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277.
На основу члана 18. Одлуке о грађевинског земљишта (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.
6/2017), члана 35. тачка 2. и 8. Статута општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.
10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), члана 9. тачка 8. и 10. Одлуке о Председнику општине
Апатин и Општинском већу општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’, број 11/2008) и
Закључка Скупштине општине Апатин бр. 35-43/2017-I од 24. октобра 2017. године, Општинско
веће општине Апатин на 29.седници одржаној дана 17. новембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ предлог текста огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта кат. парц. бр.
2022 к.о. Апатин, укупне површине 466м2, њива 1 класе у грађевинском подручју и кат. парц. бр. 2005
к.о. Апатин, укупне површине 537м2, њива 1 класе у грађевинском подручју, обе парцеле земљишта
су у јавној својини општине Апатин и уписане су у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-125/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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278.
На основу члана 15. став 1. тачка 8) Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“
бр.111/2009, 92/2011), члана 35. став 1. тачка 6) Статута општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр.9/2008) и члана 4. тачка 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.8/2011) на 29. седници одржаној
17. новембра 2017 године Општинскo веће општине Апатин, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ АПАТИН
члан 1.
У Решењу о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у општини Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 3/2012), члан 2. мења се и гласи:
Р. БР.

НАЗИВ

СЕДИШТЕ

1.

Дом здравља
АПАТИН

2.

Специјална
болница
Пригревачка бб,
за
рехабилитацију
Апатин
„Јунаковић“ АПАТИН

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нушићева бб
Апатин

ЈКП „Наш Дом“
АПАТИН

Железничка 4
Апатин

Црвени крст
АПАТИН
Центар за социјални рад
АПАТИН
Јавна ветеринарска станица ПРИГРЕВИЦА
Апатинтранс
АПАТИН
Преду. за произ. и дистр.
РТВ програма 025 инфо

С.Опсенице 75а
Апатин
Св. Милетића 6
Апатин
В.Караџића 29а
Пригревица
Д.Туцовића 129
Апатин
П.Шандора 4
Апатин

Друштво
за
активности
АПАТИН

подводне
Дунавска обала бб,
„Апатин“
Апатин

ДЕЛАТНОСТ
-Медицинска делатност
-Медицинска рехабилитација
-Производња и дистрибуција воде,
-Одстрањивање отпадака и смећа,
санитарне и сличне активности,
-Погребне и пратеће активности,
-Уређење и одржавање паркова, зелених
и рекреационих површина
-Хуманитарна организација,
-Социјална заштита
-Социјална заштита
-Здравствена заштита животиња
-Друмски саобраћај
-Производња и емитовање ТВ програма
-Информативна делатност
-Спашавање на води и под водом

члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-134/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

279.
На основу члана 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору ( „Службени гласник
РС“, број 36/15), члана 32. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и чл. 73 став
2. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, бр. 10/2008-пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), Општинско веће
општине Апатин на 29. седници одржаној 17.
новембра 2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
АПАТИН
1. Овим решењем образује се Комисија
за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Општине
Апатин ( у даљем тексту: Комисија).
Обухватнији и делотворнији надзор и
избегавање преклапања и непотребног
понављања надзора, поред усклађивања
инспекцијског надзора између инспекција
које врше инспекцијски надзор над пословима
из изворне надлежности општине Апатин,
обезбеђује и Комисија.
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине
Апатин врше:
1) Комунална инспекција у саставу Одељења за
инспекцијске послове
2) Саобраћајна инспекција у саставу Одељења
за инспекцијске послове
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3) Грађевинска инспекција у саставу Одељења
за стамбено-комуналну делатност, заштиту
животне средине, урбанизам, грађевинске и
имовинско-правне послове
4) Инспекција за заштиту животне средине
у саставу одељења за стамбено-комуналну
делатност,
заштиту
животне
средине,
урбанизам, грађевинске и имовинско-правне
послове
5) Просветна инспекција у саставу Одељења за
инспекцијске послове
6)Пореска инспекција у саставу одељења за
привреду и финансије
7) Буџетска инспекција у саставу одељења за
привреду и финансије
3. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге
планова
инспекцијског
надзора,
које
достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације
инспекција, иницира мере, утврђује смернице и
даје упутства у циљу унапређења координације
инспекција и делотворности инспекцијског
надзора, и прати њихову реализацију, а
нарочито:
(1) за усклађивање планова инспекцијског
надзора и рада инспекција,
(2) за размену информација у вршењу
инспекцијског надзора,
(3) за унапређење инспекцијског надзора на
основу информација из годишњег извештаја о
раду инспекција,
(4) за развој информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте
одлука и предлоге других прописа којима се
уређују питања инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве,
методолошке материјале и приручнике за рад
инспекције, анализира праксу инспекцијског
надзора и заузима ставове у циљу уједначавања
поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама
према
свим
надзираним
субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним
усавршавањем инспектора, као и у утврђивању
програма стручног усавршавања инспектора,
и подноси иницијативе надлежним органима
који се односе на финансирање, техничку
опремљеност и програме обука и других
облика стручног усавршавања инспектора;
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6) да даје стручно мишљење о предлозима
контролних листа, као и њихових измена и
допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет
страници
општине
Апатин
објављују
прописи, акти и документи који се односе на
инспекцијски надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа
обавештења која се односе на делокруг
инспекција у надлежности општине Апатин,
најкасније у року од седам радних дана;
9) да, у складу са потребом, подноси извештаје
Општинском већу и Скупштини и даје предлоге
за предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет
страници
општине
Апатин
објављују
информације о свим носиоцима послова
инспекцијског надзора, а нарочито подаци
о њиховим надлежностима, адресама,
телефонима и адресама електронске поште,
као и о њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у
вези са обраћањем подносиоца притужбе на
рад инспекције који је незадовољан одлуком о
притужби;
12) да разматра извештај о раду унутрашње
контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене
овим решењем.
4. Комисију чини 7 чланова, и то председник,
заменик председника и осталих чланова из
реда руководилаца инспекција и руководилаца
задужених за послове привредног развоја.
Председник Комисије руководи њеним радом,
усклађује рад чланова и сазива и води седнице
Комисије;
Председника Комисије за време његове
одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
5. У Комисију се именују:
- за председника
Милан Шкрбић, Председник општине
- за заменика председника
Дубравка Кораћ, заменик Председника
општина
-за чланове:
1) Драгана Стамболија, руководилац одељења
за инспекцијске послове
2) Дамир Шкрбић, шеф комуналне службе
3) Гордана Кораћ, шеф локалне пореске
администрације
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4) Бранислава Бешир, шеф одсека за трезор
5) Маргарета Ковачевић, руководилац
Одељења за друштвене делатности
6) Никола Балаћ, саобраћајни инспектор
7) Велимир Ковачевић, грађевински инспектор
- за заменике чланова:
1) Никола Марчета, комунални инспектор
2) Михаљ Секе, комунални инспектор
3) Душица Узелац, порески инспектор
4) Гордана Јованић, буџетски инспектор
5) Бранислав Чукић, просветни инспектор
6) Драган Поповић, саобраћајни инжењер
7)
Снежана
Милешевић,
грађевински
инспектор
6. Инспекције су дужне да се придржавају
смерница и упутстава из тачке 3. став 2) овог
решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим
смерницама и упутствима може да поднесе
предлог Општинском већу, да заузме став
поводом овог питања, односно предузму мере
и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав (4) овог
решења Комисија обавља у сарадњи са органом
Општинске управе надлежним за послове
информатике и електронске управе, који
обавља стручне послове и послове општинске
управе који се односе на успостављање и
одржавање информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијском надзора.
7. Стручно-техничке и административне
послове за Комисију обавља Одељење за
инспекцијске послове.
8. У оквиру Комисије образују се радне
групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског
надзора.
Радном групом, односно стручним тимом
руководи члан Комисије, а у раду радне групе,
односно стручног тима могу учествовати
представници инспекција које немају чланове
у саставу Комисије, јавних предузећа и
установа чији је оснивач општина Апатин,
удружења, комора и других асоцијација,
научних и образовних установа, као и других
организација чији је рад повезан са системом
на пословима инспекцијског надзора у
општини Апатин.
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9. Комисија је овлашћена да захтева
податке, обавештења, исправе и извештаје који
су јој потребни за обављање њених послова
и задатака од надлежних органа и ималаца
јавних овлашћења.
10. Комисија доноси пословник о свом
раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски
надзор над пословима из изворне надлежности
са повереним пословима инспекцијског
надзора из надлежности општине Апатин,
обезбеђивањем координације и међусобне
сарадње инспекција општине Апатин у
утврђивању планова инспекцијског надзора и
рада инспекција и сарадње у поступку вршења
самосталног или заједничког инспекцијског
надзора.
Сарадња између инспекција из става 1.
ове тачке остварује се у складу са облицима
сарадње утврђеним законом и другим
прописима којима се уређују државна управа и
локална самоуправа, Законом о инспекцијском
надзору и посебним законима, и нарочито
обухвата међусобно обавештавање, размену
информација, пружање помоћи и заједничке
мере и радње од значаја за инспекцијски надзор,
као и друге начине унапређења делотворности
инспекцијског надзора у надлежности општине
Апатин.
У овиру свог делокруга, у складу са одлуком
којом се уређује општинска управа усклађује
инспекцијски надзор над пословима из
изворне надлежности са повереним пословима
инспекцијског надзора из надлежности
општине Апатин.
12. Комисија подноси Општинском већу
редовне извештаје најмање сваких 90 дана, као
и ванредне извештаје по потреби, и редовно их
објављује на интернет страници.
Комисија подноси Општинском већу и
годишњи извештај најкасније до 31. јануара
текуће године за предходну годину.
13. Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Апатин“
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-132/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

280.
На основу члана 6. став 5. до 7. и чл. 7a.
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист
СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Службени
гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014
- др. закон) и члана 73. став 2. Статута општине Апатин (,,Службени лист општине Апатин“, бр. 10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016) Општинско веће општине Апатин на
29. седници, одржаној дана, 17. новембра 2017.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији општине Апатин.
Члан 2.
На територији општине Апатин одређенe
су четири (4) зоне за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Апатин, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: I, II, III, и IV зона , с
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тим да је ПРВА ЗОНА утврђена и као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији општине Апатин износе:
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
- Грађевинско земљиште које се користи као
пољопривредно
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште

Назив зоне
I

II

III

IV

5.000,00

2.000,00

500,00

200,00

1.000,00

450,00

200,00

120,00

45,00

40,00

125,00

125,00

-

-

-

-

4. Станови

46.000,00

39.000,00

29.000,00

17.125,00

5. Куће за становање

40.000,00

35.000,00

27.000,00

12.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности

65.000,00

40.000,00

30.000,00

20.432,00

7. Гараже и гаражна места

15.000,00

10.800,00

8.800,00

8.800,00

Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“ а након ступања на снагу, објавиће
се и на интернет страни општине Апатин.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“, а примењује се од 01. јануара 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:436-479/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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На основу члана 76.став 1. и члана 77. став
1 Закона о приватизацији (Службени гласник
РС бр. 83/2014,46/2015,112/15 и 20/2016аутентично тумачење), члана 73. став 2. Статута
општине Апатин (“Службени лист општине
Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћени текст,
4/2014 и 12/2016) и Закључка Владе Републике
Србије 05Број:023-3362/2016 од 25.марта 2016.
године, Општинско веће општине Апатин на
29. седници одржаној дана 17. новембра 2017.
године донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОПШТИНА АПАТИН, као државни
поверилац, ДАЈЕ САГЛАСНОСТ да се субјекту
приватизације
Грађевинском
предузећу
„Мостоградња“ АД, Београд
- отпишу потраживања доспела за период од 01. септембра до 31. децембра 2015.године у износу 33.906,46 динара;
- конвертују потраживања доспела са
стањем на дан 31.августа 2015.године у износу 150.571,12 динара, у трајни улог у капиталу
субјекта приватизације
по основу јавних прихода која општини
Апатин припадају као уступљени приход - 80%
пореза на зараде, за субјекта приватизације
Грађевинско предузеће „Мостоградња“ АД, Београд.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 433-1055/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

На основу члана 64. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016) и члана 73. став 2. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016), Општинско веће општине Апатин, на
29. седници одржаној дана 17. новембра 2017.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Информације о степену
усклађености планираних и реализованих
активности за период 1. јануар – 30.
септембар 2017. године
I
Усваја се Информација о степену
усклађености планираних и реализованих
активности за период 1. јануар – 30. септембар
2017. године (у даљем тексту: Информација) за
следећа предузећа:
1. Јавно комунално предузеће ЈКП „Наш
дом“ Апатин
2. Јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“
Апатин
3. Јавно предузеће за управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин
II
Информација је саставни део овог решења.
III
Ово решење и Информацију доставити
Министарству привреде.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-131/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

STRANA 383

- BROJ 17

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

283.
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 16. Одлуке о буџету општине
Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017 и 15/2017)
и на основу члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016), Општинско веће општине Апатин на
29. седници одржаној дана 17. новембра 2017.
године доноси

17. NOVEMBAR 2017. GODINE

Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-289/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017 и
15/2017), Раздео 5, Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, економска
класификација 499 – средства резерве, позиција
229 – текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 171.081,61
динара, за накнаду трошкова судског поступка и накнада нематеријалне штете због уједа
пса луталице адвокату Марковић Милану, који
заступа малодобног Милана Милићевића из
Апатина, а по пресуди Основног суда у Сомбору.
II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа општине Апатин, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, позиција 203.
III
О реализацији овог решења ће се старати

284.
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016), члана 16. Одлуке о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017
и 15/2017) и на основу члана 35. став 1. тачка
2. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), Општинско веће
општине Апатин на 29. седници одржаној дана
17. новембар 2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016 и 06/2017),
Раздео 5, Програм 15: Опште услуге локалне
самоуправе, ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција
130 – опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, економска класификација
499 – средства резерве, позиција 229 – текућа
буџетска резерва, одобрава се коришћење
средстава у износу од 169.719,21 динара, за
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накнаду трошкова судског поступка и накнада
нематеријалне штете због уједа пса луталице
Петру Мишковићу из Апатина, по пресуди
Основног суда у Сомбору.
II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа
општине Апатин, Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова, позиција 203.
III
О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-290/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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29. седници одржаној дана 17. новембар 2017.
године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017 и
15/2017), Раздео 5, Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, економска
класификација 499 – средства резерве,
позиција 229 – текућа буџетска резерва,
одобрава се коришћење средстава у износу од
765.026,06 динара, за накнаду трошкова у судском поступку Здравку Мачкићу из Апатина,
на име накнаде материјалне штете и тршкова парничног поступка, по пресуди Основног
суда у Сомбору.
II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа општине Апатин, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, позиција 203.
III

285.
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и
99/2016), члана 16. Одлуке о буџету општине
Апатин за 2017. годину („Службени лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017 и 15/2017)
и на основу члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016), Општинско веће општине Апатин на

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“:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-288/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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II
Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа
општине Апатин, Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова, позиција 203.
III

286.
На основу члана 69. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016), члана 16. Одлуке о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017
и 15/2017) и на основу члана 35. став 1. тачка
2. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), Општинско веће
општине Апатин на 29. седници одржаној дана
17. новембра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-17/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Апатин за 2017. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 18/2016, 06/2017 и
15/2017), Раздео 5, Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, економска
класификација 499 – средства резерве, позиција
229 – текућа буџетска резерва, одобрава се
коришћење средстава у износу од 444.200,00
динара, за накнаду трошкова у судском
поступку са фирмом “Војводинашпед” а.д. из
Новог Сада, на име трошкова састава тужбе и
жалбеног поступка, а по пресуди Апелационог
суда у Новом Саду.

287.
На основу члана 58. Закона o јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016), члана 28. Одлуке
о буџету општине Апатин за 2017. годину
(„Службени лист општине Апатин“ број
18/2016, 06/2017 и 15/2017), чланa 19. Одлуке
о промени оснивачког акта ЈП за управљање
путничким пристаништем и марином
„Апатин“ Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 13/2016), и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), решавајући по захтеву ЈП за управљање путничким пристаништем
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и марином „Апатин“ Апатин, Општинско веће
општине Апатин, на 29. седници одржаној дана
17. новембра 2017. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
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решавајући по захтеву Јавно комуналног
предузећа „Наш дом“ Апатин, Општинско
веће општине Апатин, на 29. седници одржаној
дана 17. новембра 2017. године, доноси
З А К Љ У Ч А К

I

I

Даје се сагласност ЈП за управљање
путничким пристаништем и марином
„Апатин“ Апатин да 50% остварене добити по
завршном рачуну за 2016. годину у износу од
173.060,50 динара употреби за финансирање
инвестиције – опремање апартмана (постељина
и прекривачи) и опремање сале за семинаре
(видео бим, пројектор и пропратна опрема).

Даје се сагласност Јавно комуналном
предузећу „Наш дом“ из Апатина да 50%
остварене добити по завршном рачуну за 2016.
годину у износу од 1.684.324,50 динара употреби за финансирање инвестиције – ремонт хлорогена на водоводима.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-277/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН

II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-278/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

289.
288.
На основу члана 58. Закона o јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016), члана 28. Одлуке
о буџету општине Апатин за 2017. годину
(„Службени лист општине Апатин“ број
18/2016, 06/2017 и 15/2017), члана 19. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 16/2016 – пречишћен
текст) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016),

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. закон), члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 11/2008) и члана 73. став
2. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст, 4/2014 и 12/2016), решавајући по захтеву
Јавног предузећа за управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за
пренос субвенција, Општинско веће општине
Апатин, на 29. седници одржаној дана 17.
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новембра 2017. године, донело је следећи:
ЗАКЉУЧАК
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА
У Закључку број: 401-214/2017-III од 26. јула 2017. године, тачка I, табела мења се и гласи:

Месец

Износ у динарима

Јануар 2017.

429,000.00

Фебруар 2017.

429,000.00

Март 2017.

429,000.00

Април 2017.

443,000.00

Мај 2017.

443,000.00

Јун 2017.

444,000.00

Јул 2017.

460,000.00

Август 2017.

567,575.07

Септембар 2017.

461,000.00

Октобар 2017.

426,424.93

Новембар 2017.

434,000.00

Децембар 2017.

434,000.00
УКУПНО:

5,400,000.00

У Закључку број: 401-214/2017- III од 26. јула 2017. године, тачка II, мења се и гласи:
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Апатин, Милан Шкрбић, да у име општине Апатин
потпише Анекс 2 Уговора о коришћењу субвенција са Јавним предузећем а управљање путничким
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-272/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

290.
На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин ( „Службени лист општине Апатин“ број:
10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), Општинско веће општине Апатин на 29. седници,
одржаној дана 17. новембра 2017. године донело је
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ захтев ДИМИЋ МИЛЕТА из
Пригревице, улица Вука Караџића број 20 за
накнаду штете на стамбеном објекту проузрокованом рушењем стамбеног објекта у улици
Вука Караџића број 18 чији је власник општина Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-102/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

291.
На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин ( „Службени лист општине Апатин“ број: 10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и
12/2016), Општинско веће општине Апатин на
29. седници, одржаној дана 17. новембра 2017.
године донело је
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ захтев
КУПРЕШАНИН
РАЈКА, Блок 112 С-6 улаз 2, стан број 7 за накнаду штете проузроковане пожаром на јавној
површини у износу од 180.000,00 динара.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-881/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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292.
На основу члана 73. став 2. Статута општине
Апатин (“Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћени текст и 4/2014 и
12/2016) и члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин (“Службени лист
општине Апатин“ број 11/2008) а у вези са
чланом 76. став 1. и 2. Закона и становању и
одржавању зграда („Службени гласник РС,“ бр.
104/2016) Општинско веће општине Апатин на
29. седници одржаној дана,17. новембра 2017.
године доноси
ЗАКЉУЧАК
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог Одлуке о општим
правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено - пословним зградама на територији
општине Апатин.
Задужује се Одељење за стамбено - комуналну делатност, заштиту животне средине,
урбанизам, грађевинске и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Апатин да у циљу доношења што квалитетније
одлуке наведене у претходном ставу, а која
се тиче међусобних односа, права и обавеза
станара у зградама, утврђени предлог одлуке
јавно објави на огласној табли и на званичној
интернет презентацији општине Апатин како
би грађани у року од 15 дана од дана истицања,
на исти могли ставити евентуалне примедбе и
сугестије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-127/2017-III
Дана, 17. новембар 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

293.
На основу члана 44. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 – др закон и 101/2016 –

STRANA 389

- BROJ 17

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

др закон) и члана 33. тачка 6. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 10/2008 – пречишћен текст, 4/ 2014 и 12/
2016) , Председник општине Апатин, доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ
Члан 1.
Проглашава се Дан жалости 14. новембар 2017. године у општини Апатин поводом
трагичне несреће у којој су страдале Милице
Беслаћ и њена мајка Тање Беслаћ из Апатина.
Члан 2.
Дан жалости обележит ће се спуштањем заставе на пола копља на згради општине Апатин, јавних предузећа и установа којима је
оснивач општина Апатин, као и на зградама
школа које се налазе на територији општине
Апатин.
Члан 3.
На Дан жалости неће се на јавним местима одржавати програми јавног, културног и забавног карактера.
Обавезују се електронски медији са
подручја општине Апатин да своје програмске
садржаје прилагоде дану жалости.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавит ће се у „Службеном листу општине
Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-123/2017-II
Дана, 13. новембра 2017. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
277.

278.

279.

280.

281.

282.

Решењe о усвајању Предлога
текста Огласа ради отуђења
неизграђеног
грађевинског
земљишта у јавној својини
општине Апатин ради изградње,
путем јавног надметања
Решења
о
одређивању
оспособљених правних лица од
значаја за заштиту и спасавање у
општини Апатин
Решење о образовању Комисије
за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне
надлежности општине Апатин
Решење о утврђивању просечних
цена
квадратног
метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину
за 2018. годину на територији
општине Апатин
Решење о давању сагласности
да се субјекту приватизације
Грађевинском
предузећу
„
Мостоградња“ АД Београд отпишу
и конвертују потраживања
Решење о усвајању Информације о
степену усклађености планираних
и реализованих активности за
период 1. јануар-30. септембар
2017. Године

Red.
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Закључак о давању сагласности
ЈП за управљање путничким
пристаништем
и
марином
„Апатин“
Апатин
да
50%
остварене добити употреби за
финансирање инвестиције

385

Закључак о давању сагласности
ЈКП „Наш дом“ из Апатина да
50% остварене добити употреби
за финансирање инвестиције

386

Закључак о измени Закључка број
401-214/2017-III

386

Закључак о усвајању захтева за
накнаду штете Димић Милета из
Апатина

387

Закључак о усвајању захтева за
накнаду штете Купрешанин Рајка
из Апатин

388

Закључак о утврђивању предлога
Одлуке о општим правилима
кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на
територији општине Апатин

388

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ АПАТИН
293. Одлука о
жалости

проглашењу

дана

388

283-286. Решења о одобравању средстава
из текуће буџетске резерве
(Милан
Милићевић,
Петар
Мишковић, Здравко Мачкић и
„Војводинашпед“ а.д. Нови Сад) 383-385

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`: 5150
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".
"

