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220.
               
На основу члана 69. став 1. тачка 21. Статута општине Апатин ( ''Службени лист општине Апатин'' 

бр. 1/2019), члана 9. став 1. тачка 21. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу 
општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' број 11/2008 и 3/2019) и члана 5. став 4. Одлуке 
о давању у закуп пословних просторија  (''Службени лист општине Апатин'' бр. 6/2017 и 8/2017) 
Општинско веће општине Апатин, на 57. седници одржаној дана, 15. новембра 2019. године, доноси

О Д Л У К У

I

Ставља се ван снаге оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине 
Апатин о саграђеног на парц. бр. 2138/3, површине 27,35 м2, уписаног у лист непокретности бр. 
6692 к.о.Апатин, Трг Николе Тесле бр.13 (претходна адреса ул. Петефи Шандора 2а)  који је објављен 
дана  15.11.2019 године, као и Oдлука овог органа бр.464-59/2019-III од 14.10.2019 године којом је 
одобрено покретање поступка издавања у закуп истог.              

Након  што се реши питање раздвајања електро инсталације предметног пословног простора са 
суседним пословним простором у истој згради, а у смислу могућности засебног мерења утрошка ел. 
енергије, Општинско веће ће донети одлуку о покретању поступка издавања у закуп истог.

 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464 - 70 /2019-III
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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221.
             
На основу члана 6. став 5. до 7. и чл. 7a.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, 

бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 
68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС РС) и члана 69. став 1. тачка 26. и члана 156. став 1. 
Статута општине Апатин (,,Службени лист општине Апатин“, бр. 1/2019) Општинско веће општине 
Апатин на 57. седници, одржаној дана, 15. новембра 2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Апатин.

Члан 2.

На територији општине Апатин одређенe су четири (4) зоне за утврђивање пореза на имовину, 
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Апатин, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и 
то: I, II, III, и IV зона , с тим да је ПРВА ЗОНА утврђена  и као најопремљенија зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годи-
ну на територији општине Апатин износе:

Групе непокретности
Назив зоне

I II III IV

1. Грађевинско земљиште 2.000,00 600,00 250,00 150,00

2. Пољопривредно земљиште - - 80,00 65,00

3. Шумско земљиште - - 125,00 125,00

4. Станови 47.000,00 40.000,00 28.000,00 18.000,00

5. Куће за становање 40.000,00 35.000,00 28.000,00 12.000,00

6. Пословне зграде и други (надзем-
ни и подземни) грађевински објекти 
који служе

за обављање делатности 

70.000,00 40.000,00 20.000,00 15.000,00

7. Гараже и гаражна места  20.000,00  10.800,00  8.800,00  8.800,00

Члан 3.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“ а након ступања на снагу, објавиће 
се и на интернет страни општине Апатин.
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Члан 4.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општи-
не Апатин“, а примењује се од 01. јануара 2020. 
године. 

222.
                   
На основу члана 61. став 7. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број  54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016,  113/2017,  95/2018,  
31/2019 и 72/2019), члана 14. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2019. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 19/2018, 03/2019 
и 10/2019) и члана 69. став 1. тачка 2 Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ број 01/2019), Општинско веће 
општине Апатин, на предлог Одељења за 
привреду и финансије Општинске управе 
општине Апатин, на 57. седници одржаној дана 
15. новембра 2019. године, доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о преусмеравању апропријација утврђених 
Одлуком о буџету

општине Апатин за 2019. годину

I

У члану 9. Одлуке о буџету општине Апатин 
за 2019. годину („Службени лист општине 
Апатин“ број  19/2018, 03/2019 и 10/2019), 

директном буџетском кориснику - Општинска 
управа општине Апатин,  ОДОБРАВА  СЕ  
умањење следећих апропријација из извора 
01, у укупном износу од 2.660.000,00 динара:

1. апропријација у оквиру Програма 2: 
Комуналне делатности, ПА: Одржавање јавних 
зелених површина, функција 660 –Послови 
становања и заједнице некласификоване на 
другом месту, на економској клaсификацији 
424 – специјализоване услуге, позиција 70, 
умањује се за износ од  500.000,00 динара    (1,43 
% умањења), тако да укупан план средстава ове 
апропријације износи 34.500.000,00 динара,

2. апропријација у оквиру Програма 6: 
Заштита животне средине, ПА: Управљање 
отпадним водама, функција 520 – Управљање 
отпадним водама, на економској клaсификацији 
511 – Зграде и грађевински објекти, позиција 
110, умањује се за износ од  375.000,00 динара    
(10 % умањења), тако да укупан план средстава 
ове апропријације износи 3.375.000,00 динара,

3. апропријација у оквиру Програма 
7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура, ПА: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, функција 450 –
Саобраћај, на економској клaсификацији 424 – 
специјализоване услуге, позиција 113, умањује 
се за износ од  1.785.000,00 динара    (9,92 % 
умањења), тако да укупан план средстава ове 
апропријације износи 16.215.000,00 динара.

II

  Умањење апропријација из става I 
овог Решења,  врши се у корист следећих 
апропријација:

1. апропријација у оквиру Програма 
2: Комуналне делатности, ПА: Одржавање 
гробаља и погребне, функција 660 – Послови 
становања и заједнице некласификоване на 
другом месту, на економској клaсификацији 
424 – специјализоване услуге, позиција 75 
повећава се за износ од 500.000,00 динара, тако 
да укупан план средстава ове апропријације 
износи 1.680.000,00 динара,

2. апропријација у оквиру Програма 
11: Социјална и дечија заштита, ПА: 
Функционисање установа социјалне 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 436 -  104 /2019-III
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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заштите, функција 090 –Социјална заштита 
некласификована на другом месту, на 
економској клaсификацији 463 – Донације и 
трансфери осталим нивоима власти (Центар 
за социјални рад), позиција 141 (414 Социјална 
давања запосленима) повећава се за износ од 
80.000,00 динара, тако да укупан план средстава 
ове апропријације износи 140.000,00 динара,

3. апропријација у оквиру Главе 5.04 – 
Установе културе, Програм 13: Развој културе, 
ПА: Функционисање локалних установа 
културе, функција 820 – Услуге културе, на 
економској клaсификацији 414 – Социјална 
давања запосленима,  позиција 218, повећава 
се за износ од 10.000,00 динара, тако да укупан 
план средстава ове апропријације износи 
248.000,00 динара,

4. апропријација у оквиру Главе 5.04 
– Установе културе, Програм 13: Развој 
културе, ПА: Функционисање локалних 
установа културе, функција 820 – Услуге 
културе, на економској клaсификацији 515 
– Нематеријална имовина,  позиција 233, 
повећава се за износ од 470.000,00 динара, тако 
да укупан план средстава ове апропријације, 
износи 642.000,00 динара,

5. апропријација у оквиру Главе 5.05 – 
Месне заједнице, Програм 15: Опште услуге 
локалне самоуправе, ПА: Функционисање 
месних заједница, функција 130 – Опште 
услуге, на економској клaсификацији 425 
– Текуће поправке и одржавање,  позиција 
248, повећава се за износ од 1.600.000,00 
динара, тако да укупан план средстава ове 
апропријације износи 4.288.000,00 динара.

III

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

IV

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

223.
            
Општинско веће општине Апатин, на 

основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 170. тачка 3. Закона 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 -аутентично 
тумачење), члана 69. став 1.тачка 6. Статута 
општине Апатин (“Службени лист општине 
Апатин“ број 1/2019) и члана 9. став 1. тачка 
6. Одлуке о председнику општине Апатин и 
општинском већу општине Апатин (“Службени 
лист општине Апатин“ број 11/2008 и 3/2019), 
решавајући по жалби Милице Ракић из 
Апатина ул.. Бранка Радичевића бр. 3/4, 
изјављеној против Решења Одељења за општу 
управу, друштвене делатности и скупштинске  
послове Oпштинске управе општине Апатин 
број 553-267/2018-IV/03 од 29.08.2019. године, 
на 57 седници одржаној дана 15. новембра  
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ПОНИШТАВА СЕ Решење Одељења 
за општу управу, друштвене делатности и 
скупштинске  послове Oпштинске управе 
општине Апатин број 553-267/2018-IV/03 
од 29.08.2019. године и предмет се враћа 
првостепеном органу на поновно одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-  274 / 2019 - III
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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224.
               
На основу   члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о 

Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин (‘’Службени лист 
општине Апатин’’, број 11/2008 и 3/2019) у вези 
са чланом 35 став 7. и  чланом 46. став 1. тачка 
5. и 6. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-
др. закон), Општинско веће општине Апатин, 
на 57. седници одржаној дана, 15. новембра 
2019. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

Усваја се пројектни задатак-смернице за 
израду Плана детаљне регулације за блок 15 
и делове блокова 9 и 14 у Апатину чија је из-
рада поверена Јавном предузећу за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка број 6/III  у следећем тексту:

„Основни циљ будућег Плана детаљне 
регулације је да се одреде урбанистички и 
плански основ и услови који ће омогућити  
„излазак града на обалу Дунава“ .

Планом детаљне регулације треба да се 
утврде правила грађења и уређења предметног  
простора у складу са Законом о планирању и 
изградњи, пратећим прописима и правилима 
струке, дефинишу недостајуће регулационе 
линије којима се раздваја планирано јавно 
грађевинско од осталог земљишта,  прецизно 
одреди коридор заштитног насипа реке Дунав, 
трасе за  постављање будуће комуналне 
инфраструктуре,  саобраћајнице, тротоаре, 
јавни паркинг простор, шеталиште, парковске 

и зелене површине, и сл.   Потребно је да 
План садржи елементе неопходне за израду 
пројеката препарцелације земљишта парцеле 
бр. 666/1 к.о. Апатин у циљу усклађивања 
катастарског стања  са постојећим стањем 
на терену, а у корелацији са дефисањем 
будућих јавних површина, наменом простора 
и будућим објектима. Дефинисати величину 
и облик засебне парцеле на коме се налази 
постојеће путничко пристаниште ради потребе 
проглашења лучког подручја. У највећем делу 
земљишта  парцеле бр. 666/1, јужно од ул. 
Дунавска обала, формирати  површине јавне 
намене - парковске и зелене површине  у којима 
се осим пешачког шеталишта у зависности 
од просторних ограничења,  могу одредити и 
простори за дечија игралишта, мањи спортски 
терени, туристички и пратећи садржаји (нпр. 
угоститељски  објекат , пословни простори  за 
продају уметничких и занатских производа....) 
и сл.  Планирати прилазну саобраћајницу са 
паркинзима за аутомобиле и бицикле из правца 
ул. Дунавска обала па до јужног дела парцеле 
бр. 666/1. Обезбедити у довољној ширини 
тротоара за пешаке и то  почевши од почетка 
ул. Дунавска обала (продужетак ул. Дунавска) 
па до реке Дунав, те  унутар саме парцеле 
садашње ознаке 666/1. Испитати могућност 
формирања бициклистичке стазе поред реке 
Дунав, а у њеном наставку из правца севера. 
Северни део простора парцеле бр. 666/1 који се 
протеже у небрањеном делу од рукавца Дунава 
до насипа, па до парцеле бр.  666/2 где се налазе 
објекти царине, речне полиције планирати за 
јавну површину будуће шетне стазе уз водено 
огледало , евентуалних платоа изнад воде од 
природног материјала  ради рекреативног 
пецања , бољег погледа на воду.  Сагледати 
могућност евентуалне изградње објекта за 
смештај кајака или садржаје мањег „јахт клуба“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 553- 307 /2019-III 
Дана, 15. новембра 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: : 011-58 /2019-III                                          
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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225.

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  
57. седници одржаној дана 15. новембра 2019. 
године, донело је 

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

усклађености планираних и реализованих 
активности  јавних предузећа  за период  1. 

јануар – 30. септембар 2019. године

I

Усваја се Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности за период  1. јануар – 30. септембар 
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

II

Информација је саставни део овог решења.

III

Ово  решење и Информацију доставити 
Министарству привреде.

226.

На основу члана 51. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2011, 88/2013, 105/2015, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 69. став 1. 
тачка 22. Статута општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 1/2019), а у вези са 
Захтевом Министарства одбране, Сомбoр П 
бр. 1915-5 од 20. 08. 2019. године,   Општинско 
веће општине Апатин, на 57. седници одржаној 
дана 15. новембра 2019. године, доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

I

Општина Апатин уступа на трајно 
коришћење Министарству одбране, без 
накнаде,  информатичку опрему, која им је 
уступљена на привремено коришћење, по 
реверсу бр. 8-10/2011-II од 30.11.2011. године и 
20. 02. 2012. године.

II

Информатичка опрема из члана I овог 
решења, нема књиговодствену вредности, а  
састоји се од:

1. Екран LG E1951S-BN LED – количина 2
2. Кућиште MSI G41M-P26, Intel E3400, 

WD 500 GB, Kingston RAM DDR 3 2 GB 1333 
Mhz, DVD-RW – количина 2

3. Тастатура Logitech Deluxe 250 Keyboard 
PS/2 YU – количина 2

4. Миш Logitech S96 PS/2 – количина 2
5. Software Microsoft Windows 7 Home 

Premium 64-bit – количина 2
6. Мултифункцијски уређај, штампач, 

Canon i-Sensys MF 4450 – количина 1

III

Налаже се Одељењу за привреду и 
финансије Општинске управе општине Апатин 
да из своје помоћне књиге основних средстава 
искњижи опрему из члана II овог Решења, која 
се води на следећим инвентарским бројевима 
001673, 000771 и 000861. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: : 401-  275 /2019-III
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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IV

Закључак се објављује у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: :  8 - 1  /2019 - III  
Дана, 15. новембра 2019. године 
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.



15. NOVEMBAR 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 11 - STRANA 459

Red.
br. N A Z I VSTRANA STRANA

Red.
br. N A Z I V

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

452

453

454

455

456

457

457

S A D R @ A J

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН 

Одлука о стављању ван сна-
ге огласа за давање у закуп 
пословног простора у јавној 
својини општине Апатин,  
површине 27,35 м2.  у ул. Трг 
Николе Тесле бр.13 и одлуке 
о одобравању покретања по-
ступка издавања у закуп

Решење о утврђивању про-
сечних цена квадратног ме-
тра одговарајућих непокрет-
ности за утврђивање пореза 
на имовину за 2020 годину на 
територији општине Апатин

Решење о преусмеравању 
апропријација утврђених Од-
луком о буџету општине Апа-
тин за 2019. годину

Решење у предмету жалба 
Ракић Милице из Апатина под-
нета  на Решење Одељења за 
општу управу, друштвене де-
латности и скупштинске по-
слове Општинске управе оп-
штине Апатин

Закључак о усвајању пројектног 
задатка смерница за израду 
Плана детаљне регулације за 
блок 15 и делове блокова 9 и 14 
у Апатину
 

Закључак о усвајању 
Информације о степену 
усклађености планираних и ре-
ализованох активности за пе-
риод 1. јануар – 30. септембар 
2019. године 

Закључак о уступању инфор-
матичке опреме  Министарству 
одбране Републике Србије


