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151.

На основу члана  2. Закона ослободним зонама („Службени гласник РС“ број 62/06) и чла-
на 73. став 1. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“ број 10/2008. –
пречишћени текст), Скупштина општине Апатин, на 10.  седници, одржаној дана 27. септембра 
2013. године, доноси      

О Д Л У К У  
 О   ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ОСНИВАЊУ

СЛОБОДНЕ   ЗОНЕ   „АПАТИН“ У АПАТИНУ   

1. У Одлуци о оснивању  Слободне зоне  “АПАТИН“ у Апатину (у даљем тексту; Одлука) („Служ-
бени лист општине Апатин“ број: 10/2013), тачка 1. став 1. мења се и гласи:

„Оснива се Слободна зона у Апатину, под називом: Слободна зона „АПАТИН“ у Апатину, 
која се састоји од две локације и то:

 „РТЦ  И ЛУКА  АПАТИН“
„БЛОК 61 АПАТИН“

2. У истој тачци Одлуке  поднаслов „I локација -  „РТЦ АПАТИН „  и табела мења се и гласи:
„I локација -  „РТЦ  И ЛУКА АПАТИН„  

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПОВРШИНА (м2)
7805/23 100.763
7815 23.067
7805/25 54.788
7803/19 75.177
7803/20 128.972
7805/17 9.601
7805/16 69.883
7805/13 135.460
7805/14 52.206
7805/12 33.465
7805/9 68.494
7805/21 14.614
7805/24 13.013
7805/10 30.005
7805/18 19.955
7805/11 4.989
7805/15 13.201
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7803/4 9.649
7805/22 142.014
7805/1 51.467
7805/2 34.506
7805/6 38.494
7805/3 23.792
7805/4 13.690
7805/5 36.073
7805/8 3.886
7805/7 5.993
Укупно: 1.207.217 м2

3. У истој тачци Одлуке  поднаслов  „II локација – ЛУКА „АПАТИН „ и табела се бришу.

4. У истој тачци Одлуке   додаје се поднаслов и табела:„II локација -  „БЛОК 61 АПАТИН“

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПОВРШИНА (м2)
4888/1 2470
4901/2 2384
4886/4 941
4892/3 2672
4904/7 2161
4904/8 773 
Укупно: 11.401

5. У истој тачци Одлуке уместо  броја: „1.207.217 m2“,  треба да стоји број: „1.218.618   m2.“

6. У тачки 3. Одлуке, уместо броја: „1.207.217 m2“,  треба да стоји број: 1.218.618   m2.“

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: 011-43/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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152.

На основу члана  92. став 2, и члана 146. 
Закона о планирању и изградњи (''Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 
121/2012), члана 32. став 1. тачка 5, 6 и 14. За-
кона о локалној самоуправи (''Службени глас-
ник РС'', бр. 129/2007), члана 21. став 1. тачка 
5, 6. и 14. и члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин (''Службени лист општине Апати'', бр. 
10/2008 -пречишћени текст), Скупштина оп-
штине Апатин на 10 седници одржаној   дана 
27.септембра  2013. године,  доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.

У Одлуци о грађевинском земљишту 
(''Службени лист општине Апатин'', бр. 1/2010, 
3/2010 и 5/2011), у члану 47. додаје се став 2., 
који гласи:

''Изузетно за парцеле предвиђене за 
изградњу пословних и индустријских објеката 
овлашћује се Општинско веће општине Апа-
тин да утврди услове и рокове плаћања у скла-
ду са наменом и величином објеката који ће се 
градити.''

 
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општи-
не Апатин.''

153.

На основу члана  73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 10. седници одржаној дана 
27. септембра 2013. године, доно

О Д Л У К У 

Члан 1.

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ за закључење  
Уговора о оснивању Друштва са ограниче-
ном одговорношћу Друмски и речни терминал   
Апатин. 

. 

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
Апатин др Живорад Смиљанић да потпише 
уговор из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-44/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-29/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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154.

На основу члана  73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 10. седници одржаној дана 
27. септембра  2013. године, доноси

О Д Л У К У 

Члан 1.

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ за закључење  Уго-
вора о међусобним правима и обавезама чла-
нова Друштва са ограниченом одговорношћу 
Друмски и речни терминал Апатин. 

. 

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
Апатин др Живорад Смиљанић да потпише 
уговор из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“:

155.

На основу члана  73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 10. седници одржаној дана 
27. септембра 2013. године, доноси

О Д Л У К У 

Члан 1.

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ за закључење  
Уговора о преносу права власништва на не-
кретнинама по основу улагања неновчаног уде-
ла оснивачког капитала Друштва са ограниче-
ном одговорношћу Друмски и речни терминал 
Апатин. 

. 

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
Апатин др Живорад Смиљанић да потпише 
уговор из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-30/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-31/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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156.

На основу члана 3. и 4. Закона о јавним 
службама (Сл. гласник РС бр. 42/91 и 71/94,) , 
члана 26. став 1. Закона о култури («Службени 
гласник  РС» бр.72/2009), члана 20. став 1. тач-
ка 16.  Закона о локалној самоуправи («Служ-
бени гласник  РС» бр.129/2007) и члана 21. став 
1. тачка 8. и члана  73.  став 1.Статута општине 
Апатин (Сл. лист општине Апатин бр. 10/2008 
– пречишћен текст) Скупштина општине Апа-
тин, на 10. седници одржаној дана 27. септем-
бра 2013. године,  доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У АПАТИНУ

Члан 1.

У   Одлуци о оснивању Народне библиоте-
ке у Апатину («Службени лист општине  Апа-
тин « бр.1/2003 – пречишћен текст и бр.1/2012)  
назив  Народна библиотека  Апатин у наслову 
Одлуке мења се и гласи : Народна библиотека  
Миодраг Борисављевић  Апатин.   

Члан 2.

У члану 1 , 2, 2a, Одлуке, речи  «Народна 
библиотека у Апатину»  замењују се речима 
«Народна библиотека  Миодраг Борисављевић  
Апатин»,  у одговарајућем падежу.   

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања  у ʺСлужбеном лист општи-
не Апатинʺ.

157.

На основу члана 93. став1. Закона о 
локалној самоуправи  («Службени гласник РС» 
бр.129/2007), члана 73. став 1. тачка 3. Закона 
о утврђивању надлежности АПВ («Службени 
гласник РС» бр.99/09) и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин («Службени лист општи-
не Апатин бр.10/2008 – пречишћен текст),по 
прибављеној сагласности Покрајинског 
секретаријата за међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу број: 131 - 015 –   1      /2013 
–02 –14 од 14. 08. 2013 године, Скупштина оп-
штине Апатин на 10. седници одржаној  27. 
септембра 2013 године , доноси

 О  Д  Л  У  К  У
 О ДАВАЊУ НАЗИВА  УЛИЦE У 

ПРОДУЖЕТКУ СОМБОРСКE  УЛИЦЕ
 У АПАТИНУ

Члан 1.

Продужетак  Сомборске улице   у Апати-
ну која се налази  на кат.парц. бр.4990 к.о. Апа-
тин, и иде у правцу  Сомбора, на  непосредно 
суседнoj парцели  бр.10174/2 у грађевинском 
подручју Апатина,    добија назив «Сомборска 
улица».

Члан 2.

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Апатин»

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-41/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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158.

На основу члана 20. став 1. тачка 26. и чла-
на 32.  став 1. тачка 6. Закона о локалној само-
управи («Службени гласник РС» бр. 129/2007), 
члана 3. став 2. Закона о добробити животиња 
(«Службени гласник РС» бр. 41/2009), члана 
46. Закона о ветеринарству («Службени глас-
ник» РС бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 
4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комунал-
ним делатностима («Службени гласник РС» 
бр. 88/2011) и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин («Службени лист општине Апатин” 
број 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин, на 10. седници одржаној 27. 
септембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И 
ЗАШТИТУ  ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

I   ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се као комунална делатност 
одређује држање и поступање са домаћим 
животињама на територији општине Апатин 
као и ближи услови за држање, добробит и за-
штиту, хватање, збрињавање и нешкодљиво 
уклањање угинулих  животиња на територији 
општине Апатин.

Домаћим животињама у смислу ове одлуке 
сматрају се животиње које је човек одомаћио и 
чији опстанак зависи од непосредне бриге чо-
века, и то: кућни љубимци, копитари (коњи, 
магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, 
козе и свиње), живина (кокошке, ћурке, гу-
ске, патке, нојеви  и друге пернате животиње), 

кунићи и пчеле.
Кућни љубимци из става 1. овог члана су: 

пси, мачке, украсне и егзотичне птице, голубо-
ви, а који се држе ради дружења.

Одредбе ове одлуке које се односе на број 
паса и мачака које се могу држати не примењују 
се на правна и физичка лица која су регистро-
вана за обављање услуга у узгоју и чувању ових 
животиња.

Члан 2.

Држање домаћих животиња  и кућних 
љубимаца  зависи од врсте стамбеног објекта и 
подручја односно територије општине Апатин 
у ком се стамбени објекат налази.

Врсте стамбених објеката у смислу ове одлу-
ке су:

1) објекти вишепородичног становања ( у 
даљем тексту: стамбена зграда)

2) објекти породичног становања на 
подручју општине Апатин

У објектима на изграђеним парцелама ин-
дивидуалног становања могу се држати домаће 
животиње и то:

- где не постоје помоћни објекти: пси, мач-
ке, кунићи, перната живина, голубови украсне 
и егзотичне птице и пчеле

- где постоје помоћни објекти  све врсте 
животиња из члана 1. ове одлуке, али у складу 
са одредбама ове одлуке.

Члан 3.

Двориште у смислу одредаба ове одлуке је 
преостали део грађевинске парцеле ограђен 
или неограђен, који припада стамбеној згради, 
односно породичном стамбеном објекту.

Држалац домаћих животиња односно 
кућних љубимаца у смислу ове одлуке је сва-
ко физичко лице које је као власник односно 
држалац ( у даљем тексту: држалац животиње) 
одговоран за живот, заштиту здравља и добро-
бит животиње.

Држалац животиња обавезан је да држи 
животињу на начин којим не угрожава њену до-
бробит, да јој обезбеди  адекватан смештај, не-
опходну негу, правилну исхрану, одговарајуће 
хигијенско-санитарне услове простора у ком 
борави и здравствену заштиту .

Држаоци животиња треба да брину о 
репродукцији својих кућних љубимаца ради 
спречавања неконтролисаног размножавања 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 015-1/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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вршењем кастрације и стерилизације, да воде 
бригу о потомцима својих љубимаца и да их не 
напуштају и не остављају.

II   ДРЖАЊЕ  ДОМАЋИХ  ЖИВОТИЊА 

1. ПСИ  И  МАЧКЕ

Члан 4.

Пси и мачке могу се држати у ста-
ну  у објекту вишепородичног становања и у 
објектима породичног становања на начин 
којим се уређује њихова добробит, под усло-
вом да се не угрожавају и узнемирaвају људи 
и околина.

Власник, односно држалац пса је ду-
жан да пса старијег од четири месеца пријави 
надлежној ветеринарској служби ради 
регистрације.

Власник, односно држалац пса је дужан да 
изврши обележавање (микрочиповање) пса у 
складу са посебним прописима о обележавању 
паса и вођењу евиденције о обележеним псима.

Држалац паса је дужан пријавити набавку 
односно одјавити пса у случају сваког губит-
ка (нестанка, продаје, даровања или угинућа) 
у року од 10 дана надлежној ветеринарској 
инспекцији.

Члан 5.

У објектима вишепородичног становања 
у једном стану могу да се држе највише један 
пас и једна мачка, а њихов подмладак најдуже 
до четири месеца старости, на начин којим се 
обезбеђује њихова добробит. 

    За држање паса и мачака у већем броју од 
оног из става 1. овог члана дражаоц животиња 
мора да прибави сагласност  свих станара 
једног улаза.

    Забрањено је држање паса и мачака и 
остављање истих на балкону, тераси, лођи, на 
тавану, гаражи, шупи  као  и у подруму или 
другој заједничкој просторији која припада 
стану.

Члан 6.

У дворишту објеката породичног 
становања у ограђеном индивидуалном про-
стору или одговарајућој кућици, може се држа-

ти највише два пса и три мачке, а њихов под-
младак до четири месеца старости.

Пас у  дворишту не мора бити везан, уз услов 
да ограда висином и чврстином онемогућава 
пса да изађе из дворишта и обезбеђује сигур-
ност пролазника.

У заједничком дворишту колективне стам-
бене зграде пас се мора држати у ограђеном 
простору тако да не постоји могућност да на-
пусти простор, односно двориште или да на 
други начин угрози или узнемири суседе и 
пролазнике. Ограђени простор односно про-
стор по коме пси могу да се крећу мора да буде 
удаљен најмање 4 м од најближег стамбеног 
или пословног објекта на суседној парцели.

Ограђен простор мора да садржи 
одговарајућу кућицу те да се редовно чисти и 
дезинфикује.

У заједничком дворишту колективне стам-
бене зграде пас се може држати само ако 
постоји сагласност свих власника и корисника 
станова са заједничким двориштем.

На улазу у двориште и заједничко двориш-
те колективних стамбених зграда, власник 
пса мора на видном месту да истакне натпис: 
«Чувај се пса».

Власник, односно држалац пса не сме држа-
ти пса стално везаног на ланцу или на дру-
ги сличан начин везаног, осим ако је везан на 
продужену водилицу тако да не може прићи 
уличној огради, односно регулационој линији  
на удаљености најмање 1 м, као и најмање 1 
м од суседних парцела или је смештен у свом 
боксу.

Члан 7.

Власник, односно држалац пса, дужан је да 
пса изводи на поводцу не дужем од 2 метра и са 
заштитном корпом на њушци.

Сваки власник или држалац је дужан да од-
говорно поступа уколико одлучи да свог пса 
пусти са поводца.

Опасне псе могу да изводе само пунолетна 
лица.

Изузетно, ловачки пси за време лова, потра-
ге за изгубљеним лицима и слично и овчарски 
пси за време чувања стоке, могу слободно да се 
крећу, под контролом власника или држаоца 
пса, без заштитне корпе на њушци.

Приликом извођења пса, власник, односно 
држалац је дужан да код себе има потврде о из-
вршеном обележавању пса и о вакцинацији.
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Уколико пас приликом извођења и кретања 
запрља јавне површине, власник или држалац 
животиње је дужан да их без одлагања очисти.

Уколико пас или мачка при извођењу из ста-
на запрља заједничко степениште или друге 
заједничке просторије, власник или држалац 
животиње је дужан да загађену површину очи-
сти и опере, а по потреби и дезинфикује.

Aко  пас или мачка озледе неко лице, држа-
лац животиње дужан је да обавести орга-
не ветеринaрске инспекције као и да приведе 
животињу по налогу тог органа.

Члан 8.

Забрањено је увођење паса и мачака у 
објекте којe користе органи државне управе и 
локалне самоуправе, објекте здравствене за-
штите, објекте у којима се обавља васпитно-
образовна делатност, објекте за производњу, 
смештај и промет животних намирница као и 
верске објекте. 

Власници, односно корисници осталих 
објеката у јавном коришћењу, истичу на вид-
ном месту обавештење о слободном увођењу 
паса и мачака у објекат.

2. КОПИТАРИ  И  ПАПКАРИ

Члан 9.

 Копитари и папкари могу да се држе у посеб-
но изграђеним објектима од тврдог материјала, 
избетонираним подовима под условом да се 
њиховим држањем не загађује околина и не 
узнемиравају трећа лица.

У летњим месецима копитари и папкари 
могу да се држе и испод надстрешнице под 
условом да се обезбеди одвођење нечистоће и 
воде у јаму за осоку.

Јама за осоку мора да буде од бетона или 
другог водонепропусног материјала са по-
клопцем и са дном испод нивоа ђубришта и 
удаљена од чесме, бунара или другог изво-
ра водоснабдевања најмање 20 метара, а од 
најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели најмање 15 метара.

Јама за осоку мора редовно да се чисти и не 
може бити прикључена на јавну канализацију.

Животиње морају бити обележене ушним 
маркицама и морају имати потврду надлежне 
ветеринарске службе о спроведеним заштит-
ним цепљењима и мерама контроле здравља од 

болести опасних за здравље људи у складу са  
законом о ветеринарству.

Члан 10.

Објекат за држање копитара и папкара мора 
да буде удаљен од најближег стамбеног или 
пословног објекта на истој парцели најмање 
10 метара, а од најближег стамбеног објекта 
на суседној парцели или пословног објекта 
најмање 20 метара.

Надстрешница из члана 9. став 2. ове одлу-
ке, мора да буде удаљена од најближег стам-
беног или пословног објекта на истој парцели 
најмање 10 метара, а од стамбеног или послов-
ног објекта на суседној парцели најмање 20 ме-
тара.

Власник или корисник објекта мора да из-
гради ђубриште за чврст стајњак од бетона или 
другог водонепропусног материјала.

Дно ђубришта за стајњак мора да буде 
изграђено у нагибу ка сабирном каналу- кине-
ти за сакупљање оцеђене воде из стајњака, а са-
бирни канал мора да се улива у јаму за осоку.

Ђубриште мора редовно да се празни.

Члан 11.

У посебно изграђеним објектима се може 
држати одређен број копитара и папкара у за-
висности од површине објекта и то:

- говеда, коњи, магарци, муле - по једна 
животиња на првих 15 м2, а на сваких следећих 
10 м2 још по једна животиња;

- овце, козе и свиње по једна животиња на 
свака 4 м2.

Уколико се објекат за држање копитара и 
папкара налази у заједничком дворишту за 
држање је неопходна сагласност свих власни-
ка или корисника дворишта.

Члан 12.

 Забрањено је држање копитара и папкара у 
Апатину у Блоку 49, 50, 51, 52, 53, 55 и 112.

    3. ПЕРНАТА ЖИВИНА

Члан 13.

Перната живина може да се држи у посебно 
изграђеном објекту, ограђеном простору или 
кавезу под условом да се  држањем не загађује 
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околина и не узнемиравају трећа лица.
Перната живина може да се држи и на от-

вореном простору у дворишту под условом 
да је ограђен тако да се спречава неконтроли-
сан излазак живине и изграђен тако да се може 
хигијенски одржавати.

Објекат, просторија или кавез за држање 
пернате живине мора да буде удаљен најмање 
10 метара од стамбеног објекта на суседној 
парцели, а на сваки м2 може да се држи 5 ко-
мада живине.

Перната живина се може држати у 
заједничком дворишту објекта породич-
ног становања и дворишту са већим бројем 
објеката породичног становања по претход-
но прибављеној сагласности свих сувласника 
објекта породичног становања, односно влас-
ника објеката породичног становања.

4. КУНИЋИ

Члан 14.

У  дворишту у објектима из члана 2. 
ове одлуке у посебно изграђеном објекту, у 
ограђеном простору или кавезу, могу да се држе 
кунићи, под условом да се њиховим држањем 
не загађује околина и не узнемиравају трећа 
лица.

У посебно изграђеном објекту, у ограђеном 
простору или кавезу из става 1. овог члана, 
могу да се држе највише два кунића на једном 
квадратном метру.

Кунићи се могу држати у заједничком 
дворишту породичног стамбеног објекта и 
дворишту са већим бројем породичних кућа 
по претходно прибављеној сагласности свих 
сувласника породичне куће, односно власника 
породичних кућа.

Објекат за држање кунића, мора бити 
удаљен најмање 10 метара од најближег 
стамбеног или пословног објекта на истој 
парцели и 15 метара од најближег стамбеног 
или пословног објекта на суседној парцели.

5.  УКРАСНЕ  И  ЕГЗОТИЧНЕ  ПТИЦЕ

Члан 15.

У колективним стамбеним зградама, у ста-

новима, могу да се држе украсне и егзотичне 
птице у броју и на начин којим се станари не 
ометају у мирном коришћењу станова.

У колективним стамбеним зграда-
ма, у помоћним објектима или кавези-
ма у заједничком дворишту, могу да се држе 
украсне и егзотичне птице под условом да не 
узнемиравају станаре, да се одржава хигијена и 
да постоји сагласност свих станара.

    Украсне и егзотичне птице у циљу 
размножавања и продаје могу се држати под 
условом да се претходно прибави сагласност 
органа управе надлежног за послове ветери-
нарске инспекције.

6. НОЈЕВИ

Члан 16.

У дворишту у објектима из члана 2. ове 
одлуке могу да се држе нојеви у посеб-
но изграђеним објектима, под условом да се 
њиховим држањем не загађује околина и не 
узнемиравају трећа лица.

Дозвољено је држање до 5 нојева и то на 
првих десет квадрата један ној , а на сваких 
следећих седам квадратних метара још по један 
ној .

Изузетно, у летњим месецима нојеви могу 
да се држе испод надстрешнице, под условом 
да се њиховим држањем не загађује околина и 
не узнемиравају трећа лица.

Посебно изграђен објекат или надстрешни-
ца морају да буду удаљени од најближег стам-
беног или пословног објекта  на истој парцели 
најмање 15 метара, а од најближег стамбеног 
објекта на суседној парцели најмање 20 метара.

Нојеви се могу држати у заједничком дво-
ришту породичног стамбеног објекта и дво-
ришту са већим бројем породичних стамбених 
објеката по претходно прибављеној сагласно-
сти свих сувласника породичног стамбеног 
објекта, односно власника породичних стам-
бених објеката.

7.  ГОЛУБОВИ

Члан 17.

Голубови се могу држати у колективним 
стамбеним зградама у посебно изграђеним 
објектима или просторијама на проходном 
крову или тавану и уз претходно прибављену 
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сагласност свих станара зграде и под условом 
да се не узнемиравају суседи и не прља око-
лина.

Голубови се могу држати у породичним 
стамбеним зградама у посебно изграђеним 
објектима, на тавану или тераси, под условом 
да се не узнемиравају суседи и не прља око-
лина.

Голубови се могу држати у дворишту поро-
дичне стамбене зграде, у посебно изграђеним 
објектима, под условом да су удаљени најмање 
10 метара од суседних стамбених објеката и 
објеката за снабдевање водом.

У заједничком дворишту стамбене зграде 
голубови се могу држати само уколико постоји 
сагласност свих власника и корисника станова 
са заједничким двориштем.

За држање више од 10 голубова морају се ко-
ристити за то наменски објекти (голубарни-
ци, односно волијери као и таван), а за држање 
до 10 голубова могу се користити и пренос-
ни објекти, као што је кавез од дасака, жице 
или сличног материјала. Стални и привреме-
ни објекти за држање голубова морају бити 
ограђени.

Подови сталних и привремених објеката за 
држање голубова морају бити изграђени од не-
пропусног материјала, морају се редовно чи-
стити, у складу са општом-хигијенском прак-
сом, а најмање два пута годишње, дезинфико-
вати, на начин којим се обезбеђује заштита жи-
вотне средине.

8. ПЧЕЛЕ

Члан 18.

Постављање кошница дозвољено је на от-
вореном простору изван насељеног места, 
односно на удаљености најмање 100 мета-
ра од најближег стамбеног објекта, објекта за 
држање домаћих животиња и јавних путева, 
при чему улаз у кошнице не сме бити окренут 
према овим објектима.

Пчелињаци до 10 кошница могу се поста-
вити у дворишту породичне стамбене зграде, 
башти, врту, или воћњаку у насељеном месту,  
под условом да су удаљени најмање 10 метара 
од регулационе линије и најмање  50 метара од 
суседног стамбеног објекта, објеката за држање 
животиња и објеката за снабдевање водом.

Пчелињаци се могу постављати и ван 
насељеног места ако се обезбеди најмања 

удаљеност од 10 метара од регулационе линије 
пута или суседних пољопривредних парце-
ла односно од објеката за одмор и рекреацију, 
као и других објеката ван насељеног места. 
Пчелињаци  на паши, морају имати видно ис-
такнуто име и презиме и пуну адресу пчела-
ра, а кошнице морају бити обележене редним 
бројем.

Пчелар је физичко или правно лице које се 
бави узгојем пчела ради добијања пчелињих 
производа.

Није дозвољено постављање кошница са 
пчелама у дворишту колективног стамбеног 
објекта.

Пчелињаци морају бити обележени важећим 
маркицама за пчелиња друштва прописаним 
од стране Министарства за пољопривреду и 
Управе за ветерину.

III   ХВАТАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА 
НАПУШТЕНИМ ПСИМА И МАЧКАМА, 

И САКУПЉАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА 
ЖИВОТИЊСКИМ ЛЕШЕВИМА

Члан 19.

Послове прикупљања, превоза и 
збрињавања напуштених и изгубљених 
домаћих животиња врши правно лице или 
предузетник који испуњава услове за рад 
у складу са законом и уписан је у регистар 
објеката, а коме локална самоуправа повери 
обављање ових послова, у складу са посебним 
прописима.

Послови организованог хватања напуш-
тених и изгубљених животиња, морају се 
обављати са савременим методама и на хуман 
начин, уз примену одговарајуће опреме и пре-
возних средстава, на начин да се са животињом 
мора поступати тако да се проузрокује најмањи 
степен бола, патње, страха и стреса у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња.

Напуштени пас и мачка у смислу ове одлу-
ке су необележени пси и мачке који се нађу на 
улицама, парковима или другим јавним повр-
шинама.

Обележени пас који се затекне без надзора 
на улици, парку или другим јавним површина-
ма без присуства власника, односно држаоца, 
сматра се псом без надзора.

Ухваћени пси и мачке смештају се у прихва-
тилиште за животиње (у даљем тексту прихва-
тилиште) и са којима ће се поступати у складу 
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са важећим прописима.
Пас без надзора држаће се одвојен од паса 

луталица у посебним боксевима, а пси се 
могу преузети под условом да су здрави и да 
је обављена прописана вакцинација против 
беснила. Над псима који се смештају у при-
хватилиште мора се извршити дезинфекција 
и дехелминтизација приликом пријема и 
отпуштања паса (спречавање ширења болести 
које се преносе контактом).

Ако се ухваћеној животињи најдуже у року 
од 30 дана од дана смештања у прихватилиште 
не пронађе власник, односно ако се не збрине 
на други начин, са животињом ће се поступа-
ти у складу са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака ( у 
даљем тексту : Програм).

Програм доноси Скупштина општине Апа-
тин у року од 6 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке, а стручне послове на изра-
ди Програма обавља Одељење за инспекцијске 
послове.

Члан 20.

Трошкови збрињавања напуштених 
животиња (хватања, превоза, смештаја, 
стерилисања, обележавања и других у вези 
са тим) падају на терет власника, односно 
држаоца, а када је власник односно држалац 
животиње непознат, трошкове збрињавања 
животиње сноси локална самоуправа.

Уколико пас или мачка оболе у прихвати-
лишту, морају да се сместе одвојено од осталих 
паса и мачака и да се предузму мере за њихово 
лечење, а ако оболе од заразних болести, начин 
лечења одређује ветеринарска служба.

Прихватилиште има обавезу да напуштеним 
животињама које су болесне или повређене 
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, 
а да за неизлечиво болесне или повређене 
животиње обезбеди лишавање живота у скла-
ду са законом.

Уколико пас или мачка угину у прихвати-
лишту, ветеринарска служба или надлежни 
институт утврђују узрок угинућа, а њихови ле-
шеви уклањају се на нешкодљив начин, у скла-
ду са важећим прописима.

Члан 21.

Сакупљање и нешкодљиво уклањање 

животињских лешева на територији општи-
не Апатин у хитним и ванредним случајевима  
врши ЈКП «Наш Дом» по Годишњем Програму 
предузећа.

Леш угинуле животиње не сме се остављати 
на јавним површинама и не сме се закопавати 
од стране неовлашћеног лица.

Нешкодљиво уклањање лешева паса и мача-
ка, ако је познат власник по броју чипа, врши 
надлежна служба за збрињавање паса, а трош-
кове уклањања ставиће на терет власника.

IV  ЗООХИГИЈЕНСКА  СЛУЖБА

Члан 22.

Послови Зоохигијенске службе поверавају 
се Уговором правном лицу или предузетнику 
који испуњава услове за рад у складу са зако-
ном и уписан је у регистар објеката, а коме ло-
кална самоуправа повери обављање ових по-
слова, у складу са посебним прописима.

Зоохигијенска служба обавља послове :
- хватања и збрињавања напуштених 

животиња у Прихватилиште
- нешкодљивог уклањања лешева животиња 

са површина јавне намене и објеката за 
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења или промет животиња,

- транспорта или организовања транспор-
та лешева животиња са површина јавне на-
мене и објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање отпада животињског порекла 
на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или околину.

V   ЗАБРАНЕ У ПОГЛЕДУ ДРЖАЊА, 
ХВАТАЊА И ПОСТУПАЊА СА 

ДОМАЋИМ ЖИВОТИЊАМА

Члан 23.

Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих 

животиња;
2. хватање домаћих животиња, осим од стра-

не овлашћеног предузећа;
3. увођење домаћих животиња у дечја игра-

лишта или на друга јавна места која су истак-
ла знак који указује да је забрањено увођење 
животиња;
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4. шишање паса на јавним површинама;
5. појење домаћих животиња на јавним чес-

мама и бунарима намењеним за водоснабдевање 
грађана;

6. држање паса и мачака на ходницима и 
другим заједничким просторијама колективне 
стамбене зграде, балконима и терасама, као и 
на јавним површинама;

7. држање опасних паса у заједничком дво-
ришту стамбене зграде;

8. хушкати једног пса на другог, хушкати пса 
на човека, као и организовати борбе паса;

9. држање голубова на терасама, балконима, 
лођама и заједничким терасама колективних 
стамбених зграда;

10. остављање леша угинуле животиње на 
јавним површинама или закопавање од стране 
неовлашћеног лица.

V    НАДЗОР

Члан 24 .
          
Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке обавља инспектор за заштиту животне 
средине.

Држалац животиње дужан је да надлежном 
инспектору омогући несметано вршење посло-
ва, омогући приступ објектима и животињама 
и стави на увид сва потребна документа као и 
да у остављеном року достави потребне пода-
тке и поступи по налогу.

На решење инспектора може се уложити 
жалба Општинском већу општине Апатин у 
року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 25.

У вршењу инспекцијског надзора инспек-
тор за заштиту животне средине је дужан и 
овлашћен да контролише:

1. испуњеност услова и начин држања 
домаћих животиња у зависности од врсте 
објекта   и подручја општине у коме се објекат 
налази,

2. број домаћих животиња у зависности од 
врсте објекта у којима се држе,

 3. поступање са напуштеним и изгубљеним 
домаћим животињама и

4. испуњеност других услова у складу са 
овом одлуком.

Члан 26.

У вршењу инспекцијског надзора инспек-
тор за заштиту животне средине  је овлашћен 
да:

1. нареди отклањање недостатка у погледу 
услова и начина држања домаћих животиња у 
зависности од врсте објекта и подручја општи-
не Апатин у коме се објекат налази, као и броја 
домаћих животиња, или донесе решење о за-
брани држања и уклањања домаћих животиња 
када се недостаци не могу отклонити под 
претњом принудног извршења;

2. поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка против власника, односно држаоца 
домаће животиње уколико не поступи у скла-
ду са наредбом из тачке 1. овог става;

3. забрани држање домаће животиње, под 
претњом принудног извршења уколико се 
ради о животињи чије држање није дозвољено 
на подручју месне заједнице у складу са одред-
бама ове одлуке и поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка против власника, одно-
сно држаоца животиње;

4. изда налог овлашћеном правном лицу 
или предузетнику да уклони леш домаће 
животиње са површине јавне намене;

5. изда налог да се прикупи напуштена или 
изгубљена домаћа животиња сходно одредба-
ма ове одлуке, и

6. предузима и друге мере у складу са овом 
одлуком и прописима донетим на основу ове 
одлуке.

За прекршаје прописане овом одлуком ин-
спектор за заштиту животне средине  може да 
покрене прекршајни поступак.

Уколико власник, односно држалац пса или 
мачке приликом инспекцијског надзора одбије 
да прикаже доказ о редовној вакцинацији пса 
или мачке против беснила,  инспектор за за-
штиту животне средине  обавестиће одмах о 
томе надлежну инспекцију.

Уколико  инспектор за заштиту живот-
не средине  у вршењу инспекцијског надзора, 
уочи повреду прописа из надлежности другог 
органа, обавестиће одмах о томе, писаним пу-
тем, надлежни орган.
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XI      КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице ако:
1. на парцелама-објектима индивидуалног 

становања где не постоје помоћни објекти 
држи копитаре и папкаре противно члану 
2. ове одлуке;

2. држи животиње на начин и по броју 
супротно одредбама члана 4. до 18;

3. неовлашћено обавља послове хватања, 
превоза и сахрањивања домаћих животиња 
супротно члану 19. до 22. одлуке.

За прекршај из става 1. тачке 1. до тачке 3. 
овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара

Члан 28.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице, 
ако:

1. држи псе и мачке противно  члану 4.  ове 
одлуке;

2. држи псе и мачке у већем броју, без саглас-
ности станара и  противно члану 5. став 1, 2. и 
3; 

3. у индивидуалном дворишту држи невеза-
ног пса без обезбеђења сигурности пролазника 
(члан 6. став 1. и 2.);

4. у заједничком дворишту стамбене згра-
де држи пса на непрописан начин или без са-
гласности свих власника или корисника 
заједничког дворишта (члан 6. став 3., 4. и 5);

5. изводи пса без поводца и без заштитне 
корпе на њушци (члан 7. ставови 1. 2. и 3; 

6. пушта пса да се слободно креће противно 
одредбама члана 7. став 2. и став 4;

7. не очисти јавне површине које пас 
запрља приликом извођења, односно не очи-
сти и не опере, а по потреби, и не дезинфикује 
заједничко степениште или друге заједничке 
просторије које су пас и мачка запрљали (члан 
7. став 6. и 7.);

8. уводи псе и мачке на јавна места, објекте 
здравствене заштите и установе или средства 
јавног саобраћаја или на други начин поступа 
супротно одредбама члана 8;

10.  држи копитаре и папкаре  у неадекват-
ним објектима, са непрописном јамом за осо-
ку, ђубриштем недовољно удаљеним од стам-
бених и пословних објеката супротно члану 9; 

11. објекат за држање копитара и папка-
ра као и надсрешница недовољно удаљена од 
најближиџ стамбених и пословних објеката, 
ђубриште непрописно направљено противно 
члану 10. ове одлуке;

12. држи копитаре и папкаре у већем броју 
од дозвољеног и без сагласности свих станара 
у заједничком дворишту противно одредбама 
члана 11. став 1. и 2;

13. држи копитаре и папкаре у забрањеним 
зонама противно члану 12;

14. држи пернату живину  противно услови-
ма прописаним чланом 13;

15. држи куниће противно условима пропи-
саним чланом 14;

16. држи украсне и егзотичне птице против-
но условима прописаним чланом15;

17. држи нојеве противно условима члана 
16;

18. држи голубове противно одредбама чла-
на 17;

19. држи пчеле противно одредбама члана 
18;

20. познати власник, држалац напуштеног 
пса одбије да плати трошкове хватања, пре-
воза, исхране и смештаја животиње у прихва-
тилиште ( члан 20. став 1.).

 21. не поступи по решењу надлежног ин-
спектора или онемогући инспектору обављање 
надзора  (члан 24, 25. и 26.)   

                     
Члан 29.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о условима за држање и зашти-
ту домаћих животиња на територији општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
10/01 и 13/08).

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општи-
не Апатин».
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159.

На основу члана 13.став 3. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007),члана 8. и члана 73. став 
1. Статута општине Апатин («Службени лист 
општине Апатин» број: 10/2008-пречишћен 
текст),Скупштина општине Апатин, на 10. сед-
ници одржаној 27. септембра 2013. године, до-
носи

О  Д  Л  У  К  У
О УСПОСТАВЉАЊУ

 ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНЕ АПАТИН

 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ГРАДА ОСИЈЕКА 
У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ,

ГРАДА БАЈЕ И ЖУПАНИЈЕ БАЧ-КИШКУН 
У РЕПУБЛИЦИ МАЂАРСКОЈ

      
Члан 1.

У циљу остваривања међусобне сарадње 
и стварању институционалних окви-
ра јачањем економских,макродруштвених 
и културних односа у Регији,развојем 
инфраструктуре,заштите животне среди-
не и саобраћаја,као и ради стручне при-
преме развојних задатака ради реализације 
свеобухватних,макрорегионалних циљева и 
доношење програма и пројеката успоставља се 
сарадња између Општине Апатин у Републици 
Србији, града Осијека у Републици Хрватској, 
града Баје и жупаније Бач-Кишкун у Републи-
ци Мађарској.                                               

Члан 2.

О сарадњи  између Општине Апатин у Ре-
публици Србији, града Осијека у Републици 
Хрватској, града Баје и жупаније Бач-Кишкун у 
Републици Мађарској   сачиниће се Споразум о 
прекограничној сарадњи за развој Централног 
Подунавља “ПАНОНИЈА“ који ће потписати 
Председник општине Апатин, Градоначелник 
града Осијека, Градоначелник града Баја  и Жу-
пан жупаније Бач-Кишкун.

Члан 3.

Средства за финансирање међународне 
сарадње обезбеђена су у Буџету општине 
Апатин.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу по добијању са-
гласности Владе Републике Србије, а објавиће 
се у «Службеном листу општине Апатин.

160.

На основу члана  198. став 2. Закона о при-
вредним друштвима („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 36/2011 и 99/2011),  чла-
на 73. став 2. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 
– пречишћен текст) и члана 12. став 1, 2 и 3. 
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање Слободном зо-
ном „Апатин“ у Апатину („Службени лист оп-
штине Апатин“ број 10/2013), Скупштина оп-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-43/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 337-14/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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штине Апатин  на 10. седници одржаној 27, 
септембра 2013.  донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ И ЗАСТУПНИКА ЧЛА-
НА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДОГОВОРНОШЋУ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ  СЛОБОДНОМ ЗОНОМ 

„АПАТИН“ У АПАТИНУ
 
I

У Скупштину Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање Слободном зо-
ном „Апатин“ Апатин, као председник Скуп-
штине и заступници члана друштва ИМЕНУЈУ 
СЕ:

1. СОЊА ТЕПАВАЦ, председник Скуп-
штине Друштва,

2. ВЕЛИМИР КОВАЧЕВИЋ, заступник 
члана Друштва,

3. ДРАГАН ЈОВИЋ, заступник члана 
Друштва,

4. ЈОВО БОКАН, заступник члана Друштва,
5. МИЉАН СЕКУЛОВИЋ, заступник чла-

на Друштва,
6. МИЛАН ВУЧИНИЋ, заступник члана 

Друштва и
7. МИЛАН ЦВЕТИЋАНИН, заступник 

члана Друштва, 
на временски период од четири године, по-

чев од 27. септембра 2013. године.

II           

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

161.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин («Службени лист општине Апатин» 
бр. 10/2008 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Апатин на 10. седници, одржаној дана 
27.септембра 2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 
на Елаборат о економској оправданости 
оређивања подручја Слободне зоне „АПА-
ТИН“ у Апатину.

.

II

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

162.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“, број 129/2007), члана 21. став 1. тач-
ка 8. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин («Службени лист општине Апатин» бр. 
10/2008 – пречишћен текст) и  члана 7. став 
1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Предшколске 
установе за децу – Дечји вртић „Пчелица“ Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
3/2004 - пречишћен текст  и 1/2010), Скупшти-
на општине Апатин на 10. седници, одржаној    
27.септембра 2013. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-43/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-8/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај 
о раду Предшколске установе за децу – Дечји 
вртић „Пчелица“ Апатин за школску 2012/2013.
годину, као и на Годишњи план рада  за школ-
ску 2013/2014. годину.

II

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

163.

На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи  (''Службени гласник  
РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), 
члана 3 и 4. Одлуке о постављању мањих мон-
тажних објеката на територији општине Апа-
тин («Службени лист општине Апатин» број 
2/2004, 6/2006 и 13/2008), члана 6. став 2. и члана 
22. Одлуке о грађевинском земљишту («Служ-
бени лист општине Апатин», број 1/2010, 3/2010 
и 5/2011), члана 9. тачка 8. Одлуке о Председ-
нику општине Апатин и Општинском већу оп-
штине Апатин (''Службени лист општине Апа-
тин'' бр. 11/2008), и члана 35. тачка 8. Стату-
та општине Апатин (''Службени лист општи-
не Апатин'', број 10/08-пречишћен текст), а по 
предлогу ЈП ''Дирекција за узградњу'' Апатин, 
Oпштинско веће општине  Апатин, на 14. сед-
ници одржаној дана 13. септембра 2013. годи-
не, донело је

О  Д  Л  У  К  У
                 

I

ДАЈЕ СЕ у закуп на 5 (пет) година од-
носно до привођења земљишта планираној 
урбанистичкој намени, грађевинско земљиште-
површина јавне намене, локационо место ''Н-
2'' на кат. парцели бр. 2204, уписаној у препис 
листа непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине, зона 2 у урбанистичком бло-
ку 112 (иза стамбене зграде ''С-5'' у Апатину) 
за постављање металне монтажне ауто гара-
же, гаражно место означено као ''Ц-7'', повр-
шине 15,00м2, а на основу спроведене јавне 
лицитације Трбулин Жарку, Блок 112 ''С-6'', ул. 
II/19 из Апатина, као најповољнијем понуђачу 
и то по цени од 20,00 дин/м2 земљишта одно-
сно по цени која за предметну локацију износи 
300,00 динара, а на име остварења права на за-
куп површине јавне намене. 

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Трбулин Жар-
ко из Апатина да на рачун ЈП ''Дирекције за 
изградњу'' Апатин уплати излицитирани нов-
чани износ наведен у тачки I ове одлуке на име 
остварења права на закуп предметне површи-
не јавне намене и да закључи уговор о заку-
пу са  ЈП ''Дирекцијoм за изградњу'' Апатин, а 
којим ће се регулисати међусобна права и оба-
везе по питању закупа, све у року од 15 дана од 
дана достављања ове одлуке.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-8/2013-I
Дана, 27. септембар 2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-15/2013-III
Дана, 13. септембра  2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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164.

На основу члана 15. став 1. тачка 10 и чла-
на 15 став 2. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 11/2009, 92/2011 
и 93/2012), тачке 2. Упутства о методологији 
за израду процену угрожености и Планова за-
штите и спасавања у ванреддним ситуацијама 
(„Сужбени гласник РС“ бр. 96/2012), члана 
73. став 2 Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст) и члана 9. став 1. тачка 10. 
Одлуке о Председнику општине Апатин  Оп-
штинском већу општине Апатин („Службе-
ни лист општине Апатин, број: 11/2008), Оп-
штинско веће општине Апатин на 14. седници 
одржаној 13.септембра 2013.  донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА 

ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

I
Формира се Тим за израду Процене угро-

жености на територији општине Апатин у 
следећем саставу:

1. Миодраг Бакић - председник
2. Жељко Обрадовић - координатор
3. Бранислав Чукић – координатор
4. Мирко Павловић – члан задужен за ко-

муналну делатност и водоснабдевање
5. Жељко Киш – члан задужен за област 

пољопривреде и статистике
6. Јово Бокан- члан задужен за област при-

вреде
 7. Милан Павковић – члан задужен за об-

ласт инфраструктуре и саобраћаја
8. Др Бранислав Ракетић – члан задужен за 

област здравства и збрињавања

II

Задатак Тима је израда Процене угрожено-
сти на територији општине Апатин.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин.“

165.

На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007), члана 35. став 1. тачка 6. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст), и 
члана 9. став 1. тачка 6. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 
11/2008), Општинско веће општине Апатин на 
14. седници, одржаној дана 13.септембра 2013. 
године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА

О УСЛОВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРАВА НА РЕГРЕС ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
 СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.

У члану 2. Решења о условима за утврђивање 
права на регрес трошкова превоза ученика и 
студената са подручја општине Апатин („Сл. 
лист општине Апатин“ бр. 5/2011), додаје се 
став 2. који гласи:

„Право на регрес превоза у висини од 100% 
од цене месечне карте припада свим ученици-
ма са пребивалиштем, односно боравиштем у 
насељеним местима Пригревица, Свилојево, 
Сонта и Купусина, који похађају средње школе 
у Апатину  и основну музичку школу „Стеван 
Христић“ Апатин.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-41/2013-III
Дана, 13. септембар  2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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Члан 2.

У члану 2. став 1. и члану 3. став 1. алинеја 
1, 2 и 3 речи „у Апатину или“ бришу се.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењује се од 01. септембра 
2013. године и има се објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

166.

На основу члана 35. тачка 8. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2008-пречишћен текст), члана 9. тач-
ка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин 
и Општинском већу општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“, број 11/2008), у 
вези члана 135. и 145. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009, 24/2011 и 121/2012), а по захтеву Теле-
ком Србија, Предузеће за телекоминикације 
а. д., Извршна јединица Сомбор, Општинско 
веће општине Апатин на 14. седници одржаној 
дана 13. септембра 2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ сагласност „Телекому Србија“, 
Предузећу за телекомуникације а.д., Извршној 
јединици Сомбор, за постављање телекомуни-
кационе мреже у Апатину на подручју МСАН 
„Ромско насеље“, преко земљишта катастар-

ских парц. бр. 7879, 7886, 7915, 8909, 8850, 8884, 
8883/1, 8894, 8791, 8826/1, 7911, 7821/1, 8912, 
8810/1, 8811/1, 8812/1, и 8883/4 к.о. Апатин, 
које су у  јавној својини општине Апатин.

Ова сагласност се даје под условом да се 
пре извођења радова и пријаве градилишта 
закључи уговор са ЈП „Дирекција за изградњу“ 
Апатин везано за надзор над радовима на јавној 
површини и враћању земљишта у првобит-
но стање, уз накнаду евентуално причињене 
штете. 

II

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

167.

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 
14. седници одржаној дана 13.септембра 2013. 
године доноси 

З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општи-
на Апатин, као суорганизатор, сноси део 
трошкова одржавања „18. ДУНАВСКОГ 
ПОЛУМАРАТОНА“,у износу од 150.000,00 ди-
нара, што ће се реализовати исплатом преко 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-40/2013-III
Дана, 13. септембра  2013. 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: 46-14/2013-III
Дана, 13. септембра  2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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Спортског савеза општине Апатин.

Наведена манифестација ће се одржа-
ти дана 19.10.2013.године у Апатину у 
организацији Атлетског клуба „Апатин“ из 
Апатина и уз финансијску и организациону 
помоћ Атлетског савеза Србије, Покрајинског 
Секретатијата за спорт и омладину и Војске 
Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-100/2013-III
Дана, 13. септембра  2013. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АПАТИН

Одлуке о изменама и допуна-
ма Одлуке о оснивању Слободне 
зоне „АПАТИН“ у Апатину                                                                                              

Одлука о измени и допуни Одлуке 
о грађевинском земљишту                           

Одлука  о давању сагласности за 
закључење Уговора о оснивању 
Друштва са ограниченом 
одговорношћу Друмски и речни 
терминал Апатин                                                                                                                   

Одлука  о давању сагласности за 
закључење Уговора о међусобним
правима и обавезама члано-
ва Друштва са ограниченом 
одговорношћу Друмски и речни 
терминал Апатин                                                                         

Одлука  о давању сагласности 
за закључење Уговора о прено-
су права власништва на некрет-
нинама по основу улагања не-
новчаног удела оснивачког ка-
питала Друштва са ограниченом 
одговорношћу Друмски и речни 
терминал Апатин                                                                                        

Одлука о измени  Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке 
Апатин            

Одлука о давању назива улице у 
продужетку Сомборске улице у 
Апатину        

Одлука о условима за држање и 
заштиту домаћих животиња на 
територији општине Апатин                                                                                

Одлуке о успостављању прекогра-
ничне сарадње између општине 
Апатин у Републици Србији, гра-
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да Осијека у Републици Хрватској,
 града Баје и жупаније Бач – Киш-
кун у Републици Мађарској                               

Решење о именовању председ-
ника Скупштине и заступника 
члана  Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање Сло-
бодоном зоном „Апатин“ у Апа-
тину                                                                                     

Закључак о давању пози-
тивног мишљења на Елабо-
рат о економској оправданости 
одређивања подручја Слободне 
зоне „АПАТИН“ у Апатину      

Закључак о давању сагласно-
сти на Извештај о реализацији 
Годишњег плана рада Предшкол-
ске установе „Пчелица“ Апатин 
за шк. 2012/2013 и  Годишњи план 
рада установе за шк. 2013/2014.                                             

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлука о давању у закуп грађ. 
земљишта – површина јавне на-
мене на парц.бр-.2204 к.о. Апатин, 
ради постављања металне мон-
тажне ауто гараже у Урбаничком 
блоку 112 у Апатину                                                           

Решење о формирању Тима за из-
раду Процене угрожености на 
територији Општине Апатин                                                                                                         

Решење о изменама и допунама 
Решења о условима за утврђивање 
права на регрес трошкова превоза 
ученика и студената са подручја 
Општине Апатин                                                                                                                          

Закључак о давању сагласности 
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„Телекому Србија“ за пролаз ради 
проширења телекомуникацио-
не мреже у Апатину на подручју 
„Ромско насеље“ преко земљишта 
које је у јавној својини Општине 
Апатин   
                                            
Закључак о давању сагласно-
сти за финансирање „18. ДУ-
НАВСКОГ ПОЛУМАРАТОНА“ 
у организацији Атлетског клуба 
„Апатин“ из Апатина             

167.

375

375

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".


