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112.
Нa oснoву члaнa 73. стaв 1. Стaтутa oпштинe Aпaтин ("Сл.лист  oпштинe Aпaтин", број 10/2008 – 

пречишћен текст) и члана 7. став 2. Одлуке о додели награде «24. октобар» општине Апатин («Служ-
бени лист општине Апатин», бр. 6/94), Скупштинa oпштинe Aпaтин, нa 20. сeдници oдржaнoj дaнa 
21 октобра 2011. гoдинe, на предлог Председника општине Апатин, доноси 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ «24. ОКТОБАР» ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2011. ГОДИНУ   
I

Награда «24. октобар» општине Апатин  за 2011. годину додељује се:

1. ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЧНОЈ 
СТАНИЦИ "СОМБОР" СОМБОР

за постигнуте резултате у области заштите 
биља,

2. АД "АЛУПЛАСТ" АПАТИН за постигнуте резултате у области привреде,

3. ДРУШТВУ ПЧЕЛАРА "ДУНАВ" 
АПАТИН за постигнуте резултате у области пчеларства,

4. ДОО " АПАТИНТРАНС" АПАТИН за достигнућа у развоју саобраћаја,

5. ДР ЂУРИ ЂАПИЋУ  за постигнуте резултате у области унапређења 
пољопривредне производње,

6. ШКОРИЋ ДУШАНУ-ШПЕЦИ за постигнуте резултате у области спорта,

7. НАРАНЧИЋ ДРАГАНУ за постигнуте резултате у области културно-
уметничког стваралаштва,

8. КАЈТАЗИ СИМОНУ
дугогодишњем донатору хуманитарних 
и културних манифестација на подручју 
Општине Апатин,

9. АМИРИ ПАВКОВИЋ вишеструком добровољном даваоцу крви,

10. БОГИЋ МАРИЈИ
за постигнуте резултате у задовољавању 
интереса и потреба инвалида оболелих од 
дечије целебралне парализе,

11. НОВАКОВИЋ ДОБРИЛИ диригенту Градског хора "Апатин" за резултате 
у области музичког стваралаштва,

12. БРКЉАЧ УГЉЕШИ младом пијанисти на клавиру за резултате у 
области музичког стваралаштва,

13. ТВ АПАТИН за остварене резилтате у области јавног 
информисања
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II
                  Награда ће се уручити на свечаној 

седници Скупштине општине Апатин поводом 
Дана ослобођења општине Апатин. 

III
                    Ову одлуку објавити у «Службе-

ном листу општине Апатин».

113.
 На основу члана  4.  став 3.  Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Службени гласник РС» бр.25/00, 
25/02,  107/05 и 108/05 – исправка), члана 
32.,став 1, тачка 8. Закона о локалној самоупра-
ви («Службени гласник РС» бр.129/2007), чла-
на 21. став 1. тачка 8. и члана 73. став 1.Ста-
тута општине Апатин («Службени лист оп-
штине Апатин» бр.10/2008- пречишћен текст),  
Скупштина  општине Апатин на 20. седници 
одржаној 21.октобра 2011. године,  донела је

О Д Л У К У
О  ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ПРИСТАНОМ И МАРИНОМ 
«АПАТИН» АПАТИН

Члан  1.

Оснива се Јавно предузеће за управљање 
пристаном и марином у општини Апатин.

 
Члан 2.

Јавно предузеће за управљање пристаном 
и марином, послује под пословним именом: 
Јавно предузеће пристан и марина  »Апатин» 
Апатин (у даљем тексту:Јавно предузеће)

Скраћено пословно име  Јавног предузећа 
је ЈП ПРИСТАН И МАРИНА «АПАТИН» 
АПАТИН.

Члан 3.

Седиште Јавног предузећа је у Апатину, Ду-
навска обала бб.

Члан 4.

Јавно предузеће има печат округлог об-
лика пречника 40 мм у чијем средишту је грб 
Републике Србије, у коме је у концентричним 
круговима исписан текст чириличним и латич-
ничним писмом на српском језику: Република 
Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Јавно 
предузеће пристан и марина «Апатин» Апатин.

Члан 5.
Делатност Јавног предузећа  је управљање 

међународним пристаном за путничке бро-
дове и  међународном марином у Општини 

Апатин.
Делатност јавног предузећа  из става 1. овог 

члана обухвата  следеће послове: 
- 52.22 – услужне делатности у воденом 

саобраћају
- 42.91 – изградња хидротехничких 

објеката;
- 50.30 – превоз путника унутрашњим 

пловним путевима
- 55.10 - хотели и сличан смештај
- 56.10 - делатност ресторана и покрет-

них угоститељских објеката
- 93.29 – остале забавне и рекреативне 

делатности - рад марине
Јавно предузеће може, без уписа у реги-

стар да обавља и друге делатности које слу-
же обављању делатности уписане у регистар, 
које се уобичајено обављају уз те делатности, 
у мањем обиму или повремено(зимовник, си-
дришта и сл.).

Јавно предузеће оваља послове 
спољнотрговинског промета из оквира реги-
строване делатности.

Члан 6.

Јавно предузеће је дужно да обезбеди 
трајно, непрекидно и квалитетно  одржавање 
коришћење и заштиту пристана,  марине 
и објеката наутичког туризма, као и дру-
гих посебно уређених површина намењених 
складиштењу роба.

Јавно предузеће је , при обављању делатно-
сти дужно да се стара о заштити  животне сре-
дине у складу са законом и другим прописима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011/28/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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Члан 7.

Средства за оснивање и рад јавног 
предузећа чине новчана средства у укупном 
износу од 50.000,00 динара.

Пристан и марина, којима управља Јавно 
предузеће су у јавној својини.

Члан 8.

 Јавно предузеће доноси средњорочни 
план изградње и реконструкције, одржавања 
и заштите пристана, марине и објеката на-
утичког туризма и годишњи програм ра-
дова на одржавању, заштити, изградњи 
и реконструкцији истих, а уз сагласност 
оснивача.

Извештај о реализацији програма из 
става 1. овог члана у делу који се односи на 
реконструкцију и изградњу пристаништа, 
марине и објеката наутичког туризма, јавно 
предузеће доставља оснивачу најкасније до 
31.јануара текуће године за претходну годину.

Јавно предузеће доноси програм пословања 
за наредну годину на коју сагласност даје 
оснивач.

Члан 9.

Јавно предузеће, у оквиру обављања својих 
делатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора:

1) Прихода остварених редовном 
делатношћу;

2) Буџета Општине Апатин;
3) Финансијских кредита;
4) Улагања домаћих и страних лица;
5)   других извора у складу са законом.

Члан 10.

Јавно предузеће послује под тржишним 
условима у складу са законом. 

Добит јавног предузећа утврђена у складу 
са Законом, може се расподелити за повећање 
основног капитала, резерве или за друге наме-
не у складу са Законом и овом одлуком.

 Део средстава по основу добити усмерава 
се оснивачу и уплаћује на начин прописан за 
уплату јавних прихода.

Члан 11.

           Органи јавног предузећа су:
1) Директор
2) Управни одбор
3) Надзорни одбор.

Члан 12.

Управни одбор јавног предузећа има 5 
чланова који се именују на период од четири 
године.

 Председника, заменика председнка и чла-
нове Управног одбора именује и разрешава 
оснивач.

Један члан Управног одбора предлаже се из 
реда запослених на начин утврђен статутом.

Члан 13.

            Управни одбор:
1) утврђује пословну политику;
2) доноси статут Јавног предузећа;
3) доноси средњорочни план изградње 

и реконструкције, одржавања и заштите при-
стана, марине и објеката наутичког туризма, 
годишњи програм радова на одржавању, за-
штити, изградњи и реконструкцији истих и 
годишњи програм пословања;

4) доноси одлуку о висини цена услуга;
5) доноси акт којим прописује 

методологију евиденције и контроле корис-
ника пристана, марине и објеката наутичког 
туризма и вођење података о  корисницима 
истих;

6) усваја извештај о пословању Јавног 
предузећа;

7) одлучује о расподели добити;
8) одлучује о смањењу и повећању капи-

тала Јавног предузећа;
9) доноси одлуке о улагању капитала;
10) доноси план јавних набавки;
11) утврђује висину накнаде за пристајање 

и коришћење услуга у пристану, марини и 
објекатима наутичког туризма;

12) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања;

13) одлучује о оснивању зависних друшт-
вених капитала;

14) одлучује о издавању, продаји и ку-
повини акција, као и продаји удела у Јавном 
предузећу или куповини удела у другом 
предузећу, односно привредном друштву;
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15) врши и друге послове утврђене стату-
том у складу са законом;

16) одлуке из става 1. тач. 2), 3), 4), 7), 8), 9), 
11) и 14)  овог члана Управни одбор доноси уз 
сагласност оснивача.

Члан 14.

Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује у руководи поцесом рада и 

води пословање Јавног предузећа;
3) одговара за законитост рада Јавног 

предузећа;
4) предлаже средорочни план изградње 

и реконструкције, одржавање и заштите при-
стана, марине и објеката наутичког туризма, 
годишњи програм радова на одржавању за-
штити, изградњи и реконструкцији истих, 
годишњи програм пословања, план јавних 
набавки, акт којим се прописује методологија 
бројања и контроле корисника пристана и ма-
рине и вођења података о пребројаним корис-
ницима, висину накнаде за давање у закуп при-
стана, марине и објеката наутичког туризма;

5) доноси правилник о организацији и 
систематизацији послова;

6) подноси финансијске изештаје о 
пословању и годишњи обрачун;

7) изршава одлуке Управног одбора; 
8) врши и друге послове одређене зако-

ном овом одлуком, статутом и колективним 
уговором.

Директора именује и разрешава оснивач на 
период од четири године.

Члан 15.

Председник, заменик председника, чла-
нови управног одбора и директор Јавног 
предузећа, врше своје функције у интересу 
Јавног предузећа  у вођењу послова   поступају  
са пажњом доброг привредника, поштујући 
интересе оснивача и права запослених.

Члан16.

Надзорни одбор Јавног предузећа има три 
члана који се именују на период од четири 
године.

Председника и чланове надзорног одбора 
именује и разрешава оснивач.

Један члан надзорног одбора предлаже  се 

из реда запослених на начин утврђен статутом.

Члан 17.

Надзорни одбор врши надзор над 
пословањем Јавног предузећа, прегледа 
годишњи извештај,  годишњи обрачун и пред-
лог за расподелу добити.

О резултатима надзора у писменом обли-
ку, Надзорни одбор најмање два пута годишње 
обавештава оснивача.

Извештај из става 2. овог члана Надзор-
ни одбор истовремено доставља Управном 
одбору.

Члан 18.

Јавно предузеће заступа директор, без 
ограничења овлашћења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења 
дати другом лицу писмено пуномоћје за 
заступање јавног предузећа.

Директор, уз сагласност Управног одбо-
ра, може дати и опозвати прокуру, у складу са 
законом.

Члан 19.

 До именовања директора јавног предузећа 
послове и овлашћења директора јавног 
предузећа вршиће Вучетић Жељко, дипл.инж.
грађ., који је дужан да изврши све неопходне 
радње за почетак рада јавног предузећа, при-
купи све неопходне дозволе и предузме све 
радње у вези уписа јавног предузећа у Регистар 
привредних субјеката.

Члан 20.

У вршењу послова и овлашћења директор 
Јавног предузећа 

1) Представља и заступа јавно предузеће 
у оснивању;

2) Доноси акт о организацији и 
систематизацији послова јавног предузећа у 
оснивању;

3) Организује рад и руководи процесом 
рада јавног предузећа у оснивању;

4) Извршава одлуке привременог Управ-
ног одбора јавног предузећа;

5) Стара се о законитости рада јавног 
предузећа у оснивању и врши друге послове 
утврђене законом.
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Члан 21.
          До именовања председника и чланова 

Управног одбора Јавног предузећа овлашћења 
Управног одбора Јавног предузећа вршиће 
привремени Управни одбор.

          У привремени Управни одбор, именују 
се:

1) За председника  Радаковић Фридл 
Биљана, представник оснивача;

За чланове:
2) Зекушић Игор, представник оснивача;
3) Грбић Гојко, представник оснивача;
4) Ћопић Милан, представник запослених,
5) Михић Дејан, представник запослених.

Члан 22.
         Привремени Управни одбор ће донети 

Статут јавног предузећа и друге опште акте по-
требне за упис Јавног предузећа у судски реги-
стар и обавиће друге послове из надлежности 
управног одбора у складу са законом.

Члан 23.
       До именовања председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа овлашћења 
Надзорог одбора Јавног предузећа вршиће 
привремени Надзорни одбор.

       У привремени Надзорни одбор именују 
се:

1) за председника Растовић др Драган,
2) Човић Јелена, представник оснивача,
3)   Шакић Марина, представник оснивача.

Члан 24.
        Привремени Управни одбор донеће 

Статут Јавног предузећа и доставити га Скуп-
штини општине Апатин на сагласност у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

        Скупштина општине Апатин именоваће 
председника и чланове Управног и Надзорног 
одбора Јавног предузећа у року од три месеца 
од ступања на снагу ове одлуке.

         Скупштина општине Апатин именоваће 
директора Јавног предузећа, у року од три ме-
сеца од именовања председника и чланова 
Управног одбора јавног предузећа.

Члан 25.
         Јавно предузеће почиње са радом даном 

регистрације у Регистар привредних субјеката.

Члан 26.

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у »Службеном листу оп-
штине Апатин».

114.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 20. седници, одржаној 
дана 21. октобра 2011. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ 

СТУДЕНАТА
  

Члан 1. 

У члану 2. став 1. Одлуке о стипендирању 
студената („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 5/2011), алинеја 1. мења се и гласи: „да је 
студент основних студија на факултету или 
вишој школи, или основних или дипломских 
академских студија (тзв. мастер), који имају 
седиште, односно одељење, искључиво на 
територији Републике Србије, али ван Запад-
нобачког округа.“

Члан 2.

У члану 2. Одлуке о стипендирању студе-
ната („Службени лист општине Апатин“ бр. 
5/2011), додаје се нови став, који гласи: „При-
ликом доношења одлуке о додели стипендија 
предност имају студенти факултета и виших 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-32/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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школа чији је оснивач Република Србија.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном  листу оп-
штине Апатин».

115.

На основу  члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин на 20. седници, одржаној 21. 
октобра 2011. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.
 
 УСВАЈА СЕ Локални акциони план за децу 

Општине Апатин 2011-2015. године.

Члан 2.

Ова одлуку објавити у «Службеном листу 
општине Апатин».

116.

На основу члана 23. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник Републи-
ке Србије“ број 16/97 и 42/98), члана 11. став 
1. тачка 5. и члана 73. став 1Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 20. седници одржаној дана 
21 октобра 2011. године, доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ЦЕНЕ  
УСЛУГА  ПРЕВОЗА  ПУТНИКА  У
ГРАДСКОМ  И  ПРИГРАДСКОМ  

САОБРАЋАЈУ
Д.О.О.  „АПАТИНТРАНС“  АПАТИН

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Д.О.О. „АПА-
ТИНТРАНС“ Апатин, на ценовник услуга 
градског и приградског превоза путника, и то:

II 

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на ценовник 
услуга превоза ђака путника – месечне карте, 
и то: 

релација јединица мере цена 
(дин.)

Апатин-Сонта за један правац 150,00

Апатин-Свилојево за један правац 110,00

Апатин-Бања за један правац 80,00

Апатин-Пригревица за један правац 110,00

Апатин-Купусина за један правац 110,00
Апатин-локал,
Насеље-Апатин за један правац 60,00

Свилојево-Сонта за један правац 80,00

Бања-Пригревица за један правац 80,00

Бања-Свилојево за један правац 80,00

Бања-Сонта за један правац 110,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-31/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-33/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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III 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општи-
не Апатин“, а примењује се од 01. новембра 
2011. године.

117.

 На основу члана 52. Закона о планирању 
и изградњи («Службени гласник Републи-
ке Србије» број 72/2009, 81/2009 и 24/2011)  
и члана 73.став 1. Статута општине Апа-
тин (''Службени лист општине Апатин'', бр. 
10/2008-пречишћени текст), Скупштина оп-
штине Апатин, на  20.  седници одржаној   21. 
октобра  2011. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I
У Решењу о именовању чланова Комисије 

за планове („Сл. лист општине Апатин“ бр. 
5/2011)  у поглављу I после тачке 6 додаје се 
тачка:

„ 7. МИЛЕШЕВИЋ СНЕЖАНА, дипл. инж. 
арх. -  секретар комисије 

     до истека мандата.“

II

У Решењу о именовању чланова Комисије 
за планове („Сл. лист општине Апатин“ бр. 
5/2011)  у поглављу I I додаје се још једна 
алинеја која гласи:

„-секретар комисије израђује извештаје о 
стручној контроли планског документа .“

I I I

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

118.

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 општи-
не Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Апатин, на 20. седници 
одржаној 21. октобра 2011. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ 
ПРИГРЕВИЦА

Апатин-Пригревица 2.500,00 дин.

Апатин-Купусина 2.500,00 дин.

Апатин-Свилојево 2.500,00 дин.

Апатин-Сонта 3.700,00 дин.

Апатин-Сомбор 4.700,00 дин.

Сомбор-Пригревица 5.000,00 дин.

Сомбор-Купусина 2.700,00 дин.

Сомбор-Свилојево 5.000,00 дин.

Сомбор-Сонта 5.500,00 дин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 38-7/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-38/2011-I
Дана, 21. oктобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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I

РАЗРЕШАВА  СЕ  Вукшић Милица дуж-
ности члана Школског одбора Основне шко-
ле „Младост“ Пригревица, из реда родитеља, 
пре истека мандата на који је именована, са 
21.октобром 2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу оп-
штине Апатин“.

119.

На основу члана 54. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени 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 20. сед-
ници одржаној 21.октобра 2011. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ 
ПРИГРЕВИЦА

I

ИМЕНУЈE СЕ Покрајац Бојана за чла-
на Школског одбора Основне школе „Мла-
дост“ Пригревица, из реда родитеља, почев 
од  21.октобра 2011. године, до истека мандата 
Школског одбора.

II

Решење објавити у  „Службеном листу оп-

штине Апатин“.

120.

На основу члана 20. став 1. Закона о 
јавним службама («Службени гласник РС» 
бр.42/91,71/94 и 79/2005), члана 21. став 1. тач-
ка 9. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ бр. 
10/2008 – пречишћен текст), и члана 10. Одлу-
ке о оснивању Народне библиотеке у Апатину 
(«Службени лист општине Апатин» број 1/2003 
- пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
тин на 20. седници одржаној дана 21.октобра 
2011. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ АПАТИН 

I

Стево Н. Драча из Апатина, именује се за 
председника Управног одбора Народне би-
блиотеке Апатин, из реда оснивача, почев од  
21.окотбра 2011. године, до истека мандата 
Управног одбора.

II

Ово решење објавити у «Службеном листу 
општине Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-40/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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121.

  На основу  члана 46. став 4. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и  54/2011) и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ број 10/2008 (пречишћен текст)) и 
члана 108. Пословника Скупштине општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 12/2008 – пречишћен текст), Скупшти-
на општине Апатин са 20. седнице одржанe 
21.октобра 2011. године, издаје

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

I

ВУЧЕТИЋ ЖЕЉКУ, дипл. инж. грађ., из 
Пригревице, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ одборника 
Скупштине општине Апатин са 21.октобром 
2011. године, због поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења могуће је изјавити жалбу Окруж-
ном суду Сомбор у року од 48 сати од дана 
доношења решења.

122.

На основу  члана 73. став 1. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“, бр. 10/2008 – пречишћен текст) и члана 
108. Пословника Скупштине општине Апатин 

(„Службени лист општине Апатин“ бр. 12/2008 
– пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
тин на 20. седници, одржаној 21.октобра 2011.  
године, издаје

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОП-
ШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

АПАТИН

I

ПАВЛОВИЋ ДР МИОДРАГУ,  из Апатина 
престаје мандат члана Општинског већа оп-
штине Апатин, са  21. октобром 2011. године, 
због поднете оставке.

II

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

123.

 На основу  члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр.10/2008 (пречишћен текст)) и члана 98. став 
1.  Пословника скупштине општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 12/2008  
(пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
тин на 20. седници одржаноj 21.октобра 2011. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ ГЛАСАЊА

I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-35/2011-I
Дана, 21. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-37/2011-I
Дана, 21. октобра  2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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У бирачки одбор за спровођење тајног 
гласања за члана Општинског већа општине 
Апатин изабрани су:

1. ШКРБИЋ МИЛАН, председник скуп-
штине општине,

2.  РАСТОВИЋ др ДРАГАН, члан
3. CSÍKOS SÁNDOR , ЧИКОШ ШАНДОР, 

члан

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

124.

На основу  члана 45. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр: 129/2007) и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Апатин на 20. седници 
одржаноj 21. октобра 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ  ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

I

У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПА-
ТИН БИРА СЕ:

1. ЦВЕТИЋАНИН МИЛАН, машински 
инж.из Апатина

почев од 21.октобра 2011. године до исте-
ка мандата чланова Општинског већа општине 
Апатин.

II
    
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Апатин“.

125.

На основу члана 32. став 1. тачка 19. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник Републике Србије“ бр. 129/2007), члана 21. 
тачка 19. и члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин на 20. седници, одржаној 21. 
октобра 2011. године, доноси

З А К Љ У Ч А К 

I
 
ДАЈЕ СЕ  сагласност на употребу имена 

«Апатин» у називу Јавног предузећа пристан и 
марина  »Апатин» Апатин.

II

Овај закључак објавити у «Службеном ли-
сту општине Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-42/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-43/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-32/2011-I
Дана, 21. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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    126.

На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 
72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 3, 4. и 8. Од-
луке о постављању мањих монтажних објеката 
на територији општине Апатин ("Службе-
ни лист општине Апатин" број 2/2004, 6/2006 
и 13/2008), члана 6., и члана 22. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени лист оп-
штине Апатин", број 1/2010, 3/2010 и 5/2011), 
члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин (''Службени лист општине Апатин'' 
бр. 11/2008), и члана 35. став 1. тачка 8. Стату-
та општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'', број 10/08-пречишћен текст), а по 
предлогу ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин, 
Oпштинско веће општине Апатин, на 29. сед-
ници одржаној дана 07. октобра 2011. године, 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
                 

I
 ДАЈЕ СЕ у закуп на 5 (пет) година одно-

сно до привођења земљишта планираној 
урбанистичкој намени, jaвно грађевинско 
земљиште-површина јавне намене за лока-
ционо место ''Н-2'' на кат. парц. бр. 2204, јавна 
својина општине Апатин, уписана у препис ли-
ста непокретности бр. 844 к.о. Апатин, зона 2 у 
урбанистичком блоку112 (иза стамбене зграде 
''С-5'' запад у близини постојећих зиданих га-
ража) за постављање три монтажне ауто гара-
же  и то:

- Mилану Кнежевић из Апатина, Блок 112 
''С-6'' запад, ул. I/20, за гаражно место под озна-
ком Б3, на основу спроведене јавне лицитације 
као најповољнијем понуђачу и то по цени од 
12,55 дин/м2 земљишта односно по цени која 
за предметну локацију износи 188,25 динара,

- Ђури Војводић из Апатина, Блок 112 ''С-
6'' запад, ул. I/22, за гаражно место под озна-
ком Д1, на основу спроведене јавне лицитације 
као најповољнијем понуђачу и то по цени од 
12,55 дин/м2 земљишта односно по цени која 
за предметну локацију износи 188,25 динара и

- Душанки Крпјан из Апатина, Блок 112 
''С-7'', ул. II/1, за гаражно место под ознаком 
као Д2, на основу спроведене јавне лицитације 
као најповољнијем понуђачу и то по цени од 
12,55 дин/м2 земљишта односно по цени која 

за предметну локацију изности 188,25 динара.

  II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица наведена у тачки I ове 
одлуке да на рачун ЈП ''Дирекције за изградњу'' 
Апатин уплате појединачно излицитиране 
новчане износе из тачке I ове одлуке, а на име 
остварења права на закуп предметних повр-
шина јавне намене, у року од 15 дана од дана 
достављања ове одлуке,  јер у супротном губе 
право учествовања у будућим лицитацијма за 
предметне локације.

III

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица наведена у тачки I ове 
одлуке да у року од 30 дана од дана коначности 
ове одлуке закључе појединачне уговоре о за-
купу са  ЈП ''Дирекцијoм за изградњу'' Апатин, 
а којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе по питању закупа.

 IV
Oву одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Апатин''.

127.

На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи  (''Службени гласник  РС'' бр. 
72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 3, 4. и 8. Од-
луке о постављању мањих монтажних објеката 
на територији општине Апатин ("Службе-
ни лист општине Апатин" број 2/2004, 6/2006 
и 13/2008), члана 6. и члана 22. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени лист оп-
штине Апатин", број 1/2010, 3/2010 и 5/2011), 
члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин (''Службени лист општине Апатин'' 
бр. 11/2008), и члана 35. став 1. тачка 8. Стату-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-21/2011-III
Дана, 07. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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та општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'', број 10/08-пречишћен текст), а по 
предлогу ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин, 
Oпштинско веће општине  Апатин, на 29. сед-
ници одржаној дана 07. октобра 2011. године, 
донело је

О  Д  Л  У  К  У
                 

I

 ДАЈЕ СЕ у закуп на 5 (пет) година одно-
сно до привођења земљишта планираној 
урбанистичкој намени, jaвно грађевинско 
земљиште-површина јавне намене, лока-
ционо место ''Н-1/8'' на кат. парц. бр. 2172/1, 
јавна својина општине Апатин, уписана у 
препис листа непокретности бр. 844 к.о. Апа-
тин, зона 2 у урбанистичком блоку 112 (иза 
стамбено-пословне зграде ''С-9'' у Апатину'') за 
постављање једног мањег монтажног објекта и 
то Милици Грбић, Блок 112 ''С-9'' ул. I/6 из Апа-
тина, на основу спроведене јавне лицитације 
као најповољнијем понуђачу и то по цени од 
170,00 дин/м2 земљишта односно по цени која 
за предметну локацију износи 2.550,00 динара, 
а на име остварења права на закуп површине 
јавне намене.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ лице наведено у тачки I ове 
одлуке да на рачун ЈП ''Дирекције за изградњу'' 
Апатин уплати излицитирани новчани износ 
из тачке I ове одлуке, а на име остварења права 
на закуп предметне површине јавне намене, у 
року од 15 дана од дана достављања ове одлу-
ке, јер у супротном губи право учествовања у 
будућим лицитацијма за предметну локацију.

III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ лице наведено у тачки I 
ове одлуке да у року од 30 дана од дана конач-
ности ове одлуке закључи уговор о закупу са  
ЈП ''Дирекцијoм за изградњу'' Апатин, а којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе по 
питању закупа.

IV

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

128.

На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи  (''Службени гласник  РС'' бр. 
72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 3, 4. и 8. Од-
луке о постављању мањих монтажних објеката 
на територији општине Апатин ("Службе-
ни лист општине Апатин" број 2/2004, 6/2006 
и 13/2008), члана 6. и члана 22. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени лист оп-
штине Апатин", број 1/2010, 3/2010 и 5/2011), 
члана 9. став 1. тачка 8. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин (''Службени лист општине Апатин'' 
бр. 11/2008), и члана 35. став 1. тачка 8. Стату-
та општине Апатин (''Службени лист општине 
Апатин'', број 10/08-пречишћен текст), а по 
предлогу ЈП ''Дирекција за изградњу'' Апатин, 
Oпштинско веће општине Апатин, на 29.сед-
ници одржаној дана 07. октобра 2011. године, 
донео је

О  Д  Л  У  К  У
                 

I

 ДАЈЕ СЕ у закуп на 5 (пет) година одно-
сно до привођења земљишта планираној 
урбанистичкој намени, jaвно грађевинско 
земљиште-површина јавне намене за локацио-
но место ''П-10'' на кат. парц. бр. 2284/1, јавна 
својина општине Апатин, уписана у препис 
листа непокретности бр. 844 к.о. Апатин, зона 
2 у урбанистичком блоку 49 (у продужетку 
стамбено-пословне зграде ''Блок 1'', до улице 
Димитрија Туцовића) за постављање две мон-
тажне ауто гараже  и то:

-  Златку Тривановић из Апатина, ул. Д. 
Туцовића бр. 22, за гаражно место број 39, 
на основу спроведене јавне лицитације као 
најповољнијем понуђачу и то по цени од 12,55 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-20/2011-III
Дана, 07. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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дин/м2 земљишта односно по цени која за 
предметну локацију износи 163,15 динара и

- Веселину Дрча из Апатина, ул. Д. 
Туцовића бр. 35, за гаражно место број 41, 
на основу спроведене јавне лицитације као 
најповољнијем понуђачу и то по цени од 12,55 
дин/м2 земљишта односно по цени која за 
предметну локацију износи 163,15 динара. 

II

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица наведена у тачки I ове 
одлуке да на рачун ЈП ''Дирекције за изградњу'' 
Апатин уплате појединачно излицитиране 
новчане износе из тачке I ове одлуке, а на име 
остварења права на закуп предметних повр-
шина јавне намене, у року од 15 дана од дана 
достављања ове одлуке, јер у супротном губе 
право учествовања у будућим лицитацијма за 
предметну локацију.

III

ОБАВЕЗУЈУ СЕ лица наведена у тачки I ове 
одлуке да у року од 30 дана од дана коначности 
ове одлуке закључе појединачне уговоре о за-
купу са  ЈП ''Дирекцијoм за изградњу'' Апатин, 
а којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе по питању закупа.

 IV
 Oву одлуку објавити у ''Службеном ли-

сту општине Апатин''.

129.

Општинско веће општине Апатин, на осно-
ву члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007), члана 230. став 1. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“ 
број 33/97, 31/2001 и 30/2010), члана 35. став 

1. тачка 5. Статута општине Апатин (“Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 –
Пречишћени текст ) и члана 9. став 1. тачка 
5. Одлуке о Председнику општине Апатин и 
Општинском већу општине Апатин (“Служ-
бени лист општине Апатин“ број 11/2008), 
решавајући по жалби Борбељ Лајоша из Апа-
тина, Поштанска 2,  на Закључак Комуналне 
инспекције Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Апатин број 355-
43/2011-IV/05 од 20.07.2011  године, на  29. сед-
ници одржаној дана 07. октобра 2011. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба 
БОРБЕЉ ЛАЈОША из Апатина, Поштанска 
бр.2,изјављена против  Решења Комуналне 
инспекције Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе општине Апатин број 355-
43/2011-IV/05 од 20.07.2011. године.

130.

          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 општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008) Општинско веће општине Апа-
тин на 28. седници одржаној дана 19.септембра 
2011. године доноси 

                    
З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење 

129

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-19/2011-III
Дана, 07. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 355-48/2011-III
Дана, 07. октобра 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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Уговора о пословној сарадњи између општине 
Апатин и Међународног Савеза кластера Тиса 
– ИТСА у вези посредовања и проналажења 
инвеститоре за изградњу Робно-транспортног 
центра у Апатину.

II

Овлашћује се  Председник општине др 
Живорад Смиљанић да у име и за рачун оп-
штине Апатин закључи Уговор из тачке I овог 
закључка.

       
III

Овај закључак објавити у "Службеном ли-
сту општине Апатин"

131.

На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
28. седници одржаној дана 19.септембра 2011. 
године доноси 

 З А К Љ У Ч А К

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење 

Споразума о сарадњи између општине Апа-
тин и Међународне финансијске корпорације 
– IFC у вези припреме прелиминарне про-
цене изводљивости пројекта изградње и 
функционисања Луке Апатин. 

II

Овлашћује се  Председник општине др Жи-
ворад Смиљанић да у име и за рачун општи-
не Апатин закључи Споразум из тачке I овог 
закључка.

         
III

Овај закључак објавити у "Службеном ли-
сту општине Апатин"

132.

          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 општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008) Општинско веће општине Апа-
тин на 29.седници одржаној дана 07.октобра 
2011. године доноси 

                    
З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина Апа-
тин, у оквиру обележавања МИЛЕНИЈУМА 
АПАТИНА 1011-2011, буде покровитељ и сноси 
трошкове одржавања ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ 
„КОЛУТ-МАНДИЋ“, која ће се одржати од 05. 
до 12.новембра 2011.године у Специјалној бол-
ници за рехабилитацију  „Јунаковић“ Апатин, а 
заузврат уметници се обавезују да  своје радове 
поклонe општини Апатин. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 337-9/2011-III
Дана, 19. септембар  2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 337-8/2011-III
Дана, 19. септембар  2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

130
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133.

 На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћени текст) и члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о председнику општи-
не Апатин и Општинском већу општине Апа-
тин (“Службени лист општине Апатин“ број 
11/2008) Општинско веће општине Апатин на 
29. седници одржаној дана 07. октобра 2011. го-
дине доноси 

                   

 З А К Љ У Ч А К

 I

ПРИХВАТА  СЕ предлог Секције бораца 
6.личке пролетерске дивизије „Никола Тес-
ла“ да се у Апатину  подигне  биста народном 
хероју, генерал пуковнику и ратном командан-
ту 6.личке пролетерске дивизије „Никола Тес-
ла“ ЂОКИ ЈОВАНИЋУ.

131

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 451-47/2011-III
Дана, 07. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-25/2011-III
Дана, 07. октобар 2011. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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Решење о престанку мандата чла-
на Општинског већа општине 
Апатин - Павловић др Миодраг

Решење о избору Бирачког  одбо-
ра за спровођење тајног гласања

Решење о избору члана Општин-
ског већа општине Апатин - 
Цветићанин Милан

 Закључак о давању сагласности 
на употребу имена "Апатин" у на-
зиву Јавног предузећа

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлука о давању у закуп јавног 
грађевинског земљишта на лока-
ционом месту "Н-2" за постављање 
три монтажне гараже

Одлука о  давању у закуп јавног 
грађевинског земљишта на ло-
кационом месту "Н-1-8" за 
постављање једног мањег мон-
тажног објекта

Одлука о давању у закуп јавног 
грађевинског земљишта на 
локационом месту "П-10" за 
постављање две монтажне ауто 
гараже

Решење о одбијању као неоснова-
не жалбе Борбељ Јаноша из Апа-
тина изјављена против решења 
комуналне инспекције

Закључак о давању сагласности 
за закључење уговора о пословној 
сарадњи између општине Апатин 
и међународног кластера Тиса-
ИТСА

STRANA 133 - BROJ 6 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 24. OKTOBAR 2011. GODINE

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`: 50 
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".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АПАТИН

Одлука о додели награде "24. 
Октобар" општине Апатин за 
2011. годину

Одлука о оснивању Јавног 
предузећа за управљање приста-
ном и марином "Апатин" Апатин

Одлука о изменама и допунама 
одлуке о стипендирању студената

Одлука о усвајању локалног акци-
оног плана за децу општине Апа-
тин 2011-2015

Решење о давању сагласности 
на цене услуга превоза путни-
ка у градском и приградском 
саобраћају доо"Апатинтранс" 
Апатин

Решење о допуни решења о 
именовању чланова Комисије за 
планове

Решење о разрешењу члана школ-
ског одбора Основне школе "Мла-
дост" Пригревица

Решење о именовању члана школ-
ског одбора Основне школе "Мла-
дост" Пригревица

Решење о именовању председни-
ка Управног одбора Народне би-
блотеке Апатин

Решење о престанку мандата од-
борника - Вучетић Жељко
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у вези посредавања и проналажење 
инвеститора за изградњу робно-
транспортног центра у Апатину.

Закључак о давању сагласно-
сти за закључење споразума о 
сарадњи између општине Апа-
тин и међународне финансијске 
корпорације - IFC у вези прели-
минарне процене изводљивости 
изградње и функционисања луке 
Апатин

Закључак о давању сагласно-
сти да општина Апатин да буде 
покровитељ сликарске колоније 
" К о л у т - М а н д и ћ " , п о в о д о м 
обележавања миленијума Апати-
на 1011-2011.

Закључак о прихватању предлога 
за постављање бисте народном 
хероју Ђоки Јованићу

131.

132.

133.
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