GODINA XLVI

Apatin, 17. mart 2010. godine

1.

На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ броиј 129/07) и члана
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16.
марта 2010. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КУПУСИНА ПО
СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД
01. АВГУСТА 2010. ГОДИНЕ ДО 31. ЈУЛА
2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос на
подручју насељеног места Купусина и катастарске општине Купусина.
Члан 2.
Средства самодоприноса користиће се у
складу са програмом за период за који су се
грађани изјаснили путем референдума.
Члан 3.
Самодопринос по стопи од 3% се уводи на
период од 1. августа 2010. године до 31. јула
2015. године.
Члан 4.
Самодопринос ће се обезбедити у укупном
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износу од 11.700.000,00 динара за време од 5
година.
Члан 5.
Самодопринос се може изразити у новцу,
роби, раду, превозничким и другим услугама,
зависно од потреба и могућности грађана.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су сви грађани
који имају изборно право и пребивалиште на
подручју насељеног места Купусина.
Обвезници самодоприноса су и сви
грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју насељеног места Купусина,
ако на подручју насељеног места Купусина или
на подручју КО Купусина имају непокретну
имовину, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Пензионери на основу посебне писане
изјаве могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи
и иностранству.
Члан 7.
Основица самодоприноса уређује се
одлуком.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде
и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана
у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, пензије остварене у земљи и иностанству, односно вредност имовине на коју се
плаћа порез на имовину, у складу са законом
који уређује порез на имовину.
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Члан 8.
Обвезници из члана 5. ове одлуке плаћају:
-- радници у радном односу од зараде по стопи
од 3%, односно плате по стопи од 3%
-- пензионери по стопи од 3% на износ пензије
под условима из члана 6. став 3. ове одлуке
-- власници пољопривредног земљишта по
једном катастарском јутру у вредности од
20 (двадесет) килограма пшенице годишње.
Као вредност пшенице изражена у новцу
узима се просечна откупна цена пшеница у
месецу августу текуће године на берзи РС
-- предузетници (занатлије, угоститељи, превозници, адвокати, и др.) на остварени нето
приход по стопи од 3%
-- лица која остваре остале приходе на нето износ по стопи од 3%
-- лица на привременом раду у иностранству
на просечну нето зараду остварену у привреди Општине Апатин у претходном месецу текуће године по стопи од 3%.
Члан 9.
Ако су радници у радном односу, пензионери, предузетници и истовремено власници
пољопривредног земљишта, ослобађају се самодоприноса на пољопривредно земљиште.
Пензионери који нису дали писмену изјаву,
а власници су пољопривредног земљишта самодопринос плаћају по основу власништва
земљишта.
Члан 10.
Власник пољопривредног земљишта и
друге непокретности, од које остварује приходе, а није у радном односу, је обвезник
самодоприноса.
Члан 11.
Програм коришћења средстава за сваку годину утврђује Савет Месне заједнице Купусина. Циљеви коришћења средстава су:
-- новчана помоћ за свако новорођено дете
-- новчана помоћ за сахране
-- фонд за новчану помоћ невладиним
организацијама и верској заједници преко
конкурса
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-- одржавање пољских путева и атмосферских
канализација
-- одржавање комуналних објеката
-- трошкови административних услуга службе
-- новчана помоћ породицама страдалих
домаћинстава од елементарних непогода
(пожар)
-- трошкови јавног информисања грађана
-- за остале потребе села по одлуци Савета
Месне заједнице Купусина
Члан 12.
Самодопринос се не може уводити на
примања која се према одредбама закона којим
се утврђује порез на доходак грађана изузимају
од опорезивања.
Члан 13.
Обрачун и наплату самодоприноса на
лична примања радника врши ће исплатилац и уплаћивати на прописан уплатни рачун
код НБС, а утврђивање и наплату самодоприноса из примања од самосталне делатности и разрез и наплату самодоприноса за
уживаоце пољопривредног земљишта као и
на приходе лица на привременом раду у иностранству врши Одсек за локалну пореску
администрацију.
Члан 14.
Одсек за локалну пореску администрацију
Општинске управе општине одговоран је за
прикупљање средстава за остваривање Програма самодоприноса.
Одсек за локалну пореску администрацију
Општинске управе општине надлежан је
за контролу обрачуна наплате и уплате
самодоприноса.
Члан 15.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно
се примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
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Члан 16.
Месној заједници Купусина поверавају се
послови реализације програма самодоприноса.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета јединице локалне самоуправе и строго
су наменског карактера.
Члан 17.
Скупштина општине Апатин, Савет Месне
заједнице Купусина дужни су најмање једанпут
годишње да информишу грађане о наплати и
коришћења самодоприноса путем средстава
јавног информисања.
Члан 18.
О извршењу Одлуке о увођењу самодоприноса стараће се Одељење за привреду и
финансије општине Апатин и Савет Месне
заједнице Купусина.
Члан 19.
Трошкови спровођења овог самодоприноса
падају на терет средстава самодоприноса, као и
трошкови саме реализације Програма.
Члан 20.
О питањима која нису регулисана oдлуком,
сходно ће се примењивати одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе.
Члан 21.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса објављује се у „Службеном листу општине
Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-6/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије” број:
48/94 и 11/98), члана 53, 54, 63/г и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12.
седници одржаној дана 16 марта 2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
КУПУСИНА
Члан 1.
Расписује се референдум на којем ће
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Купусина по стопи од 3% за период од
01. августа 2010. године до 31. јула 2015. године
Члан 2.
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места
Купусина по стопи од 3% за период од 01. августа 2010. године до 31. јула 2015. године.“
Члан 3.
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или
„против“.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији насељеног места Купусина
одржаваће се у суботу 08. маја 2010. године у
времену од 8,00 до 20,00 часова, у недељу 09.
маја 2010. године у времену од 8,00 до 20,00 ча-
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сова, у понедељак 10. маја 2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова и у уторак 11.маја
2010. године у времену од 8,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
одржаће се у складу са одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута
општине Апатин.
Члан 6.
Референдум ће спровести Комисија у
следећем стаставу;
1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. БАРТАЛОШ ФЕРЕНЦ, члан,
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу референдума;
2. одређује гласачка места;
3. образује гласачке одборе;
4. стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума;
5. прописује обрасце за спровођење референдума;
6. утврђује и проглашава укупне резултате референдума;
7. обавља и друге послове одређене законом,
Статутом и актом о расписивању референдума.
Комисија за спровођење референдума је
овлашћена да именује сараднике Комисије за
спровођење референдума.
Трошкови референдума падају на терет
средстава овог самодоприноса.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-8/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
3.

На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16.
марта 2010. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СОНТА ПО СТОПИ
ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 01. АВГУСТА 2010.
ГОДИНЕ ДО 31. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Одлуком о увођењу самодоприноса одре
ђује се:
1. Намена за коју се средства прикупљају
2. Подручје на коме се средства прикупљају
3. Време за које се средства прикупљају
4. Укупан износ средстава која се прикупљају
5. Обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, те приходе који не представљају
основицу за самодопринос
6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава
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Члан 2.
Самодоприносом се прикупљају средства
према Програму намене средстава самодоприноса, у следећим односима:
1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ВОДО
СНАБДЕВАЊА.............................................40%
•• Изградња трећег бунара
•• Радови на унапређивању и побољшању поступка дезинфекције воде
2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА У ИЗНОСУ ОД.......................................................30%
•• РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ОД
РЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА (ТРОТОАРА, ПЕШАЧКИХ
СТАЗА, ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ОДВОДНИХ ЈАРАКА И
ГЛАВНИХ КАНАЛА У НАСЕЉУ, УРЕЂЕЊЕ
БАНКИНА)
•• КРЕЧЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА
И
ЗГРАДЕ
ДОМА
КУЛТУРЕ
И
КАНЦЕЛАРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
•• ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНЕ
ПИЈАЦЕ
•• ОДРЖАВАЊЕ СМЕТЛИШТА, ОДЛАГАЛИШТА ОТПАДНИХ ВОДА, КУПАЛИШТА “БАРА”
•• ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ, ТРАФО СТАНИЦА
•• ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉУ И
ПОЉСКИХ ПУТЕВА У АТАРУ
•• САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
•• ПОМОЋ У ПРОНАЛАЖЕЊУ И УРЕЂЕЊУ
ПРОСТОРИЈА ЗА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
•• ПОМОЋ У ОПРЕМАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
3. ПОМАГАЊЕ У ФИНАНСИРАЊУ СВИХ
СПОРТСКИХ КЛУБОВА И ФИНАН
СИРАЊЕ
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ
ДРУШТАВА...................................................11 %
4. СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ТРА
ФО СТАНИЦА У ДЕЛОВИМА НА
СЕЉА СА ЛОШИМ НАПОНСКИМ
ПРИЛИКАМА...............................................5 %
5. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САМОДОПРИНОСА.....................................................6 %
6. ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛ-
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КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У
НАСЕЉУ
СОНТА............................................................4 %
7. УРЕЂЕЊЕ ПРИЛАЗНИХ И КОЛСКИХ СТАЗА НА МЕСНОМ ГРОБЉУ - НАСТАВАК
ИЗГРАДЊЕ СТАЗА ЗА САХРАЊИВАЊЕ У
РЕДУ................................................................2%
8. УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА И ПАРК
ПОВРШИНА..................................................1%
9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ
И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ...................1%
УКУПНО.....................................................100%
Програм намене средстава самодоприноса
доноси Савет Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи
насељеног места Сонта.

за

подручје

Члан 4.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште у насељеном месту
Сонта.
Обвезници самодоприноса су и сви грађани
који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне Заједнице Сонта, ако на
подручју Месне Заједнице Сонта имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Пензионери на основу посебне писане
изјаве могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи
и иностранству.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју насељеног места Сонта доноси Скупштина општине Апатин.
Члан 5.
Самодопринос се може изразити у новцу,
роби, раду, превозничким и другим услугама,
зависно од потреба и могућности грађана.
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Члан 6.
Самодопринос се уводи за период од пет
година, почев од 01. августа 2010. године до 31.
јула 2015. године по стопи од 3%.
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кова за плаћање, обрачуна камате и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно
се примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 12.

Члан 7.
Самодоприносом ће се обезбедити средства у укупном износу од 56.000.000,00 динара.
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају пребивалиште на подручју насељеног
места Сонта.
Основицу самодоприноса чине:
•• нето зараде (плате) запослених
•• пензије под условом из члана 4. став 4 ове
одлуке
•• приходи од пољопривреде и шумарства
•• приходи од самосталне делатности
•• приходи од ауторских права и права
индустријске својине
•• приходи од капитала (дивиденда)
•• приходи од закупнине
•• остали приходи - приходи по основу уговора о делу и приходи од повремених и привремених послова.
Основицу самодоприноса чине нето приходи, односно катастарски приходи.
Члан 9.
Самодопринос износи 3 % (три процента)
од основице из члана 8. одлуке.
Члан 10.
Обрачун и уплату самодоприноса врши исплатилац зарада и других прихода истовремено са обрачуном и исплатом тих прихода.
Када се обрачун врши системом пореза по
одбитку, обавеза је исплатиоца да приликом
сваке исплате одговрарајућег прихода, обрачуна и уплати самодопринос на тај приход.
Члан 11.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, ро-

Средства самодоприноса прикупљена по
основу ове одлуке, приход су буџета јединице
локалне самоуправе, наплаћују се у корист трезора, а затим се по идентификационом кључу
уплаћују у корист месне заједнице, и строго су
наменског карактера.
За прикупљање, прилив и наплаћивање
средстава самодоприноса, за вршење контроле
обрачуна, наплате и уплате средстава самодоприноса, надлежан је Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе .
Члан 13.
За реализацију програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Сонта.
Скупштина општине Апатин и Савет Месне заједнице Сонта дужни су да најмање једном
годишње информишу грађане о наплати и
коришћењу средстава самодоприноса путем
средстава јавног информисања.
Члан 14.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса објављује се у “Службеном листу општине
Апатин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-9/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
4.

На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. За-
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кона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“ број:
48/94 и 11/98), члана 53, 54, 63/г и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12.
седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
СОНТА
Члан 1.
Расписује се референдум на којем ће
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Сонта по стопи од 3% за период од 01.
августа 2010. године до 31. јула 2015. године
Члан 2.
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
„ Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места
Сонта по стопи од 3% за период од 01. августа
2010. године до 31. јула 2015. године.“
Члан 3.
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или
„против“.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији насељеног места Сонта одржаваће
се у суботу 08. маја 2010. године у времену од
8,00 до 20,00 часова, у недељу 09. маја 2010.
године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у
понедељак 10. маја 2010. године у времену од
8,00 до 20,00 часова и у уторак 11.маја 2010. године у времену од 8,00 до 20,00 чаасова.
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Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
одржаће се у складу са одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута
општине Апатин.
Члан 6.
Референдум ће спровести Комисија у
следећем стаставу;
1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. БАРТАЛОШ ФЕРЕНЦ, члан,
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1) стара се о законитом спровођењу
референдума;
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума;
5) прописује обрасце за спровођење
референдума;
6) утврђује и проглашава укупне резултате
референдума;
7) обавља и друге послове одређене законом, Статутом и актом о расписивању
референдума.
Комисија за спровођење референдума је
овлашћена да именује сараднике Комисије за
спровођење референдума.
Трошкови референдума падају на терет
средстава овог самодоприноса.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-9/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
5.

На основу члана 20. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 62/06), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана
63/б и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
10/2008-пречишћен текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16.
марта 2010. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СОНТА ПО СТОПИ
ОД 1% ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈУЛА 2010.
ГОДИНЕ ДО 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Одлуком о увођењу самодоприноса одре
ђује се:
1. Намена за коју се средства прикупљају
2. Подручје на коме се средства прикупљају
3. Време за које се средства прикупљају
4. Укупан износ средстава која се прикупљају
5. Обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, те приходе који не представљају
основицу за самодопринос
6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава
Члан 2.
Самодоприносом се прикупљају средства
за следеће намене:
1. Покриће дела трошкова за набавку опре-
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ме за прворођено и другорођено дете,
чији родитељи имају пребивалиште на
територији Сонте најмање две године.
2. Покриће дела трошкова сахране лица која
су у моменту смрти имала пребивалиште у Сонти, утврђених програмом намене
средстава самодоприноса Савета Месне
заједнице Сонта.
3. Покриће трошкова и одржавања капеле
4. Покриће трошкова увођења и реализације
самодоприноса
За тачку 1. потребно је да родитељи рођене
деце доставе следећу потребну документацију:
•• Извод из матичне књиге рођених детета
•• Потврда од лекара специјалисте - педијатра
•• Потврда о пребивалишту на територији
Месне заједнице Сонта, бар једног родитеља
у трајању од најмање две године
Прикупљена средства самодоприноса се
распоређују према Програму намене средстава
самодоприноса, у следећим односима:
1. ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ОПРЕМЕ
ЗА ПРВОРОЂЕНО И ДРУГОРОЂЕНО
ДЕТЕ................................................................ 50%
2. ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА И ОДРЖАВАЊА
КАПЕЛЕ.......................................................... 10%
3. ОПРЕМАЊЕ КАПЕЛЕ - ХЛАДЊАК И
НАМЕШТАЈ.................................................. 10 %
4. КОПАЊЕ ХУМКЕ И СПУШТАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА................................ 30%
УКУПНО.......................................................100%
Програм намене средстава самодоприноса
доноси Савет Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи
насељеног места Сонта.

за

подручје

Члан 4.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси
се референдумом.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште у насељеном месту
Сонта.
Обвезници самодоприноса су и сви грађани
који немају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне Заједнице Сонта, ако на
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подручју Месне Заједнице Сонта имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Пензионери на основу посебне писане
изјаве могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи
и иностранству.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју насељеног места Сонта доноси Скупштина општине Апатин.
Члан 5.
Самодопринос се може изразити у новцу,
роби, раду, превозничким и другим услугама,
зависно од потреба и могућности грађана.
Члан 6.
Самодопринос се уводи за период од десет
година, почев од 01. јула 2010. године до 30.
јуна 2020. године по стопи од 1%.
Члан 7.
Самодоприносом ће се обезбедити средства у укупном износу од 36.000.000,00 динара.
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају пребивалиште на подручју насељеног
места Сонта.
Основицу самодоприноса чине:
•• нето зараде (плате) запослених
•• пензије под условом из члана 4. став 4 ове
одлуке
•• приходи од пољопривреде и шумарства
•• приходи од самосталне делатности
•• приходи од ауторских права и права
индустријске својине
•• приходи од капитала (дивиденда)
•• приходи од закупнине
•• остали приходи - приходи по основу уговора о делу и приходи од повремених и привремених послова.
Основицу самодоприноса чине нето приходи, односно катастарски приходи.
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Члан 9.
Самодопринос износи 1 % од основице из
члана 8. одлуке.
Члан 10.
Обрачун и уплату самодоприноса врши исплатилац зарада и других прихода истовремено са обрачуном и исплатом тих прихода.
Када се обрачун врши системом пореза по
одбитку, обавеза је исплатиоца да приликом
сваке исплате одговрарајућег прихода, обрачуна и уплати самодопринос на тај приход.
Члан 11.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно
се примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 12.
Средства самодоприноса прикупљена по
основу ове одлуке, приход су буџета јединице
локалне самоуправе, наплаћују се у корист трезора, а затим се по идентификационом кључу
уплаћују у корист месне заједнице, и строго су
наменског карактера.
За прикупљање, прилив и наплаћивање
средстава самодоприноса, за вршење контроле
обрачуна, наплате и уплате средстава самодоприноса, надлежан је Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе .
Члан 13.
За реализацију програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Сонта.
Скупштина општине Апатин и Савет Месне заједнице Сонта дужни су да најмање једном
годишње информишу грађане о наплати и
коришћењу средстава самодоприноса путем
средстава јавног информисања.
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Члан 14.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса објављује се у “Службеном листу општине
Апатин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-10/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
6.

На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/2007), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије” број
48/94 и 11/98), члана 53, 54, 63/г и члана 73. став
1. Статута општине Апатин («Службени лист
општине Апатин» број 10/2008-пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12.
седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
СОНТА
Члан 1.
Расписује се референдум на којем ће
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Сонта по стопи од 1% за период од 01.
јула 2010. године до 30. јуна 2020. године
Члан 2.
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места
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Сонта по стопи од 1% за период од 01. јула
2010. године до 30. јуна 2020. године.“
Члан 3.
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или
„против“.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији насељеног места Сонта одржаваће
се у суботу 08. маја 2010. године у времену од
8,00 до 20,00 часова, у недељу 09. маја 2010.
године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у
понедељак 10. маја 2010. године у времену од
8,00 до 20,00 часова и у уторак 11.маја 2010. године у времену од 8,00 до 20,00 чаасова.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
одржаће се у складу са одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута
општине Апатин.
Члан 6.
Референдум ће спровести Комисија у
следећем стаставу;
1. ПИСАР КОВИЉКО, председник,
2. БАЖДАР НАТАША, члан,
3. НЕМЕТ АНИТА, заменик члана,
4. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан,
5. МИЉУШ ДАРИНКА, заменик члана
6. БАРТАЛОШ ФЕРЕНЦ, члан,
7. ХОРВАТ РЕНАТА, заменик члана,
8. АЂИН АНДРИЈА, члан,
9. БАЧИЋ ВЕЉКО, заменик члана,
10. АНТАЛОВИЧ ПАЛ, члан,
11. ХОДОВАЊ ЕВА, заменик члана.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу референдума;
2. одређује гласачка места;
3. образује гласачке одборе;
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4. стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума;
5. прописује обрасце за спровођење референдума;
6. утврђује и проглашава укупне резултате референдума;
7. обавља и друге послове одређене законом, Статутом и актом о расписивању референдума.
Комисија за спровођење референдума је
овлашћена да именује сараднике Комисије за
спровођење референдума.
Трошкови референдума падају на терет
средстава овог самодоприноса.

BROJ 1

- STRANA 11

испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија – за
екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Апатин за 2009. годину.
Члан 2.
За ангажовање екстерног ревизора ће се
спровести поступак јавне набавке мале вредности, у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-10/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН

Члан 3.
Извештај екстерне ревизије ће бити саставни део завршног рачуна буџета општине Апатин за 2009. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
7.

На основу члана 79. став 1. тачка 10) и
члана 92. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ број
54/2009), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007) и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12.
седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
АПАТИН ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза
ангажовања екстерног ревизора – лица које

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-12/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
8.

На основу члана 9. став 1. тачка 4, члана 13.
и 20. став 1. тачка 1, а у вези члана 103. Закона о управљању отпадом („Службени гласник
РС“ број 36/2009) и члана 73. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 - пречишћен текст),
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Скупштина општине Апатин, на 12. седници
одржаној дана 16. марта 2010. године, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални план управљања отпадом на територији општине Апатин за период 2010-2020. године.
Члан 2.
Средства за реализацију Локалног плана
управљања отпадом на територији општине
Апатин за период 2010-2020. године ће се обезбедити из буџета општине Апатин и осталих
прихода.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-4/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
9.

На основу члана 92. став 2, и члана 146.
Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/09), члана 32. став
1. тачка 5, 6 и 14. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 21. став 1. тачка 5, 6. и 14. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин (“Службени лист
општине Апатин“, бр. 10/2008 -пречишћени
текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак, услови
и начин отуђења и давања у закуп грађевинског
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земљишта у јавној својини општине Апатин,
давање у закуп на одређено време површина
јавне намене у јавној својини општине Апатин,
доношење програма уређивања, давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини, као и начин коришћења грађевинског
земљишта у јавној својини на подручју општине Апатин.
Члан 2.
Општина отуђује и даје у закуп грађевинско
земљиште у јавној својини ради изградње, по
тржишним условима, односно по тржишној
цени и закупнини у складу са одговарајућим
планским документом на основу кога се издаје
локацијска дозвола, Законом о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/2009
и 81/09 - у даљем тексту: закон) и другим
прописима.
Члан 3.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.
Члан 4.
Изузетно, општина може отуђити или дати
у закуп грађевинско земљиште у јавној својини
по цени која је мања од тржишне цене, или дати
у закуп или отуђити грађевинско земљиште,
без накнаде, само уз претходно прибављену
сагласност Владе Републике Србије.
Посебном одлуком ће се регулисати поступак, услови и начин отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине у случајевима који су наведени у ставу
1. овог члана.
Члан 5.
Послове
обезбеђивања
услова
на
уређивању, употреби, унапређивању и заштити грађевинског земљишта у јавној својине
општине Апатин обавља ЈП “Дирекција за
изградњу’’ Апатин (у даљем тексту: Дирекција),
у име и за рачун општине.
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Члан 6.

Члан 8.

Отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини врши се у складу са
Програмом уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.
Површине јавне намене се дају у закуп на
одређено време до привођења тог земљишта
планираној намени, најдуже на пет година, а у
складу са Програмом уређивања и давања у закуп површина јавне намене.
Програме наведене у ставу 1. и 2. овог члана на предлог Дирекције, доноси Скупштина
општине Апатин и исти садрже нарочито:
-- ознаку и назив планског документа на основу кога се може издати локацијска дозвола,
-- податке из јавних књига о праву јавне својине
општине на појединачним грађевинским
парцелама намењених за отуђење и давање
у закуп ради изградње (број преписа листа
непокретности односно број земљишнокњижног улошка, број катастарске парцеле),
-- податке да ли се ради о грађевинском зем
љишту које је неизграђено и уређено или
неизграђено и неуређено са предлогом начина решавања питања његовог уређења у
складу са Законом,
-- начин финансирања и уређења грађевинског
земљишта,
-- висину трошкова уређења грађевинског
земљишта,
-- тржишну вредност грађевинског земљишта,
односно почетну цену за отуђење грађе
винског земљишта, или висину почетног износа закупнине грађевинског земљишта,
-- услове и начин плаћања,
-- рок трајања закупа ,
-- рокове и динамику привођења земљишта
намени,
-- као и друге потребне елементе

По истеку уговореног рока закупа, или у
случају раскида уговора о закупу, површина јавне намене се предаје општини Апатин у
првобитном стању без права на накнаду за извршено улагање у исту од стране закупца, по
било ком основу.
Поступак доделе у закуп површина јавне
намене у смислу ближег одређивања услова
и начина, општина ће прописати посебном
одлуком.

Члан 7.
Рок привођења намени грађевинског
земљишта у јавној својини датог у закуп је три
године од дана закључења уговора о давању у
закуп.
Рок трајања закупа је најдуже 99 година.
Рок трајања закупа из става 2. овог члана
утврђује се зависно од положаја и планске намене локације, намене објекта, његове површине, времена амортизације објекта и др.

Члан 9.
Средства остварена издавањем површина јавне намене у насељеним местима Сонта,
Пригревица, Свилојево и Купусина су приход
тих месних заједница.
Члан 10.
Уређивање грађевинског земљишта у јавној
својини општине врши се према програму из
члана 6. ове одлуке.
Члан 11.
Уређивање грађевинског земљишта у јавној
својини општине обухвата његово припремање
и опремање.
Радове на уређивању грађевинског земљи
шта у јавној својини општине, утврђене програмом из члана 6. ове одлуке, врши Дирекција,
осим у случају када се грађевинско земљиште
даје у закуп као неизграђено и неуређено.
Члан 12.
За финансирање уређења грађевинског
земљишта користе се средства остварена од:
-- накнаде за уређење и коришђење
грађевинског земљишта,
-- закупнине за грађевинско земљиште,
-- отуђења грађевинског земљишта,
-- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са законом,
-- других извора у складу са законом.
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Члан 13.
Критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта, закупа, динамику
њиховог плаћања, начин обрачуна и уговарања,
утврђује посебном одлуком Скупштина општине Апатин.
У поступку легализације бесправно изгра
ђених објеката, обрачун накнаде за уређење
грађевинског земљишта се врши у складу са
Правилником о критеријумима за одређивање
накнаде у поступцима легализације, крите
ријумима за објекте за које се неможе накнадно
издати грађевинска дозвола, као и садржини
техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе
за објекте који су предмет легализације („Сл.
гласник“ бр. 89/2009, и 5/2010).
Одредбе Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, закупнине и накнаде
за коришћење грађевинског земљишта („Сл.
лист општине Апатин“ бр. 9/2003, 2/2004,
2/2006 и 15/2008-у даљем тексту: Одлука о
критеријумима) се примењују до доношења
нове одлуке наведене у ставу 1. овог члана, изузев члана 8. став 1, члана 15, члана 16. члана
18. и члана 25. који се не примењују.
Члан 14.
Накнаду за уређивање грађевинског
земљишта из члана 13. ове одлуке плаћа инвеститор или власник објекта на основу уговора
који закључује са Дирекцијом, у случају кад:
-- закупи земљиште намењено градњи
-- гради објекат на свом земљишту
-- врши доградњу
-- врши промену намене постојећег објекта
извођењем радова реконструкције,
-- врши легализацију бесправно изграђеног
објекта.
Члан 15.
Неизграђено и комунално неопремљено
грађевинско земљиште, а налази се у обухвату плана генералне регулације, односно плана
детаљне регулације, може се комунално опремити и средствима оних физичких и правних
лица који су власници грађевинског земљишта
које се опрема.
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Власник земљишта из претходног става овог члана подноси Дирекцији предлог о финансирању изградње комуналне
инфраструктуре.
Ако Дирекција утврди да је локација
која се опрема обухваћена планом генералне или детаљне регулације сачиниће услове
о финансирању изградње комуналне инфраструктуре који нарочито садржи: податке о
локацији, податке из урбанистичког плана и
техничке услове за изградњу комуналне инфраструктуре, податке из програма уређивања
грађевинског земљишта, границе локације која
се опрема са пописом катастарских парцела,
рок изградње, обавезу Дирекције о прибављању
локацијске , грађевинске и употребне дозволе
као и обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у току извођења радова, обавезу
власника земљишта да финансира израду техничке документације, стручне контроле исте,
стручне контроле извођења радова, избора
извођача радова, обавезу предаје изграђених
објеката комуналне инфраструктуре у својину
општини, стварне трошкове изградње комуналне инфраструктуре, као и висину умањења
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
за инвеститора објекта који ће бити грађен на
локацији која се опрема.
За објекте који ће се градити на локацији
која се комунално опрема средствима власника земљишта, накнада за уређење грађевинског
земљишта се умањује за стварне трошкове
комуналног опремања, а највише до 60% од
висине накнаде утврђене према Одлуци о
критеријумима и програму уређења грађе
винског земљишта за зону где се локација
налази.
Ако власник земљишта прихвати услове из
овог члана, Дирекција предлог о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре са предлогом уговора доставља Скупштини општине
Апатин на одлучивање.
Након доношења одлуке Скупштине општине Апатин о прихватању предлога из
претходног става, Дирекција у року од 30
дана од дана доношења те одлуке, закључује
уговор о финансирању изградње комуналне
инфраструктуре.
Члан 16.
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа се у складу са Законом о
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планирању и изградњи (“Службени гласник РС’’, број 47/03 и 34/06), Одлуком о
критеријумима и Решењем о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта
(“Службени лист општине Апатин”, број
11/2008) с тим да се сви новчани износи наведени у том решењу увећају за 6%, а све док
се наведена накнада не итегрише у порез на
имовину.
Накнаду за коришћење грађевинског зем
љишта плаћа власник објекта, изузетно носилац права коришћења на објекту, а ако је
објекат дат у закуп, накнаду плаћа закупац
објекта, као и корисници и закупци грађе
винског земљишта у јавној својини, или власници грађевинског земљишта.
Послове обрачуна накнаде за коришћење
грађевинског земљишта врши локална пореска
администрација.
Члан 17.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине се отуђује и даје у закуп као неизграђено
и уређено.
Изузетно од става 1. овог члана, може
се дати у закуп грађевинско земљиште које
није уређено, под условом да лице коме се то
земљиште даје у закуп прихвати прописане
услове за уређивање земљишта садржане у
јавном огласу, и уговором преузме обавезу да
о свом трошку изврши комунално опремање
грађевинског земљишта.
Услов из става 2. овог члана наводи се у
јавном огласу за давање у закуп неизграђеног и
неуређеног грађевинског земљишта.
Члан 18.
Грађевинско земљиште се отуђује и даје у
закуп јавним надметањем или прикупљањем
понуда јавним огласом.
Изузетно, грађевинско земљиште може се
отуђити и дати у закуп непосредном погодбом на писмени захтев заинересованог лица у
следећим случајевима :
1. Изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа и организација, органа јединица
територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини;
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2. Прибављања грађевинске дозволе, власнику
бесправно саграђеног објекта, који је захтев
поднео у роковима прописаним овим законом, ако је изградња тог објекта у складу са
условима предвиђеним Законом;
3. Исправке граница суседних катастарских
парцела;
4. Формирања грађевинске парцеле у складу са
чланом 102. Закона;
5. Отуђења или давања у закуп у складу са чланом 96. став 6. Закона;
6. Споразумног давања земљишта ранијем вла
снику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о
експропријацији.
Члан 19.
Одлуку о расписивању јавног огласа за
јавно надметање, односно прикупљање понуда
јавним огласом ради отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта доноси Управни одбор Дирекције у складу са Програмом уређења,
отуђења и давања у закуп грађевинског земљи
шта у јавној својини којег је усвојила Скупштина општине Апатин.
Члан 20.
Јавни оглас из члана 19. ове одлуке
објављује се на огласној табли Скупштине
општине Апатин, Дирекције и у средствима
јавног информисања.
Члан 21.
Поступак јавног надметања и поступак
прикупљања понуда јавним огласом спроводи
Комисија за доделу грађевинског земљишта у
јавној својини ( у даљем тексту: Кмисија) коју
образује Општинско веће општине Апатин.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана који имају своје заменике.
Стручне и административне послове за Комисију из става 1. овог члана врши
Дирекција.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
О поступку јавног надметања и прикуп
љања понуда јавним огласом, о раду Комисије,
води се записник.
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Члан 22.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној својини, лицу које понуди највећи износ цене, доноси Скупштина општине Апатин.
Чињеницу правноснажности решења о
отуђењу грађевинског земљишта утврђује
стручна служба надлежна за скупштинске послове општине Апатин.
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини, лицу које понуди
највећи износ закупнине, доноси Oпштинско
веће општине Апатин.
Чињеницу правноснажности решења о
давању у закуп утврђује стручна служба надле
жна за послове Општинског већа општине
Апатин.
Решење из става 1. и става 3. овог члана је
коначно.
Против решења из става 1. и става 3. овог
члана може се покренути спор пред надлежним
судом у року од 30 дана од дана достављања
решења.
Члан 23.
Уговор о отуђењу, односно о давању у закуп грађевинског земљишта закључује се
најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу земљишта, односно решења о давању у закуп земљишта, између
лица коме се грађевинско земљиште отуђује,
односно закупца грађевинског земљишта, и
Дирекције.
Ако лице коме се грађевинско земљиште
отуђује или даје у закуп својом кривицом не
приступи закључењу уговора у року из претходног става, на предлог Дирекције, Скупштина општине Апатин, односно Општинско веће
општине, ће донети решење којим ће поништити своје решење из члана 22. ове одлуке.
Против решења из претходног става може
се покренути спор пред надлежним судом у
року од 30 дана од дана достављања решења.
Члан 24.
Јавни оглас, расписан ради отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта
јавним надметањем, садржи нарочито:
1. Податке Службе за катастар непокретности
за грађевинско земљиште (парцелу) које се
отуђује, односно даје у закуп,

17. MART 2010. GODINE

2. Податке из урбанистичке, односно планске
документације о грађевинском земљишту
(парцели) и објектима који се на њему могу
градити,
3. Податке о уређености грађевинског земљи
шта са утврђеним износом трошкова уре
ђења грађевинског земљишта,
4. У случају доделе у закуп земљишта које није
уређено, обавештење о томе, те назнаку о
обавези лица коме се замљиште даје у закуп
да о свом трошку изврши одређене радове
на уређивању тог земљишта,
5. Обавештење да евентуалну обавезу плаћања
накнаде за промену пољопривредног земљи
шта има лице коме се отуђује или даје у закуп земљиште,
6. Почетну цену отуђења, односно почетни износ закупнине грађевинског земљишта, и
услове и начин плаћања,
7. У случају доделе земљишта у закуп, рок
трајања закупа и рок привођења грађевин
ског земљишта намени,
8. Гарантни износ за учешће у поступку и рок
за повраћај гарантног износа учесницима
који не добију у закуп земљиште, односно не
понуде најповољнију цену за отуђење грађе
винског земљишта,
9. Обавештење о томе да подносилац пријаве
губи право на повраћај гарантног износа ако
не приступи јавном надметању, не закључи
уговор о закупу односно отуђењу а понудио
је највиши износ при јавном надметању, ако
након закључења уговора у року од 15 дана
не плати утврђену цену отуђења, као и уколико закупнину, у целости или прву рату, неплати у року од 15 дана од дана закључења
уговора о закупу,
10. Обавештење о року за подношење пријава,
11. Обавештење о документацији која се прилаже приликом пријављивања,
12. Место и време одржавања јавног надметања
Гарантни износ из става 1. тачка 8. овог
члана утврђује се у висини од 20% од почетне
цене отуђења, односно почетног износа закупнине, а не мање од 30.000,оо динара.
Јавно надметање може се одржати најраније
30 дана по објављивању огласа.
Члан 25.
Учесник у јавном надметању своје учешће
пријављује Дирекцији најкасније три дана пре
почетка јавног надметања.
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Учесник у јавном надметању у пријави даје
властиту изјаву да прихвата услове из огласа.
Пријава за учешће на јавном надметању (у
даљем тексту: пријава) мора да садржи:
1. За физичка лица: име, презиме, јединствени
матични број грађана, адресу становања, ако
је то лице приватни предузетник и податке
о упису у регистар надлежног органа (број,
датум и назив органа),
2. За правна лица: назив и седиште, податке о
упису у регистар надлежног органа (број,
датум и назив органа), порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и
печат.
Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу или
банкарску гаранцију за гарантни износ,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица, и
4. за правна лица, фотокопија решења Агенције
за привредне регистре
Члан 26.
Ако пријава не садржи потпуну и уредну докумантацију из члана 25. ове одлуке,
Комисија обавештава подносиоца пријаве да
је допуни или измени до одржавања јавног
надметања.
Ако подносилац пријаве из става 1. овог
члана не отклони недостатке у складу са
обавештењем Комисије, не може стећи статус
учесника у јавном надметању.
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.
Члан 27.
У поступку јавног надметања не могу учествовати председник нити било који члан
Комисије за спровођење јавног надметања.
Члан 28.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања испуњени су кад јавном надметању
приступи најмање два учесника и то лично или
преко овлашћеног заступника.
Уколико на јавно надметање не приступи
довољан број учесника или јавно надметање не
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успе, поступак оглашавања ће се поновити по
истеку рока од најмање 15 дана.
Члан 29.
Поступак јавног надметања почиње тако
што Комисија проверава идентитет подносилаца уредних пријава или њихових овлашћених
заступника, утврђује ко је стекао статус учесника на јавном надметању и утврђује листу
учесника јавног надметања.
Председник Комисије објављује почетак
јавног надметања и наводи парцелу која је
предмет јавног надметања и почетну цену, односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за парцелу која је предмет јавног надметања и ко нуди почетну цену,
односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике јавног
надметања да ли неко нуди већи износ од
понуђеног. Поступак се понавља све док има
учесника јавног надметања који нуди већи износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника Коми
сије нико од присутних учесника не понуди
већу цену, односно већи износ закупнине од
последње понуде, Комисија констатује нај
повољнију понуду у записник и име понуђача.
Учесник који је понудио највећи износ
потписује изјаву да је понудио највећи износ
са назнаком висине износа.
Потом председник Комисије објављује да је
јавно надметање за ту парцелу завршено.
По објављивању завршетка јавног надме
тања, не могу се подносити накнадне понуде.
Члан 30.
У записник о току поступка јавног над
метања уноси се:
1. број пријављених учесника,
2. почетна цена отуђења земљишта, односно
почетни износ закупнине,
3. листа учесника са понуђеним ценама
отуђења грађевинског земљишта, односно
износом закупнине и њиховим адресама,
4. цена отуђења земљишта, односно износ закупнине који је утврђен као нај
повољнији и податке о учеснику са нај
повољнијом понудом,
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5. датум и време почетка и завршетка поступка
јавног надметања,
6. остали подаци од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије и
присутна лица.
Члан 31.
По обављеном јавном надметању, или
прикупљању понуда јавним огласом, Комисија
у року од петнаест дана сачињава предлог за
доношење решења о отуђењу земљишта, односно решења о давању земљишта у закуп.
Записник о раду са предлогом за доношење
решења о отуђењу земљишта Комисија
доставља Скупштини општине Апатин.
Скупштина општине Апатин утврђује да ли
је поступак јавног надметања, или прикупљања
понуда, спроведен у складу са законом и овом
одлуком, па ако утврди постојање неправилности у поступку, може их сама отклонити, или
одлучити да се поступак понови делимично
или у целини .
Записник о раду са предлогом за доношење
решења о давању у закуп земљишта, Комисија
у року од 15 дана доставља Општинском већу
општине Апатин.
Општинско веће општине Апатин утврђује
да ли је поступак јавног надметања, или поступак прикупљања понуда, спроведен у складу са законом и овом одлуком, па ако утврди
постојање неправилности у поступку, може их
само отклонити, или одлучити да се поступак
понови делимично или у целини.
Члан 32.
Предлог из члана 31. као и решење из члана
22. нарочито садржи следеће податке:
-- податке о купцу односно закупцу земљишта,
-- опис и ближе податке о грађевинској парцели која је предмет јавног надметања,
-- опис и ближе податке о објекту који се гради,
-- висину купопродајне цене односно закупнине, услове и начин плаћања,
-- висину и начин регулисања накнаде за
уређење земљишта,
-- посебне услове за уређење ако се у закуп даје
неуређено грађевинско земљиште,
-- у случају давања земљишта у закуп, рок
трајања закупа, и рок привођења земљишта
планској намени,
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-- обавезу купца да, у року од 15 дана од дана
закључења уговора о отуђењу, Дирекцији
уплати цену отуђења, односно обавезу закупца да закупнину плати Дирекцији на начин предвиђен у члану 48. ове одлуке.
-- обавезу купца, односно закупца да у року од
30 дана од дана правноснажности решења о
отуђењу, односно решења о давању у закуп
земљишта, закључи са Дирекцијом уговор о
отуђењу, односно уговор о закупу.
-- поуку о правном леку.
Члан 33.
Решење о отуђењу земљишта, односно
решење о давању у закуп земљишта стручна служба надлежна за скупштинске послове, односно послове општинског већа, доста
вља свим учесницима у поступку јавног над
метања, Дирекцији и Општинском јавном
правобранилаштву.
Члан 34.
Учесник у поступку јавног надметања, или
у поступку прикупљања понуда јавним огласом који сматра да му је у тим поступцима
повређено право, може да покрене управни
спор против решења из члана 22. у року од 30
дана од дана достављања тог решења.
Члан 35.
Дирекција и купац, односно закупац, зак
ључују уговор о отуђењу, односно уговор о закупу који садржи нарочито:
-- податке о грађевинској парцели,
-- податке о намени и величини будућег
објекта,
-- податке о висини закупнине, односно висини цене отуђења земљишта, рок, услове и начин плаћања,
-- износ накнаде за уређење грађевинског
земљишта, рок и начин плаћања накнаде за
уређење земљишта,
-- у случају доделе земљишта у закуп, рок
трајања закупа, податке о посебним условима за уређење ако се у закуп даје неуређено
грађевинско земљиште, рок за привођење
земљишта намени,
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-- права и обавезе у случају неизвршења обавеза,
-- начин решавања спорова,
-- у случају плаћања закупа на више рата, обавезу усклађивања висине месечне рате закупа са месечним порастом цена на мало у
Републици Србији,
-- поступак и услови за измену уговора у складу са Законом.

упису у регистар надлежног органа (број,
датум и назив органа), порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и
печат,
3. понуђену цену отуђења, односно понуђени
износ закупнине утврђен у динарском износу, који је исти или виши од почетне цене
отуђења ,односно почетног износа закупнине, начин и рокове плаћања,
4. назнаку “не отварати’’.

Члан 36.

Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу, или
банкарску гаранцију за гарантни износ,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица и
4. за правна лица, фотокопија решења Агенције
за привредне регистре

Јавни оглас, расписан ради прикупљања
понуда за отуђење, односно давање у закуп
грађевинског земљишта, садржи податке из
члана 24. став 1. од тачке 1. до 8 . ове одлуке,
као и:
-- податке о обавезној садржини понуде,
-- начин и рок подношења понуда ,
-- место и време одржавања јавног отварања
понуда,
-- обавештење о томе да подносилац најпо
вољније понуде губи право на повраћај гарантног износа ако не закључи уговор о закупу односно отуђењу, ако након закључења
уговора у року од 15 дана не плати утврђену
цену отуђења, као и уколико закупнину, у
целости или прву рату, неплати у року од 15
дана од дана закључења уговора о закупу.
Гарантни износ се утврђује у висини 20% од
почетне цене отуђења, односно од почетног износа закупнине, али не мање 30.000,00 динара.
Јавно отварање понуда може се одржати
најраније 30 дана по објављивању огласа.

Члан 38.
Неблаговремена или неуредна понуда се
одбацује
Неблаговремена понуда је она понуда која је
поднета по истеку рока за подношење понуда.
Неуредна понуда је:
1. поднета у отвореној коверти или без прецизне назнаке на коју парцелу се односи,
2. која не садржи све огласом тражене податке
и уредна документа из члана 37. ове одлуке,
3. у којој понуђена цена, односно понуђени износ закупнине није у складу са чланом 37.
став 2. тачка 3.
Члан 39.

Члан 37.
Учесник у поступку отуђења односно давања у закуп грађевинског земљишта
прикупљањем понуда јавним огласом, своју
понуду доставља Дирекцији до дана и сата
утврђеног јавним огласом, у затвореној коверти, са прецизном назнаком на коју парцелу се
односи.
Понуда мора да садржи:
1. за физичка лица: име, презиме, јединствени
матични број грађана, адресу становања, ако
је то лице приватни предузетник и податке
о упису у регистар надлежног органа (број,
датум и назив органа),
2. за правна лица: назив и седиште, податке о

На оглас о прикупљања понуда не могу
се јавити председник, нити било који члан
Комисије.
О целом току поступка јавног отварања понуда води се записник.
Поступак јавног отварања понуда почиње
уношењем у записник места и времена
отварања јавних понуда, података о члановима
Комисије и присутнима, као и података о парцелама за које су прикупљене понуде.
Неблаговремене понуде се посебно од
вајају и не разматрају, а што се записнички
констат ује.
Понуде се разврставају према парцелама.
Понуде отвара председник Комисије и даје
их на увид осталим члановима Комисије.
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Председник Комисије јавно саопштава и
диктира у записник садржину сваке понуде, а
при томе Комисија констатује да ли су понуде
уредне.
Неуредне понуде се посебно одвајају и не
разматрају, а што се записнички констатује.
Записник мора да садржи редослед пону
ђача према висини износа који је понуђен за
сваку парцелу посебно.
Члан 40.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако су приспеле најмање
две уредне и благовремене понуде.
Ако поступак прикупљања понуда јавним
огласом не успе, исти ће се поновити у року од
15 дана, и сматраће се успелим и у случају да
је приспела само једна уредна и благовремена
понуда.
Члан 41.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.
Поступак јавног отварања понуда је јаван и
могу присуствовати сва заинтересована лица.
Члан 42.
Записник потписују председник и сви чланови Комисије, записничар и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени
заступници.
Пре потписивања записника пристуни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени
заступници могу захтевати да се у записник
унесу и њихове евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.
Члан 43.
Уколико се на оглас пријаве два или више
учесника и понуде исти износ цене отуђења,
односно закупнине, грађевинско земљиште
ће се продати, односно дати у закуп учеснику
који понуди краћи рок плаћања износа цене
отуђења, односно закупнине.
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Члан 44.
Захтев за отуђење и давање у закуп грађе
винског земљишта непосредном погодбом
подноси се Комисији из члана 21. ове одлуке.
Комисија у року од 15 дана утврђује основаност поднетог захтева и предочава подносиоцу захтева услове за отуђење , односно услове
давања земљишта у закуп, а који се у року од
15 дана о истом изјашњава писменом изјавом.
Цена отуђења или давања у закуп грађе
винског земљишта приликом непосредне
погодбе представља почетну вредност цене
отуђења, односно закупнине која је наведена у
Програму из члана 6. ове одлуке, а којег је донела Скупштина општине.
Након тога, Комисија заједно са писменим
изјашњењем подносиоца захтева сачињава
предлог о отуђењу земљишта, односно о давању
земљишта у закуп, и исте у року од петнаест
дана доставља Скупштини општине Апатин,
односно Општинском већу општине Апатин.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта
непосредном погодбом доноси Скупштина општине Апатин, а Решење о давању у закуп гра
ђевинског земљишта непосредном погодбом
доноси Општинско веће општине Апатин.
Решење из става 5. овог члана доставља се
Општинском јавном правобранилаштву.
Против решења из става 5. овог члана може
се у року од 30 дана од дана достављања реше
ња поднети тужба надлежном суду.
На основу решења из става 5. овог члана се
закључује уговор о отуђењу, односно уговор о
закупу са Дирекцијом.
Члан 45.
Почетна цена за отуђење грађевинског
земљишта јавним надметањем, прикупљањем
понуда јавним огласом, или непосредном погодбом, утврђује се у висини тржишне вредности грађевинске парцеле.
Тржишну вредност земљишта по захтеву
Дирекције, утврђује Министарство финансијапореска управа, филијала Апатин, за сваку
грађевинску парцелу која се отуђује, односно
даје у закуп, и иста представља основ за израду
Програма из члана 6. ове одлуке.
Члан 46.
Почетни износ закупнине за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
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не може бити мањи од 1 % од утврђене почетне вредности цене отуђења грађевинског
земљишта из члана 45. став 1. ове одлуке, за
сваку годину трајања закупа.
Члан 47.
Лице коме је у складу са Законом и овом одлуком отуђено грађевинско земљиште, дужно
је да исплати утврђену цену у року од 15 дана
од дана закључења уговора о отуђењу.
Члан 48.
Лице коме је у складу са Законом и овом
одлуком дато у закупу грађевинско земљиште
дужан је да плати закупнину :
-- у року од 15 дана од дана закључења уговора о давању грађевинског земљишта у закуп,
или
-- у ратама и то: 20% закупнине плаћа се у
року од 15 дана од дана закључења уговора
о давању у закуп грађевинског земљишта, а
преостали износ највише у 36 месечних рата
које се усклађују са месечним порастом цена
на мало у Републици Србији.
Члан 49.
Приход
од
отуђења
грађевинског
земљишта у јавној својини, или приход од закупа грађевинског земљишта у јавној својини је
приход општине и уплаћије се на одговарајући
рачун буџета општине Апатин.
Члан 50.
Ако лице коме се грађевинско земљиште
отуђује не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског
земљишта у року од 15 дана од дана закључења,
уговор о отуђењу земљишта се одмах након
тога једнострано раскида од стране Дирекције.
У случају из става 1. овог члана не врши
се повраћај средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења
грађевинског земљишта.
Након раскида уговора, Решење о пони
штају решења о отуђењу грађевинског земљи
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шта на предлог Дирекције доноси Скупштина
општине Апатин .
Против решења из става 3. овог члана у
року од 30 дана од дана достављања истог,
може се поднети тужба надлежном суду.
Члан 51.
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком уговореног рока.
Закуп престаје пре уговореног рока ако
закупац:
-- у случају исплате зкупнине у целости, у року
од 15 дана од закључења уговора не плати
исту, или уколико закупнину плаћа у месечним ратама, касни са отплатом месечне рате
дуже од 30 дана,
-- не плати накнаду за уређење грађевинског
земљишта;
-- користи грађевинско земљиште противно
намени за које му је дато;
-- у року од три године од дана закључења уговора о давању у закуп грађевинског земљи
шта исто не приведе намени, или не изврши
знатније радове на изградњи објекта за које
му је грађевинско земљишта дато –„стави
објекат под кров“,
-- одустане од изградње објекта на земљишту
које му је додељено у закуп.
Након једностраног раскида уговора о закупу из разлога наведених у претходном ставу, на предлог Дирекције, Решење о поништају
решења о додели земљишта у закуп доноси Општинско веће општине Апатин.
Против решења из става 3. овог члана у
року од 30 дана од дана достављања истог,
може се поднети тужба надлежном суду.
Члан 52.
Подносилац пријаве за јавно надметање
губи право на повраћај гарантног износа из
члана 24. ове одлуке , ако не приступи јавном
надметању, не закључи уговор о закупу односно отуђењу земљишта, а понудио је највиши
износ при јавном надметању, ако након
закључења уговора у року од 15 дана не плати
утврђену цену отуђења, као и уколико закупнину, у целости , или прву рату, неплати у року
од 15 дана од дана закључења уговора о закупу.
Учесник у поступку прикупљања понуда
путем јавног огласа који је дао најповољнију
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понуду губи право на повраћај гарантног износа из члана 36. ове одлуке, ако не закључи
уговор о закупу ,односно отуђењу земљишта,
ако након закључења уговора у року од 15 дана
не плати утврђену цену отуђења, као и уколико
закупнину, у целости, или прву рату, неплати
у року од 15 дана од дана закључења уговора о
закупу.
Лице које је у поступку јавног надметања
или прикупљања понуда јавним огласом дало
најповољнију понуду, а није закључило уговор
о отуђењу или закупу земљишта , као и лице
са којим је Дирекција раскинула уговор из разлога наведених у члану 50. и 51. став 2. ове одлуке, у наредних пет година нема право учешћа
у поступцима за доделу у закуп или отуђење
земљишта.
Члан 53.
Потписи уговарача на уговору о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини или
о давању о закупу грађевинског земљишта у
јавној својини , оверавају се у суду.
Члан 54.
У случају кад је уговор о закупу закључен
са више закупаца, сваки закупац, у току рока
за изградњу објекта, може у писаној форми да
изјави да жели да раскине уговор о закупу у
односу на свој део права и обавеза.
Предлог за раскид уговора из става 1. овог
члана, закупац подноси Дирекцији заједно са
писаним сагласностима осталих закупаца и
изјавама да преузимају његова права и обавезе
из уговора.
На предлог Дирекције, Општинско веће општине Апатин доноси одлуку о давању сагласности за раскид уговора и преузимање права и
обавеза од стране осталих закупаца.
У складу са одлуком из става 3. овог члана
, Дирекција и закупци закључују анекс уговора
о закупу у року од 30 дана од дана доношења
поменуте одлуке .
Члан 55.
Ако се промени власник објекта који је
изграђен на грађевинском земљишту у јавној
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својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом у складу са законом,
Дирекција ће на захтев новог власника, изменити уговор о закупу, тако што ће на место
дотадашњег закупца ступити нови власник
објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу
доставља се уговор о куповини објекта или
куповини објекта у изградњи, односно други
правни основ којим се стиче право својине
на објекту или објекту у изградњи, односно правноснажно решење о наслеђивању у
случају смрти закупца земљишта, потврђени
од стране пореске управе о регулисању пореске обавезе.
Дирекција закључује са новим власником
објекта уговор о закупу који по потписивању
представља основ за промену уписа закупца
у јавној књизи о евиденцији напокретности и
правима на њима.
Члан 56.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о грађевинском земљишту
(“Службени лист општине Апатин’’, број
9/2003, 2/2004, 7/2005, 6/2006 и 13/2008), Одлука
о додели неизграђеног грађевинског земљишта
на територији општине Апатин намењеног
изградњи пословних објеката (“Службени
лист општине Апатин’’, број 7/2009) и Одлука о
додели неизграђеног грађевинског земљишта у
блоку 61 у Апатину (“Службени лист општине
Апатин’’, број 8/2005 и 3/2006 ).
Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-5/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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10.

На основу члана 7. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број: 72/2009), члана
21. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин («Службени лист општине Апатин»
број: 10/2008-пречишћен текст), Скупштина
општине Апатин, на 12. седници одржаној 16.
марта 2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ЗА ДЕЦУ – ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“
АПАТИН
Члан 1.
У члану 7. став 1. Одлуке о оснивању Предшколске установе за децу – дечји вртић „Пчелица“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 3/2004-пречишћен текст) (у даљем
тексту: Одлука) додаје се нова алинеја 1. која
гласи:
„ - пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности деце за време боравка у
Установи и свих активности које организује
установа, у сарадњи са надлежним органом
јединице локалне самоуправе.“
Досадашње алинеје 1. и 2. постају алинеје
2. и 3.
Члан 2.
У члану 9. став 3. Одлуке мења се и гласи:
„Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Апатин, а председника бирају чланови, већином гласова од
укупног броја чланова Управног одбора..“
У истом члану став 6. Одлуке мења се и
гласи:
„За члана Управног одбора не може бити
предложено ни именовано лице: које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, или које је
осуђено за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрна
љење, за кривично дело примање и давање
мита, за кривично дело из групе кривичних

BROJ 1

- STRANA 23

дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, ни лице за које
је у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање, које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката, чији су послови, дужност или функција
неспојиви са обављањем послова у Управном
одбору, које је већ именовано за члана органа
управљања друге установе и које је изабрано за
директора друге установе.“
Члан 3.
У члану 10. став 1. Одлуке, мења се и гласи:
„Управни одбор Установе:
1. Доноси Статут, уз сагласност оснивача, правила понашања у установи и друге опште
акте и даје сагласност на акт о организацији
и систематизацији послова;
2. Доноси предшколски програм (даље у тексту:
програм образовања и васпитања, развојни
план, годишњи план рада, усваја извештаје о
њиховом остваривању, вредновању и само
вредновању);
3. Утврђује предлог финансијског плана за
припрему буџета Републике Србије;
4. Доноси финансијски план Установе, у складу
са законом;
5. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија односно наставе у природи;
6. Расписује конкурс и бира директора;
7. Разматра поштовање општих принципа,
остваривање циљева васпитања и обра
зовања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и оства
ривање образовно-васпитног рада;
8. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом оства
ривању;
9. Одлучује по жалби, односно приговору на
решење директора;
10. Обавља и друге послове у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом.
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„У Установи у којој се васпитно-образовни
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рад изводи и на језику националне мањине
чланови органа управљања – представници
јединице локалне самоуправе именују се уз
прибављено мишљење одговарајућег Националног савета националне мањине.“
Члан 5.
Члан 12/а Одлуке, мења се и гласи:
„Установа има Савет родитеља.
У Савет родитеља Установе бира се по један
представник родитеља деце сваке васпитне
групе.
У Установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савет родитеља сразмерно су засту
пљени и представници националне мањине,
односно етничке групе.“
Члан 6.
У члану 12/б став 1. Одлуке, мења се и гласи:
„Савет родитеља Установе:
1. Предлаже представнике родитеља деце у
Управни одбор;
2. Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове
Установе;
3. Предлаже мере за осигурање квалитета и
унапређивање образовно-васпитног рада;
4. Учествује у поступку предлагања часописа
за децу;
5. Разматра предлог програма образовања и
васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању,
вредновању и о самовредновању;
6. Разматра намену коришћења средстава од
донација установе;
7. Предлаже органу управљања, намену кори
шћења средстава прикупљених од родитеља;
8. Разматра и прати услове за рад установе,
услове за одрастање и учење, безведност и
заштиту деце;
9. Учествује у поступку прописивања мера из
члана 7. став 1. алинеја 1. ове одлуке;
10. Даје сагласност на програм и организовање
екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом оства
ривању;
11. Разматра и друга питања утврђена Статутом.“
Члан 7.
Члан 13. Одлуке, мења се и гласи:
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„Директор руководи радом Установе.
Директора Установе бира Управни одбор
на основу јавног конкурса, по прибављеном
мишљењу васпитно-образовног већа, на начин и по поступку прописаним Законом и
прибављеној сагласности министра.
Директор Установе бира се на период од
четири године.“
Члан 8.
У члану 14/б став 3. Одлуке, мења се и гласи:
„Директор Установе:
1. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Установе;
2. Стара се о осигурању квалитета, самовредно
вању, остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно-васпитног рада;
3. Стара се о остваривању развојног плана
Установе;
4. Одлучује о коришћењу средстава утврђених
финансијским планом и одговара за одобра
вање и наменско коришћење тих средстава,
у складу са Законом;
5. Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6. Организује и врши педагошко-инструктивни
увид и прати квалитет образовно-васпитног
рада и педагошке праксе и предузма мере за
унапређивање и усавршавање васпитача и
стручних сарадника;
7. Планира и прати стручно усавршавање и
спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручних сарадника;
8. Предузима мере у случају дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и недоличног понашања запослених и њихових
негативних утицаја на децу;
9. Предузима мере ради извршавања налога
просветног инспектора и просветног саветника као и других инспекцијских органа;
10. Стара се о благовременом и тачном уносу
и одржавању ажурности базе података о
Установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
11. Стара се о благовременом обавештавању
запослених и родитеља, односно старатеља,
стручних органа и органа управљања о
свим питањима од интереса за рад Установе и ових органа;
12. Сазива и руководи седницама васпитнообразовног већа, без права одлучивања;

17. MART 2010. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

13. Образује стручна тела и тимове, усмерава и
усклађује рад стручних органа у Установи;
14. Сарађује са родитељима, односно старате
љима деце;
15. Подноси извештај о свом раду и раду Установе органу управљања најмање два пута
годишње;
16. Доноси општи акт о организацији и систе
матизацији послова;
17. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених у складу са Законом;
18. Врши и друге послове утврђене Законом и
Статутом Установе.“
Члан 9.
У члану 14/в став 1. Одлуке, између речи:
„услова за“ и „престанак“, додају се речи и запета „мировање радног односа,“.
Члан 10.
У члану 14/д Одлуке, додаје се нови став 1,
који гласи:
„Стручни органи Установе јесу: васпитнообразовно веће и стручни активи васпитача и медицинских сестара, актив за развојно
планирање и други стручни активи и тимови,
у складу са Статутом“. Досадашњи ст. 1, 2. и 3.
истог члана постају ст. 2, 3.и 4.
У истом члану Одлуке, у новом ставу
2, речи: „стручни сарадници и директор“,
замењују се речима: „и стручни сарадници“.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-7/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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11.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007), и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној 16. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ ДЕЦЕ
ЖРТАВА РАТОВА ВОЂЕНИХ НА
ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ СФРЈ ОД 1991.
ГОДИНЕ И ЖРТАВА АГРЕСИЈЕ НАТО
СНАГА НА СРЈ
Члан 1.
Ставља се ван правне снаге Одлука о
стипендирању деце жртава ратова вођених
на територији бивше СФРЈ од 1991. године и
жртава агресије НАТО снага на СРЈ („Службени лист општине Апатин“ број 14/2004).
Члан 2.
Права стечена по основу одлуке из члана 1.
су непромењива, тј. лицима која су већ стекла
право на стипендирање од стране СО Апатин
исто се наставља у складу са уговором.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-1/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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12.

На основу члана 14. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08 и
41/09) и члана 11. тачка 20. Статута општине
Апатин (“Службени лист општине Апатин”,
број 10/2008 – пречишћен текст) а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије број: 320-11448/2010-15 од 19.02.2010. године, Скупштина
општине Апатин на 12. седници одржаној дана
16. марта 2010. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2010 ГОДИНУ
Овим Програмом даје се преглед
пољопривредног земљишта, по катастарским
Општинама, класама, културама и корисницима, у државној својини, као и анализа
стања и Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта и план коришћења
на подручју општине Апатин.
Општина Апатин простире се на површини од 34957 ha 37 ari 43 m2 и то на пет катастарских општина (Апатин, Купусина, Пригревица,
Свилојево и Сонта).
У прилогу - табела 1. приказане су површине пољопривредног земљишта по катастарским Општинама.
Поред тога поједине пољопривредне
организације су власници, или корисници
пољопривредног земљишта на другим катастарским Општинама (Сомбор, Дорослово, и
Змајевац – Бели Манастир). Овде напомињемо
да се на територији Републике Србије, односно на територији општине Апатин налази
земљиште површине од око 1000 хектара чији
је власник Република Хрватска. Решавање овог
питања је у надлежности Државних органа.
Укупна површина обрадивог пољопри
вредног земљишта на територији општине
Апатин износи 24864 ha 60 ari 14 m2 од тога у
државној својини је 7032 ha 32 ari 36 m2 с тим
да многе површине нису разграничене, или пак
преведене у нови облик коришћења (рибњаци,
пољски путеви, канали и сл.).
У прилогу – табела 2. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по облицима
својине.
На територији општине Апатин до сада
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није вршена комасација, што изазива додатне
проблеме око уређења пољопривредног земљи
шта, али је вршено укрупњавање поседа у време формирања комбината и задруга, међутим
прегруписавање односно разграничење зем
љишта до сада није обављено. Комисија предлаже да се у периоду до нових надметања изврши што је могуће више прегруписавања и
укрупљавања пољопривредног земљишта у
државној својини, као и решавање питања сус
војине пољопривредног земљишта сувласника
Минисарстава пољопривреде, шумарства и
водопривреде и АД „Јединства“ Апатин, која
износи 2521 ha 99 ari 44 m2 од чега је 541 ha 48
ari 20 m2 пољопривредно земљиште у државној
својини.
У прилогу – табела 3. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по класама и
културама.
Поред тога треба споменути да је на
територији општине Апатин, I класе земљишта
0.68 % (око 44 ha), II класе земљишта свега 9.44
% (око 614 ha), преостало земљиште (око 90 %)
је земљиште III, IV, V, VI, VII и VIII класе.
На територији општине Апатин просечна величина парцеле креће се од 0.5 – 1.0 ha
зависно од катастарске Општине, а парцеле
или табле које припадају пољопривредним
организацијама крећу се од 10 – 200 ha па и
више. Контрола плодности пољопривредног
земљишта редовно се обавља, а у скаладу Законом о пољопривредном земљишту. Контролу плодности врше акредитоване лабораторије
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Каналска мрежа на територији општине
Апатин изграђена је на површини од 546.89
ha, али је у великом делу проблематична, што
је и био разлог израде и реализације програма ванредног измуљавања каналске мреже на
територији општине Апатин. Подсећања ради
у 2004. и 2005. години ниво подземних вода
био је изузетно висок и угрожавао је не само
пољопривредне усеве већ и насеља Свилојево и
Сонту. Чишћењем дела основне каналске мреже решено је питање одвођења вишка воде са
пољопривредних површина.
У прилогу – табела 4. дат је приказ начина
одводњавања и површина које се одводњава.
На површинама које се наводњавају засту
пљени су широкозахватни системи за наво
дњавање на 1725 ha, кишна крила на 1010 ha,
тифони на 420 ha што укупно износи 3155 ha.
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У прилогу – табела 5. дат је приказ начина
наводњавања и површине које се наводњавају.
Овде треба истаћи да се опредељењем за
реализацију пројекта ванредног измуљивања
основне каналске мреже стварају могућности за
изградњу нових и боље коришћење постојећих
заливних система.
У прилогу – табела 6. дат је преглед Корисника пољопривредног земљишта у државној
својини.
ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ,
УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Очекивати је да ће се на територији општине Апатин од закупа државног пољопривредног
земљишта у 2010 години и пренетих (неутрошених) средстава из 2009. године остварити
приход од 26.894.665,04 динара.
У прилогу – табела 7. дат је План прихода
сопственог учешћа за 2010. годину.
У прилогу – табела 8. дат је Програм
утврђивања радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта у 2010.
години.
У прилогу – табела 9. дат је Извештај о
утрошеним средствима у 2009. години.
У прилогу – табела 10. дат је Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини по програму за 2007 (први и
други круг), по програму за 2008. годину и по
програму за 2009. годину.
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
После спроведена четири надметања у
општини Апатин преостало је 42 ha 86 arа 38
m2. Ова површина налази се у три катастарске Општине и то: КО Апатин 30,3205 ha, у КО
Сонта 10,7468 ha и КО Свилојево 1,7965 ha.
(све укупно 65 парцела). Након консултација
са Министарством пољопривреде и Војводина
шумама договорено је да се ова површина да
на коришћење Војводина шумама без накнаде, из разлога што ове површине нису погодне за класичну пољопривредну производњу,
а горе наведено предузеће ће исте површине
пошумити што ће довести до коришћења ових
порвшина.
У прилогу – табела 12. дата је збирна табела пољопривредног земљишта датог у закуп по
програмима за 2007.,2008., 2009. и 2010. годину.
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У прилогу – табела 13. дато је образложење
за површине које су изузете из надметања.
Овај Програм објавити у службеном листу
општине Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-5/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
13.

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима («Службени гласник Републике
Србије», бр. 129/2007) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» бр. 10/2008- пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин на 12. седници,
одржаној 16. марта 2010. године, издаје
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Вујин Радмила, дужности
заменика члана Општинске изборне комисије
Апатин, испред Одборничке групе Групе
грађана „Покрет за Апатин „ Милан Дражић, са
16. мартом 2010. године, због поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-17/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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14.

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима («Службени гласник Републике
Србије», бр. 129/2007) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» бр. 10/2008- пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин на 12. седници,
одржаној 16. марта 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Марковић Милан, дипл.
правник из Апатина, за заменика члана Општинске изборне комисије Апатин, испред Одборничке групе Групе грађана „Покрет за Апатин„ Милан Дражић, почев од 16. марта 2010.
године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба надлежном суду у року од 48 часова од
доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-17/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
15.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009) и члана 73. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин, на 12. седници
одржаној 16. марта 2010. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
КУПУСИНА
I
РАЗРЕШАВА СЕ Цигановић Гојко дужности члана Школског одбора ОШ “Јожеф Атила“ Купусина, из реда запослених, пре истека
мандата на који је именован, са 16. марта 2010.
године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-12/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
16.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12. седници одржаној 16. марта 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
КУПУСИНА
I
ИМЕНУЈE СЕ Андреа Силађев - Пилин за
члана Школског одбора ОШ “Јожеф Атила“ Купусина, из реда запослених, почев од 16. мар-
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та 2010. године, до истека мандата Школског
одбора.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-12/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
17.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009) и члана 73. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин, на 12. седници
одржаној 16. марта 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА “СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И
ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ’’
АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Мудринић Милан дужности члана Школског одбора „Средње
грађевинске и дрвопрерађивачке стручне
школе“ Апатин, из реда родитеља, пре истека
мандата на који је именован, са 16. марта 2010.
године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-11/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
18.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12. седници одржаној 16. марта 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА “СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И
ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ’’
АПАТИН
I
ИМЕНУЈE СЕ Јерковић Славко за члана Школског одбора „Средње грађевинске и
дрвопрерађивачке стручне школе“ Апатин, из
реда родитеља, почев од 16. марта 2010. године,
до истека мандата Школског одбора.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-11/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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19.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009) и члана 73. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин, на 12. седници
одржаној 16. марта 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПУ “ПЧЕЛИЦА’’ АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Бурсаћ Драгана дужности
члана Управног одбора ПУ “Пчелица“ Апатин,
из реда запослених, пре истека мандата на који
је именована, са 16. мартом 2010. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-15/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
20.

17. MART 2010. GODINE

I
ИМЕНУЈE СЕ Бера Брзак Славица за члана Управног одбора ПУ “Пчелица“ Апатин, из
реда запослених, почев од 16. марта 2010. године, до истека мандата Школског одбора.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-15/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
21.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009) и члана 73. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст),
Скупштина општине Апатин, на 12. седници
одржаној 16. марта 2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“
АПАТИН
I

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12. седници одржаној 16. марта 2010. године доноси

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Мирковић Нада и
Митић Драгана дужности члана Школског одбора Гимназије „Никола Тесла“ Апатин, из реда
родитеља, пре истека мандата на који су именовани, са 16. мартом 2010. године.

РЕШЕЊЕ

II

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПУ “ПЧЕЛИЦА’’ АПАТИН

Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-10/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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23.

На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005),члана 21. став 1. тачка
9. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008
- пречишћен текст), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16. марта
2010. године, доноси

22.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин, на 12. седници одржаној 16. марта 2010. године доноси

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Дома здравља Апатин коју је
Управни одбор Дома здравља Апатин донео на
седници одржаној 29. јануара 2010. године.

РЕШЕЊЕ

II

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“
АПАТИН

Овај закључак објавити у “Службеном листу општине Апатин”.

I
ИМЕНУЈУ СЕ Ожеговић Петар и Ђурић
Радмила за чланове Школског одбора Гимназије
„Никола Тесла“ Апатин, из реда родитеља, почев од 16. марта 2010. године, до истека мандата Школског одбора.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-10/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-1/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
24.

На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“,
број 10/2008 – пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и
унапређење животне средине („Службени лист
општине Апатин“ број 3/2006, 9/2007, 14/2008,
15/2008 и 10/2009), Скупштина општине Апатин на 12. седници одржаној дана 16. марта
2010. године, доноси
ЗА К Љ У Ч А К
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о утрошеним сред-
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ствима из Буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине у 2009. години.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-12/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-12/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
26.

На основу члана 16. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

25.

На основу члана 16. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду и пословању Месне заједнице Пригревица
за 2009. годину, Финансијски извештај за 2009.
годину , План рада и пословања за 2010. годину и Финансијски план за 2010. годину, које је
усвојио Савет Месне заједнице Пригревица на
16. седници одржаној дана 16. фебруара 2010.
године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
о раду Месне заједнице Апатин за 2009.
годину,Финансијски извештај за 2009.годину, Финансијски извештај самодоприноса 3%
за 2009. годину , Финансијски извештај самодоприноса 1% за 2009. године, Програм рада
Месне заједнице за 2010. годину, Финансијски
план за 2010.годину, Финансијски план самодоприноса 3% за 2010.годину и Финансијски
план самодоприноса 1% за 2010.године, које је
усвојио Савет Месне заједнице Апатин на седници одржаној дана 19. фебруара 2010. године.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-7/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

17. MART 2010. GODINE

27.

На основу члана 16. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
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општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Месне заједнице Купусина за 2009. годину,
Финансијски извештај за 2009. годину , Предлог плана рада за 2010. годину и Финансијски
план за 2010. годину, које је усвојио Савет Месне заједнице Купусина на 6. седници одржаној
дана 15. јануара 2010. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-4/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
28.

На основучлана 16. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду,о финансијском пословању,о реализацији
самодоприноса Месне заједнице Свилојево за
2009. годину и План рада за 2010. годину.
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II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-11/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
29.

На основу члана 16. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду и пословању Meсне заједнице Сонта за
2009. годину, Финансијски извештај (новчани
токови) за период од 01. 01. до 31. 12. 2009. године, Финансијски план по одлуци о буџету за
2010. годину и План рада за 2010. годину, које је
усвојио Савет Месне заједнице Сонта на 7. седници одржаној дана 16. јануара 2010. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-8/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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30.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007.) и члана 16. став 1, члана 21.
став 1. став 8. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст) и члана
17. став 1. алинеја 7. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Апатину(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен текст)
Скупштина општине Апатин на 12. седници,
одржаној дана 16. марта 2010. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Народне библиотеке Апатин током 2009.
годину, Финансијски извештај за 2009. годину , План рада за 2010. годину и Финансијски
план за 2010. годину,које је усвојио Управни
одбор Народне библиотеке Апатин на седници
одржаној дана 08. фебруара 2010. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-4/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
31.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007.), члана 16. став 1, члана 21. став
1. став 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
10/2008 – пречишћен текст) и члана 17. став
1. алинеја 7. Одлуке о оснивању Општинског
културног центра Апатин („Службени лист оп-
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штине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен текст)
Скупштина општине Апатин на 12. седници,
одржаној дана 16. марта 2010. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Општинског културног центра Апатин за 2009.
годину, Финансијски извештај за 2009. годину,
Програм рада за 2010. годину и Финансијски
план за 2010. годину, које је усвојио Управни
одбор Општинског културног центра Апатин
на седници одржаној дана 26. фебруара 2010.
године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-5/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
32.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007.), члана 16. став 1, члана 21. став
1. став 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст) и члана 17.
став 1. алинеја 9. Одлуке о оснивању Центра
за социјални рад Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен текст)
Скупштина општине Апатин на 12. седници,
одржаној дана 16. марта 2010. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Центра за социјални рад Апатин за 2009.
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годину и План рада Центра за 2010. годину, које
је усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад Апатин на седници одржаној дана 24. фебруара 2010. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-7/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
33.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007.), члана 16. став 1, члана 21. став
1. став 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
10/2008 – пречишћен текст) и члана 19. став 1.
алинеја 7. и 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Апатин“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2002, 8/2005
и 15/2008) Скупштина општине Апатин на 12.
седници, одржаној дана 16. марта 2010. године,
доноси
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сту општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-6/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
34.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007.), члана 16. став 1, члана 21. став
1. став 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
10/2008 – пречишћен текст) и члана 17. став 1.
алинеја 7. и 10. Одлуке о оснивању Установе
за стручно оспособљавање одраслих Апатин.
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
1/2003 – пречишћен текст) Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној дана 16.
марта 2010. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Установе за стручно оспособљавање
одраслих Апатин са прегледом пословања за
2009. годину и Програм рада и финансијски
план за 2010. годину .

ЗАКЉУЧАК

II

I

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Туристичке организације „Апатин“ Апатин за 2009. годину, финансијски извештај
за 2009.годину и Финансијски план за 2010.
годину,које је усвојио Управни одбор Туристичке организације „Апатин“ на седници
одржаној дана 22. фебруара 2010. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном ли-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-3/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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35.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 21. став 1. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин («Службени лист општине Апатин»
бр. 10/2008 – пречишћен текст) и члана 14.
став 1. алинеја 6. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „НАШ ДОМ“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
5/2003-пречишћени текст и 7/2003 ), Скупштина општине Апатин на 12. седници, одржаној
дана 16. марта 2010. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
годишњем програму пословања ЈКП „НАШ
ДОМ“ Апатин за 2009. годину, који је усвојио
Управни одбор ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин на
седници одржаној дана 17. фебруара 2010.
године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-1/2010-I
Дана, 16. марта 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
36.

На основу члана 5. Одлуке о критеријумима
и начину коришћења средстава Буџетског фонда за развој привреде општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 2/2005), члана
16. Одлуке о буџету општине Апатин за 2010.
годину („Службени лист општине Апатин“
број 10/2009) и члана 33. став 1. тачка 3. Статута општине Апатин („Службени лист општи-
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не Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст),
Председник општине Апатин д о н о с и
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ коришћење средстава
Буџетског фонда за развој привреде општине Апатин у износу од 24.000,00 динара, на
име покрића трошкова путовања за групу
пољопривредника, у Београд, на Светосавски
сабор младих пољопривредника „Златна груда
- Земља коју волим“.
II
ОДОБРАВА СЕ пренос средстава из тачке I овог решења, на терет позиције број
99, функција 490 – економски послови некласификовани на другом месту, економска
класификација 451 – Фонд за развој привреде општине Апатин, у корист „Апатинтранс“
доо за транспорт и шпедицију, Апатин, текући
рачун број: 355 – 1000398 - 17, по Уговору о
ванлинијском превозу путника, од 30. јануара
2010. године и фактури број: 31 – 01 од 31.
јануара 2010.године.
III
О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-10/2010-II
Дана, 05. фебруара 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.
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37.

На основу члана 4. став 1. алинеја 2. и
члана 5. Одлуке о критеријумима и начину коришћења средстава Буџетског фонда за
развој привреде општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ број 2/2005), члана 16.
Одлуке о буџету општине Апатин за 2010. годину („Службени лист општине Апатин“ број
10/2009) и члана 33. став 1. тачка 3. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст), Председник општине Апатин доноси
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ коришћење средстава
Буџетског фонда за развој привреде општине Апатин у износу до 100.000,00 динара, а
према стварним трошковима и приложеној
документацији, на име покрића путних трошкова за Бурсаћ Љиљану, за период децембар
2009. – јул месец 2010. године.
II
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-11/2010-II
Дана, 10. фебруара 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.
38.

Председник општине Апатин, уз сагласност Општинског већа општине Апатин, а на
основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009), члана 3. Одлуке о буџету општине Апатин за 2010. годину („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2009) и на основу
члана 33. став 1. тачка 5. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
10/2008 – пречишћен текст), доноси
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ месечни пренос средстава из тачке I овог решења, на терет средстава
утврђених Одлуком о буџету општине Апатин за 2010. годину („Службени лист општине
Апатин“ број 10/2009), позиција 99, функција
490 – економски послови некласификовани на
другом месту, економска класификација 451 –
Фонд за развој привреде општине Апатин, у корист текућег рачуна број: 160-240010006624185 и у корист уплатног рачуна пореза на остале
приходе, број: 840-711191843-30

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2010. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 10/2009), функција
160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 499 –
средства резерве, позиција 32 – текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у укупном износу од 250.000,00 динара, на име пружања
финансијске помоћи оболелим грађанима општине Апатин, за медицинско лечење које се
не финансира из средстава Републичког завода
за здравствено осигурање.

III

II

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

Средства из тачке I овог решења распоре
ђују се у оквиру функције 090 – социјална
заштита, економска класификација 463 –
донације и трансфери осталим нивоима власти, позиција 189 – Центар за социјални рад
Апатин (472 – накнаде за социјалну заштиту из
буџета).
Исплата средстава ће се извршити следе
ћим лицима:

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
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-- Вања Пилиповић
из Сонте................................100.000,00 динара,
-- Др. Младен Баста
из Апатина......................... 100.000,00 динара и
-- Ђуро Радмановић
из Пригревице.......................50.000,00 динара.
III
О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин и надлежна служба
Центра за социјални рад Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-15/2010-II
Дана, 01. марта 2010. године
АПАТИН

тефи Шандора бр. 2/А, површине 57,00 м2,
саграђен на парцели бр. 2138/3, уведеној у препис листа непокретности бр. 6692 к.о. Апатин,
чији је корисник општина Апатин, државна
својина, Кајтази Матеју предузетнику мини
пекаре “ДАВИД’’ из Апатина, ул. Српских
владара бр. 11, на основу спроведене јавне
лицитације, као најповољнијем понуђачу по
цени од 28.702,00 динара.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Кајтази Матеј да у року од
15 дана од дана пријема ове одлуке уплате излицитирани новчани износ из става 1. ове одлуке, а након уплате наведеног новчаног износа да закључи уговор о закупу са ЈП “Дирекција
за изградњу’’ Апатин, којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе по питању закупа.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП “Дирекција за изградњу’’
Апатин да у складу са чланом 8. Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник РС’’, број 53/5, 3/96, 54/96 и 32/97)
затражи сагласност Републичке дирекције за
имовину Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Живорад Смиљанић, с.р.
39.

На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС’’, број 129/2007), члана 17. Одлуке о
издавању у закуп пословних просторија на
којима је носилац права коришћења општина
Апатин (“Службени лист општине Апатин’’ бр.
9/2005, 6/2006 и 13/2008), члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин
и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин’’, бр. 11/2008) и
члана 35. став 1. тачка 8. Статута општине
Апатин (“Службени лист општине Апатин’’,
бр.10/2008-пречишћен текст), на предлог ЈП
“Дирекција за изградњу’’ Апатин, Општинско
веће општине Апатин на 16. седници одржаној
дана 01. марта 2010. године, доноси
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ у закуп на одређено време од пет
година пословни простор у Апатину, ул. Пе-
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III
Oву одлуку објавити у “Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-1/2010-III
Дана, 01. март 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
40.

На основу члана 28. став 4. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.
116/2008), члана 73. став 2. Статута општине
Апатин (“Службени лист општине Апатин”
бр. 10/2008-пречишћени текст) и члана 9. став
1. тачка 10. Одлуке о председнику општине
Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин” бр.
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11/2008), Општинско веће општине Апатин на
16. седници, одржаној дана 01. марта 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ВЕЋИХ ВРЕДНОСТИ
I
У Комисију за јавне набавке већих вредности именују се:
1. ТЕПАВАЦ СОЊА, председник
2. КОРАЋ ГОРДАНА, члан
3. МАЉКОВИЋ КСЕНИЈА, члан
4. ЖУЖИЋ МАРИЦА, члан
5. ШАКИЋ МАРИНА, члан
-- КОВАЧЕВИЋ МАРГАРЕТА, секретар
II
-----

Задатак Комисије:
доношење одлуке о покретању поступка
јавне набавке на предлог стручне службе,
утврђивање конкурсне документације,
утврђивање исправности приспелих понуда,
оцењивање приспелих понуда и вршење избора најбољег понуђача.
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41.

На основу члана 28. став 4. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.
116/2008), члана 73. став 2. Статута општине
Апатин (“Службени лист општине Апатин”
бр. 10/2008-пречишћени текст) и члана 9. став
1. тачка 10. Одлуке о председнику општине
Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин” бр.
11/2008), Општинско веће општине Апатин на
16. седници, одржаној дана 01. марта 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
У Комисију за јавне набавке мале вредности за потребе Општинске управе општине
Апатин именују се:
1. БОКАН ЈОВО, председник
2. МАРЧЕТА НИКОЛА , члан
3. ДУКИЋ ВЛАДИМИР, члан

III

II

Комисија се образује за временски период
од једне буџетске године.
IV

Задатак Комисије је да за потребе Општинске управе општине Апатин спроводи поступак доделе јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и Правилником о условима
и поступку јавних набавки мале вредности.

Ово решење објавити у “Службеном листу
општине Апатин”

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-13/2010-III
Дана, 01. март 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

Комисија се образује за временски период
од једне буџетске године.
IV
Ово решење објавити у “Службеном листу
општине Апатин”
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-14/2010-III
Дана, 01. март 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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43.

На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9.
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“ број
11/2008) Општинско веће општине Апатин на
16. седници одржаној дана 01. марта 2010. године доноси

42.

На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9.
став 1. тачка 10. Одлуке о председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“ број
11/2008) Општинско веће општине Апатин на
16. седници одржаној дана 01. марта 2010. године доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на закључење
Споразума између општине Апатин, Дома
здравља Апатин и Специјалне болнице за
рехабилитацију „Јунаковић“ у вези конверзије
права коришћења на грађевинском земљишту
од стране садашњих корисника, у право јавне
својине оснивача и то АП Војводине и општине Апатин.

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ предлог Месне заједнице Купусина да општина Апатин подржи Петицију
за измену Уредбе о изменама Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње
Подунавље“ („Службени гласник“ РС број
45/2001, 81/2008 и 107/2009 ) и то да се у члану 3. став 3. брише тачка 9: „кретање чамаца на
подручју старог тока Дунава у периоду мреста
рибе, осим чамаца чуварске службе“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 324-1/2010-III
Дана, 01. март 2010. године
АПАТИН

II
Овлашћује се Бакић Миодраг, заменик
председника општине да у име општине Апатин закључи споразум наведен у тачки I овог
закључка.
III
Овај закључак објавити у “Службеном листу општине Апатин”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-24/2010-III
Дана, 01. март 2010. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
44.

На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 10/2008. –пречишћени текст) и члана 9.
став 1. тачка 10. Одлуке о председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“ број
11/2008), Општинско веће општине Апатин
на ванредној седници одржаној дана 05. марта
2010. године доноси
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Информација о учешћу опш
тине Апатин у програму EXCHANGE III, као
подносиоца пројекта, са партнерском оп-
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штином Словенска Бистрица из Републике
Словеније, Покрајинским секретаријатом за
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу
и придруженим партнерима.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 337-1/2010-III
Дана, 05. март 2010. године
АПАТИН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миодраг Бакић, с.р.
45.

На основу члана 5. став 5. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 17. став
1. Oдлуке о буџету општине Апатин за 2010.
годину („Службени лист општине Апатин“
број 10/2009), члана 9,10. и члана 41. став 2.
Одлуке о Општинској управи општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
12/2008 – пречишћен текст), а у вези Решења
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију, број: 553-000282/2010
од 05. марта 2010. године, Начелник Општинске управе општине Апатин доноси
РЕШЕЊЕ
I
У члану 7. Одлуке о буџету општине Апатин за 2010. годину („Службени лист општине
Апатин“ број 10/2009), функција 911 – предшколско образовање, Дечји вртић „Пчелица“ Апатин, после позиције 166, ОТВАРА СЕ
нова позиција (апропријација) 166/1, економска класификација 472 – накнаде за социјалну
заштиту из буџета, у укупном износу од
1.200.000,00 динара.
У чану 5. Одлуке о буџету општине Апатин
за 2010. годину, група конта 733, аналитика
733150 – текући трансфери општинама, број:
„132.000.000,00 динара“, замењује се бројем
„133.200.000,00 динара“.
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II
Укупни приходи и примања, као и укупни
расходи и издаци буџета општине Апатин за
2010. годину, увећавају се за износ из тачке I
овог решења и износе 884.607.200,00 динара.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
АПАТИН
Број: 400-18/2010-IV
Дана, 08. марта 2010. године
АПАТИН
НАЧЕЛНИК
дипл. правник Јелена Ићитовић, с.р.
46.

На основу члана 3. Одлуке о измени и
допуни Одлуке о обезбеђивању средстава
за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Апатин“ број
10/2009), Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе општине Апатин, сачинило је пречишћен текст Одлуке о обезбеђивању
средстава за заштиту и унапређење животне
средине ( „Службени лист општине Апатин“
број 3/2006), Одлуке о изменама и допунама
одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и
унапређење животне средине („Службени лист
општине Апатин“ број 9/2007), Одлуке о измени одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне средине („Службени
лист општине Апатин“ број 14/2008 ), Одлуке о
измени одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Апатин“ број 15/2008)
и Одлуке о измени одлуке о обезбеђивању
средстава за заштиту и унапређење животне
средине („Службени лист општине Апатин“
број 10/2009), осим члана 3. Одлуке о измени
одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту
и унапређење животне средине („Службени
лист општине Апатин“ број 10/2009), којим
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се обавезује надлежно одељење Општинске
управе општине Апатин да сачини пречишћен
текст Одлуке о обезбеђивању средстава за заштиту и унапређење животне средине
ОДЛУКА
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се извори из којих
се обезбеђују посебна средства за заштиту и
унапређење животне средине ради стварања
материјалних услова за остваривање права и
дужности општине Апатин у области заштите и унапређења животне средине, начини и
рокови плаћања и других питања везана за
коришћење ових средстава.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбеђују
се:
-- наплатом 38 пара ( 38/100 динара) месечно
по квадратном метру од власника, односно
корисника стамбеног простора и 76 пара
(76/100 динара) месечно по квадратном метру од власника односно корисника пословног простора на подручју обухваћеном Одлуком о грађевинском земљишту.
-- наплатом 1,12 дин ( 112/100 динара ) месечно по квадратном метру од власника односно корисника простора за обављање делатности одржавања и оправљања моторних
возила.
-- из инвестиционих средстава за објекте привреде, пољопривреде и индустрије за које
дозволу издаје Општинска управа, а према
предрачунској вредности објекта за које дозволу издаје Општинска управа приликом
издавања употребне дозволе од Одељења
за стамбено-комуналну делатност, заштиту
животне средине, урбанизам грађевинске и
имовинско-правне послове према предра
чунској вредности објекта за:
1. објекте намењене трговини моторним горивима и мазивима......................................... 0,5 %
2. складишта угља, природног гаса, нафте и деривата............................................................. 0,5%
3. производња и прерада пластичних
маса................................................................ 0,5 %
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4. производња скроба, шећера и производа на
бази угљених хидрата................................. 0,5%
5. производња кондикторских
производа...................................................... 0,5%
6. прерада млека и добијање млечних
производа..................................................... 0,2 %
7. конзервисање производа биљног и
животињског порекла................................ 0,5%
8. производња вина, алкохолних пића
и воћних сокова........................................... 0,5%
9. машиноградња и металопрерађивачка
индустрија.................................................... 0,5 %
10. обрада и површинска заштита
метала.......................................................... 0,5 %
11. рибњаке до 50 ха........................................ 0,2 %
12. кланице капацитета 50 условних
грла стоке и више...................................... 0,5 %
13. кафилерије и постројења за
производњу протеинских хранива....... 0,5 %
14. трафо станице до 110 кw......................... 0,5 %
15. силоси и сушаре капацитета
преко 500 т................................................... 0,2%
16. објекте сточарске и прерадске фарме капацитета 50 условних грла и више............. 0,2%
17. производња пестицида, лакова и
пероксида.................................................... 0,5 %
18. прерада и оплемењивање дрвета, про
изводња
иверице,
лесонита,
шпер
плоча............................................................ 0,5 %
19. производња фармацеутских и
козметичких производа.......................... 0,5 %
20. производња и прерада масти, уља,
воскова, биљног и животињског
порекла......................................................... 0,5 %
Обрачун и наплату накнаде из члана 2.
став 1. алинеја 1. и 2. врши ће Локална пореска
администрација.
Члан 3.
Корисном стамбеном површином из члана 2. ове одлуке, сматра се простор у стану, у
породичној стамбеној згради односно кући за
одмор и рекреацију као и корисни пословни
простор и гаража.
Члан 4.
Висину накнаде из члана 2. став 1. и 2. ове
одлуке за сваког појединог обвезника утврђује
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решењем Локална пореска администрација и
о утврђеној висини накнаде доставља Решење
сваком непосредном обвезнику.
Непосредни обвезник који сматра да висина накнаде није утврђена у складу са овим
Решењем може у року од 8 дана од дана пријема
Решења о утврђивању висине накнаде поднети
Општинском већу општине Апатин захтев за
преиспитивање утврђене висине накнаде.
Члан 5.
Корисници буџетских средстава осло
бођени су у потпуности од плаћања накнаде
као и правна лица, предузетници, организације
и удружења која су регистрована и обављају
делатности производње садног материјала за
површину на којима се обавља делатност.
Од плаћања накнаде у потпуности су
ослобођени и корисници материјалног
обезбеђења.
Утврђивање испуњености услова у смислу
овог члана врши општинска управa, Одељење
за стамбено-комуналну делатност, заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и
имовинске -правне послове.
Члан 6.
Средства из члана 2. алинеја 1. и 2. ове Одлуке утврђују се у годишњем износу и плаћају
се квартално, а средства из члана 2. алинеје 3.
једнократно на уплатни рачун посебне накнаде
за заштиту и унапређење животне средине.
Члан 7.
Средства обезбеђена у складу са одребама члана 2. ове одлуке користиће се на
основу Средњорочног програма заштите
унапређивања животне средине и годишњег
Програма заштите и унапређења животне
средине.
Средства обезбеђена у складу са одредбама
ове одлуке користиће се за финансирање или
суфинанасирање инвестиционих програма
и пројеката у области заштите и унапређења
животне средине, научно-истраживачких
програма и пројеката у области заштите и
унапређења животне средине, програма и
пројеката еколошке едукације, информативнопропагандних и маркентишких програма и
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пројеката у области заштите и унапређења животне средине као и за покривање трошкова
реализације програма.
Члан 8.
Општинско веће општине Апатин дужно је да најмање једанпут годишње поднесе
Скупштини општине извештај о реализацији
програма и утрошка средстава за заштиту и
унапређење животне средине.
Члан 9.
Стручне, техничке и административне послове везане за реализацију ове одлуке обавља
Општинска управа, Одељење за стамбено – комуналну делатност, заштиту животне средине,
урбанизам, грађевинске и имовинско правне
послове општине Апатин.
Члан 10.
Скупштина општине Апатин се обавезује
да сходно члану 7. ове Одлуке Средњорочни
програм донесе најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, а
годишњи програм до краја текуће за наредну
буџетску годину.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењиваће се од 01. маја 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
АПАТИН
Одељење за инспекцијске послове
Број: 011-14/2010-IV/05
Дана, 15. марта 2010. године
АПАТИН
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
дипл. ецц Никола Марчета, с.р.
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установе за децу – Дечји вртић
„Пчелица“ Апатин

23

11. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о стипендирању деце жртава ратова вођених на територији
бивше СФРЈ од 1991. године и
жртава агресије НАТО снага на
СРЈ

25

12. Годишњи програм заштите, уре
ђења и коришћења пољопривре
дног земљишта у општини Апатин за 2010. годину

26

4

13. Решење о разрешењу заменика
члана Општинске изборне коми
сије Апатин

27

6

14. Решење о именовању заменика
члана Општинске изборне коми
сије Апатин

28

15. Решење о разрешењу члана ШО
ОШ „Јожеф Атила“ Купусина

28

8

16. Решење о именовању члана ШО
ОШ „Јожеф Атила“ Купусина

28

10

17. Решење о разрешењу члана ШО
Средње грађевинске и дрвопре
рађивачке стручне школе Апатин

29

18. Решење о именовању члана ШО
Средње грађевинске и дрвопре
рађивачке стручне школе Апатин

29

19. Решење о разрешењу члана Управног одбора ПУ „Пчелица“ Апатин

30

20. Решење о именовању члана
Управног одбора ПУ „Пчелица“
Апатин

30

21. Решење о разрешењу чланова ШО
Гимназије „Никола Тесла“ Апатин

30

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АПАТИН
1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Купусина по стопи од 3% за
период од 01.августа 2010. године
до 31.јула 2015. године
2. Одлука о расписивању референдума на територији насељеног места Купусина
3. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Сонта по стопи од 3% за период од 01. августа 2010. године до
31.јула 2015. године
4. Одлука о расписивању референдума на територији насељеног места Сонта (по стопи од 3%)
5. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Сонта по стопи од 1% за период од 01. јула 2010. године до 30.
јуна 2020. године
6. Одлука о расписивању референдума на територији насељеног места Сонта (по стопи од 1%)
7. Одлука о ангажовању ревизора
за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине
Апатин за 2009. годину

1

3

11

8. Одлука о усвајању Локалног
плана управљања отпадом на
територији општине Апатин за
период 2110-2020. године

11

9. Одлука о грађевинском земљишту

12

10. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Предшколске
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22. Решење о именовању чланова ШО
Гимназије „Никола Тесла“ Апатин

31

23. Закључак о давању сагласности на
Одлуку о изменама Статута Дома
здравља Апатин

31

24. Закључак о усвајању Извештаја
о утрошеним средствима из
Буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине у
2009. години
25. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду МЗ Апатин
за 2009. годину, Финансијски
извештај за 2009. годину, Фина
нсијски извештај самодоприноса
3% за 2009. годину, Финансијски
извештај самодоприноса 1% за
2009. годину, Програм рада МЗ за
2010. годину, Финансијски план
за 2010. годину, Финансијски
план самодоприноса 3% за 2010.
годину и Финансијски план самодоприноса 1% за 2010. годину
26. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду и пословању
МЗ Пригревица за 2009. годину,
Финансијски извештај за 2009.
годину, План рада и пословања у
2010. години и Финансијски план
за 2010. годину
27. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду МЗ Купусина за 2009. годину, Финансијски
извештај за 2009. годину, Предлог плана рада за 2010. годину и
Финансијски план за 2010. годину
28. Закључак о давању сагластности на Извештај о раду, о
финансијском
пословању,
о
реализацији самодоприноса МЗ
Свилојева за 2009. годину и План
рада за 2010. годину

31

32

32

32

33
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29. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду и пословању
МЗ Сонта за 2009. годину,
Финансијски извештај (новчани токови) за период од 01.01. до
31.12.2009. године, Финансијски
план по Одлуци о буџету за 2010.
годину и План рада Савета МЗ
Сонта за 2010. годину

33

30. Закључак о давању сагласности на
Извештај о раду Народне библиотеке Апатин током 2009. године,
Финансијски извештај за 2009. годину, План рада за 2010. годину и
Финансијски план за 2010. годину

34

31. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Општинског
културног центра за 2009. годину, Финансијски извештај за 2009.
годину, Програм рада за 2010. годину и Финансијски план за 2010.
годину

34

32. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Центра за
социјални рад Апатин за 2009.
годину и Програм рада Центра за
2010. годину

34

33. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Туристичке
организације „Апатин“ за 2009.
годину, Финансијски извештај за
2009. годину и Финансијски план
за 2010. годину

35

34. Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Установе за
стручно оспособљавање одраслих
Апатин са прегледом пословања
за 2009. годину и Програм рада и
Финансијски план за 2010. годину

35

35. Закључак о давању сагласности
на Извештај о годишњем програму пословања за 2009. годину ЈКП
„Наш дом“ Апатин

36
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
АПАТИН
36.-37. Решење о одобравању коришћења
средстава Буџетског фонда за
развој привреде општине Апатин

36

38. Решење о одобравању коришћења
средстава текуће буџетске резерве

37

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН

Red.
br.

NAZIV

44. Закључак о усвајању информације
о учешћу Општине Апатин у Програму EXCHANGE III, као подносиоца пројекта, са партнерском општином Словенска Бистрица из Републике Словеније,
Покрајинским
секретаријатом
за
локалну
самоуправу
и
међуопштинску сарадњу и придруженим партнерима

STRANA

40

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АПАТИН

39. Одлука о давању у закуп пословног простора у Апатину, ул. Петефи Шандора бр. 2/А

38

45. Решење о отварању нове позиције
(апропријација)

40. Решење о именовању Комисије за
јавне набавке већих вредности

38

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

41. Решење о именовању Комисије за
јавне набавке мале вредности за
потребе Општинске управе општине Апатин

39

42. Закључак о давању сагласности
на закључење Споразума између
Општине Апатин, Дома здравља
Апатин и Специјалне болнице за
рехабилитацију „Јунаковић“

40

43. Закључак о усвајању предлога МЗ
Купусина да Општина Апатин
подржи петицију за измену Уредбе о изменама Уредбе о заштити
Специјалног резервата природе
„Горње Подунавље“

40

46. Одлука о обезбеђивању средстава
за заштиту и унапређење животне
средине (пречишћен текст)

41

41

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".
"

