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1.
На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 62/2006,47/2011 и 93/2012), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07), члана 63/б, став 1. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин на 21.
седници одржаној дана 26.фебруарa 2015. године, утврђује
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СОНТА
ПО СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 01. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ ДО 31. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Одлуком о увођењу самодоприноса одређује се:
1. Намена за коју се средства прикупљају
2. Подручје на коме се средства прикупљају
3. Време за које се средства прикупљају
4. Укупан износ средстава која се прикупљају
5. Обвезници, начин и рокови извршавања самодоприноса, те приходи који представљају
основицу за самодопринос
6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава
9. Начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен
						
Члан 2.
Самодоприносом се прикупљају средства према Програму намене средстава самодоприноса, у
следећим односима:
1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА ___________ 30%
* ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА ДОХЛОРИСАЊЕ
* РАДОВИ НА ПОБОЉШАЊУ КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ ВОДЕ - ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ
ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА _______________________________40%
* РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
- ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА, ПЕШАЧКИХ СТАЗА, ИЗГРАДЊА ПУТЕВА СА ПОДЛОГОМ ОД ТУЦАНИКА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ САОБРАЋАЈНИЦА И УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА,
ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ОДВОДНИХ И ГЛАВНИХ КАНАЛА У НАСЕЉУ И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ИНФРАСТУКТУРЕ У НАСЕЉУ СОНТА
* ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА И КАНЦЕЛАРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА ЗА НАСЕЉЕ СОНТА
* ИЗГРАДЊА НОВЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ
* УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА-ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ НА ДЕПОНИЈИ И
ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА , УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ КУПАЛИШТА «БАРА»
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* ОДРЖАВАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ, ТРАФО СТАНИЦА
* ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉУ И
ПОЉСКИХ ПУТЕВА У АТАРУ К.О. СОНТА
* САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
* ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ НОВИХ
ДЕЧИЈИХ И СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА
* ПОМОЋ У РАДУ УДРУЖЕЊИМА ПЕНЗИОНЕРА У СОНТИ
* ПОМОЋ У ОПРЕМАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ЦРКВЕНИХ ОБЈЕКАТА У СОНТИ
3. СУФИНАНСИРАЊЕ СВИХ СПОРТСКИХ
КЛУБОВА
И
КУЛТУРНОУМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У СОНТИ
_________________________________11 %
4. ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА УГЛУ УЛ. ВОЈВОЂАНСКЕ И
УЛ. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ _________________5 %
5.
ТРОШКОВИ
УВОЂЕЊА
И
РЕАЛИЗАЦИЈЕ САМОДОПРИНОСА ______
_____________________________________7 %
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Члан 3.
Самодопринос се уводи
насељеног места Сонта.

за

подручје

Члан 4.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се
референдумом.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији
насељеног места Сонта.
Обвезници самодоприноса су и сви грађани
који немају изборно право и пребивалиште
на територији насељеног места Сонта, ако на
територији насељеног места Сонта имају непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери, на основу посебне писане
изјаве, могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи
и иностранству.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју насељеног места Сонта доноси Скупштина општине Апатин.

6.ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У
НАСЕЉУ СОНТА И ИЗРАДЕ ДОДАТНИХ
ПРОЈЕКАТА ЗА ТУ НАМЕНУ ____________
_____________________________________4 %

Члан 5.
Самодопринос се може изразити у новцу,
роби, превозничким и другим услугама, зависно од потреба и могућности грађана.

7. УРЕЂЕЊЕ
ПРИЛАЗНИХ СТАЗАТРОТОАРА НА МЕСНОМ ГРОБЉУ И
ИЗГРАДЊА СТАЗА ЗА САХРАЊИВАЊЕ У
РЕДУ _______________________________1%

Самодопринос се уводи за период од пет година, почев од 01. августа 2015. године до 31.
јула 2020. године по стопи од 3%.

8. УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА , ЈАВНИХ
И ПАРК ПОВРШИНА_________________1%
9.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
СРЕДСТАВА
ЗА
ДОТАЦИЈЕ И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ __
_____________________________________ 1%
УКУПНО__________________________100%
Програм намене средстава самодоприноса
доноси Савет Месне заједнице.

Члан 6.

Члан 7.
Самодоприносом ће се обезбедити средства
у укупном износу од 80.000.000,00 динара.
Члан 8.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају пребивалиште на подручју насељеног
места Сонта.
Основицу самодоприноса чине:
• нето зараде (плате) запослених
• пензије под условима из члана 4. став
4. ове Одлуке

26. FEBRUAR 2015. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

• приходи од пољопривреде и шумарства
• приходи од самосталне делатности
• приходи од ауторских права и права
индустријске својине
• приходи од закупнине
• остали приходи - приходи по основу уговора о делу и приходи од повремених и
привремених послова.
Основицу самодоприноса чине нето приходи, односно катастарски приходи.
Уколико обвезник самодоприноса остварује
више прихода, потребно је да се писаном
изјавом изјасни из којих прихода ће се вршити
уплата самодоприноса.
Члан 9.
Самодопринос износи 3 % (три процента) од основице из члана 8. Одлуке, изузев
прихода од пољопривреде који се наплаћују
пољопривредним произвођачима-власницима
пољопривредног земљишта и плодоуживаоцима земљишта - у висини од 30 кг пшенице
по катастарском јутру обрадивог земљишта
годишње у динарској противвредности, по ценама из текуће године.
Члан 10.
Обрачун и уплату самодоприноса врши исплатилац зарада и других прихода истовремено са обрачуном и исплатом тих прихода.
Када се обрачун врши системом пореза по
одбитку, обавеза је исплатиоца да приликом
сваке исплате одговарајућег прихода, обрачуна
и уплати самодопринос на тај приход.
Члан 11.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним путем. У погледу принудне наплате, камата, трошкова, повраћаја из застарелости самодоприноса, сходно ће се примењивати
прописи који важе за доприносе и порезе грађана – Закон о пореском поступку и
пореској администрацији, Закон о порезу на
доходак грађана и остали прописи и закони
којима се уређује порески поступак и пореска
администрација.
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Члан 12.
Средства самодоприноса прикупљена по
основу ове Одлуке, приход су буџета јединице
локалне самоуправе, наплаћују се у корист Трезора, а затим се по идентификационом кључу
уплаћују у корист Месне заједнице Сонта, и
строго су наменског карактера.
За утврђивање, наплату и контролу обрачуна и наплате прихода по основу самодоприноса, надлежно је и одговорно Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Апатин - Одсек за локалну пореску
администрацију.
Члан 13.
За реализацију програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Сонта.
Скупштина општине Апатин и Савет Месне заједнице Сонта дужни су да најмање једном
годишње информишу грађане о наплати и
коришћењу средстава самодоприноса путем
средстава јавног информисања.
Члан 14.
Средства самодоприноса остварена изнад
износа утврђеног овом Одлуком (неутрошена
средства) могу се према Одлуци Савета Месне
заједнице Сонта употребити за друге намене.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса објављује
се у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 439-3/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

STRANA

4

- BROJ 1

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

2.
На основу члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/2007), члана
10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“ број: 48/94 и 11/98), члана 63/г
и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» број
10/2008-пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин, на 21. седници одржаној
дана 26.фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
СОНТА
Члан 1.
Расписује се референдум на којем ће
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје насељеног
места Сонта по стопи од 3% за период од 01.
августа 2015. године до 31. јула 2020. године
Члан 2.
На референдуму грађани ће се изјаснити
о следећем питању:
„ Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје насељеног места
Сонта по стопи од 3% за период од 01. августа
2015. године до 31. јула 2020. године.“
Члан 3.
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или
„против“.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији насељеног места Сонта одржаваће
се у петак 27. марта 2015. године у времену од
8,00 до 20,00 часова, у суботу 28. марта 2015.
године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у
недељу 29. марта 2015. године у времену од 8,00
до 20,00 часова , у понедељак 30.марта 2015.
године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у
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уторак 31. марта 2015. године у времену од 8,00
до 20,00 часова, у среду 01. априла 2015. године
у времену од 8,00 до 20,00 часова и у четвртак
02. априла 2015. године у времену од 8,00 до
20,00 часова.
Члан 5.
Поступак
спровођења
референдума
одржаће се у складу са одредбама Закона
о референдуму и народној иницијативи и
Статута општине Апатин.
Члан 6.
Референдум ће спровести Комисија у
следећем стаставу;
1 КОВИЉКО ПИСАР, председник,
2. РЕНАТА КУРУЦ, заменик председника,
3. ЖЕЉКО ДЕКАН, члан,
4. МИРО НЕРЛОВИЋ, заменик члана,
5. ВЕЉКО БАЧИЋ, члан,
6. МАРКО МАЦУРА, заменик члана,
7. АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, члан,
8. АЂИН АНДРИЈА,заменик члана ,
9. ТОМИСЛАВ СИЛАЂИ, члан,
10. ДРАГАН РАДОЈЕВИЋ, заменик члана
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1) стара се о законитом спровођењу
референдума;
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума;
5) прописује обрасце за спровођење
референдума;
6) утврђује и проглашава укупне резултате
референдума;
7) обавља и друге послове одређене
законом, Статутом и актом о расписивању
референдума.
Комисија за спровођење референдума је
овлашћена да именује сараднике Комисије за
спровођење референдума.
Трошкови референдума падају на терет
средстава овог самодоприноса.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-9/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке
документације, програма за уређивање
грађевинског
земљишта,
расељавање,
уклањање објеката, санирање терена и друге
радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се
према средњорочним и годишњим програмима
уређивања .
Члан 3

На основу чланa 97. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 )
и члана 11. тачка 8. и члана 21. тачка 14. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' број 10/2008-пречишћен текст
и 4/2014), Скупштина општине Апатин на 21.
седници, одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта према зонама и намени објекта који се гради, износи коефицијената
зоне и намене, посебна умањења за недостајућу
инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног
опремања средствима инвеститора као и друга

Допринос за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за
уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину, за изградњу и
одржавање објеката комуналне инфраструктуре и сл.
Члан 4
Износ доприноса утврђује се решењем о
издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе који издаје
грађевинску дозволу.
Износ, начин плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта и средство
обезбеђења у случају плаћања на рате су саставни део решења о грађевинској дозволи.
Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед промена у
току грађења, саставни део тог решења је нови
обрачун доприноса.
Саставни део решења о употребној дозволи
је коначни обрачун доприноса.
Најкасније до подношења пријаве радова у
смислу Закона о планирању и изградњи , инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса
за уређивање грађевинског земљишта у цело-
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сти, односно ако плаћа на рате да уплати прву
рату и достави средство обезбеђења плаћања.
Доказ о регулисању обавеза доприноса за
уређивање грађевинског земљишта који инвеститор доставља уз пријаву радова наглежном органу за издавање грађевинске дозволе представља Уговор о доприносу за
уређење грађевинског земљишта којег инвеститор закључује са Јавним предузећем за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве
„Дирекција за изградњу“ Апатин (у даљем тексту ЈП“Дирекција за изградњу“).
Члан 5.
Износ доприноса утврђује се на начин што
се просечна цена квадратног метра станова
новоградње помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње, израженом
у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом
намене објекта утврђеним овом Одлуком.
С обзиром да за територију општине Апатин
Републички завод за статистику не објављује
податак просечне цене квадратног метра станова новоградње, за основицу
просечне
цена квадратног метра станова новоградње
у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи и Уредби о утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014 годину узима се просечна објављена цена изградње од 78.194,оо динара .
Члан 6.
Грађевинско земљиште потпуно комунално
опремљено за грађење је земљиште на коме је
изграђен приступни пут са тротоаром, водоводном и канализационом мрежом.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, а које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
Члан 7.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне
и друге инфраструктуре, производне и
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складишне објекте укључујући објекте
намењене примарној
пољопривредној
производњи попут фарми, стакленика и
пластеника, рибњаци, објеката за гајење
печурки, пужева, подни и др. магацини и
настрешнице за смештај и складиштење
репроматеријала и пољопривредних производа,
подземне етаже објеката високоградње
(простор намењен за гаражирање возила,
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице
и сл.),осим за делове подземне етаже које се
користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и
атлетске стазе.
Члан 8.
За утврђивање доприноса за уређивање
земљишта у грађевинском подручју, насеље
Апатин подељено је на шест зона, док насељена
место Пригревица,
Сонта, Свилојево и
Купусина имају једну зону.
Објекти који се налазе дуж улице која дели
две зоне, обрачунавају се према износима
накнаде у вишој зони.
Члан 9.
Земљиште у насељеном месту Апатин дели
се по зонама на следећи начин:
1. ПРВА ЗОНА - део улице Српских владара
од ул. М. Обилића до ул. Средња ;
2. ДРУГА ЗОНА – преостали део улице
Српских владара , део ул. Трг ослобођења од ул.
Петефи Шандора до ул. Пиварска, део улице
Петефи Шандора од улице Српских владара до
улице Димитрија Туцовића;
3. ТРЕЋА ЗОНА - део улице Д. Туцовића
од ул. Сомборска до ул. О. Прице, део ул.
М.Орешковића од ул. Српских владара до
ул. Д. Туцовића, ул. Д. Трифуновића, затим
урбанистички блокови 49, 50, 51, 52, 53, 54 и
112;
4. ЧЕТВРТА ЗОНА - урбанистички блокови:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 68, 69, 70 и 72;
5. ПЕТА ЗОНА - урбанистички блокови: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48,
59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 79, 80;
6. ШЕСТА ЗОНА- преостали урбанистички
блокови и земљиште на територији општине
на коме је дозвољена градња
Насељено место Пригревица,
Сонта,
Свилојево и Купусина налазе се у јединственој
зони за коју се обрачун висине накнаде врши
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као да је шеста зона у Апатину.
Коефицијенти за зоне наведене у претходна два става је:

Зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

Коефицијент
0,01
0,0085
0.0075
0,007
0,0065
0,006
Члан 10.

Коефицијенти намене објекта у смислу ове
Одлуке утврђују се у односу на намену објекта
и његову нето површину која је одређена
унутрашњим мерама између зидова у нивоу
пода не узимајући у обзир димензије подних
сокли, лајсни, ивичњака, отвора у зидовима, на
следећи начин:
а) За стамбене објекте, односно стамбени
простор у стамбеним и стамбено - пословним
објектима:
-соба, кухиња, купатило, санитарни чвор,
ходник, остава, предсобље, хол, балкон, лођа,
тераса, пасаж (ајнфорт) и поткровље изнад
светле висине просторије од 1,5м, ........
коефицијент је 1;
-стамбене просторије у сутерену које
су наведене у претходној алинеји
........
коефицијент је о,7;
б) За викендице........коефицијент је о,5;
ц) За помоћне објекте који се граде на
истој парцели и који су у функцији главног
објекта попут гаража, остава, септичких јама,
пушница, летњих кухиња, ........коефицијент је
о,5;
д) За пословне објекте који немају производни карактер:
- трговински објекти, пијаце, банке,
мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео
клубови, хотели, пословно-стамбени апартмани за издавање, угоститељски објекти, бензинске пумпе, ауто праонице, ординације, апоте
ке............................................... коефицијент је 1,5;
- занатске радионице, сервиси, бербернице,
фризери, објекти намењени за канцеларије,
„салони лепоте“ , гараже које се издају, и слични
објекти пословног , комерцијалног и услужног
карактера..................................... коефицијент је 1
- за гаражни простор у наведеним
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подсловним објектима или засебне гараже те
сл. објекти изграђени на истој парцели где су
изграђени главни пословни објекти ..................
....................................................коефицијент је 0,5
е) Економски објекти за потребе
пољопривредног домаћинства:
-стамбене
просторије
салаша................................................коефицијент је 0,5
- стаје и штале за узгој домаћих животиња
укључујући и украсне животиње
.............
.....................................................коефицијент је 0,3
-објекти за складиштење сточне хране,
семенске робе и пољопривредних производа,
силоси, чардаци, амбари, силотренчеви, осочне
јаме.............................................коефицијент је 0,2
-надстрешнице за пољопривредна возила,
складиштење сена и сл. ....коефицијент је 0,1
ф) За објекте јавне намене који нису у јавној
својини
- болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, затворени спортски и рекреативни објекти, објекти
културе,
саобраћајни
терминали,
поште и слични објекти, отворени паркинзи................................................коефицијент је 0,5
- верски објекти .......................коефицијент је 0,3
Објекти који нису наведени у ставу 1. овог
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Члан 11.
Уколико је локација односно земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са чланом
4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, на следећи начин:
-ако приступни пут-коловоз није изграђен
од тврдог материјала-асфалта или бетона .......
..........................................................................за 20%;
-ако није изграђена водоводна мрежа....................................................................за 20%,
-ако није изграђена канализациона мрежа.....................................................................за 10%,
-ако
није
изграђена
јавна
расвета........................................................................за 5%,
-ако није изграђен тротоар .............................
............................................................................за 5%,
Члан 12.
Обрачун

доприноса

за

уређивање
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грађевинског земљишта врши се на захтев
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на
основу достављене урбанистичко - техничке
документације,
односно
правоснажних
локацијских услова, извода из пројекта за
грађевинску дозволу или сепарата пројекта за
грађевинску дозволу објекта који мења намену,
пројекта изведеног стања и др. документације
прописане важећим Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
Члан 13.
Општинско веће уколико процени да је
изградња објеката од значаја за економски
развој општине у складу са одредбама Закона
о планирању и изградњи може да упути захтев
Влади Републике Србије да се се одобри висина
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
у другачијем износу од износа предвиђеног у
члану 2 ове Одлуке.
Умањење из става 1. овог члана не односи се
на објекте станоградње.
Члан 14.
Уколико се мења намена објекта, односно
дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је
у обавези да плати разлику доприноса за другу
(нову) намену објекта за коју је прописан већи
износ доприноса.
Члан 15.
Уколико у току изградње настану измене у
односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину обавезан је да достави
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно
сепарат за грађевинску дозволу на основу
којих ће се сачинити обрачун доприноса за
разлику у површини, а који ће бити саставни
део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 16.
Инвеститор који уклања постојећи објекат
изграђен у складу са законом у циљу изградње
новог објекта на истој локацији-парцели,
плаћа допринос за уређивање грађевинског
земљишта само за разлику у броју квадрата
корисне површине између објекта који планира
да изгради и објекта који се уклања.
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Легалност и површина објекта из става 1. овог
члана који се уклања доказује се преписом
листа непокретности и копијом плана .
Члан 17.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.
Инвеститор са допринос за уређивање
грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
- једнократно у целости када остварује
умањење у износу од 30% , или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата,
на месечном нивоу, са индексом потрошачких
цена према подацима Републичког завода за
статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је
дужан да као средство обезбеђења плаћања до
момента пријаве радова достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од
дана доспећа последње рате , или
2. успостави хипотеку на објекту који
вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у корист општине Апатин.
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате за изградњу
објеката чија укупна бруто развијена
грађевинска површина не прелази 200м² и који
не садржи више од две стамбене јединице, не
достављају се средства обезбеђења.
Члан 18.
Инвеститор са ЈП “Дирекција за изградњу“
закључује Уговор о доприносу за уређење
грађевинског земљишта којим се регулише питање предметног доприноса у складу са
овом Одлуком.
ЈП “Дирекција за изградњу“ у име општине
Апатин води поступак и стара се о наплати доприноса за уређење грађевинског земљишта,
преузима одгворајућа средства обезбеђења
плаћања- банкарске гаранције, спроводи поступак успостављања хипотеке на основу процене овлаштеног проценитеља – вештака или
Републичке пореске управе, прати динамику
плаћања, шаље обавештења и опомене , врши
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усклађивање рата, и сл.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће
се на захтев ЈП “Дирекција за изградњу“ извршити принудним путем.
Трошкови поступка успостављања хипотеке
(процена, сачињавање и овере документације,
уписи у јавне књиге и сл.) и принудна наплата
падају на терет инвеститора.
Члан 19.
Грађевинско земљиште које није уређено
у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска
дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних
лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор
објекта који се гради на неуређеном
грађевинском
земљишту
подноси
ЈП
“Дирекцији за изградњу“ предлог о
финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2.
овог члана прилаже:
-правоснажне
локацијске
услове
(информацију о локацији),
- доказ о решеним имовинско – правним
односима за парцеле на којој намерава да
гради објекат,
- копија плана за локацију,
- врсту радова на припремању и опремању
земљишта које намерава да изведе о свом
трошку заједно са предмером и предрачуном
радова,
- предлог динамике и рокове изградње.
Члан 20.
ЈП “Дирекција за изградњу“ након
разматрања предлога лица из члана 19. ове
Одлуке и достављене документације, припрема
Елаборат о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта и предлог
уговора о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и
техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
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- податке из програма уређивања
грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне
инфраструктуре,
- обавезу ЈП “Дирекција за изградњу“ да
обезбеди стручни надзор у току извођења радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране
у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова
у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта
који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза
уговорних страна.
Члан 21.
На основу елабората из члана 20 ове
Одлуке закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2. члана 19 ове
одлуке и ЈП “Дирекције за изградњу“.
Уговор из става 1. овог члана садржи
следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој
се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке
услове за изградњу;
- податке из програма уређивања
грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу ЈП “Дирекције за изградњу“ да
обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране
у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова
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у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1.
овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта за који
ће бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
- вредност инфраструктурног објекат које
инвеститор уступа јединици локалне самоуправе као и вредност земљишта на коме се
гради објекат комуналне инфраструкртуре
уколико ,
- средства обезбеђења за испуњење обавеза
уговорних страна.
Члан 22.
Инвеститори који су са јединицом локалне самоуправе закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта за
изградњу објеката, по раније важећим законима и општим актима јединице локалне самоуправе, по којима накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса уговора и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком1.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају
да важе одредбе Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, закупнине и накнаде
за коришћење грађевинског земљишта („Сл.
лист општине Апатин“ бр. 9/2003, 2/2004,
2/2006, 15/2008) које се односе на уређење
грађевинског земљишта.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-10/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

4.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („ Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014).
Скупштина општине Апатин на 21 седници
одржаној дана 26. фебруара 2015. године , доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за младе општине Апатин 2015 – 2020.године
Члан 2.
Средства за реализацију Локалног акционог
плана за младе у 2015.години ће се обезбедити
у буџету општине Апатин.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „ Службеном листу
општине Апатин“ .

Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у Службеном листу општине
Апатин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-3/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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5.
На основу члана 2. Закона ослободним зонама („Службени гласник РС“ број 62/06) и члана 73.
став 1. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“ број 10/2008. –пречишћени
текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин, на 21. седници, одржаној дана 26. фебруара 2015.
године, доноси
ОДЛУКУ
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)
(„Службени лист општине Апатин“ број: 10/2013, 11/2013 и 9/2014), тачка 1. после поднаслова :„III
локација - „ОЏАЦИ“ , табела мења се и гласи:
БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ K.O.
OЏАЦИ
6041
6042
6069/43
6069/44
6069/45
6069/49
6069/52
6069/53
6069/56
6037
6074/1
6075
6076
6077
6078
6079
6035
6039
6043
6069/4
6069/5
6069/6
6069/7
6069/8
6069/9
6069/10
6069/11
6069/12
6069/13
6069/14
6069/15
6069/16
6069/17

ПОВРШИНА (м2)
6718
6558
8885
5451
29892
263449
68751
179032
178444
120556
175666
2235
29478
43355
39224
13732
924
230425
34055
14607
14592
14577
14563
14550
14606
14591
14577
14562
14549
13593
13547
13501
13554
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6069/18
6069/19
6069/20
6069/21
6069/22
6069/23
6069/24
6069/25
6069/26
6069/27
6069/28
6069/29
6069/30
6069/31
6069/32
6069/33
6069/34
6069/35
6069/36
6069/37
6069/38
6069/39
6069/40
6069/41
6069/3
6069/42
6036/2
6036/3
6036/7
6036/8
6036/9
6036/11
6036/14
6036/16
6036/17
6036/18
6036/19
6069/54
6069/55
6073/4
6033/6
6036/4
6069/57
Укупно:

- BROJ 1

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

12448
12447
12447
12448
14658
14574
14558
14541
14526
14509
14493
14477
14393
16349
14659
14573
14558
14542
14526
14509
14493
14477
14393
14956
79675
135724
9249
8323
24914
5926
19425
90141
11570
7681
13335
64
5975
48713
13200
205744
25000
26796
92662
2.803.470
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2. У истој тачци Одлуке уместо броја:
„4.148.295 m2“, треба да стоји број:
„4.161.495 m2“.
3. Тачка 2. Одлуке мења се и гласи:
„ Оснивачи Слободне зоне “АПАТИН „ у
Апатину су:
- Општина Апатин,
- Општина Оџаци,
- ДОО „Стандард Гас“ Нови Сад.“
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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“:

4. У тачки 3. Одлуке, уместо броја: „4.148.295
m2“, треба да стоји број: „4.161.495 m2“.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењиваће се по
добијању сагласности од стране Владе Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-4/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

6.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина општине Апатин, на 21. седници
одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-5/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
7.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина општине Апатин, на 21. седници
одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.

ОДЛУКУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење
„Уговора о приступању члана и повећању
основног капитала новим улогом“ , између
општине Апатин, општине Оџаци и доо
„Стандард гас“ Нови Сад.

Члан 1.

Члан 2.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење
Уговора о приступању Слободној зони „Апатин“ у Апатину, између општине Апатин, општине Оџаци и ДОО „Стандард Гас“ Нови Сад.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине
Апатин др Живорад Смиљанић да потпише
Уговор из Члана 1. ове Одлуке.
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Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-11/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

8.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин» бр. 10/2008 - пречишћени текст и 4/2014)
Скупштина општине Апатин на 21. седници,
одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси
OДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
АПАТИН ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1
Општина Апатин приступа изради
Стратегије одрживог развоја општине Апатин за период 2015-2020. године (у даљем тексту: Стратегија). Израда Стратегије вршиће
се на основу стратешких докумената вишег
реда у оквиру спровођења пројекта „Ревизија
постојеће и усвајање нове стратегије одрживог развоја општине Апатин за период 20152020. године уз имплементацију софтвера за
управљање пројектима“.
Члан 2
Учешће стручне јавности и других заинтересованих учесника у процесу припреме
Стратегије обезбеђено је кроз формирање секторских Радних тимова партнерског форума
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(у даљем тексту: Радни тим, скраћено РТ ) за
израду Стратегије. Структура секторских група одражава све подсекторе и оне развојне
сегменте од којих се очекују највећи изазови у будућем периоду. Основни задатак Радних тимова је планско прикупљање релевантних података, њихово систематизовање и активно учешће у остваривању израде нацрта
Стратегије.
У циљу спровођења ове Одлуке, именују се чланови секторских Радних тимова у шест приоритетних области:
А – Конкурентност привреде и туризам:
1. Јово Кораћ, адвокат, досадашњи координатор израде и имплементације документа „Стратегија одрживог развоја 20092019. године“ – руководиоц РТ
2. Соња Тепавац, руководиоц Одељења
за привреду и финансије Општинскe
управe општине Апатин (скраћено: ОУ
Апатин) – заменица руководиоца РТ
3. Милош Ђерић, в.д. директор Слободне
зоне „Апатин“ – координатор РТ
4. Торбица
Владимир,
представник ПУ„Кластер транспорта и логистике Војводине“ Апатин – заменик
координаторa РТ
5. Снежана Милешевић, координаторка Канцеларије за локални економски
развој општине, сам. стручна сарадница у
Општинској управи општине Апатин
6. Марија Павић, комерцијална директорица ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин“
7. Биљана Радаковић Фридл, председница Савета за буџет и финансије Скупштине општине Апатин (скраћено: СО
Апатин)
8. Тања Душанић, директорица правних
и корпоративних послова а.д. „Апатинска
пивара“ Апатин
9. Љиљана Пренетић, директорица
„Веро“ д.о.о. Апатин
10. Даринка Миљуш, сам. стручна сарадница ОУ Апатин, послови из области родне
равноправности, управљање пројектима и
пријема поднесака приватних предузетника општине
11. Драган Јосић, представник РРА „Панонрег“ д.о.о. из Суботице
12. Миле Ђукић, директор Туристичке
организације општине Апатин
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13. Драгомир Обрадовић,
директор
Специјалне болнице за рехабилитацију
„Јунаковић“ Апатин
14. Лука Јелић, директор „Јединство“ а.д.
Апатин, „Делта аграр“ д.о.о. Београд
15. Радивој Секулић, директор „Алупласт“ д.о.о. Апатин
16. Стеван Живковић, директор а.д.
„Млади Борац“ Сонта
17. Зоран Мандић, директор „Хладњача“
а.д. Апатин
18. Милосав Пинћир, директор предузећа
„Мелиса фарм“ д.о.о. Апатин
19. Миле Самарџија, директор предузећа
„Џими комерц“ д.о.о. Пригревица
20. Жељко Ребрача, власник угоститељског
објекта „Плава ружа“ Апатин
21. Милорад Паскаш, дипломирани економиста
22. Јово Бокан, сарадник за привреду и
развој општине
Б – Пољопривреда и рурални развој:
1. Јосип Гобор, дипломирани инжењер
пољопривреде – руководиоц РТ
2. Јовица Чуле, члан Општинског већа
општине Апатин – заменик руководиоцa
РТ
3. Жељко Киш, сам. стручни сарадник за
послове из области пољопривреде и водопривреде ОУ Апатин – координатор РТ
4. Драган Јосић, представник РРА „Панонрег“ д.о.о. Суботица – заменик координатора РТ
5. Миодраг
Новковић,
директор
„Агроглобе-Аграр“ д.о.о. Апатин
6. Лука Јелић, директор а.д. «Јединство»
Апатин и РЈ «Рибарство» Свилојево
7. Јосип Михл, дипломирани инжењер
пољопривреде
8. Миодраг Перовић, шеф ШУ „Апатин“,
ШГ Сомбор, ЈП „Војводинашуме“ Н.Сад
9. Мирко Цветићанин, заменик председника СО Апатин
10. Иштван Петер, члан Општинског већа
Општине Апатин из Купусине
11. Зоран
Арсић,
Асоцијација
пољопривредника из Сонте
12. Војислав Вејин, Асоцијација повртара
из Пригревице
13. Љубиша Мусалиновић, Асоцијација
пољопривредника из Пригревице
14. Владимир
Пинћир,
Породич-
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но
пољопривредно
газдинство
„Пинћир“Апатин
15. Зоран Мандић, директор Ветеринарске станице „Апатин“
16. Оливера Секулић, представница
Пољопривредне саветодавне и стручне
службе „Сомбор“ д.о.о.
17. Душан Медић, власник рибарнице
„Лавач“, инвеститор рибњака „Био фиш“
д.о.о.
18. Рената Куруц, секретарка Месне
заједнице Сонта (у даљем тексту: МЗ)
19. Стојан Зоројевић, секретар МЗ Пригревица
20. Жељко Рашета, председник/ секретар
МЗ Свилојево
21. Атила Ходовањ, секретар МЗ Купусина
В – Инфраструктура и урбанизам:
1. Синиша Јовановић,
руководиоц
Одељења за стамбено комуналну делатност, урбанизам, грађевинске, заштиту
животне средине и имовинско правне послове ОУ Апатин – руководиоц РТ
2. Милан Павковић, директор ЈП
„Дирекција за изградњу“ Апатин – заменик руководиоца РТ
3. Мр Вучинић Милан,
менаџер
ПУ„Кластер транспорта и логистике
Војводине“ Апатин – координатор РТ
4. Недељко Станимировић, сам.стручни
сарадник за послове из области урбанизма и грађевинарства, ОУ Апатин – заменик координатора РТ
5. Мирко Павловић, директор ЈКП „Наш
Дом“ Апатин
6. Жељко Вучетић, директор ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин“
7. Владимир Милошев, директор ЈВП
„Западна Бачка“ из Сомбора
8. Адам Форгић, директор ДВП „Дунав и
Тиса“ из Сомбора
9. Лаврнић Драган, представник „Телеком Србија“ а.д., организациона јединица
Апатин
10. Снежана Милешевић, координаторка
Канцеларије за локални економски развој
општине, сам. стручна сарадница ОУ
Апатин
11. Весна Станковић, сам. стручна сарадница за грађевинарство ЈП „Дирекција за
изградњу“ Апатин
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12. Драган Поповић, сам.стручни сарадник за саобраћај ЈП „Дирекција за
изградњу“ Апатин
13. Никола Балаћ, сам. стручни сарадник за послове саобраћајне инспекције ОУ
Апатин
14. Љубиша
Наранчић,
дипломирани грађевински инжењер, председник
Комисије за планове СО Апатин
15. Зоран Љубеновић, дипломирани
инжењер архитектуре
16. Драган Хрњак, помоћник председника општине за комуналну инфраструктуру
17. Рената Куруц, секретарка МЗ Сонта
18. Милан Лаврнић, секретар МЗ Апатин
19. Стојан Зоројевић, секретар МЗ Пригревица
20. Жељко Рашета, председник/секретар
МЗ Свилојево
21. Атила Ходовањ, секретар МЗ Купусина
Г – Запошљавање, образовање, социјална и
здравствена заштита
1. Миодраг Бакић, заменик председника
општине – руководиоц РТ
2. Александра Шћекић, директорица испоставе „Апатин“ Филијале Сомбор Националне службе за запошљавање – заменица руководиоца РТ
3. Љиљана Бурсаћ, шефица Центра за
услуге грађанима ОУ Апатин, сам. стручна сарадница – координатор РТ
4. Душко Бурсаћ, представник Центра
за социјални рад општине „Апатин“ и УГ
„Бреза“ Апатин – заменик координатора
РТ
5. Ленка Бојић, директорица Центра за
социјални рад општине „Апатин“
6. Слађана Живков, директорица Дома
за старе и пензионере „Апатин“
7. Нада Здравковић, директорица Основне школе „Жарко Зрењанин“ Апатин
8. Бранислав Ракетић, директор Дома
здравља „Апатин“
9. Др Драган Растовић, покрајински посланик, одборник СО Апатин
10. Др Ђурађ Беоковић, председник Савета за здравље СО Апатин
11. Драгомир Обрадовић,
директор
Специјалне болнице за рехабилитацију
„Јунаковић“ Апатин
12. Милован Блануша, директор Средње
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грађевинске и дрвопрерађивачке стручне
школе „Апатин“
13. Милорад Јелача, директор Техничке
школе са домом ученика „Апатин“
14. Смиљана Швабић, начелница Општинске управе општине Апатин
15. Тијана
Томашевић,
секретарка
Организације црвеног крста „Апатин“
16. Жељко Обрадовић, члан Општинског
већа општине Апатин
17. Александра Вукоман, шефица одсека
за скупштинске послове и саветница за заштиту права пацијената, ОУ Апатин
18. Борис Танкосић, виши сарадник на
пословима борачко инвалидске заштите
ОУ Апатин
19. Бранислав Чукић, сам. стручни сарадник на пословима инспекције из области
просвете и шеф за послове народне одбране ОУ Апатин
20. Велимир Кашански, виши сарадник
на пословима у вези права избеглих лица
и вођења бирачког списка ОУ Апатин
21. Данијела Игњац,
координаторка
Канцеларије за Роме у ОУ Апатин
Д – Заштита животне средине и енергетска
ефикасност
1. Мирко Павловић, директор ЈКП „Наш
Дом“ Апатин – руководиоц РТ
2. Љубиша Наранчић, дипломирани грађевински инжењер, председник
Комисије за планове СО Апатин – заменик руководиоца РТ
3. Драгана Стамболија, сам. стручна сарадница за послове инспекције заштите
животне средине ОУ Апатин – координаторка РТ
4. Саша Лукић, сам. стручни сарадник
за електроенергетику ЈП „Дирекција за
изградњу“ Апатин – заменик координатора
5. Никола Марчета, начечник Одељења за
инспекцијске послове ОУ Апатин
6. Милан Цветићанин, технички директор ЈКП „Наш Дом“ Апатин
7. Синиша Јовановић, руководиоц
Одељења за стамбено комуналну делатност, урбанизам, грађевинске, заштиту
животне средине и имовинско правне послове ОУ Апатин
8. Недељко Станимировић, сам. стручни
сарадник за послове из области урбаниз-
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ма и грађевинарства ОУ Апатин
9. Југослава Цвјетичанин, сам. стручна
сарадница за хортикултуру ЈП „Дирекција
за изградњу“ Апатин
10.
Сања
Ивков,
представница
ПУ„Кластер транспорта и логистике
Војводине“ Апатин
11. Драгомир Обрадовић, управник
Специјалне болнице за рехабилитацију
„Јунаковић“ Апатин
12. Миодраг Перовић, шеф Шумске управе „Апатин“, Шумско газдинство „Сомбор“, ЈП „Војводинашуме“ Н.Сад
13. Јован Лакатош, орнитолог, фотограф
природе из Апатина
14. Дамир Растовић, секретар СО Апатин
15. Жељко Обрадовић, члан Општинског
већа општине Апатин
16. Милорад Бујић, представник Одељења
за ванредне ситуације МУП Сомбор
17. Драган Хрњак, помоћник председника општине за комуналну инфраструктуру
18. Хегедиш Ференц, потпредседник Ловачког удружења „Курјачица“ Апатин
19. Зоран Игњац, председник УГ „Златно
Сунце“
20. Раде Стевановић, председник УГ
Друштва пчелара „Дунав“ из Апатина
21. Ненад Мирковић, представник УГ за
очување, истраживање и заштиту природе „Стари храст“ Апатин
Е – Друштвене делатности :
1. Биљана Мандић, директорица предшколске установе „Пчелица“ – руководиоц РТ
2. Душанка
Поповић,
секретарка
„Спортског савеза Апатин“ – заменица
руководиоца РТ
3. Даринка Миљуш, сам. стручна сарадница на пословима из области родне равноправности, креирање и управљање
пројектима и пријема поднесака приватних предузетника ОУ Апатин – координатор РТ
4. Милош
Ђерић,
координатор
Канцеларије за младе општине Апатин,
сам. стручни сарадник ОУ Апатин – заменик координатора РТ
5. Миодраг Бакић, заменик председника
општине Апатин
6. Миро
Нерловић,
руководилац
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Одељења за општу управу, друштвене
делатности и скупштинске послове ОУ
Апатин
7. Бранка Вејин, директорица Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“
Апатин
8. Јелена Филиповић, директорица општинског Културног центра „Апатин“
9. Шандор Чикош, директор Основне
школе „Јожеф Атила“ Купусина
10. Ференц Ковач, директор Основне музичке школе „Апатин“
11. Јанош Чикош, помоћник покрајинског
Секретара за спорт и омладину
12. Милорад Мрђа, Друштво педагога физичке културе „Стефан Душан Силни“
Апатин
13. Милан Шкрбић, помоћник председника општине Апатин за питања националних мањина
14. Радмила Савчић, дипломирана историчарка уметности, општински Културни
центар „Апатин“
15. Томислав Шимуновић, апатински
хроничар, уредник часописа „Истер“
16. Драган Штевић, презвитер Православне црквене општине Апатин
17. Јаков Пфајфер, надекан Римокатоличке црквене општине Апатин
18. Милорад Јелача, директор Средње техничке школе са домом ученика „Апатин“
19. Ксенија Маљковић, шефица кабинета
председника општине, сам. стручна сарадница ОУ Апатин
20. Весна Милановић-Симичић, главна и
одговорна уредница ТВ „Апатин“
21. Александар Дукић, директор „Радио
Дунав“
22. Никола Медић, директор „Радио
Апатин“.
Шира јавност ће бити благовремено обавештавана о терминима састанака и активностима Радних тимова посредством локалних медија и интернет сајта Општине Апатин.
Очекује се укључивање свих заинтересованих
у партиципативни процес.
Члан 3.
За координатора целокупног процеса израде и имплементације Стратегије (у даљем тексту: координатор Стратегије) именује се Сне-
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жана Милешевић, координаторка Канцеларије
за локални економски развој општине ОУ Апатин. Координатору Стратегије у обављању овог
посла помажу координатори и заменици координатора секторских Радних тимова.
Члан 4.
Канцеларија за локални економски
развој општине ОУ Апатин пружа подршку
секторским Радним тимовима кроз обезбеђење
простора за рад и кадрове свог тима, техничку
помоћ током израде Стратегије и остале
стручне, административне, финансијске и
организационе послове.
Члан 5.
За интеграцију Стратегије и локалних акционих планова одговорна је Комисија за израду и имплементацију Стратегије одрживог
развоја општине Апатин за период 2015-2020.
године (у даљем тексту: Комисија). Комисију
чине руководиоци и заменици руководиоца
секторских Радних тимова. Комисијом руководи Председник Општине уз помоћ координатора Стратегије.
Формира се Комисија у следећем саставу:
1. Др Живорад Смиљанић, председник
општине Апатин – руководиоц Комисије
2. Снежана Милешевић, координатор Стратегије – заменица руководиоца
Комисије
3. Јово Кораћ, руководиоц РТ „Конкурентност привреде и туризам“
4. Соња Тепавац, заменица руководиоца
РТ „Конкурентност привреде и туризам“
5. Јосип
Гобор,
руководиоц
РТ
„Пољопривреда и рурални развој“
6. Јовица Чуле, заменик руководиоцa РТ
„Пољопривреда и рурални развој“
7. Синиша Јовановић, руководиоц РТ
„Инфраструктура и урбанизам“
8. Милан Павковић, заменик руководиоца РТ „Инфраструктура и урбанизам“
9. Миодраг Бакић, руководиоц РТ
„Запошљавање, образовање, социјална и
здравствена заштита“
10. Александра Шћекић, заменица руководиоца РТ „Запошљавање, образовање,
социјална и здравствена заштита“
11. Мирко Павловић, руководиоц РТ „Заштита животне средине и енергетска ефи-

26. FEBRUAR 2015. GODINE

касност“
12. Љубиша Наранчић, заменик руководиоца РТ „Заштита животне средине и
енергетска ефикасност“
13. Биљана Мандић, руководиоц РТ
„Друштвене делатности“
14. Душанка Поповић, заменица руководиоца РТ „Друштвене делатности“
Задатак Комисије је да анализира потребе,
стање, проблеме и могућности остварења планираног развоја општине, дефинише и предлаже стратешке приоритете развоја у сарадњи
са надлежним институцијама, организацијама
и општинским службама, утврђује предлоге
годишњих акционих планова и предлаже износе финансијских средстава потребних за
њихову реализацију.
Приликом израде Стратегије, Комисија разматра стартешки документ по фазама припреме те је у форми нацрта Стратегије упућује
на даљу надлежност Скупштини општине
Апатин.
Након усвајања Стратегије, Комисија има
задатак да прати процес имплементације и одговорна је за спровођење процеса мониторинга и евалуације стратешког документа и акционих планова Општине Апатин.
Комисија најмање једном годишње извештава Скупштину општине Апатин о
имплементацији Стратегије и постигнутим резултатима и то најкасније до средине децембра текуће године, предлаже Скупштини општине Апатин потребне допуне и/ли измене у стратешком документу, акционим плановима и приоритетним пројектима, редовно консултује и информише јавност о процесу имплементације Стратегије и обезбеђује
транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку.
Члан 6.
Нацрт Стратегије се излаже на Јавни увид.
О Јавном увиду јавност се обавештава путем
локалних штампаних и електронских медија.
Јавни увид траје 15 дана од дана оглашавања.
О излагању нацрта Стратегије на Јавни увид
стара се Комисија и Одељење за привреду и
финансије Општинске управе Апатин. По извршеном Јавном увиду Комисија разматра
примедбе и усваја предлог Стратегије који
доставља у даљу процедуру.
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Члан 7.
Средства за израду Стратегије обезбеђена
су из буџета АП Војводине и буџета Општине Апатин по основу конкурса покрајинског
Секретаријата за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу.
Члан 8.
Рок за израду Стратегије је 5 (пет) месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Доношењем овог Решења ставља се ван
снаге Решење о образовању Савета за израду
Стратешког плана развоја општине Апатин од
17.02.2009. («Службени лист општине Апатин»
бр. 5/2009)
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-1/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

9.
На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2010),
члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007),а у вези са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама (Службени гласник републике Србије“ број 146/2014) , члана
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11. став 1. тачка 16. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст и
4/2014), Скупштина општине Апатин на 21.
седници одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ВИСИНИ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА
ЦЕЛОДНЕВНОГ И ПОЛУДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН
Члан 1.
У Одлуци о висини економске цене услуга целодневног и полудневног боравка деце
у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
3/2010, 3/2011 и 12/20123 ), члан 2. мења се и
гласи:
„Члан 2.
Економска цена услуге ( на месечном нивоу) из члана 1. ове одлуке износи:
- за целодневни боравак
16.546,00
динара (по детету),
- за целодневни боравак – припремни предшколски програм
11.856,00
динара (по детету)
- за полудневни боравак
6.618,00
динара (по детету),
- за полудневни боравак – припремни предшколски програм
4.742,00
динара (по детету).“
Члан 2.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу општине Апатин“, а примењиваће се од 01.
марта 2015. године.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-2/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

10.
На основу члана 20. став 1. тачка 16. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007), члана 12. став
1. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања
у предшколским установама („Службени гласник Републике Србије“ број 146/2014), члана
11. став 1. тачка 16. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина општине Апатин на 21. седници
одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА
ЦЕЛОДНЕВНОГ И ПОЛУДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН
I
УТВРЂУЈЕ СЕ ценовник услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској
установи „Пчелица“ Апатин, и то:
1.
ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА
(ОБДАНИШТЕ)
- корисници који плаћају 20% од економске це
не
3.310,00 дин.
2.
ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА
(ЗАБАВИШТЕ)
- корисници који плаћају 20% од економске це
не
1.330,00 дин.
3.
ЦЕНА ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА
ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ
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- корисници који плаћају 20% од економске це
не
2.370,00 дин.
4.
ЦЕНА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА
ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
- корисници који плаћају 20% од економске
цене
950,00 дин.
Прва група плаћања: родитељи плаћају пуну
цену
Друга група плаћања: родитељи са двоје
деце у установи – цена се умањује за 10%
Трећа група плаћања: бесплатно:
- деца из материјално угрожених породица,
- деца трећег, односно четвртог реда рођења,
- деца без родитељског старања и
- деца са сметњама у развоју.
II
Овим решењем ставља се ван снаге Решење
Број: 38-2/2012-I од 21. децембра 2012. године („Службени лист општине Апатин“ број:
12/2012).
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Апатин“, а примењиваће се од 01.
марта 2015. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 60-2/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

11.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014)
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и члана 108 Пословника Скупштине општине Апатин („Службени лист општине Апатин“,
број 12/2008 и 12/2012) Скупштина општине
Апатин на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2015. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН
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ТАЈНОГ ГЛАСАЊА изабрани су:
1. Горан Орлић, председник,
2. др Драган Растовић, члан,
3. Перица Попић, члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

I
СВЕТИ БАЈИЋУ , из Апатина престаје
мандат члана Општинског већа општине Апатин, са 26. фебруаром 2015. године, због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-3/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

12.
На основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Сл.лист општине Апатин“
број:10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине
Апатин („Службени гласник РС“ број: 12/2008
– пречишћен текст и 12/2012), Скупштина општине Апатин на 21. седници, одржаној 26.фебруара 2015. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАЈНОГ ГЛАСАЊА
I
У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-8/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

13.
На основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007), члана 34. став 1. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014) Скупштина општине Апатин на
21. седници одржаној дана 26. фебруара 2015.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
РАДЕ МЕДИЋ, из Апатина именује се у
Општинско веће општине Апатин, почев од 26.
фебруара 2015. до истека мандата чланова Општинског већа општине Апатин.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-9/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

14.
На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина општине Апатин, на 21. седници
одржаној 26. фебруара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
«ПЧЕЛИЦА» АПАТИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције чланова Управног одбора Предшколске установе
«Пчелица» Апатин, из реда Савета родитеља,
Познановић Ведрана, Дубајић Ђуро и Тодић
Мирјана од 29.01.2015. године, из разлога истека мандата.
II
Решење објавити у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 60-1/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
15.

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), и члана 73. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина општине Апатин, на 21. седници
одржаној 26. фебруара 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
«ПЧЕЛИЦА» АПАТИН
I
ИМЕНУЈУ СЕ Дукић Владимир, Ђукић
Слађана и Сладић Марина за чланове Управног одбора Предшколске установе «Пчелица»
Апатин, из реда Савета родитеља, за 2015./2017.
годину, почев од 29.01.2015. године, до истека
мандата Управног одбора, из разлога престанка мандата претходних, и конституисања нових чланова Управног одбора из реда Савета
родитеља.
II
Решење објавити у «Службеном листу општине Апатин».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 60-1/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
16.
На основу члана 30. став 3. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општинa Апатин“, бр. 10/08-пречишћен текст
и 4/2014), Скупштина општине Апатин на 21.
седници одржаној 26. фебруара 2015. године,
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доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
У Решењу о образовању стручне Комисије за
израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини ( „Службени лист општине
Апатин“ број 6/2013)( у даљем тексту : Решење ) у
одељку II став 1. уместо броја „6“ треба да стоји
број „9“
Члан 2.
У одељку II став 2 Решења после тачке 6.
додају се тачке 7, 8 и 9 које гласе :
„ 7. Драган Витас , дипл .инж.геод, Катастар
Апатин
8.Тибор Мариш , геометар , Катастар Апатин
9.Золтан Пфајфер, инж.пољо. Општина Апатин „
Члан 3.
Oво Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-2/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

17.
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012), члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи („Службени
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гласник Републике Србије“ број 129/2007), члана 21. став 1. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст
и 4/2014) и члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за
изградњу“ са седиштем у Апатину („Службени лист општине Апатин“ број 6/2013 –
пречишћен текст и 7/2013), Скупштина општине Апатин на 21. седници одржаној дана
26. фебруара 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу“ Апатин за 2015. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-5/2015-I
Дана, 26.фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

18.
На основу члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин („Сл.лист општине
Апатин“ број 11/2008), Општинско веће
општине Апатин на 11. седници, одржаној дана
12. фебруара 2015. године, доноси
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН

19.

Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за младе
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин „ број 7/ 2009 ) члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
У Савет се именују:
1. НАДА ЗДРАВКОВИЋ, председник,
2. ЈАСНА БАСАРИЋ, педагог,
3. ДАЛИБОР
ДРАГОВИЋ,
проф.
историје,
4. ВЕСЕЛИН МАШИЋ, економиста
представник невладиног сектора,
5. ЈЕЛЕНА ЂУРКОВ, ученик Гимназије
„Никола Тесла“ Апатин,
6. АЛЕН ПАШТИ, ученик Средње
техничке школе са домом ученика Апатин,
7. ОЛИВЕРА ЈАКШИЋ, ученик Средње
грађевинске и дрвопрерађивачке стручне
школе Апатин
8. САНИЈА СЕКИЦКИ, психолог,
9. НИКОЛА ИЛИЋ, дипл. учитељ,
10.МИЛОШ ЂЕРИЋ, дипл.ецц,
11.ДАНИЈЕЛА ИГНАЦ, координатор за
ромска питања
почев од 12. фебруара 2015. године
истека мандата.
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до

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-6/2015-III
Дана, 12. фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

На основу члaна 35. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин''
бр. 10/2008-пречишћен тексти и 4/2014), члана 9. тачка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број
11/2008), у вези члана 69, 135 и 145. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14), а по захтеву Телеком Србија, Предузећа
за телекомуникације а.д., Регија Нови Сад, Извршна јединица Сомбор, Општинско веће општине Апатин на 11. седници одржаној дана
12. фебруара 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Телекому Србија,
Предузећу за телекомуникације а.д., Регија
Нови Сад, Извршна јединица Сомбор, да изгради антенски стуб на локацији ''Апатин Велика'' на земљишту катастарске парцеле бр.
7803/1 к.о. Апатин у Ромском насељу и антенски стуб на локацији ''Апатин-Првомајска'' на
земљишту катастарске парцеле 3284/1 к.о. Апатин у улици Првомајска у Апатину , а које су у
јавној својини општине Апатин.
Ова сагласност се даје под условом да се
пре извођења радова закључи уговор са ЈП
''Дирекција за изградњу'' Апатин у вези закупа земљишта на коме ће се поставити предметни антенски стубови, као и у вези надзора над радовима на јавној површини и враћању
земљишта у првобитно стање уз накнаду евентуално причињене штете.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 350-6/2015-III
Дана, 12. фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
20.
На основу члана 61. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“ бр. 55/2014)
члана 35.став 1. тачка 9. и члана 73. став 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен текст и
4/2014) и члана 14. став 2. Одлуке о правобранилаштву општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 7/2014) Општинско веће
општине Апатин на 11. седници одржаној дана
12. фебруара 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Правобранилаштву општине
Апатин.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-2/2015-III
Дана, 12. фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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21.
На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћени текст и 4/2014) и
члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 11/2008), Општинско веће општине Апатин на 11. седници одржаној дана 12. фебруара
2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
ПРИХВАТА СЕ Иницијатива Друштва пчелара „Дунав“ из Апатина за ослобађање од
плаћања накнаде у складу са чланом 8. став 1
Одлуке о наканадам за коришћење заштићеног
подручја Специјални резерват природе „ Горње
подунавље“ (Сл. лист АПВ, број 48/2013) .
ПРЕДЛАЖЕ
СЕ
Управном
одбору „Војводинашуме“ да сагласно члану 8.
став 3. Одлуке о наканадама за коришћење
заштићеног подручја Специјални резерват природе „Горње подунавље“, донесе одлуку о ослобађању плаћања таксе за све чланове
Удружења пчелара „Дунав“ из Апатина.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-6/2015-III
Дана, 12. фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

22.
На основу члaна 35. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' бр. 10/2008-пречишћен тексти и 4/2014),
члана 9. тачка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 11/2008), у вези члана 69, 135 и 145.
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Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09
- испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), а по захтеву Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, Електровојводина д.о.о. Нови Сад,
Електродистрибуција Сомбор, Општинско
веће општине Апатин на 11. седници одржаној
дана 12. фебруара 2015. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије,
Електровојводини
д.о.о.
Нови
Сад,
Електродистрибуцији Сомбор, да изгради
стубну трафостаницу СТС 20/0,4 кV ''Ромско
насеље 2'' и прикључни 20кV надземни вод
у Апатину на земљишту парцеле бр. 8962/8
к.о. Апатин које је у јавној својини општине
Апатин.
Ова сагласност се даје под условом да се
пре извођења радова закључи уговор са ЈП
''Дирекција за изградњу'' Апатин везано за
надзор над радовима на јавној површини и
враћању земљишта у првобитно стање уз накнаду евентуално причињене штете, те у складу са Законом о планирању и изградњи прибаве дозволу надлежног органа.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 351-169/2015-III
Дана, 12. фебруара 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АПАТИН
1. Одлукa о увођењу самодоприноса
за насељено место Сонта по стопи
од 3% за период од 01.08.2015.
године до 31.07.2020. године
2. Одлукa
о
расписивању
референдума
на
територији
насељеног места Сонта
3. Одлука о утврђивању доприноса
за
уређивање
грађевинског
земњишта
4. Одлука о давању сагласности на
Локални акциони план за младе
општине Апатин за период 2015 –
2020. године
5. Одлука о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Слободне
зоне „Апатин“ у Апатину
6. Одлука о давању сагласности на
Уговор о приступању Слободној
зони „ Апатин“ Апатин
7. Одлука о давању сагласности
на Уговор о приступању члана
и повећању основног капитала
новим улогом Друштва са
ограниченом одговорношћу за
управљање Слободном зоном
„Апатин“ Апатин
8. Одлука о приступању изради
Стратегије одрживог развоја
општине Апатин за период 2015 –
2020. године
9. Одлука о трећим изменама
Одлуке о висини економске цене
услуга целодневног и полудневног
боравка деце у Предшколској
установи „ Пчелица“ Апатин
10. Решење о утврђивању цене услуга
целедновног
и
полудневног
боравка деце у Предшколској
установи „ Пчелица“ Апатин
11. Решење о престанку мандата

1

4
5

10

11
13

Red.
br.
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STRANA

члана Општинског већа општине
Апатин

20

12. Решењe о избору чланова
Бирачког одбора за спровођење
тајног гласања

21

13. Решењe о именовању члана
Општинског
већа
општине
Апатин

21

14. Решење о разрешењу чланова
Управног одбор а Предшколске
установе „Пчелица“ Апатин
15. Решење о именовању чланова
Управног одбора Предшколске
установе„Пчелица“ Апатин
16. Решење о изменама и допунама
Решења о образовању стручне
Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној својини
17. Закључак о давању сагласности на
Прве измене Програма пословања
ЈП „ Дирекција за изградњу“
Апатин за 2015. годину

22
22

22

23

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
13
18. Одлука о изменама Одлуке о
образовању Савета за младе
општине Апатин
14

19

20

19. Закључак
Телекому
антенски
„Апатин
насељу и
Апатину

о давању сагласности
Србија да изгради
стуб на локацији
Велика“ у Ромском
у Првомајској улици у

20. Закључак о давању сагласности
на Правилник о унутрашњој
организацији
рада
и
систематизацији радних места
у Правобранилаштву општине
Апатин

23

24

25
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21. Закључaк
о
прихватању
Иницијативе Друштва пчелара
„Дунав“ из Апатина
22. Закључак о давању сагласности
Привредном
друштву
за
дистрибуцију електричне енергије
Електровојводини д.о.о. Нови сад,
Електродистрибуцији Сомбор, да
изради стубну трафостаницу у
„Ромско насеље 2“.

Red.
br.
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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".
"

