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85.

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 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 63/б, став 1. и члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Aпатин“ број 10/2008- пречишћен текст и 4/2014),Скупштина 
општине Апатин на 26. седници одржаној дана 24. септембра 2015. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
АПАТИН ПО СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 01.ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ДО  31.ДЕЦЕМБРА 

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. Обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, те приходе који не представљају 
основицу за самодопринос
6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава

Члан 2.

Самодоприносом се прикупљају средства према Програму намене средстава самодоприноса.

ПРОГРАМ НАМЕНЕ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА

1. - СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ РТЦ-А, СЛОБОДНЕ ЗОНЕ И ЛУКЕ „АПАТИН“ У ФУНКЦИЈИ 
ОТВАРАЊА НОВИХ РАДНИХ МЕСТА,    
2. - ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЈАСЛИЦА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН,
3. - ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ЗАВРШНЕ ФАЗЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ ПРИКЉУЧЦИМА ( САМО У НАСЕЉУ РОМА),                    
4. - ОТПЛАТА АНУИТЕТА ПРОИСТЕКЛИХ ПО ОСНОВУ ЗАДУЖЕЊА НАСТАЛИХ ПРИЛИКОМ 
ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ У АПАТИНУ
5. - СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА ( ППОВ ),
6. - ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПЕШАЧКИХ И БИ-
ЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА,
6. - ИЗГРАДЊА НОВИХ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ,
7. - НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ПАРКИНГА,
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8. - ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ЗАОБИЛАЗ-
НИЦУ ОКО АПАТИНА,
9.- ПРОШИРЕЊЕ НИСКОНАПОНСКЕ ЕЛЕК-
ТРИЧНЕ МРЕЖЕ У АПАТИНУ,
10. - ХОРТИКУЛТУРАЛНО УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА, ПО ПРОЈЕКТУ 
ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БЕОГРАД,
11.- НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДЕЧИЈИХ И СПОРТ-
СКИХ ИГРАЛИШТА,
12. - УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУ-
ТЕВА У К.О. АПАТИН,
13. - ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ ЧЕС-
МИ ПОРЕД ДЕЧИЈИХ И СПОРТСКИХ  
ИГРАЛИШТА  ,
15. - ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ И 
ГЛАВНИХ ИЗВОЂАЧКИХ ПРОЈЕКАТА СА   
ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ИСТИХ,
16. -  СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБО-
ВА И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА,ПО 
ОДЛУКАМА САВЕТА,
17. - УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ,
18. -  КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВР-
ШИНА ЧИЈЕ ОДРЖАВАЊЕ НИЈЕ  
ПРЕДВИЂЕНО  ПРОГРАМОМ ЈКП „НАШ ДОМ“ 
КОД СТАРАЧКИХ ДОМАЋИНСТАВА,
19. -  НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА У УРБАНИСТИЧ-
КИМ БЛОКОВИМА,
20. - ОДРЖАВАЊЕ ДОМА ПЕНЗИОНЕРА И ДЕ-
ЛИМИЧНО ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ И 
РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИСТИХ
21. - СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАД МЛАДИХ 
И СЕРВИСИРАЊЕ ЊИХОВИХ 
ПРОГРАМСКИХ  АКТИВНОСТИ ПО ОДЛУКА-
МА САВЕТА МЗ,
22. - ДЕЗИНФЕКЦИЈА,ДЕРАТИЗАЦИЈА И 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И    
ДОМАЋИНСТАВА,
23. - КРЕЧЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРИЈА ОД ОПШТЕГ   ИНТЕ-
РЕСА,
24. - УРЕЂЕЊЕ СМЕТЛИШТА И ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА,
25. - ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОТВОРЕНИХ 
КАНАЛА У АПАТИНУ,
26. - ИНИЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА СПОРОЂЕЊЕ 
КОМАСАЦИЈЕ У АПАТИНУ,
27. - ДЕЛИМИЧНО СУФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА,
28. -ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА И СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИМ ГРАЂАНИМА У ВИДУ 
ДОТАЦИЈА  И ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ ПО 
ОДЛУКАМА САВЕТА,
29. - ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ОБЈЕКАТА 
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА- ЦРКАВА И ХРАМОВА 
БЕЗ ОБЗИРА НА ВЕРОИСПОВЕСТ, ПО ОДЛУКА-
МА САВЕТА,
30. -  НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СТРА-
ДАЛИМ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ          

НЕПОГОДА ПО ОДЛУКАМА САВЕТА,
31. -  ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ОСТАЛИХ И 
ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ПО ОДЛУКАМА САВЕТА МЗ,
32. - ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА
33. - ФИНАНСИРАЊЕ И ДРУГИХ 
НЕСПEЦИФИЦИРАНИХ  АКТИВНОСТИ ПО 
ОДЛУКАМА САВЕТА МЗ,

Програм намене средстава самодоприноса 
доноси Савет Месне заједнице Апатин.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за подручје 
насељеног места Апатин.

Члан 4.

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 
референдумом.

Одлуку доносе грађани који имају избор-
но право и пребивалиште у насељеном месту 
Апатин.

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиште 
на подручју Месне заједнице Апатин, ако на 
подручју Месне заједнице Апатин имају непо-
кретну имовину, а средствима се побољшавају 
услови коришћења те имовине.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос по основу пензија остварених у земљи 
и иностранству.

Одлуку о расписивању референдума на 
подручју насељеног места Апатин доноси 
Скупштина општине Апатин.

Члан 5.

Самодопринос се може изразити у новцу, 
роби, превозничким и другим услугама, завис-
но од потреба и могућности грађана.

Члан 6.

Самодопринос се уводи за период од пет го-
дина, почев од 01.јануара 2016. године до 31. 
децембра 2020. године, по стопи од 3%.

Члан 7.

Самодоприносом ће се обезбедити средства 
у укупном износу од  400.000.000,00 динара
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Члан 8.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју насељеног 
места Апатин. 

Основица за утврђивање самодоприно-
са за обвезнике су: зарада, плате запослених 
и остала примања која имају карактер личних 
примања (прихода), пензија остварена у земљи 
и иностранству, под условима из члана 4. став 
4. ове одлуке, приходи по пољопривреде и шу-
марства и приходи од самосталних делатно-
сти, на које се плаћа порез на имовину.

Основицу самодоприноса чине нето прихо-
ди, односно катастарски приходи.

Члан 9.

Самодопринос износи 3% ( три процента ) 
од основице из члана 8. Одлуке.

Члан 10.

Обрачун и уплату самодоприноса врши ис-
платилац зарада и других прихода истовреме-
но са обрачуном и исплатом тих прихода.  Када 
се обрачун врши системом пореза по одбитку, 
обавеза је исплатиоца да приликом сваке ис-
плате одговарајућег прихода, обрачуна и упла-
ти самодопринос на тај приход.

Члан 11.

У погледу начина утврђивања самодоприно-
са, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 12.

Средства самодоприноса прикупљена на 
основу ове одлуке, приход су буџета јединице 
локалне самоуправе, а затим се по иденти-
фикационом кључу уплаћују у корист месне 
заједнице и строго су наменског карактера
 Месној заједници Апатин поверавају се посло-
ви реализације програма самодоприноса.

За прикупљање, прилив и наплаћивање 
средстава самодоприноса, за вршење контроле 
обрачуна, наплате и уплате средстава самодо-
приноса, надлежан је Одсек за локалну поре-

ску администрацију Општинске управе

Члан 13.

За реализацију програма коришћења сред-
става самодоприноса одговоран је Савет Мес-
не заједнице Апатин.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Одељење за привреду и 
финансије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Апатин.

Скупштина општине Апатин и Савет Мес-
не заједнице Апатин  дужни су да најмање 
једном годишње информишу грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприноса пу-
тем средстава јавног информисања.

Члан 14.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприно-
са објављује се у „Службеном листу општине 
Апатин“.

86.

На основу  члана 10. став 2. Закона о рефе-
рендуму и народној иницијативи („Службени 
гласник Републике Србије” број: 48/94 и 11/98),  
чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 1.  Статута оп-
штине Апатин («Службени лист општине Апа-
тин» број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26.  седници 
одржаној дана 24. септембра 2015. године,  до-
носи

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 439-6/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

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

Члан 1.
Расписује се референдум на којем ће 

се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Апатин по стопи од 3% за период од 01. 
јануара 2016. године до 31. децембра 2020. го-
дине

Члан 2.

На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:
„ Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу са-
модоприноса за подручје насељеног места Апа-
тин по стопи од 3% за период од 01. јануара 
2016. године до 31. децембра 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 Апатин одржаваће 
се у недељу 08. новембра 2015. године у време-
ну од 8,00 до 20,00 часова, у понедељак 09. но-
вембра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 
часова , у уторак 10.новембра 2015. године у 
времену од 8,00 до 20,00 часова, у среду 11. но-
вембра 2015 године у времену од 8,00 до 20,00 
часова, у четвртак 12. новембра 2015 године у 
времену од 8,00 до 20,00 часова, у петак 13. но-
вембра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 
часова , у суботу 14. новембра 2015. године у 
времену од 8,00 до 20,00 часова, у недељу 15. 
новембра у времену од 8,00 до 20,00 часова, у 
понедељак 16. новембра 2015. године у време-
ну од 8,00 до 20,00 часова , у уторак 17.новем-
бра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 ча-
сова, у среду 18. новембра 2015 године у време-
ну од 8,00 до 20,00 часова, у четвртак 19. новем-
бра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 ча-
сова, у петак 20. новембра 2015. године у вре-
мену од 8,00 до 20,00 часова , у суботу 21. но-
вембра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 
часова и у недељу 22. новембра  2015.године у 
времену од 8,00 до 20,00 часова.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи и Статута 
општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у 
следећем саставу :
1. КОВИЉКО ПИСАР, председник,
2. АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, заменик 
     председника
3. РАДЕ МЕДИЋ, члан 
4. БРАНИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, заменик 
     члана
5. МИЛАН ЛАВРНИЋ, члан
6. ЖЕЉКО РАШЕТА, заменик члана
7. СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, члан
8. АТИЛА ХОДОВАЊ, заменик члана
9. ВЕСНА ШАШИЋ, члан
10.AНИТА НЕМЕТ, заменик члана

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1) стара се о законитом спровођењу референ-
дума; 
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за 
спровођење референдума; 
5) прописује обрасце за спровођење референ-
дума; 
6) утврђује и проглашава укупне резултате ре-
ферендума; 
7) обавља и друге послове одређене законом, 
Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у «Службеном листу општи-
не Апатин».
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87.

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 
129/2007 и 83/2014-др закон), члана 63/б, став 
1. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине апатин“ број 
10/2008- пречишћен текст и 4/2014),Скупшти-
на општине Апатин на 26. седници одржаној 
дана 24. септембра 2015. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО КУПУСИНА ПО СТОПИ ОД 2 % ЗА 
ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАРА 2016.ГОДИНЕ ДО 

31 ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

За задовољавање заједничких потреба 
грађана, одржавање заједничких добара Мес-
не заједнице Купусина уводи се самодопринос 
за подручје насељеног места Купусина и ката-
старска општина Купусина.

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се у 
складу са програмом регулисаним овом одлу-
ком за период за који су се грађани изјаснили 
путем референдума.

Члан 3.

Самодопринос се уводи на период од 5 го-
дина и то од 1. јануара 2016. године до 31. де-
цембра 2020. године.  

Члан 4.

Самодопринос се изражава у новцу. Плани-
рана средства из самодоприноса на период од 5 
година износи 18.000.000,00 динара.

Члан 5.

Обвезници самодоприноса су сви грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Купусина. 

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиш-
те на подручју Месне заједнице Купусина, ако 
на подручју Месне заједнице Купусина или/и 
на подручју КО Купусина имају непокретну 
имовину, а средствима се побољшавају услови 
коришћења те имовине.

Пензионери на основу посебне писмене 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос по основу пензије остварених у земљи 
и иностранству.

Члан 6.

Основица самодоприноса уређује се од-
луком.

Основицу самодоприноса чине зараде (пла-
те) запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне делатно-
сти, на које се плаћа порез на доходак грађана 
у складу са законом који уређује порез на дохо-
дак грађана, пензије остварене у земљи и ино-
странству, под условом из члана 5. став.3 ове 
одлуке, односно вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са законом 
који уређује порез на имовину.

Члан 7.

Обвезници из члана 5. ове одлуке плаћају:
- радници у радном односу од зараде по стопи 
од 2%, односно плате по стопи од 2% 
- пензионери по стопи од 2% на износ пензије 
на основу писмене изјаве
- власници пољопривредног земљишта по 
једном катастарском јутру у вредности од 20 
(двадесет) килограма пшенице годишње. Као 
вредност пшенице изражена у новцу узима се 
просечна откупна цена пшеница у месецу авгу-
сту текуће године на берзи РС
- предузетници (занатлије, угоститељи, пре-
возници, адвокати, и др.) на остварени нето 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-48/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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приход по стопи од 2%
- лица која остваре остале приходе на нето из-
нос по стопи од 2%
- лица на привременом раду у иностранству 
на просечну нето зараду остварену у привреди 
Општине Апатин у претходном месецу текуће 
године по стопи од 2%. 

Члан 8.

Ако су радници у радном односу, пензионе-
ри, радни људи који самостално обављају де-
латност личним радом и истовремено су влас-
ници пољопривредног земљишта, ослобађају се 
самодоприноса на пољопривредно земљиште. 
 Пензионери који нису дали писмену изјаву, 
а власници су пољопривредног земљишта са-
модопринос плаћају по основу власништва 
земљишта.

Члан 9.

Власник пољопривредног земљишта и дру-
ге непокретности, од које остварује приходе, а 
није у радном односу, обвезник је самодопри-
носа.

Члан 10.

Програм коришћења средстава за сваку го-
дину утврђује Савет Месне заједнице Купуси-
на. Циљеви коришћења средстава су:
- новчана помоћ за свако новорођено дете у 
висини од противвредности 50 Еура у динари-
ма по важећем средњем курсу НБС на дан ис-
плате.
- новчана помоћ за сахране у висини од про-
тиввредности 50 Еура у динарима по важећем 
средњем курсу НБС на дан исплате. 
- новчана помоћ невладиним организацијама у 
висини од 15% од прилива средстава у текућој 
години. 
- одржавање пољских путева и атмосферских 
канализација
- сопствено учешће на конкурсима у обла-
сти изградње, реконструкције и одржавање 
објеката који директно и индиректно утичу на 
услове и начин живота грађана.
- изградња, реконструкција и одржавање 
објеката који директно и индиректно утичу на 
услове и начин живота грађана.
- трошкови јавног информисања грађана
- трошкови административних услуга службе

- за остале потребе села по одлуци Савета Мес-
не заједнице Купусина

Члан 11.

Самодопринос се не може уводити на 
примања која се према одредбама закона којим 
се утврђује порез на доходак грађана изузимају 
од опорезивања.

Члан 12.

Обрачун и наплату самодоприноса на лич-
на примања радника врши ће исплатилац и 
уплаћивати на прописан уплатни рачун код 
НБС а утврђивање и наплату самодоприно-
са из примања од самосталне делатности и 
разрез и наплату самодоприноса за уживао-
це пољопривредног земљишта као и на прихо-
де лица на привременом раду у иностранству 
врши Локална пореска администрација. 

Члан 13.

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине одговоран је за 
прикупљање средстава за остваривање Про-
грама самодоприноса.
Одсек за локалну пореску администрацију Оп-
штинске управе општине надлежан је за кон-
тролу обрачуна наплате и уплате самодопри-
носа. 

Члан 14.

У погледу начина утврђивања самодоприно-
са, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 15.

Месној заједници Купусина поверавају се 
послови реализације програма самодоприноса.

Новчана средства која се прикупљају на 
основу одлуке о самодоприносу приход су 
буџета јединице локалне самоуправе, а затим 
се по идентификационом кључу уплаћују у ко-
рист месне заједнице и строго су наменског ка-
рактера.
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Члан 16.

Скупштина општине Апатин и  Савет Мес-
не заједнице Купусина дужни су да најмање 
једном годишње информишу грађане о напла-
ти и коришћењу средстава  самодоприноса пу-
тем средстава јавног информисања.
 

Члан 17.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Одељење за привреду и 
финансије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Купусина.

Члан 18.

Трошкови спровођења овог самодоприноса 
падају на терет средстава самодоприноса, као и 
трошкови саме реализације Програма.

Члан 19.

О питањима која нису регулисана Одлуком, 
сходно ће се примењивати одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 

Члан 20.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприно-
са  објавити у „Службеном листу општине 
Апатин“.

88.

На основу  члана 10. став 2. Закона о рефе-
рендуму и народној иницијативи („Службени 
гласник Републике Србије” број: 48/94 и 11/98),  
чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 1.  Статута оп-
штине Апатин («Службени лист општине Апа-
тин» број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), 

Скупштина општине Апатин, на 26. седници 
одржаној дана 24. септембра 2015. године,  до-
носи

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
КУПУСИНА

Члан 1.          

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Купусина по стопи од 2% за период од 
01. јануара 2016. године до 31. децембра 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 
Купусина   по стопи од 2% за период од 01. 
јануара 2016. године до 31. децембра 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 Купусина   
одржаваће се у недељу 15. новембра у времену 
од 8,00 до 20,00 часова, у понедељак 16. новембра 
2015. године у времену од 8,00 до 20,00 часова 
, у уторак 17.новембра 2015. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова, у среду 18. новембра 
2015 године у времену од 8,00 до 20,00 часова, 
у четвртак 19. новембра 2015. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова, у петак 20. новембра 
2015. године у времену од 8,00 до 20,00 часова 
, у суботу 21. новембра 2015. године у времену 
од 8,00 до 20,00 часова и у недељу 22. новембра  
2015.године у времену од 8,00 до 20,00 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-55/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона 
о референдуму и народној иницијативи и 
Статута општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у 
следећем саставу :
1. КОВИЉКО ПИСАР, председник,
2. АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, заменик 
     председника
3. РАДЕ МЕДИЋ, члан 
4. БРАНИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, заменик 
     члана
5. МИЛАН ЛАВРНИЋ, члан
6. ЖЕЉКО РАШЕТА, заменик члана
7. СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, члан
8. АТИЛА ХОДОВАЊ, заменик члана
9. ВЕСНА ШАШИЋ, члан
10.AНИТА НЕМЕТ, заменик члана

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1) стара се о законитом спровођењу референ-
дума; 
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за 
спровођење референдума; 
5) прописује обрасце за спровођење референ-
дума; 
6) утврђује и проглашава укупне резултате ре-
ферендума; 
7) обавља и друге послове одређене законом, 
Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у «Службеном листу општи-
не Апатин».

89.

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 
129/2007 и 83/2014-др закон), члана 63/б, став 
1. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине апатин“ број 
10/2008- пречишћен текст и 4/2014),Скупшти-
на општине Апатин на 26. седници одржаној 
дана24. септембра 2015. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СВИЛОЈЕВО ПО 
СТОПИ ОД 3% ЗА ПЕРИОД ОД 01.ЈАНУАРА 

2016. ГОДИНЕ ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2020. 
ГОДИНЕ.

Члан 1.

Овом одлуком уводи се самодопринос на 
подручју насељеног места и катастарске оп-
штине Свилојево .

Члан 2.

Средства самодоприноса користиће се у 
складу са програмом за период за који су се 
грађани изјаснили путем референдума.

Члан 3.

Самодопринос по стопи од 3% се уводи на 
период од 01.јануара 2016. године до 31. децем-
бра  2020. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-49/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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Члан 4.

Самодоприносом  ће се обезбедити укупан 
износ од  8.500.000,00 динара за време од 5 го-
дина.

Члан 5.

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

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су сви грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју насељеног места Свилојево .

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на 
подручју насељеног места Свилојево, ако на 
подручју насеља или на подручју КО Свилојево  
имају непокретну имовину.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос. 

Члан 7.

Основица самодоприноса уређује се од-
луком.
Основицу самодоприноса чине зараде (пла-
те) запослених, приходи од пољопривреде и 
шумарства и приходи од самосталне делатно-
сти, на које се плаћа порез на доходак грађана 
у складу са законом који уређује порез на дохо-
дак грађана, пензије остварене у земљи и ино-
странству, односно вредност имовине на коју 
се плаћа порез на имовину, у складу са законом 
који уређује порез на имовину.

Члан 8.

Обвезници из члана 5. ове одлуке плаћају:
- радници у радном односу од зараде по стопи 
од 3%, односно плате по стопи од 3% 
- пензионери по стопи од 3% на износ пензије 
под условима из члана 6. став 3. ове одлуке
- власници пољопривредног земљишта по 
једном катастарском јутру у вредности од 28 
(двадесетосам) килограма пшенице годишње. 
Као вредност пшенице изражена у новцу узима 
се просечна откупна цена пшеницe у месецу 
августу текуће године на берзи РС
- предузетници (занатлије, угоститељи, 
превозници, адвокати, и др.) на остварени 

нето приход по стопи од 3%
- лица која остваре остале приходе на нето 
износ по стопи од 3%
- лица на привременом раду у иностранству 
на просечну нето зараду остварену у привреди 
Општине Апатин у претходном месецу текуће 
године по стопи од 3%. 

Члан 9.

Ако су радници у радном односу, пензио-
нери, предузетници и истовремено власници 
пољопривредног земљишта, ослобађају се са-
модоприноса на пољопривредно земљиште. 

Пензионери који нису дали писмену изјаву, 
а власници су пољопривредног земљишта са-
модопринос плаћају по основу власништва 
земљишта.

Члан 10.

Власник пољопривредног земљишта и дру-
ге непокретности, од које остварује приходе, а 
није у радном односу, је обвезник самодопри-
носа.

Члан 11.

 Програм коришћења средстава за сва-
ку годину утврђује Савет Месне заједнице 
Свилојево. Циљеви коришћења средстава су:
- изградња и одржавање комуналне и путне 
инфраструктуре
- једнократна новчана помоћ за свако 
новорођено дете
- помоћ верским заједницама
- новчана помоћ за развој културе и спорта
- новчана помоћ ДВД-у Свилојево
-одржавање атарских путева                                                                                 
- одржавање отворених атмосферских канала 
који су у надлежности Месне заједнице
- одржавање јавних зелених површина 
- одржавање гробља и капеле
- одржавање зграда и објеката који су од значаја 
за село
- одржавање чистоће на површинама јавне 
намене
- реконструкција и изградња тротоара
- трошкови спровођења и реализације 
самодоприноса
- трошкови јавног информисања грађана 
(објављивање извештаја у средствима јавног 
информисања о кориштењу средстава 
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самодоприноса)
- за остале потребе села по одлуци Савета 
Месне заједнице Свилојево, а на предлог збора 
грађана или грађанске иницијативе

Члан 12.

Самодопринос се не може уводити на 
примања која се према одредбама закона којим 
се утврђује порез на доходак грађана, изузимају 
од опорезивања.

Члан 13.

Обрачун и наплату самодоприноса на 
лична примања радника врши ће исплати-
лац и уплаћивати на прописан уплатни ра-
чун код НБС а утврђивање и наплату само-
доприноса из примања од самосталне делат-
ности и разрез и наплату самодоприноса за 
уживаоце пољопривредног земљишта као и 
на приходе лица на привременом раду у ино-
странству врши Одсек за локалну пореску 
администрацију. 

Члан 14. 

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Апатин одгово-
ран је за прикупљање средстава за остваривање 
Програма самодоприноса.

Одсек за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Апатин надлежан 
је за контролу обрачуна наплате и уплате само-
доприноса. 

Члан 15.

У погледу начина утврђивања самодоприно-
са, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 16.

Месној заједници Свилојево поверавају се 
послови реализације програма самодоприноса.

Новчана средства која се прикупљају на 
основу одлуке о самодоприносу приход су 
буџета јединице локалне самоуправе а затим 
се по идентификационом кључу уплаћују у ко-

рист Месне заједнице Свилојево и строго су 
наменског карактера.

Члан 17. 

Скупштина општине Апатин, Савет Месне 
заједнице Свилојево дужни су најмање један 
пут годишње да информишу грађане о наплати 
и коришћења самодоприноса путем средстава 
јавног информисања.

Члан 18.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Оделење за привреду и 
финансије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Свилојева.

Члан 19.

Трошкови спровођења овог самодоприноса 
падају на терет средстава самодоприноса, као и 
трошкови саме реализације Програма.

Члан 20.

О питањима која нису регулисана Одлуком, 
сходно ће се примењивати одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 

Члан 21.

Предлог одлуке о увођењу самодоприно-
са објављује се у „Службеном листу општине 
Апатин“

90.

На основу  члана 10. став 2. Закона о рефе-
рендуму и народној иницијативи („Службени 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-54/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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гласник Републике Србије” број: 48/94 и 11/98),  
чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 1.  Статута оп-
штине Апатин («Службени лист општине Апа-
тин» број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26.  седници 
одржаној дана 24. септембра 2015. године,  до-
носи

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
СВИЛОЈЕВО

Члан 1.       
   

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Свилојево по стопи од 3% за период од 
01. јануара 2016. године до 31. децембра 2020. 
године

Члан 2.

На референдуму грађани ће се изјаснити о 
следећем питању:
„ Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу са-
модоприноса за подручје насељеног места 
Свилојево по стопи од 3% за период од 01. 
јануара 2016. године до 31. децембра 2020. го-
дине.“

Члан 3.

На гласачком листићу грађани ће се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или 
„против“.

Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприно-
са на територији насељеног места Свилојево 
одржаваће се у недељу 15. новембра у времену 
од 8,00 до 20,00 часова, у понедељак 16. новем-
бра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 ча-
сова , у уторак 17.новембра 2015. године у вре-
мену од 8,00 до 20,00 часова, у среду 18. новем-
бра 2015 године у времену од 8,00 до 20,00 часо-
ва, у четвртак 19. новембра 2015. године у вре-
мену од 8,00 до 20,00 часова, у петак 20. новем-
бра 2015. године у времену од 8,00 до 20,00 ча-
сова , у суботу 21. новембра 2015. године у вре-
мену од 8,00 до 20,00 часова и у недељу 22. но-

вембра  2015.године у времену од 8,00 до 20,00 
часова.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума 
одржаће се у складу са одредбама Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи и Статута 
општине Апатин.

Члан 6.

Референдум ће спровести Комисија у 
следећем саставу :

1. КОВИЉКО ПИСАР, председник,
2. АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, заменик 
     председника
3. РАДЕ МЕДИЋ, члан 
4. БРАНИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, заменик
     члана
5. МИЛАН ЛАВРНИЋ, члан
6. ЖЕЉКО РАШЕТА, заменик члана
7. СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, члан
8. АТИЛА ХОДОВАЊ, заменик члана
9. ВЕСНА ШАШИЋ, члан
10.АНИТА НЕМЕТ, заменик члана

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1) стара се о законитом спровођењу референ-
дума; 
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за 
спровођење референдума; 
5) прописује обрасце за спровођење референ-
дума; 
6) утврђује и проглашава укупне резултате ре-
ферендума; 
7) обавља и друге послове одређене законом, 
Статутом и актом о расписивању референ-
дума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
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и има се објавити у «Службеном листу општи-
не Апатин».

91.

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 
129/2007 и 83/2014-др закон), члана 63/б, став 
1. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Aпатин“ број 
10/2008- пречишћен текст и 4/2014),Скупшти-
на општине Апатин на 26. седници одржаној 
дана 24. септембра 2015. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА  ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ПРИГРЕВИЦА ПО СТОПИ ОД 3%
ЗА ПЕРИОД ОД 01.АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

ДО  31.МАРТА 2021. 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. Обвезнике, начин и рокове извршавања 
самодоприноса, те приходе који не 
представљају основицу за самодопринос
6. Висина самодоприноса
7. Начин вођења евиденције о средствима
8. Начин остваривања надзора грађана у 
наменском коришћењу средстава

Члан 2.

Самодоприносом се прикупљају средства 
према Програму намене средстава самодопри-
носа.
ПРОГРАМ НАМЕНЕ СРЕДСТАВА 
САМОДОПРИНОСА

1. ЗАВРШЕТАК ЗАМЕНЕ АЗБЕСТНОЦЕМЕНТ-
НИХ ЦЕВИ НА ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ ВО-
ДОВОДА У ПРИГРЕВИЦИ
2. ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА КУЋНИМ   ПРИКЉУЧЦИМА
3. ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ИЗГРАДЊА  АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
4. ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊА НОВИХ 
САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И ПАРКИНГА И 
УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА 
5. ОДРЖАВАЊЕ НЕСМЕТАНОГ 
ВОДОСНАБДЕВАЊА ( ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, 
БРОЈИЛА,ИЗВОРИШТА, ШАХТИ, ВОДОТОРЊА 
И СТАНИЦЕ ЗА ДОПУНСКУ 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ ) У НАСЕЉЕНОМ МЕ-
СТУ ПРИГРЕВИЦА
6.   ОДРЖАВАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ЈАВНЕ РАС-
ВЕТЕ, ОДРЖАВАЊЕ ТРАФО  СТАНИЦА И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ 
7.   ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И 
ПРОСТОРИЈА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПО ОД-
ЛУКАМА САВЕТА
8.   УРЕЂЕЊЕ СМЕТЛИШТА И УКЛАЊАЊЕ 
ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ К.О. 
ПРИГРЕВИЦА
9.  УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА
10.  ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
11. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ И ГЛАВ-
НИХ ИЗВОЂАЧКИХ ПРОЈЕКАТА 
СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ИСТИХ
12. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ 
ЦЕСТЕ ПРИГРЕВИЦА-СВИЛОЈЕВО И 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ РАДИ 
ОТВАРАЊА НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
13. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КАО И ПО-
ЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА ПО 
ОДЛУЦИ САВЕТА
14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО НАСЕЉА   
( ЛИЧКА, БАНИЈСКА И БОСАНСКА, КУЋА ) РАДИ 
ОЧУВАЊА КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ 
15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИНИЦИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ИЗГРАДЊУ МУЗЕЈА
16. ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊА 
НОВИХ ДЕЧИЈИХ И СПОРТСКИХ  ИГРАЛИШТА
17. ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВР-
ШИНА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-51/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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18. ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И 
ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ КОНТЕЈНЕРА, 
КАНТИ ЗА СМЕЋЕ, КЛУПА, ЖАРДИЊЕРА И 
ОГЛАСНИХ ТАБЛИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 
ПРИГРЕВИЦА
19. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ
20. КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВР-
ШИНА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА И НА 
РАСКРСНИЦАМА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПРИ-
ГРЕВИЦА
21. ИЗГРАДЊА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ
22. СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ КЛУБОВА 
23. СУФИНАНСИРАЊЕ КУЛТРУНО-
УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА
24. ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА ( УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ЛИКЕ, 
БАНИЈСКО УДРУЖЕЊЕ, ДРУШТВО 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА 
КРВИ,УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ) ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ, 
ПО ОДЛУКАМА САВЕТА
25. ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНИХ И СПОРТ-
СКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА, ЗАБАВНИХ ПРОГРА-
МА И ОБЕЛЕЖАВАЊА ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА,  
ПО ОДЛУКАМА САВЕТА
26. СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА РАД МЛАДИХ 
И ПОМОЋ У ОСТВАРИВАЊУ 
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ПО ОДЛУКАМА 
САВЕТА 
27. ДОТАЦИЈЕ И ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ 
ГРАЂАНИМА И УДРУЖЕЊИМА, ПО ОДЛУКА-
МА САВЕТА
28. ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА И 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

Програм намене средстава самодоприноса 
доноси Савет Месне заједнице Пригревица.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за подручје 
насељеног места Пригревица.

Члан 4.

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се 
референдумом.

Одлуку доносе грађани који имају избор-
но право и пребивалиште у насељеном месту 
Пригревица.

Обвезници самодоприноса су и сви грађани 
који немају изборно право и пребивалиш-
те на подручју Месне заједнице Пригревица, 
ако на подручју Месне заједнице Пригреви-
ца имају непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те имовине.

Пензионери на основу посебне писане 
изјаве могу добровољно уплаћивати самодо-
принос по основу пензија остварених у земљи 
и иностранству.

Одлуку о расписивању референдума на 
подручју насељеног места Пригревица доноси 
Скупштина општине Апатин.

Члан 5.

Самодопринос се може изразити у новцу, 
роби, превозничким и другим услугама, завис-
но од потреба и могућности грађана.

Члан 6.

Самодопринос се уводи за период од пет 
година, почев од 01. априла 2016. године до 
31.марта 2021. године, по стопи од 3%.

Члан 7.

Самодоприносом ће се обезбедити средства 
у укупном износу од  85.000.000,00 динара.

Члан 8.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју насељеног 
места Пригревица.

Основицу самодоприноса чине:
- нето зараде ( плате ) запослених
- пензије под условима из члана 4. став 4. Ове 
Одлуке
- приходи од пољопривреде и шумарства
- приходи од самосталне делатности
- приходи од ауторских права и права 
индустријске својине
- приходи од капитала ( дивиденда )
- приходи од закупнине
- остали приходи – приходи по основу уговора 
о делу и приходи од повремених и привремених 
послова

Основицу самодоприноса чине нето прихо-
ди, односно катастарски приходи.

Члан 9.

Самодопринос износи 3% ( три процента ) 
од основице из члана 8. Одлуке.
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Члан 10.

Обрачун и уплату самодоприноса врши ис-
платилац зарада и других прихода истовреме-
но 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.

У погледу начина утврђивања самодоприно-
са, обрачунавања, застарелости, наплате, роко-
ва за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно 
се примењују одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 12.

Средства самодоприноса прикупљена на 
основу ове одлуке, приход су буџета јединице 
локалне самоуправе, а затим се по иденти-
фикационом кључу уплаћују у корист месне 
заједнице и строго су наменског карактера.

Месној заједници Пригревица поверавају 
се послови реализације програма самодопри-
носа.

За прикупљање, прилив и наплаћивање 
средстава самодоприноса, за вршење контроле 
обрачуна, наплате и уплате средстава самодо-
приноса, надлежан је Одсек за локалну поре-
ску администрацију Општинске управе.

Члан 13.

За реализацију програма коришћења сред-
става самодоприноса одговоран је Савет Мес-
не заједнице Пригревица.

О извршењу Одлуке о увођењу самодо-
приноса стараће се Одељење за привреду и 
финансије општине Апатин и Савет Месне 
заједнице Пригревица.

Скупштина општине Апатин и Савет Мес-
не заједнице Пригревица дужни су да најмање 
једном годишње информишу грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприноса пу-
тем средстава јавног информисања.

Члан 14.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприно-

са објављује се у „Службеном листу општине 
Апатин“.

92.

На основу  члана 10. став 2. Закона о рефе-
рендуму и народној иницијативи („Службени 
гласник Републике Србије” број: 48/94 и 11/98),  
чл. 53., 54., 63/г и члана 73. став 1.  Статута оп-
штине Апатин («Службени лист општине Апа-
тин» број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26.едници 
одржаној дана 24. септембра 2015. године,  до-
носи

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ПРИГРЕВИЦА

Члан 1.          

Расписује се референдум на којем ће 
се грађани изјаснити о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје насељеног 
места Пригревица по стопи од 3% за период 
од 01. априла 2016. године до 31. марта 2021. 
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 
Пригревица  по стопи од 3% за период од 01. 
априла 2016. године до 31. марта 2021. године.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-53/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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Члан 3.

На гласачком листићу грађани ће се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или 
„против“.

Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприноса 
на територији насељеног места Пригревица  
одржаваће се у четвртак 12. новембра 2015 
године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у 
петак 13. новембра 2015. године у времену од 
8,00 до 20,00 часова , у суботу 14. новембра 
2015. године у времену од 8,00 до 20,00 часова, у 
недељу 15. новембра у времену од 8,00 до 20,00 
часова, у понедељак 16. новембра 2015. године 
у времену од 8,00 до 20,00 часова , у уторак 
17.новембра 2015. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у среду 18. новембра 2015 године 
у времену од 8,00 до 20,00 часова, у четвртак 
19. новембра 2015. године у времену од 8,00 до 
20,00 часова, у петак 20. новембра 2015. године 
у времену од 8,00 до 20,00 часова , у суботу 
21. новембра 2015. године у времену од 8,00 
до 20,00 часова и у недељу 22. новембра  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 саставу :

1. КОВИЉКО ПИСАР, председник,
2.АЛЕКСАНДРА ВУКОМАН, заменик
    председника
3. РАДЕ МЕДИЋ, члан 
4. БРАНИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, 
     заменик члана
5. МИЛАН ЛАВРНИЋ, члан
6. ЖЕЉКО РАШЕТА, заменик члана
7. СТОЈАН ЗОРОЈЕВИЋ, члан
8. АТИЛА ХОДОВАЊ, заменик члана
9. ВЕСНА ШАШИЋ, члан

10.АНИТА НЕМЕТ, заменик члана

Комисија за спровођење референдума 
обавља следеће послове: 
1) стара се о законитом спровођењу 
референдума; 
2) одређује гласачка места;
3) образује гласачке одборе;
4) стара се о обезбеђивању материјала за 
спровођење референдума; 
5) прописује обрасце за спровођење 
референдума; 
6) утврђује и проглашава укупне резултате 
референдума; 
7) обавља и друге послове одређене законом, 
Статутом и актом о расписивању референдума.

Комисија за спровођење референдума је 
овлашћена да именује сараднике Комисије за 
спровођење референдума.

Трошкови референдума падају на терет 
средстава овог самодоприноса.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и има се објавити у «Службеном листу општи-
не Апатин».

93.

На основу члана 32.став 1. тачка 6.Зако-
на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“ бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), чла-
на 21.став 1. тачка 9. и члана 73. став 1. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ бр.10/2008 – пречишћен текст и 
4/2014). Скупштина општине Апатин на својој 
26.седници одржаној дана 24. септембра2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-50/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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године доноси :

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „АПАТИН“

Члан 1.

Члан 4. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације „Апатин“  („Службени лист оп-
штине Апатин „бр. 10/2002 и 8/2005, у даљем 
тексту: Одлука) мења се и гласи:

„Делатност Туристичке организације је да 
обавља делатност у складу са Законом о туриз-
му, као и:
5811 издавање књига 
5812 издавање именика и адресара
5814 издавање часописа и периодичних издања
5920 снимање и издавање звучних записа и му-
зике
5819 остала издавачка делатност
1820 умножавање снимљених записа
4711 трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно храном, пићима и 
дуваном
4761 трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама
4762 трговина на мало новина-
ма и канцеларијским материјалом у 
специјализованим продавницама
4778 остала трговина на мало новим произво-
дима у специјализованим продавницама
5520 одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак
5590 остали смештај
7320 истраживање тржишта и испитивање 
јавног мњења
7010 управљање економским субјектом
7021 делатност комуникација и односа са 
јавношћу
7022  консултантске активности у вези са 
пословањем и осталим управљањем
8230 организовање састанака и сајмова
7311 делатност рекламних агенција
7312 медијско представљање
9104 делатност ботаничких и зоолошких врто-
ва и заштита природних вредности
9329 остале забавне и рекреативне делатности
8413 уређење пословања и допринос 
успешнијем пословању у области економије
Туристичка организација не може вршити 
промену делатности  из ове одлуке без саглас-

ности оснивача.“

Члан 2.

У Одлуци члан 12. став 4. мења се и гласи:
„За  директора може бити именовано лице које 
поред општих испуњава и посебне услове:
- да поседује VII степен стручне спреме
- да има најмање три године радног искуства на 
руководећем месту“.

Члан 3.

Ову Одлуку  објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

94.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („ Службени лист општине Апа-
тин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26.  седници 
одржаној дана 24. септембра 2015.године до-
носи:

ОДЛУКУ

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  за закључење 
Анекса уговора о оснивању друштва са огра-
ниченом одговорношћу за управљање Слобод-
ном зоном „Апатин“ у Апатину.

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Председник општине Апа-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-41/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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тин др Живорад Смиљанић да потпише Анекс 
Уговора из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

95.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („ Службени лист општине Апа-
тин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26. седници 
одржаној дана 24. септембра 2015.године до-
носи:

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

96.

На основу члана 73. став 1. Статута општи-
не Апатин („ Службени лист општине Апа-
тин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26. седници 
одржаној дана 24. септембра 2015.године до-
носи:

ОДЛУКУ

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  за закључење Спо-
разума о ближем уређењу у пословању огранка 
Оџаци основаног у Д.О.О  за управљање Сло-
бодном зоном „Апатин“ у Апатину .

Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Председник општине Апа-
тин др Живорад Смиљанић да потпише Спо-
разум 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: 011-40/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 011-60/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 011-39/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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97.

На основу члана 21.став 1. тачка 9. и члана 
73. став 1. Статута општине Апатин  („Службе-
ни лист општине Апатин“ бр.10/2008 и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин на 26.седници 
одржаној 24. септембра 2015.године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ   РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕМ 

ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И 
МАРИНОМ  „ АПАТИН“ АПАТИН

I

У Решењу о именовању чланова  Надзорног 
одбора Јавног предузећа за управљање пут-
ничким  пристаништем  и марином „Апатин“ 
Апатин ( „Службени лист општине Апатин“ 
бр. 7/2013 и 17/2013), врши се следећа измена:

РАЗРЕШАВА СЕ представник оснивача 

СИНИША МЕДИЋ , члан Надзорног одбора  
ЈП за управљање путничким  пристаништем  и 
марином „Апатин“ Апатин, са 24. септембром 
2015. године 

ИМЕНУЈЕ СЕ  представник оснивача 

ПЕТАР ОЖЕГОВИЋ , као члан Надзорног  од-
бора ЈП за управљање путничким  пристаниш-
тем  и марином „Апатин“ Апатин, са 24. сеп-
тембром,  2015. године 

II

Oво решење објавити у  „Службеном листу 
општине Апатин

98.

На основу члана 76. Закона о буџетском си-
стему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 12.  
Одлуке о буџету општине Апатин за 2015. го-
дину („Службени лист општине Апатин“ број 
9/2014 и 6/2015) и члана 73. став 1. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014), 
Скупштина општине Апатин, на 26. седници 
одржаној дана 24. септембра  2015. године, до-
носи

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА  СЕ  Извештај о извршењу Одлу-
ке о буџету општине Апатин за 2015. годину, за 
период јануар – јун 2015. године. 

II

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

99.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007 и 83/2014 – др.закон), члана 21. 
став 1. тачка 9. и члана 73.став 1. Статута оп-
штине Апатин („Службени лист општине Апа-
тин“ број 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) 
и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о оснивању 
Турустичке организације „Апатин“ („Службе-
ни лист општине Апатин“бр.10/2002 и 8/2005), 
Скупштина општине Апатин на својој 26. сед-
ници одржаној дана 24. септембра  2015. годи-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 011-44/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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не доноси:

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о из-
мени Статута Туристичке организације „Апа-
тин“, које  је донео Управни одбор на седници 
одржаној 04. августа 2015.године 

II

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

100.

На основу члана 14. став 1. алинеја 4 и 6. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације  
„Апатин“ („ Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2002 и 8/2005) и  члана  73. став 1. Стату-
та општине Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“ бр.10/2008 – пречишћен текст и 
4/2014), Скупштина општине Апатин на својој 
26.седници одржаној дана 24. септембра 2015.
године доноси:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Пра-
вилника о систематизацији радниx места Ту-
ристичке организације „Апатин“

Члан 2.

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

101.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/2012), члана 32. став 1. тач-
ка 8. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014- др закон), члана 21. став 1. тачка 
8. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст и 4/2014), члана 14. 
став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 6/2013 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Апа-
тин на 26.  седници одржаној дана 24. септем-
бра 2015. године, доноси 

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на Прву изме-
ну Годишњег програма пословања Јавног кому-
налног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2015. 
годину.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-43/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 011-42/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 453-164/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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102.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 119/2012), члана 32. став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014 – др закон), члана 21. став 1. тачка 
8. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и члана 
14/а став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за управљање путничким приста-
ништем и марином „Апатин“ Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 6/2013 – 
пречишћен текст, 7/2013 и 10/2013), Скупшти-
на општине Апатин на 26. седници одржаној 
дана 24. септембра 2015. године, доноси 

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ   на Прву изме-
ну Програма пословања Јавног предузећа за 
управљање путничким пристаништем и мари-
ном „Апатин“ Апатин за 2015. годину.

II

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

103.

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 119/2012), члана 32. став 1. тач-
ка 8. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014-др закон), члана 21. став 1. тачка 
8. и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („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 седиш-
тем у Апатину  („Службени лист општине Апа-
тин“ број 6/2013 – пречишћен текст и 7/2013), 
Скупштина општине Апатин на 26.  седници 
одржаној дана 24. септембра 2015. године, до-
носи 

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ   на Трећу  изме-
ну Програма пословања Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Апатин за 2015. го-
дину.

II

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

104.

На основу члана 46. став 1. тачка 6. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“ бр. 129/2007), члана 35. став 1. тачка 6. 
Статута општине Апатин („Службени лист оп-
штине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст 
и 4/2014), и члана 9. став 1. тачка 6. Одлуке о 
Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин („Службени лист оп-
штине Апатин“ бр. 11/2008), Општинско веће 
општине Апатин, на 16. седници одржаној дана 
10. септембра  2015. године, доноси 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-15/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. 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: 023-16/2015-I
Дана, 24. септембар 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 
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РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УСЛОВИМА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС 
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.
У члану 2. став 1. алинеја 6. Решења о усло-

вима за утврђивање права на регрес трошко-
ва превоза ученика и студената са подручја оп-
штине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ 
бр. 5/2011, 11/2013 и 6/2014), (у даљем тексту: 
Решење), новчани износ од „6.000,99 РС дина-
ра“, мења се и гласи:
„8.000,99 РС динара“, а после става 1. 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“.
        

Члан 2.

У члану 3. став 1. алинеја 1. Решења, новча-
ни износи од „6.001,00 до 10.000,00 РС динара“, 
мењaју се и гласе:

„од 8.001,00 до 12.000,00 РС динара“.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, 
а примењује се на све ученике и студенте који су 
поднели захтеве за регресирање трошкова пре-
воза како у школскoj 2015./2016., тако и у на-
редним школским годинама, и има се објавити 
у „Службеном листу општине Апатин“.

105.

Општинско већe општине Апатин, а на 
основу члана 69. став 4. Закона о буџетском си-
стему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 14. 
Одлуке о буџету општине Апатин за 2015. го-
дину („Службени лист општине Апатин“ број  
9/2014 и 6/2015) и на основу члана 35. став 1. 
тачка 2. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст и 4/2014), на 16. седници 
одржаној дана 10. септембра 2015. доноси 

РЕШЕЊЕ

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2015. годину („Службе-
ни лист општине Апатин“ број  9/2014), Раз-
део 4, Програм 15: Локална самоуправа, ПА: 
Функционисање локалне самоуправе и град-
ских општина, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, еко-
номска класификација 499 – средства резер-
ве, позиција 67 – текућа буџетска резерва, 
одобрава се коришћење  средстава у износу 
од 387.785,00 динара, Основној школи «Жар-
ко Зрењанин» Апатин, за покриће трошкова 
лакирања паркета у Спортској хали.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 4, Програм 9: Основно 
образовање, ПА: Функционисање основних 
школа, функција 912 – основно образовање, 
економска клаисификација 463 – донације и 
трансфери осталим нивоима власти, позиција 
191 – ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, и то: 
економска класификација 425 – текуће поправ-
ке и одржавање.

III
             

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

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 443-19/2015-III
Дана,10. септембра 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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општине Апатин“:

106.

Општинско већe општине Апатин, а на 
основу члана 69. став 4. Закона о буџетском си-
стему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 ), члана 14. 
Одлуке о буџету општине Апатин за 2015. го-
дину („Службени лист општине Апатин“ број  
9/2014 и 6/2015) и на основу члана 35. став 1. 
тачка 2. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“ број 10/2008 – 
пречишћен текст и 4/2014), на 16. седници 
одржаној дана 10. септембра 2015. доноси 

РЕШЕЊЕ

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2015. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број  9/2014 и 6/2015), 
Раздео 4, Програм 15: Локална самоуправа, 
ПА: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 160 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, еко-
номска класификација 499 – средства резер-
ве, позиција 67 – текућа буџетска резерва, одо-
брава се коришћење  средстава у износу од 
140.502,00 динара, Гимназији „Никола Тесла“ 
Апатин, за покриће трошкова набавке потреб-
них наставних средстава за кабинет историје.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 4, Програм 10: Средње 
образовање, ПА: Функционисање средњих 

школа, функција 920 – средње образовање,  
економска класификација 463 – дотације и 
трансфери осталим нивоима власти, позиција 
204 (512 – машине и опрема).

III

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

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“:

107.

На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и чла-
на 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008 ) Општинско веће општине Апа-
тин, на 16. седници одржаној дана10. септем-
бра 2015. године, доноси

ЗАКЉУЧАК 

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  да општина Апа-
тин сноси трошкове тродневног рафтинга за 
најбољу екипу која је учествовала у Пројекту 
„Активан распуст – Упознајмо и сачувајмо 
Горње Подунавље“, у износу од 52.000,00 ди-
нара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-134/2015-III
Дана,10. септембра 2015. 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: 453-156/2015-III
Дана,10. септембра 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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Средства из става 1. овог закључка 
одобравају се Гимназији „Никола Тесла“ Апа-
тин, на терет средстава планираних Одлу-
ком о буџету општине Апатин за 2015. го-
дину, ЛАП за младе, позиција 35, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору.

II

За реализацију овог Закључка задужује се 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

108.

На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и чла-
на 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008 ) Општинско веће општине Апа-
тин на 16. седници одржаној дана 10. септем-
бра 2015. године,  доноси

ЗАКЉУЧАК 

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  да општина Апа-
тин сноси трошкове боравка екипе емисије 
„Фазони и форе“ у Специјалној болници за 
рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, у перио-
ду од  14. до 20. јула 2015. године.

ОДОБРАВА  СЕ  плаћање по рачуну 
број:  447-15 од 22. јула 2015. године, СБЗР 
„Јунаковић“ Апатин, у износу од 354.122,20 
динара, на терет Општинске управе општи-
не Апатин, буџетска апропријација – позиција  

број 51, економска класификација 423 – услу-
ге по уговору .

II

За реализацију овог закључка задужује се 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

109.

На основу члана 73. став 2. Статута општине 
Апатин(„Службени лист општине Апатин“ бр. 
10/2008 - пречишћени текст и 4/2014),  члана 9. 
став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику општине 
Апатин и Општинском већу општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 11/2008 
и 4/2014), Општинско веће општине Апатин на 
16. седници, одржаној дана 10. септембра 2015. 
године, доноси 

 ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина 
Апатин сноси трошкове организације 
Финалног турнира првенства Србије за млађе 
категорује ( играче и играчице до 17 година) 
Beach volley првенство Србије 2015 у износу 
од 367.579,00 динара, што ће се реализовати 
исплатом из средстава намењених спорту 
преко Спортског савеза.

Финални турнир је  одржан у периоду од 21 
до 23 . августа 2015. године на терену Бање 
„Јунаковић“ и  на плажи „Плава ружа“  на 
Дунаву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-144/2015-III
Дана,10. септембра 2015. 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: 011-45/2015-III
Дана,10. септембра 2015. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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110.

На основу члана 73. став 2. Статута општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
бр. 10/2008 – пречишћени текст и 4/2014) и 
члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општи-
не Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008,4/2014) Општинско веће општине 
Апатин на 16. седници одржаној дана 10. сеп-
тембра 2015. године доноси 

ЗАКЉУЧАК

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина 

Апатин сноси трошкове одржавања музичког 
програма  за младе у анфитеатру Градског 
парка  дана 17.септембра 2015.године, у износу 
од 35.000,00 динара.

Средства из става 1. овог закључка 
одобравају се Културном центру Апатин, на 
терет средстава планираних Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2015.годину, ЛАП за младе, 
позиција 20, економска класификација 423 - 
Услуге по уговору.

II

За реализацију овог закључка задужује се 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

111.

На основу члана 5. став 6. и члана 61. став 8. 
Закона о буџетском систему („Службени глас-
ник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,  
108/2013), члана 2. став 1. тачка 5. и члана 41. 
став 2. Одлуке о Општинској управи општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 12/2008 – пречишћен текст), решавајући 
по захтеву Предшколске установе „Пчелица“ 
Апатин, Начелник Општинске управе општи-
не Апатин доноси

РЕШЕЊЕ

I

У члану 7. Одлуке о буџету општине Апатин 
за 2015. годину („Службени лист општине Апа-
тин“ број 9/2014 и 06/2015), раздео 4: Општин-
ска управа општине Апатин, Програм 8: Пред-
школско образовање, ПА: Функционисање 
предшколских установа,  функција 911 – пред-
школско образовање, Дечји вртић „Пчелица, 
позиција 189 – Зграде и грађевински објекти у 
колони 8 уписује се број: „665.732,00“, са изво-
ром финансирања 07 – Трансфери од осталих 
нивоа власти,  у колони 9 број „2.100.000,00“ 
мења се и гласи: „2.432.866,00“, са извором 
финансирања 13 – Пренета неутрошена сред-
ства из претходне године, а у колони 10 број: 
„2.100.000,00“ мења се и гласи: „3.098.598,00“.

У члану 3. Одлуке о буџету општине Апатин 
за 2015. годину, у групи конта 733 – Трансфе-
ри од других нивоа власти, аналитика 733250 
– Капитални трансфери општинама, у колони 
4 и колони 6, број:“72.009.532,08“ мења се и гла-
си „72.675.264,08“,а у реду СОПСТВЕНИ ИЗ-
ВОРИ ИМОВИНЕ и у реду Део вишка прихо-
да и примања наменски опредељен (извор 13), 
у колони 5 број: „4.836.445,00“ мења се и гласи: 
„5.169.311,00“

II

Укупни приходи и примања, као и укуп-
ни расходи и издаци буџета општине Апатин 
за 2015. годину, увећавају се за износ из тач-
ке I овог решења и износе: “1.105.982.660,08” 
у колони 4,  “29.673.656,00” у колони 5 и 
“1.135.656.316,08” у колони 6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-166/2015-III
Дана,10. септембра 2015. 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: 453-161/2015-III
Дана,10. септембра 2015. године
А П А Т И Н

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

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

112.

На основу члана 61. став 8. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,  108/2013 и 
142/2014), члана 2. став 1. тачка 5. и члана 41. 
став 2. Одлуке о Општинској управи општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 12/2008 – пречишћен текст), решавајући 
по захтеву Установе за стручно оспособљавање 
одраслих, Начелник Општинске управе оп-
штине Апатин доноси

РЕШЕЊЕ

I

У члану 7. Одлуке о буџету општине Апатин 
за 2015. годину („Службени лист општине Апа-
тин“ број 9/2014 и 6/2015), раздео 4: Општинска 
управа општине Апатин, Програм 9: Основ-
но образовање, ПА: Функционисање основних 
школа,  функција 912 – Основно образовање, 
Установа за стручно оспособљавање одрас-
лих, дозвољава се следеће преусмеравање  и 
отварање нових апропријација из извора 04 – 
Сопствени приходи:

- са позиције 197, економска класификација 
411 – Плате и додаци запослених износ од 
165.000,00 динара преусмерава се на нову 

позицију 203/1, економска класификација 465 
– Остале дотације и трансфери, 

- са позиције 201, економска класификација 
423 преусмерава се износ од 840.000,00 дина-
ра на следеће позиције, и то: на позицију 200, 
економска класификација 422 – Трошкови 
путовања износ од 40.000,00 динара, на нову 
позицију 201/1, економска класификација 424 
– Специјализоване услуге износ од 600.000,00 
динара, на нову позицију 203/2, економска 
класификација 482 – Порези, обавезне таксе 
износ од 100.000,00 динара и на нову позицију 
203/3, економска класификација 512 – Машине 
и опрема износ од 100.000,00 динара. 
       

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

113.

На основу члана 61. став 7. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр, 
108/2013 и 142/2014), члана 10. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2015. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 9/2014 и 6/2015) и 
члана 39. Одлуке о Општинској управи општи-
не Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 12/2009 – пречишћен текст), Начелник 
Општинске управе општине Апатин доноси 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

УТВРЂЕНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН
Број: 401-61/2015-IV
Дана, 30. јули 2015 године
А П А Т И Н

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл. правник  Смиљана Швабић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН
Број: 401-70/2015-IV
Дана, 18. август 2015 године
А П А Т И Н

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл. правник  Смиљана Швабић, с.р.
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I

У Одлуци о буџету општине Апатин за 2015. 
годину („Службени лист општине Апатин“ 
број 9/2014 и 6/2015), директном буџетском 
кориснику Општинска управа општине Апа-
тин,  ОДОБРАВА  СЕ  преусмеравање следећих 
апропријација:

- апропријација у функцији 130 – опште јавне 
услуге, на економској калсификацији         414    
– социјална давања запосленима, позиција 46 
, умањује се за износ до 10 % или 279.065,00 
динара, тако да укупан план средстава ове 
апропријације износи 2.646.935,00 динара.

II

Умањење апропријацијe из тачке I овог 
решења врши се у корист следеће апропријацијe:

- апропријација у функцији 160 – опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, 
на економској класификацији 414 –социјална 
давања запосленима, позиција 108, повећава 
се за 279.065,00 динара, тако да укупан план 
средстава ове апропријације износи 316.640,00 
динара.

III

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

IV

Овим решењем ставља се ван снаге решење  
број: 453-170/2015-IV од 08. септембра 2015. го-
дине.

V

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН
Број: 401-178/2015-IV
Дана, 16. септембар 2015 године
А П А Т И Н

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
дипл. правник  Смиљана Швабић, с.р.
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

на закључење   Анекса Уговора 
о приступању Слободној зони 
„Апатин“ у Апатину

Одлука о давању сагласности 
на закључење     Споразума о 
ближем уређењу пословања 
огранка Оџаци, основаног у ДОО 
за управљање слободном зоном 
„Апатин“ у Апатину

Решење о измени Решења о 
именовању чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа 
за управљање путничким 
пристаништем и марином 
„Апатин“ Апатин.

Закључак  о усвајању  извештаја  
о извршењу Одлуке о буџету 
општине   Апатин за 2015. годину 
за период јануар – јун 2015. 
године,

Закључак  о давању сагласности 
на  Одлуку  о измени Статута 
Туристичке организације 
„Апатин“,

Закључак о давању сагласности 
на  измену Правилника о 
систематизацији радних места 
Туристичке организације 
„Апатин“,

Закључак  о давању сагласноси на 
Прве измене Програма пословања 
ЈКП „Наш дом“ Апатин за 2015.
годину 

Закључак   о давању сагласноси на 
Прве измене Програма пословања 
ЈП за управљање путничким 
пристаништем и марином 
„Апатин“Апатин за 2015.годину 

Закључак  о давању сагласноси 
на Трећу измену Програма 
пословања ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Апатин за 2015.годину 

141

143

145
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154
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156

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлука о увођењу самодоприноса 
за насељено место Апатин по 
стопи од 3% за период од 01.јануара 
2016.године до 31.децембра 2020.
године,

Одлука о расписивању 
референдума  за насељено место 
Апатин,

Одлука о увођењу самодоприноса 
за насељено место Купусина по 
стопи од 2% за период од 01.јануара 
2016.године до 31.децембра 2020.
године,

Одлука о расписивању 
референдума  за насељено место 
Купусина,

Одлука о увођењу самодоприноса 
за насељено место Свилојево 
по стопи од 3% за период од 
01.јануара 2016.године до 
31.децембра 2020.године,

Одлука о расписивању 
референдума  за насељено место 
Свилојево,

Одлука о увођењу самодоприноса 
за насељено место Пригревица 
по стопи од 3% за период од 
01.априла 2016.године до 31.марта 
2021.године,

Одлука о расписивању 
референдума  за насељено место 
Пригревица,

Одлука о изменама Одлуке 
о оснивању Туристичке 
организације „Апатин“,

Одлука  о давању сагласности 
на закључење   Анекса Уговора 
о оснивању ДОО за управљање 
Слободном зоном „Апатин“ у 
Апатину,

Одлука  о давању сагласности 
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87.

88.

89.
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91.

92.

93.

94.

95.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АПАТИН

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

Решење о одобравању коришћења 
средстава  текуће буџетске резерве 
ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин,

Решење о одобравању коришћења 
средстава  текуће буџетске 
резерве Гимназији „Никола Тесла“ 
из Апатина,

Закључак о давању сагласности да 
општина Апатин сноси трошкове 
награде  за победнике Пројекта 
„Активан распуст- Упознајмо 
и сачувајмо Горње Подунавље“  
Гимназији „Никола Тесла“ из 
Апатина,

Закључак о давању сагласности да 
општина Апатин сноси трошкове 
боравка екипе емисије „Фазони 
и форе“ у Специјалној болници 
за рехабилитацију „Јунаковић“ 
Апатин, 

Закључак о давању сагласности да 
општина Апатин сноси трошкове 
организације одбојкашког 
турнира „Beach volley   првенство 
Србије 2015“

Закључак о давању сагласности да 
општина Апатин сноси трошкове 
одржавања музичког програма 
за младе, у Апатину дана 
17.септембра 2015.године, 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Решење о промени апропријације      
(Предшколска установа „Пчелица“)

Решење о преусмеравању и отварању 
нових апропријација (Установа за 
стручно оспособљавање одраслих)

Решење о преусмеравању 
апропријација утврђених Одлуком о 
буџету општине Апатин за 2015 годину

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".
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