укупно 1.711 пољопривредних газдистава, 
од тога 1.702 физичка лица и 9 газдинстава 
правна лица.                                              

Структура пољопривредних газдинстава                                                    

Величина 
регистрованог 

пљопривредног 
газдинства (РПГ) 

ха

Број 
РПГ

Величина 
РПГ у 

односу на 
укупан број 

%

до 5 1333 77,62
од 5 до 20 282 16,48

од 20 до100 86 5,03
преко 100 15 0,88

Укупно 1716 100

Производња пољопривредних производа: Од 
укуно рсположивог земљишта, расположиве 
пољопривредне површине чине 24.754ха при 
чему су житарице као клучне културе гаје на 
12.818 ха, а индустријско биље на 3.883 ха. 
У структури засејаних површина ораница 
и башта, жита учествују доминатно са 59%, 
индустријско биље са 18%, крмно биље 
0,02%. Кукуруз и пшеница су најзаступљеније 
културе и њихов удео у житним површинама 
износи преко 95%( појединачно кукуруз са 
око 52%, пшеница 41%), следе јечам 624 ха, 
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раж 65 ха, овас 61 ха и остало 82 ха. Укупна 
годишња призводња кукуруза на подручју 
општине Апатин је на нивоу од око 45.000 тона, 
а пшенице око 23.000 тона (узети су просечни 
приноси 2010-2014.).Када је реч о површинама 
под индустријским биљем доминира шећерна 
репа, соја и сунцокрет. Егзактнијим подаци 
о актуелном стању су следећи: према попису 
пољопривреде из 2012. године, у општини 
Апатин се гаји 37.036 грла стоке, од чега 1.646 
говеда (од тога 444 краве), 9.700 свиња, (885 
крмача) 2.157 оваца, (1.477 за приплод), 903 
козе (424 за приплод). Процена је да заједно 
са магарцима, коњима и другом непописаном 
стоком то представља ниво од цца. 57.000 грла 
разне стоке и живине. Када је реч о производњи 
млека, на подручју општине Апатин производи 
се релативно мала количина, а која се углавном 
дистрибуира млекари у Сомбору и приватној 
млекари „Прерадовић” у Свилојеву. На подручју 
општине Апатин под воћњацима се налази 
укупно 110 ха. Водећи производ воћарства 
у општини Апатин су јабуке, просечним 
приносом од 24,4 кг по стаблу. Поврће се гаји 
на укупно 225 ха (попис пољопривреде 2012), 
и то по следећем распореду: парадајз на 14 ха, 
купус и кељ на 17 ха, паприка на 47 ха, црни 
и бели лук на 37 ха и остало на 110 ха. Што 
се тиче производа као што су прерађевине од 
млека и меса, према оцени пољопривредних 
произвођача, тржиште за пласман ових 
производа није довољно развијено, а нема 
ни организоване производње и пласмана 
ових производа преко задруга. Свако од 
пољопривредних произвођача самостално 
проналази своје канале пласмана и најчешће 
се продаје познатим физичким лицима, на 
пијацама, ресторанима, трговинским радњама 
и слично. 

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника: Процес транзиције 
друштвеног у приватни капитал утицао је и 
на задругарство. Тако данас на територији 
општине Апатин функционише само једна, 
Задруга „Свилојево“ у селу Свилојево са 
преко 90% пољопривредних домаћинстава је 
удружено. Ова задруга је била дуго редак пример 
добре праксе у области задругарства у Србији, 
у којој је проценат правих задругара је низак 
(око 2%) док се већина удружује ради лакше 
набавке репроматеријала. Поред ове задруге 
на територији општине Апатин функционише 

и 10 пољопривредних предузећа. Што се 
услова за рад тиче, задруге користе сопствене 
просторије које су у веома лошем стању, а 
механизација је застарела (просечна старост 12 
година). Боље услове имају приватне задруге, 
али оне се не баве обрађивањем земљишта већ 
пре свега уговарањем производње. Оформљено 
је и делује Удружење пољопривредника 
у Пригревици и у Свилојеву. Осим њих, 
једно од значајнијих активних удружења из 
пољопривредне области је Удружење пчелара 
из Апатина. У Апатину је регистрован и 
Кластер пољопривредника као и Удружење 
„ЕкоРуралНет Апатин“. Претежна делатност 
ових кластера је очување и развој сеоских 
газдинстава, едукација и подршка производњи 
здраве хране. На територији Општине успешно 
је оформљен један ЛАГ (Локална Акциона 
Група) под називом Дунавски бисер. ЛАГ је 
формиран по европским стандардима. Једнан 
од разлога за оснивање ЛАГ-а је привлачење 
финансијских средстава из евроспких ИПАРД 
и других фондова намењених руралном развоју. 
Основни циљеви ЛАГ-а јесу развој руалног 
подручја ЛАГ-а, посебно у области привреде, 
пољопривреде, инфраструктуре, туризма, 
информисања, образовања, здравства, куотуре, 
спорта, заштите животное средине, као и у 
свим дугим областима од значаја за становнике 
подручја ЛАГ-а. Један од значајнихјих циљева 
је и анимирање и мобилисање ресуса у циљу 
унапређења квалитета живота локаног 
становништва. Лаг функционише по начелима 
LEADER програма.                                                   

Трансфер знања и информација: Корисници 
често информације прихватају са резервом 
и ретко се усуђују да инвестирају сопствена 
средства у стицање нових знања и вештина. 
Несигурности корисника доприноси и то што 
трансфер знања који се врши у сврхе промоције 
нових производа и технологија, путем медија 
и на друге начине, може бити необјективан и 
усмерен превасходно на профит преносиоца. 
Нове технологије брже и ефикасније се 
прихватају од стране већих пољопривредних 
газдинстава. Генерално посматрано, између 
различитих делова аграрног сектора нема 
битних разлика у позицијама за стицање знања, 
изузев што сложенији видови производње 
захтевају већи обим информација о модерним 
технологијама. Локална самоуправа у сарадњи 
са институцијама у пољопривреди, научним 
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институцијама (институти и факултети), развојним регионалним агенцијама и другим релевантним 
чиниоцима руралног развоја и пољопривреде, доприноси бољој имформисаности и трансферу 
стручних знања крајњим корисницима. Информисаност се спроводи путем јавног информисања 
о актуелностима у пољопривреди и селу (локалне ТВ, емисије и наступи пољопривредних и других 
стручних лица) и путем организованих скупова са мештанима.               

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања
 

Редни 
број

Назив 
мере

Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД)

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД)

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%)

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

   
Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 
текућу годину 
без пренетих 
обавеза (у 
РСД)

Износ 
постицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у РСД)

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%)

Максимални 
износ 
подршке по 
кориснику 
(ако је 
дефинисан) 
(РСД)

Пренете 
обавезе

1 Кредитна подршка 100.2 1.000.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00

УКУПНО 1.000.000,00
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Табела 3. Мере руралног развоја

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД)

Износ 
подстицаја 

по кориснику 
(%) (нпр. 30%, 

50%, 80%)

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

Пренете 
обавезе

1

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 

газдинстава

101 7.000.000,00 70 150.000,00 0,00

УКУПНО 7.000.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД)

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД)

Износ 
подстицаја 

по кориснику 
(%) (нпр. 30%, 

50%, 80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО

Табела 5.  Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
                  подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у РСД)

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД)

Износ 
подстицаја 

по кориснику 
(%) (нпр. 30%, 

50%, 80%)

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД)

Пренете 
обавезе

УКУПНО
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

8.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања 0,00
Планирана средства за кредитну подршку 1.000.000,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 7.000.000,00
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног 
развоја 

0,00

Пренете обавезе 0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: физичка лица – носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. - Стабилност 
дохотка пољопривредних газдинстава; - Повећање производње;  - Побољшање продуктивности 
и квалитета производа;  - Смањење трошкова производње;  - Унапређење техничко - технолошке 
опремљености;  - Одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине;  - Раст конкурентности 
уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта.                                                  

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: вршиће се организовањем трибина (инфо 
дана), путем локалних медија, обајвљивањем јавних конкурса и путем СМС сервера базе потадтака 
пољопривредника Општине Апатин.                                                    .

Мониторинг и евалуација: Вршиће радна тела и органи који ће бити именовани од стране 
Општинске управе Општине Апатин.                                                    .

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка                                                    .

2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, 
јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на кредитну подршку. Кредитна 
подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. Пољопривреда 
је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке године, било да се 
ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове засаде, основно стадо, 
наводњавање, прераду и остале инвестиције. Констатни извори финансирања су не само предуслов 
за повећање производње, већ и за одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако комерцијално 
пољопривредно газдинство које жели да успешно послује, пољопривредни кредит види као 
могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. Међутим, тренутно банке не препознају 
мала и средња газдинства, која доминирају на територији општине, као озбиљне клијенте, већ 
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као клијенте са већим степеном ризика. Ово 
произилази, пре свега, из чињенице да се 
већи део прихода газдинства не одвија преко 
рачуна. Поред високих каматних стопа јавља 
се и неусклађеност рокова отплате са роковима 
прилива средстава на пољопривредним 
газдинствима и неусклађеност грејс периода 
са врстом производње, односно инвестицијом. 
Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита 
- хипотеке на објектима у руралним подручјима 
су често неприхватљиво обезбеђење. Ова 
мера је у складу са националном и локалном 
аграрном политиком, односно Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014. 
- 2024. године. Кредитна подршка путем 
суфинансирања камате за пољопривредне 
кредите представља меру којом се стварају 
повољнији економски услови за обезбеђење 
неопходних инпута за постојећу производњу и 
за инвестиционе активности за започињање и 
унапређење пољопривредне производње.                                                                                              

2.1.2. Циљеви мере: Позитиван утицај 
на стабилност дохотка пољопривредних 
газдинстава и раст конкурентности уз 
прилагођавање захтевима тржишта, повећање 
дохотка на пољопривредним газдинствима 
су општи циљеви ове мере, а модернизација 
производње и унапређивање квалитета 
производа са могућношћу укључивања у 
шеме квалитета (заштита географских ознака 
итд.), повећање површине под засадима и 
другим културама, повећање сточног фонда, 
представљају  специфичне циљеве.                                                    

2.1.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није при
менљиво.                                                    .
                                                  
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници 
мере су: физичка лица – носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинстава која су уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава.                                                    

2.1.5. Економска одрживост: Економску 
одрживост улагања кроз одређену форму 
бизнис плана или пројекта подносилац захтева 
ће достављати банци у зависности од износа 
кредита и пословне политике саме банке. Избор 
пословне банке извршиће се по окончању 
јавног позива банкама.                                                    .
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2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој мери су:  
-пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 
-пребивалиште и производња на територији Општине Апатин; -испуњење доспелих обавеза по 
раније одобреним захтевима финансираним из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Општине Апатин;                                                     .

2.1.7. Специфични критеријуми: Прихватљиви корисници по овој мери су регистрована 
пољопривредна газдинстава која су закључила уговор о кредиту са пословном банком од 01.04.2019. 
године, а најкасније до 15.12.2019. године. Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства могу да остваре право на суфинансирање камате када је намена кредита следећа: набавка 
oбртних средстава за пољопривредну производњу (набавка репроматеријала за пољопривредну 
производњу).    

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:        

Шифра инвестиције Назив инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције:                       
  

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови

1 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 
средства одобравају по редоследу пријема захтева, до утрошка средстава. 

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи  до 100% за камату и/или накнаду на 
одобрене кредит.                                     

2.1.11. Индикатори/показатељи:                          

Редни 
број Назив показатеља Да/Не Бодови

1 Укупан број поднетих захтева

2 Број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом 

3 Укупан износ ангажованих средстава пословне банке

2.1.12. Административна процедура: Суфинансирање камата за пољопривредне кредите спроводи 
се путем конкурса за остваривање права на кредитну подршку који расписује Начелник Општинске 
управе Општине Апатин на основу утврђених критеријума. Конкурсом ће се дефинисати 
прихватљиви трошкови, потребна документација и сви специфични услови који  нису дати у 
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Програму. Суфинансирање камате вршиће 
се искључиво за наменске кредите. Једна 
кредитна линија може се односити на више 
дефинисаних намена, а један корисник може 
поднети само један захтев за суфинансирање 
камата за пољопривредни кредит до 
утврђеног лимита кредита.  Потенцијални 
корисник кредита подноси Комисији за 
доделу средстава за суфинансирање камата на 
територији Општине Апатин захтев за давање 
Сагласности за финансирање камате. Након 
добијања сагласности Комисије Корисник 
доставља пословној банци или развојном 
фонду Сагласност и потребну документацију 
(коју прописује банка) ради одобравања 
кредита и закључења  уговора о кредитирању. 
Средства ће се одобравати корисницима који 
испуњавају услове, редом на основу поднетих 
комплетних-прихватљивих захтева до 
утрошка расположивих средстава а најкасније 
до 15.12.2019. године. Начин реализације 
одобрених средстава за суфинансирање 
камата за пољопривредне кредите и обавезе 
корисника прецизираће се уговором.                                         
                   
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинста
ва                                                    .

2.2.1. Образложење: Основне карактеристике 
пољопривредног сектора на територији 
Општине Апатин су мала пољопривредна 
газдинства и неповољна структура 
пољопривредних газдинстава, односно 
уситњеност поседа, мали број грла стоке 
на породичним фармама, неадекватни 
производни и смештајни објекти, недовољна 
примена савремених технологија производње 
и увођење новог сортимента. Недовољна 
понуда пољопривредних производа 
одговарајућег квалитета и стандарда за 
локално и регионално тржиште и ниска 
продуктивност због техничко-технолошке 
опремљености газдинстава, чине апатински 
пољопривредни производ недовањно 
конкурентим. Пољопривредна газдинства 
нису у могућности да сама обезбеде довољно 
средстава за модернизацију производње, због 
неповољног економског и социјалног стања.  
Модернизацијом пољопривредних газдинстава 
у производном и технолошком смислу, могуће 
је побољшати економске аспекте и створити 
услове за испуњење захтева у области 

еколошког одржавања природних ресурса, 
заштите и добробити животиња и безбедности 
хране. Ова мера је у складу са националном 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 
2014. - 2024.                                                      .

2.2.2. Циљеви мере: -Стабилност дохотка 
пољопривредних газдинстава; -Повећање 
производње;  -Побољшање продуктивности 
и квалитета производа; -Смањење 
трошкова производње; -Унапређење 
техничко - технолошке опремљености;  
-Одрживо управљање ресурсима и заштите 
животне средине; -Раст конкурентности 
уз прилагођавање захтевима домаћег и 
иностраног тржишта.                          
                                             
2.2.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Није при
менљиво.                                                 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници 
мере су физичка лица – носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинстава.                                           

2.2.5. Економска одрживост: Набавка грла, 
машина, оруђа, опреме и др. допнинеће већој 
економској одрживости пољопривредних 
газдинстава на територији наше Општине.                                                    

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: 
-пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, 
са активним статусом; -пребивалиште и 
производња на територији Општине Апатин; 
-потписана изјавa да не постоји захтев за исто 
улагање у јавним фондовима;  -испуњење 
доспелих обавеза по раније одобреним 
захтевима финансираним из средстава 
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој Општине Апатин.                                                    

2.2.7. Специфични критеријуми: 
Сектор-Млеко -Повећање ефикасности, 
конкурентности и одрживости производње 
млека путем циљаних инвестиција на малим и 
средњим газдинствима;  Сектор - Пчеларство   
-Повећање производње пчеларских производа;  
-Повећање прихода у домаћинствима која се 
баве пчеларском производњом;  -Повећање 
степена запослености у сектору;  - Достизање 
стандарда у области заштите животне средине.
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2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:          

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције Да/

Не Бодови

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: 
говеда, оваца и коза

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта

101.1.12 Машине за сетву

101.1.13 Машине за заштиту биља

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 
укључујући све елементе, материјале и инсталације

101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу 
конзумних јаја

101.3.2 Набавка опреме за сортирање, паковање и чување 
конзумних јаја

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 
друштава 

2.2.9. Критеријуми селекције:                                          

Редни број Тип критеријума за избор Да/
Не Бодови

1 Критеријуми селекције биће дефинисани јавним позивом. 

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за све наведене мере је 70%                                 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                            

Редни
 број Назив показатеља

1 Укупан број поднетих захтева
2 Број набављених грла 
3 Укупан број набављених оруђа, опреме, машина и др.
4 Укупан број набављених кошница и пчелињих друштава
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2.2.12. Административна процедура:  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава реализоваће се  путем конкурса који расписује Начелник Општинске управе Општине 
Апатин на основу утврђених критеријума. Конкурс ће се објавити  путем електронских медија и 
биће отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.12.2019. године. Конкурсом ће се дефинисати 
прихватљиви трошкови, потребна документација и сви специфични услови који  нису дати у 
Програму. Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисији за доделу средстава 
за суфинансирање инвестиција у сточарству и пчеларству на територији Општине Апатин. Детаљне 
административне провере се спроводе ради утврђивања да ли је захтев потпун, благовремен и да 
ли су услови за одобравање захтева испуњени. У току трајања конкурса, моћи ће да се поднесе један 
захтев за коришћење подстицајних средстава за највише једну инвестицију у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава  и то у оквиру једног сектора.   У току административне контроле 
Комисија, задржава право да испитивањем тржишта утврди референтне цене које ће представљати 
основицу за обрачун подстицаја.  Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава 
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних  газдинстава доноси  Начелник Општинске 
управе. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих 
комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава. Након реализације 
инвестиције вршиће се теренски обилазак газдинстава корисника. Начин реализације одобрених 
подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.                                                      .

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, 
опис показатеља

Извор 
податка и 

година
ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина рзс*

Регион Бачка рзс*

Област Западна-бачка рзс*

Град или општина Апатин рзс*

Површина 380 km2 рзс*

Број насеља 5 рзс*

Број катастарских општина 5 рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 
(ПОУРП) -

Демографски показатељи

Број становника 28.929 рзс**

Број домаћинстава 10.772 рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²) 76

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -11,837 рзс**
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  - у руралним подручјима АП/ЈЛС не постоји 
податак рзс**

Становништво млађе од 15 година (%) 13,28 рзс**
Становништво старије од 65 година (%) 17,97 рзс**

Просечна старост 44 рзс*

Индекс старења 157,1 рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем (%) 14,05 рзс*

Основно образовање (%) 23,95 рзс*
Средње образовање (%) 44,92 рзс*

Више и високо образовање (%) 6,92 рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 
(%) - Процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 
класа

лесне терасе 
алувијали Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено 
континентална Интерни

Просечна количина падавина (mm) 550-650  mm Интерни
Средња годишња температура (оС) 10,8 ºC Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Дунав; 
Канал ДТД; 
Стари ток 
Дунава  и 
рукавци; 
подземне воде

Интерни

Површина под шумом (hа) 4350 рзс*
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 8,7 рзс*
Пошумљене површине у претходној години (hа) 3 ha рзс*
Посечена дрвна маса (m3) 40 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2291 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 1711 Управа за 
трезор

  - породична пољопривредна газдинства (%) 99,47 %
  - правна лица и предузетници (%) 0,526 %

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 24754 ha рзс***
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Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 65,15 %

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 
остало(18) (ha, %)

оранице и 
баште 21.510; 
воћнаци 110; 
виногради 
141; ливаде и 
пашњаци 1.874; 
остало 39

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) 
(ha, %)

жита 12.818; 
индустирско 
биље 3.883; 
поврће 225; 
крмно биље 
471;

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 14 ha рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 4850 ha Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 300 Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 2421 ha рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha) 38000 ha Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha) 4033 ha рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији АП(20) (ha) 8910 ha Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 
која се даје у закуп (ha): 6500 ha Интерни

  - физичка лица (%) 70:30 Интерни

  - правна лица  (%)

говеда 1.646, 
свиње 9.700; 
овце 2.157; козе 
903; живина 
115.213 пчеле 
2.502

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

трактори 335; 
комбајни 112; 
прик. машине 
6.528; остало 
421

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 6550 рзс***
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Пољопривредни објекти (број)

хладњаче 14; 
сушаре 10; 
стакленици и 
пластеници 310

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

минерална 
ђубрива: 
20796ха (1513 
ПГ) стајњак: 
930ха ( 754 
ПГ) средства 
за заштиту : 
20530ха (1617 
ПГ)

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 
заштиту биља (ha, број ПГ) 4749 рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 93,5% 6,5% рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
предузетника) (ha) 2279 рзс***

Годишње радне јединице (број) 2279 рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
(број) 10 Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):

  - биљна производња (t) пшеница:11.357 
кукуруз: 18.002 рзс***

  - сточарска производња (t, lit, ком.)
свиње :70т 
говеда:230т 
млеко:563.000л

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура рзс*

Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(26) (km) 65 km рзс*

Поште и телефонски претплатници (број) 1 пошта и 4 
испоставе; 9.721 рзс*



31. MAJ 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 4 - STRANA 293

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 10176 рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 5580 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 1286000 m2 рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) нема податка рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) нема податка Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број) 30 рзс*

Број становника на једног лекара 706 рзс*

Број корисника социјалне заштите 706 рзс*

Диверзификација руралне економије 706

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (број) 4387 рзс* 

рзс***
Газдинства која обављају друге профитабилне 
активности(30) (број) 546 рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/
ЈЛС (број) 184 рзс*

Трансфер знања и информација

туристи - 7.110 
просецан број 
ноћења : 6,14 
дана

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) da Интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 
(број) 15 ПССС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-20/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.
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101.

На основу члана 72. став 4 и члана 108. став 
2. Пословника Скупштине општине Апатин 
(Службени лист општине Апатин”, број 
12/2008, 12/2012 ,8 /2017 и 3/2019) Скупштина 
општине Апатин на 31. седници, одржаној 
31.маја 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 
СТАТУТАРНО ПРАВНЕ  КОМИСИЈЕ 

I

РАЗРЕШАВА СЕ  члан  Статутарно – 
правне  комисије :

1. Игор Грубић, 

са 31.мајом  2019. године, због поднете 
оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

102.

На основу члана 40. тачка 51 Статута 
општине Апатин (Службени лист општине 
Апатин”, број 1/2019) и члана 26. став 2. 
Пословника Скупштине општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“, број 
12/2008,12/2012,8/2017 и 3/2019) Скупштина 
општине Апатин на 31. седници, одржаној   31. 
маја 2019. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
СТАТУТАРНО ПРАВНЕ  КОМИСИЈЕ 

I

ИМЕНУЈЕ  СЕ  члан  Статутарно – правне  
комисије :

1. Немања Павловић  ,  дипломирани 
правник 

почев од  31.маја 2019 године, на мандатни 
период на који су изабрани одборници 
Скупштине општине Апатин.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

103.

На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (²Сл. гласник 
Републике Србије², број 62/06, 65/08, 41/09, 
112/2015 и 80/17), члана 20 став 1 тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи (²Сл. гласник Републике 
Србије², број 129/07, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 
31. Статута општине Апатин (²Службени  лист 
општине Апатин², број 1/2019), а по добијеној 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије 
број: 320-11-3854/2019-14 од 8.5.2019. године, 
Скупштина општине Апатин на својој 31. 
седници одржаној дана 31.маја.2019. године,  
донела је

ЗАКЉУЧАК

1.УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02.17/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02.18/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.



31. MAJ 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 4 - STRANA 295

земљишта општине Апатин за 2019. годину, у 
тексту на који је Сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије број: 320-11-3854/2019-14 од 
8.5.2019. године.

Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта 
Oпштине Апатин за 2019. годину објавити у 
„Службеном листу Општине Апатин“ и на 
званичној интернет презентацији Oпштине 
Апатин.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник 
општине Апатин за спровођење Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта Општине Апатин 
за 2019. годину, а све у складу са чланом 
61. и чланом 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

104.

На основу  члана 29. став 1. тачка 11) Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“бр.87/2018) и члана 40. тачка 43. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр.1/2019), Скупштина општине 
Апатин на 31. седници, одржаној дана  31.маја 
2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Годишњи Извештај о раду 
Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Апатин за 2018. годину.

II

Овај Закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

105.

На основу  члана 29. став 1. тачка 11) Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“бр.87/2018) и члана 40. тачка 43. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр.1/2019), Скупштина општине 
Апатин на 31. седници, одржаној дана  31.маја 
2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Годишњи план рада 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Апатин за 2019. годину.

II

Овај Закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-21/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-10/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-37/2019-I
Дана, 31. мај 2019. године
А П А Т И Н

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО
др Драган Растовић, с.р.
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106.

На основу члана 537. Закона о привредним 
друштвима („Сл.Гласник РС“ бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и 
члана 40. тачка 65. Статута општине Апатин 
(„Сл. лист општине Апатин“ 1/2019) оснивач 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПУТЕВИМА, ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ 
АПАТИН – У ЛИКВИДАЦИЈИ из Апатина, 
Скупштина општине Апатин, на 51. седници 
одржаној, дана 20. маја 2019. године доноси:

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег Ликвидационог 

извештаја

I

Усваја се Годишњи Ликвидациони 
извештај Јавног предузеће за управљање 
путевима, планирање и урбанизам Апатин, 
из Апатина, матични број 08128880, са стањем 
на дан 31.12.2018. године, сачињен од стране 
ликвидационог управника. 

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

107.

На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 
56. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 
др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018), члана 
69. став 1. тачка 13. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019) 
и члана 9. став 1. тачка 13. Одлуке о Председнику 

општине Апатин и Општинском већу општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр.11/2008 и 3/2019) Општинско веће општине 
Апатин на 51. седници одржаној  дана 20. маја 
2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН

I

НЕДЕЉКО ВУЧЕНОВИЋ, дипломирани 
правник из Сомбора, РАЗРЕШАВА СЕ са 
места начелника Општинске управе општине 
Апатин са 20. мајом 2019. године, због поднете 
оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

108.

На основу члана 56. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
21/2016,113/2017 и 95/2018)  46. став 1. тачка 7. и 
члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 
др. закон,101/2016-др закон и 47/2018), члана 
69. став 1. тачка 13. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019) 
и члана 9. став 1. тачка 13. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општине 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-36/2019-III
Дана, 20. маја 2019. 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: 02-14/2019-III
Дана, 20. маја 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр.11/2008 и 3/2019) Општинско веће општине 
Апатин на 51. седници одржаној  дана 20. маја 
2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ В. Д.  НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН

I

МАНЕ ШКОРИЋ,дипломирани правник 
из Сомбора, ПОСТАВЉА СЕ за в.д. начелника 
Општинске управе општине Апатин почев од 
21. маја 2019. године, до расписивања јавног 
конкурса, најдуже на три месеца.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

109.

На основу члана 69. став 1. тачка 26. 
Статута општине Апатин („Сл. лист општине 
Апатин“ 1/2019) и члана 9. став 1. тачка 11. 
Одлуке о Председнику општине Апатин 
и Општинском већу општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 11/2008 
и 3/2019), Општинско веће општине Апатин 
на 51.седници, одржаној дана 20. маја 2019. 
године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
56. АПАТИНСКИХ РИБАРСКИХ 

ВЕЧЕРИ

I

 У Организациони одбор  56. Апатинских 
рибарских вечери   ИМЕНУЈУ СЕ:

1. Милан Шкрбић, председник 
општине,председник 

2. Ника Петровић,заменик председника 
Скупштине општине, члан

3. Немања Јовић, Туристичка организација, 
члан

4. Гојко Грбић - Туристичка организација, 
члан

5. Драган Радојецић – Представник  МЗ 
Сонта, члан

6.Жељко Рашета – Представник МЗ 
Свилојево,члан

7.Миле Вујаклија – Представник МЗ 
Пригревица, члан

8. Атила Ходовањ – Представник МЗ 
Купусина, члан

9. Александра Милкић - Представник МЗ 
Апатин , члан

10.  Данијела Игнац - Представник Ромско 
насеље, члан 

11.  Небојша Смиљанић – ЈКП „Наш дом“, 
члан 

12. Данијела Обрадовић –  Општински 
културни центар , члан

13.  Горан Бановић – СУП, члан
14. Синиша Јовановић – Општиснка 

управа, члан
15. Милан Ћопић – Удружење риболоваца 

„Буцов“, члан
16. Миодраг Перовић – Представник ЈП 

„Војводинашуме“, члан
17. Александар Јовановић – Представник 

ФК Младост, члан
18. Љиљана Крец –ЈП за управљање 

путничким пристаништем и марином, члан
19. Жељко Бубало –МК Пантер, члан
20. Едита Михић- Техничко лице

Термин одржавања 56. Апатинских 
рибарских вечери је од 04. до 07. јула 2019.
године.

II

Задатак Организационог одбора  је да 
сачини Програм 56. Апатинских рибарских 
вечери и прати спровођење истих.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-15/2019-III
Дана, 20. маја 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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III

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

110.

На основу члана 69. став 4. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 
31/2019),члана 15. Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2019. годину („Службени лист 
општине Апатин“ број 19/2018 и 03/2019) и 
на основу члана 69. став 1. тачка 11. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ број 01/2019), Општинско веће 
општине Апатин на 51. седници одржаној дана 
20.маја2019. године доноси

Р Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2019. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 19/2018 и 03/2019), 
Раздео 5: Општинска управа општине Апатин, 
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,  
ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, 
економска класификација 499 – средства 
резерве, позиција 58 – текућа буџетска 
резерва, одобрава се коришћење средстава 
у износу од 200.000,00  динара,  једнократна  

помоћ,  на  име  санације  штете  на  столарској  
радионици

„Млади јавор“, улица Нова 51, Апатин  
настале услед пожара који се догодио дана 18. 
марта 2019. године.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа 
општине Апатин, Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, ПА: Једнократне помоћи 
и други облици помоћи, функција 070 – 
социјална помоћ угроженом становништву, 
економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту, позиција 132.

III

О  реализацији  овог  решења  ће  се  
старати  Одељење  за  привреду  и  финансије 
Општинске управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“:

111.

На основу члана 29. став 1. тачка 10) Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.87/2018),  члана 55. став 
5. и 6. Закона о водама („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.30/2010), члана 40. тачка 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-16/2019-III
Дана, 20. маја 2019. 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: 453-42/2019-III
Дана, 20. маја 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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43. Статута општине Апатин, („Службени лист 
општине Апатин“ бр.1/2019) и члана 4. тачка 
2. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр.8/2011), на седници одржаној: 20.маја 2019. 
године, Општинско веће општине Апатин, 
доноси:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА
НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 

У 2019.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ АПАТИН 

Годишњим програмом мера и радова 
на смањењу ризика од поплава  се утврђују 
превентивне мере и радови који ће се 
предузимати у 2019. години на територији 
општине Апатин, ради смањења ризика од 
поплава. 

Одлуком о буџету општине Апатин 
за 2018. годину планирана су средства у 
износу од 1.00.000,00 (једанмилион) динара 
за предузимање мера и радова на смањењу 
ризика од елементарних непогода, пре свега 
поплава, а у случају потребе и предузимању 
мера већих размера, биће коришћена средства 
сталне буџетске резерве у износу од 2.000.000 
(двамилиона) динара. За 2019. годину предлаже 
се планирање средстава у истом износу за 
наведене активности.

Годишњи програм мера и радова на 
смањењу ризика од поплава садржи:

1. Опште карактеристике територије,

2. Организацију одбране од поплава,

3. Евидентирање поплавних догађаја

4. План комуникације учесника у одбрани 
од поплава.

1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ТЕРИТОРИЈЕ

Општина Апатин богата је мрежом 
мелиоративних канала-реципијената, који 
примају вишак унутрашњих вода насталих 
обилним падавинама кише и топљења 
снега и високим нивоом подземних вода. 
Најзначајнији реципијенти су: 

•	  главни канал система за одводњавање 

Апатин, 

•	  главни канал система за одводњавање 
Кеверча – Дубоки јендек, 

•	  главни канал система за одводњавање 
Сонћански рит,

•	  главни канал система за одводњавање 
Свилојево - Сонта,

•	  главни канал система за одводњавање 
Купусина,

•	  главни канал система за одводњавање 
Кучка, и

•	  главни канал система за одводњавање 
Пригревица.

Вода се из горе наведених главних канала 
одводи у реку Дунав и канале хидросистема 
Дунав-Тиса-Дунав, као коначне реципијенте 
и то на два начина; гравитационо и 
препумпавањем путем 4 црпне станице 
(Богојево, Кеверча, Апатин и Купусина).

Град Апатин је покривен мрежом 
атмосферске канализације, док  су насељена 
места: Сонта, Пригревица, Купусина и 
Свилојево покривени само уличном каналском 
мрежом.

Искуства показују да у случају високих 
подземних вода и појаве падавина преко 130 л/
м2 у току 24 часа, ови реципијенти нису у стању 
да приме сву количину воде. Тада долази до 
изливања воде из канала праћеног  повећањем  
нивоа подземних вода, што за последицу 
има плављење стамбених и других објеката у 
одређеним реонима.

Преглед реона по насељеним местима 
општине Апатин који су угрожени великим 
количинама атмосферских падавина
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Рбр НАЗИВ МЕСТА УГРОЖЕНИ РЕОНИ НАПОМЕНА

1. АПАТИН

М. Обилића Део према ул. Б.Радичевића
Б. Радичевића Део према улици М. Обилића
Раде Кончара Угао са улицом  Д. Ђерђа
М. Растовића Друга половина ул.уз канал
Доже Ђерђа Угао улице са ул. Д. Туцовића
Војвођанска Цела
Гробљанска Цела

Ромско насеље
Депресија у непосредној близини 
центра насеља

2. СОНТА

Кајмакчаланска Део (депресија)
Гробљанска Део (депресија)
М. Орешковића Део (депресија)
Добровољачка Део (депресија)
Партизанска Део (депресија)
Косовска Део (депресија)
М. Пупина Део (депресија)
М. Обилића Део (депресија)

3. ПРИГРЕВИЦА

Кате Пејиновић Цела уз језеро - реципијент
Гребенарска Депресија
Сомборска Депресија
Апатински пут Депресија
Стојана Матића Крај улице код „избегличког насеља“

4. КУПУСИНА

Бела земља Део (депресија)
Железничка Део (депресија)
Сомборски пут Део (депресија)
Ж. Зрењанина Део (депресија)

5. СВИЛОЈЕВО

Пригревачка Део (депресија)
Главна Део (депресија)
Доже Ђерђа Део (депресија)
Војвођанска Део (депресија)
Апатинска Део (депресија)

Проблем појављивања подземних вода  и стварања такозваних „водених огледала“ на 
пољопривредном земљишту се посебно односи на два реона и то: 

•	  ритско-слатинасти део између насељених места Свилојево и Сонта - потез    „Крушковац“, и 

•	  ритски део на потезу измећу приградских насеља „9 табла“ и  Рибарево. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

2.1. Одржавање и санација водних објеката

Услед ограничености капацитета атмосвферске канализације у појединим улицама у Апати-
ну  неопходно је континуирано одржавати, односно чиститити и измуљавати пре свега четири 
изливне грађевине (4 грађевине на крајевима сливова : 1.слив „Дунавац“, 2.слив „Отворени канал“, 
3.слив „улице М.Радаковића“ и 4.слив „улице Језерска“)., односно таложника, како би се обезбе-
дио већи проток воде и спречило плављење од унутрашњих вода након обилниих атмосферских 
падавина. 
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Такође је неопходно извршити измуљавање отворених изливних канала од наведених излив-
них грађевина до улива у канал: 9 – 3 -Западна Бачка и то: 

•	 на почетку Језерске улице у дужини од 30 метара, 
•	 улице Миће Радаковића у дужини од 20 метара 
•	 код железничког моста у улици Кружни насип у дужини од 100 метара и 
•	 код Куглане у дужини од 50 метара. 

Потребно је вршити редовно кошење, траве и шибља и измуљавање наведених канала и 
зацевљених колских прилаза у насељеним местима, а у Апатину  и чишћење 500 сливника и 50 
шахти, као и путева од земље и песка и одмуљавање цеви на колским прилазима. На тај начин 
спречава се зачепљење атмосферске канализације. 

Планирано је и испирање цевовода атмосферске канализације у дужини од 2.000 метара, као и 
редовно одржавање и чишћење 4 црпне станице (Богојево, Кеверча, Апатин и Купусина) којима се 
вода из горе наведених канала одводи у реку Дунав и канале хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, као и 
кошење и одношење смећа из канала који се налази између улице М.Обилића и улица Б.Радичевића 
и Његошеве.

На територији општине Апатин су изграђени локализациони насипи и насипи  II одбрамбене 
линије у дужини од 75. км, који су нижи од прве линије за 1-1,5 метара. Стање ових насипа је због 
нередовног одржавања веома лоше. Годишњим програмом мера и радова  се планира  власничко 
дефинисање истих,  како би се спречила могућност да се отуђе – третирају као путеви, ивице смет-
лишта – депоније отпада и сл. и редовним одржавањем доведу у функцију одбране од поплава.

2.2. Руковођења одбраном од поплава

Одбраном од поплава руководи Општински штаб за ванредне ситуације Апатин.

Рбр ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ
ФУНКЦИЈА/ 
ЗАДУЖЕЊЕ

у ШТАБУ

АДРЕСА
становања 

ТЕЛЕФОН

службени кућни мобилни

1. МИЛАН
 ШКРБИЋ Командант Језерска 56 

Апатин 772-122 774-412 065/
25-25-003

2. ДУБРАВКА 
КОРАЋ

Заменик 
Команданта

Мије Орешког 1 
Апатин 772-122 776-352 065/

25-26-060

3. БУЈИЋ
МИЛОРАД Начелник М.Орешковића11

Апатин 430-940 776-576 064/
21-60-679

4. БРАНИСЛАВ 
ЧУКИЋ

оперативно--
плански послови

Дунавска 9
Апатин 772-122 776-617 065/

25-26-018

5. НЕДЕЉКО 
ВУЧЕНОВИЋ

локална самоуправа 
и државни органи

 С.Бораца 17 
Сомбор 772-122 065/

25-26-031

6. ЈОВАНОВИЋ 
СИНИША

грађевина 
- склањање

Блок 7 1/3
Апатин 772-122 776-401 065/

25-26-040

7. СЛАВОЉУБ 
ШТРБО

очување добара 
битних за опстанак

С-9  2/8
Апатин 772-122 773-508 065/

25-26-038

8. ВЕЈИН
 СРЕЋКО

сарадња са МУП и 
безбедност

Сонћанска 55 
Апатин 772-111 775-003 064/

89-28-905

9. УЗЕЛАЦ 
ЗОРАН заштита од пожара Војвођанска 10 

Апатин 773-424 776-025 064/
89-25-118

10. УРБАНОВСКИ 
БРУНО здравство М.Обилића 54

Апатин 467-800 777-476 063/
89-52-864
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11. ПАВЛОВИЋ 
МИРКО

комунална област и 
асанација

К.Пејиновић 7 
Апатин 772-415 776-374 063/

551-459

12. МИЛКА 
БАСТА

социјална област и 
евакуација

Лађарска 77 
Апатин 773-365 777-162 063/

86-89-074

13. ТОМАШЕВИЋ 
ТИЈАНА збрињавање В.Митровић 6 

Апатин 772-073 776-494 064/
01-02-23

14. МАНДИЋ
ЗОРАН

сточне болести и 
заразе

Г.Дедића 28 
Сомбор 822-523 442-351 063/

83-26-864

15. ПЕРОВИЋ 
МИОДРАГ област шумарства Партизанска 7/б 

Апатин 773-322 778-665 062/
80-05-400

16. БОСАНЧИЋ 
БОЖИДАР област енергетике Св.Саве 22 

Апатин 465-200 772-124 064/
83-72515

17. ЈОСИЋ
 РАДОСЛАВ

област 
водопривреде и 

заштита од поплава

ЈНА Ц-2 
Сомбор 436-699 302-060 062/

20-92-52

18. МИЛАДИНОВИЋ 
РАДОВАН

сарадња са Војском 
Србије

језерска 64 
Апатин 438-899 061/

192-90-92

19. НЕБОЈША 
ВЕЈИН област привреде С-6 запад 1/17 

Апатин 772-674 069/
12-46-006

Штаб је формирао Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава унутрашњих вода 
(система за одводњавање и одвођење атмосферских вода) ради оперативног и стручног управљања 
ризицима од поплава и дефинисања адекватних мера и задатака надлежним органима. 

Рбр ИМЕ  И 
ПРЕЗИМЕ

ФУНКЦИЈА
у СоТ

АДРЕСА
становања

ТЕЛЕФОН
службени кућни мобилни

1. ПАВКОВИЋ
МИЛАН Руководилац Блок 112 С-9 1/8 

Апатин 773-054 772-126 063/
507-781

2. ЈОВАНОВИЋ 
СИНИША члан Блок 7 1/3

Апатин 772-122 776-401 065/
25260-40

3. МАРЧЕТА 
НИКОЛА члан В.Митровић 10 

Апатин 772-122 776-812 065/
25260-39

4. ЦВЕТИЋАНИН 
МИЛЕ члан М.Радаковића 50

Апатин 772-415 777-593 062/
535-410

5. САБО
ТИБОР члан Пиварска 26

Апатин 772-345 774-242 065/
864-1876

Месне заједнице на територији општине Апатин су у обавези да редовно одржавају уличну 
каналску мрежу функционалном. 

Штаб је секретаре месних заједница именовао за повернике ЦЗ за насељено место (територију 
месне заједнице) и одредио њихове заменике (5 повереника и 5 заменика), са дефинисаном обвезом 
да се на територији своје надлежности ангажују у свим фазама одбране од поплава, превентивним и 
оперативним, као и у фази отклањања последица од поплава, тако да: 

•	  врше непосредни увид у стање на подручју и достављају информације Штабу,
•	  предлажу спровођење радова и мера на свом терену,
•	  организују и руководе радовима и мерама у свом реону на основу наређења Штаба,
•	  руководе радом повереника ЦЗ и њихових заменика у деловима насељеног места у зони 
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своје одговорности 
•	  извештавају Штаб о предузетим мерама, воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизацији и дугим значајним активностима.

ПРЕГЛЕД ПОВЕРЕНИКА ЦЗ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА – СЕКРЕТАРА МЗ

Рбр ИМЕ  И 
ПРЕЗИМЕ

МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА

АДРЕСА
становања

ТЕЛЕФОН
службени кућни мобилни

1. МАЧКИЋ
АЛЕКСАНДРА АПАТИН Б.Радичевића 2/12

Апатин 773-933 062/  
773-559

2. РАДОЈЕВИЋ 
ДРАГАН СОНТА Н. Одбране 73

Сонта 792-958 793-490 062/   
793-490

3. ВУЈАКЛИЈА
МИЛЕ ПРИГРЕВИЦА Н.Мараковић 76

Пригревица 822-539 822-342 063/    
118-2250

4. ХОДОВАЊИ
АТИЛА КУПУСИНА Дунавска 60

Купусина 787-070 786-222 063/
735-6410

5. РАШЕТА
ЖЕЉКО СВИЛОЈЕВО Киш Ференца 47б

Свилојево 797-005 797-434 069/
797-434

У одбрани од полава, пре свега се ангажују:
1. Општински Штаб за ванредне ситуације 
2. Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава унутрашњих вода
3. Ситуациони центар општине Апатин
4. Повереници ЦЗ и заменици повереника ЦЗ за насељена места (5+5 укупно 10)
5. Повереници ЦЗ и заменици повереника ЦЗ у деловима насељених места (30+30 укупно 60)
6. Јединице ЦЗ опште намене (5 јединица са укупно 88 припадника, и то: 
-Вод Апатин – 34 припадника,
-Одељење Пригревица – 16 припадника
-Одељење Сонта – 16 припадника
-Одељење Свилојево – 11 припадника, и
-Одељење Купусина 11 припадника).
7. Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Апатин
8. Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске 

и имовинско правне послове Општинске управе Апатин
9. Остала одељења Општинске управе Апатин у складу са потребама
10. Грађани-добровољци.

Сви капацитети са којима располажу привредни субјекти и друга правна лица са територије 
општине Апатин, која имају средства-механизацију потребну за спречавање или елиминисање 
последица поплава ангажују се у координацији са ВДП „Западна Бачка“ из Сомбора која је 
носилац  активности на одбрани од поплава и леда на водама I реда, на Сектору Д-12 реке Дунав од 
границе са Републиком Мађарском до Богојева.



STRANA 304 - BROJ 4 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 31. MAJ 2019. GODINE

Рбр НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКТОР АДРЕСА ТЕЛЕФОН

1. ЈКП „Наш дом“ 
Апатин Брачика Недељко Жељезничка 4

Апатин 772-415

2. ШУ „Апатин“ 
Свилојево Перовић Миодраг Кружни  Насип 13

Апатин 773-322

3. АД „Напредак“ 
Апатин Бањац Зоран Српских Владара 44

Апатин 772-155

4. АД „Јединство“ 
Апатин Јелић Лука Инд. зона бб

Апатин 5773-566

5. ЗЗ„Свилојево“ 
Свилојево Дамфингер Ференц Главна 30

Свилојево 797-000

6. Дом здравља 
Апатин Бајић Бранка Нушићева бб

Апатин 773-722

7. ВСО Апатин Узелац Зоран Нова бб
Апатин 773-244

8. Црвени крст 
Апатин Томашевић Тијана Ст. Опсенице 75а

Апатин 779-490

9. ДПА „Апатин“ 
Апатин Бујић Милорад Дун.обала бб

Апатин 430-940

10. „Џими-Транс“
Пригревица Самарџија Миле Обилићева бб

Пригревица 823-000

11. Агроглобе-аграр
Апатин Новковић Миодраг Сомборска бб

Апатин 777-177

12. АД „Лучић“ 
Пригревица Лучић Добривоје Вука Карџића 21

Пригревица 822-444

13. АД „Млади борац“ 
Сонта Павловић Златан Салаш бб 

Сонта 792-073

Општински штаб за ванредне ситуације Апатин може  ангажовати и друге привредне субјекте и 
правна лица која се, према процени Штаба, могу укључити у акције спречавања или елиминисање 
последица од поплава.

2.3. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације за   спровођење одбране од поплава

Рбр НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

1. ЈКП „Наш Дом“ 
Апатин

Спец. возило цистерна ФАП 1214
Спец. возило смећар ФАП 1318
Спец. возило сливничар ФАП 1414
Спец. возило ВОМА ФАП 1317
Булдозер ТГ-80

2. ШУ „Апатин“ 
Апатин

Форвардер
Трактор „Белорус“ + прикол.кипер
Трактор са копачем СОЛАШ

3. АД „Напредак“ 
Апатин

Утоваривач УЛТ 2 ком.
Булдозер 1 ком-
Камион кипер 1 ком.
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4. АД „Јединство“ 
Апатин

Трактор + приколица 4 ком.
Трактор са равњачем 1 ком.
Утоваривач УЛТ 1 ком.
Трактор + плуг 2 ком.

5. ЗЗ „Свилојево“ 
Свилојево

Трактор + приколица 1 ком.
Трактор са плугом 1 ком.

6. Дом здравља 
Апатин Санитет 4 ком.

7. ВСО 
Апатин

Пумпа за воду „ХОНДА“  4 ком
Пумпа за воду „РОЗЕНБАУЕР“ 1 ком

8. Црвени крст 
Апатин Комби 1 ком.

9. ДПА „Апатин“ 
Апатин Ронилачка опрема 10 комплета

10. „Џими-Транс“ 
Пригревица

Утоваривач УЛТ 1 ком.
Вишенам.грађ.машина „ИЦБ“ 4 ком.
Камион-кипер 3 осовине 3 ком.
Камион-кипер 4 осовине 1 ком.

11. Агроглобе-аграр
Апатин

Трактор са плугом 1 ком
Трактор са приколицом 1 ком.

12. АД „Лучић“ 
Пригревица

Утоваривач УЛТ 1 ком.
Гусеничар 1 ком.
Трактор са приколицом 2 ком.

13. АД „Млади борац“ 
Сонта Трактор са плугом 2ком.

14. СЗР „Чесма инвест“
Апатин Вишенам.грађ.машина „ИЦБ“ 1 ком.

3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА

•	 Циљ евиденције и врсте података  :

Уносе се подаци од значаја за сагледавање проблематике угрожености и заштите насељених 
места, важнијих  саобраћајница, индустријских и пољопривредно-индустријских погона, фарми, 
јавних објеката (школа, амбуланти, трговинских објеката) и обрадивих површина.

 Прикупљени подаци су од посебног значаја за благовремену најаву непосредне опасности од 
поплава, за ефикасно организовање у спровођењу мера, радова и активности у смањењу  штета и 
отклањању последица од поплава. 

 Прикупљени подаци ће се систематизовати за потребе израде Општинског Плана за заштиту од 
поплава.

•	 Податке прикупља и уноси овлашћени повереник ЦЗ, односно његов заменик.

•	 Врсте података који су предмет анкетног листа:

1. ГРАФИЧКИ: оријентационе локације критичних, угрожених локација и објеката

2. ТЕКСТУАЛНИ: кратки опис проблема, подаци о положају критичних локалитета

3. БРОЈЧАНИ: основне информације о броју потенцијално угрожених стамбених и других 
објеката, о угроженим обрадивим површинама, основни подаци о димензијама критичних пропу-
ста, мостова, канала итд.

•	 Подаци ће се уности искључиво у формуларе по упитнику који је саставни део Општин-
ског Плана заштите и спасавања од поплава.
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4. ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТРА општине Апатин за потребе Штаба прикупља податке од значаја 
за одбрану од поплава и представља оперативни центар за примопредају наредби, закључака и 
препорука, у остваривању руководеће улоге Штаба у одбрани од поплава.

Рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање грађана општине Апатин, надлежних органа, 
привредних друштава и других правних лица у зони угрожености, према прописаним процедурама, 
вршиће се преко СИТУАЦИОНОГ ЦЕНТРА општине Апатин  и путем јавних локалних медија.

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР АПАТИН

Рбр ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА У 
ЦЕНТРУ

АДРЕСА
становања

ТЕЛЕФОН
службени кућни мобилни

1. СЕКУЛОВИЋ
 МИША

Руководилац 
Ситуационог 
Центра

П.Драпшина 12
Апатин

1985
772-717
772-006
772-444

776-613 063/
731-0224

112.

На основу члана 69. став 1. тачка 26. Статута општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 1/2019), члана 9. тачка 28. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.11/2008 и 3/2019), а поводом градње вишеспратнице 
у ул. П. Шандора  у Апатину  ,  Општинско веће општине Апатин на 51-ој  седници одржаној  дана, 
20.05. 2019. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

 Усваја се информација да је на својој 8-ој седници дана 10.05.2019 године Комисија за планове 
Скупштине општине Апатин одбацила примедбе Ожеговић Јелице која се односи на Урбанистички 
пројекат архитектонско-урбанистичке разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-
пословног објекта (ламеле 2) спратности П+3+ПК , гараже спратности П+0, и реконструкцију 
постојећег објекта (ламела 1) спратности П+3+ПК, на к.п. 939/1, 941 и 942 к.о. Апатин у ул. 
П.Шандора у Апатину који је израдио пројектни биро „Баминг“, са седиштем у Врбасу, под бројем 
УП-214/2019 од 10.02.2019. године, и одговорни урбаниста Јанковић Светлана, дипл. инж.арх., а  за 
потребе грађења  инвеститора Лукић Драгана из Сомбора, те да је Комисија за планове дала предлог 
надлежном органу да предметни Урбанистички пројекат ПРИХВАТИ, односно ПОТВРДИ .

У складу са Закључком општинског већа са 49 седнице од 07.03.2019 године надлежни орган 
општинске управе на захтев инвеститора наставља спровођење прописима дефинисаног поступка 
издавања локацијских услова  и грађевинске дозволе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 217-5/2019-III
Дана, 20. маја 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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113.

На основу члана 64. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр. 15/2016), члана 46. став 1. тачка 5a. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  и члана 
69. став 1. тачка

8. Статута општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 1/2019), 
Општинско веће

општине Апатин, на 51. седници одржаној 
дана 20. маја 2019. године, донело  је 

З А К Љ У Ч А К
o усвајању Информације о степену 

усклађености планираних и реализованих 
активности јавних предузећа  за период  1. 

јануар – 31. март 2019. године

I

Усваја се Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности за период  1. јануар – 31. март 
2019. године (у даљем тексту: Информација) за 
следећа предузећа:

1. Јавно комунално предузеће ЈКП 
„Наш дом“ Апатин

2. Јавно предузеће за управљање 
путничким пристаништем и марином 
„Апатин“ Апатин

3.

II

Информација је саставни део овог решења.

III

Ово  решење и Информацију доставити 
Министарству привреде.

114.

ИСПРАВКА

У „Службеном листу општине Апа-
тин“ број 3. под редним бројем 59. Одлу-
ка о измени и допуни Пословника Скуп-
штине општине Апатин у члану 5. поткра-
ла се техничка грешка, тако да уместо бројева 
„46,47,48,49,50,51,52,53,54 и 55“, треба да стоје 
бројеви „44,45,46,47,48,49,50,51,52 и 53.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 35-6/2019-III
Дана, 20. маја 2019. 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: 401-101/2019-III
Дана, 20. маја 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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Red.
br. N A Z I VSTRANA STRANA

S A D R @ A J
Red.
br. N A Z I V

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

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".

5

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
АПАТИН 

Програм подршке за 
спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног 
развоја за општину Апатин за 
2019. годину

Решење о разрешењу члана 
Статутарно-правне комисије

Решење о именовању члана 
Статутарно-правне комисије

Закључак о давању сагласности 
на Годишњи програма 
заштите,уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 
општине Апатин за 2019. годину

Закључак о усвајању Годишњег 
Извештаја о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације 
Општине Апатин за 2018.
годину

Закључак о усвајању Годишњег 
плана рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације Апатин 
за 2019.годину

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН 

Одлука о усвајању Годишњег 
ликвидационог извештаја 
за ЈП за управљање 
путевима,планирање и 
урбанизам Апатин за 2018. 
годину

Решење о разрешењу начелника 
Општинске управе општине 
Апатин

Решења о постављењу в.д. 
начелника Општинске управе 
општине Апатин

Решење о именовању чланова 
Организационог одбора 56-их 
Апатинских рибарских вечери

Решење о одобравању средстава 
из текуће буџетске резерве-
санација штете на столарској 
радионици „Млади Јавор“ 
Апатин

Годишњи Програм мера и 
радова на смањењу ризика 
од поплава у 2019. години на 
територији општине Апатин

Закључак о усвајању 
Информације у вези 
урбанистичког пројекта за 
изградњу вишепородничног 
стамбено-пословног објекта 
(ожеговић Јелица)

Закључак о усвајању 
Информације о степену 
усклађености планираних 
и реализованих активности 
јавних предузећа за период 1. 
јануар-31.март 2019. године

Исправка

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

296

296

297

298

298

306

307

307

273
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294
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295
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