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155.

На основу члана 572. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („ Сл. Гласник бр. 36/11, 
99/11,83/14-др. Закон, 5/2015 и 44/2018 ) и на основу члана 73. став 1. Статута општине Апатин ( „ 
Службени лист општине Апатин“ бр.10/2008 -пречишћен текст 4/2014 и 12/2016 ), а у вези члана 21. 
став 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном 
Апатин – Апатин, УОП 5600/2016 Скупштина општине Апатин  на 24. седници одржаној дана 25. 
јула доноси:

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Даје се сагласност надлежном органу Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
Слободном зоном Апатин са седиштем у Апатину, Српских Владара бр. 29 МБ 20951931 регистровано 
код Агенције за привредне регистре да може покренути и спровести поступак брисања огранка тог 
друштва и његовог законског заступника и то:

Назив огранка: Слободна зона Апатин д.о.о Апатин – огранак Оџаци

Седиште: Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24

Шифра делатности: 8413

Законски заступник: Марко Дробац  ЈМБГ: 1409984810104

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у „ Службеном листу“ општине Апатин, 
а разлози ступања на снагу ове одлуке у року краћем од осам дана од дана објављивања су потреба да 
се у што краћем року изврши промена у регистру Агенције за привредне регистре.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-45/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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156.
На основу члана 20. став 1.тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018), члана 27. став 10, члана 
29. став 4, члана 39 а у вези са чланом 37. Закона 
о јавној својини    („Службени гласник РС“бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. 
пропис и 108/2016)  и члана 21. тачка 5. Статута 
општине Апатин (‘’Службени лист општине 
Апатин’’, број 10/2008-пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016), Скупштина општине Апатин, на 24. 
седници одржаној дана,  25. јула 2018. године, 
доноси   

Р Е Ш Е Њ Е  

I

ПРИБАВЉА СЕ откупом у јавну својину 
општине Апатин, непокретност која се нала-
зи у Ул. Српских владара бр. 2 у Апатину, упи-
сана у лист непокретности бр. 7372 к.о. Апа-
тин, а која се састоји од земљишта парцеле бр. 
2279 к.о. Апатин површине 1037 м2, на којој 
је изграђена стамбена зграда површине осно-
ве 601 м2 и помоћна зграда површине 35м2, 
те земљишта парцеле бр. 2222/1 к.о. Апатин 
површине 81 м2 на којој је изграђена помоћна 
зграда површине 56 м2 и то непосредном 
погодбом, од власника ТПД „Трговине Босо“ 
ДОО Бачка Паланка, по купопродајној цени 
од 160.000,00 еура по средњем курсу НБС-а 
на дан уплате, у 36 једнаких месечних рата, од 
којих I рата доспева дана,  01.10.2018. године, с 
тим да општина Апатин као купац сноси и све 
трошкове око овере и спровођења уговора.

       
II

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
да у име општине Апатин, са ТПД „Трговине 
Босо“ ДОО Бачка Паланка, закључи уговор о 
прибављању непокретности наведене у тачци 
I ове одлуке у јавну својину општине Апатин.

III

Oво решење објавити у ‘’Службеном листу 
општине Апатин’’.

157.

На основу члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин („Сл.лист општине Апатин“ ,број. 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) 
и члана 98. став 1. Пословника Скупштине 
општине Апатин („Службени гласник РС“ број: 
12/2008 – пречишћен текст, 12/2012 и 8/2017), 
Скупштина општине Апатин на 24. седници, 
одржаној  25.јула 2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ  ЧЛАНОВА  
БИРАЧКОГ  ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ТАЈНОГ  ГЛАСАЊА

I

У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА  изабрани су:

1. Ника Петровић, председник, 
2. Милева Бабић  , члан, 
3. Мирко Цвјетићанин  , члан

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-44/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-62/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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158.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“бр. 129/2007,83/2014 
– др закон и 101/2016 – др закон ) и члана 10. 
став 2. Одлуке о Председнику општине Апатин 
и Општинском већу општине Апатин, (" 
Службени лист општине Апатин" број 11/2008)
на предлог Председника општине Апатин. 
Скупштина општине Апатин на 24. седници 
одржаној дана 25. јула2018. године доноси 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ

ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

I

РАЗРЕШАВА СЕ Атила Рижањи  из 
Свилојева, дужности члана Општинског већа 
општине Апатин  са 25. јулом 2018.године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

159.

На основу члана 32.став 1.тачка 12.и члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014- 
др закон и 101/2016 – др закон ), члана 34. став 
1. Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“, број 10/2008 – пречишћен 
текст ,4/2014 и 12/2016) Скупштина општине 
Апатин на 24. седници одржаној дана 25. јула 
2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН

I

Роберт Хам из Апатина,  именује се  у 
Општинско веће општине Апатин, почев од 
25. јула 2018. године до истека мандата чланова 
Општинског већа општине Апатин.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

160.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007, 83/2014 –др. закон и 101/2016 – др. 
закон),  члана 99. став 13. Закона о планирању 
и изградњи (‘’Службени гласник РС, број 
72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, IУз 
број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука 
УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС 
РС, број IУз-295/2009, 98/2013-Одлука УС РС, 
број IУз-68/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 7. 
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 
лист општине Апатин“ број 6/2017) и члана 
21. став 1. тачка 5. Статута општине Апатин 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ број 
10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) 
а по захтеву Штрангарић Ивице из Апатина, 
Скупштина општине Апатин, на 24. седници 
одржаној дана, 25. јула 2018. године, доноси   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-60/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-61/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине 
Апатин неизграђено грађевинско земљиште 
које се налази у урбанистичком блоку бр. 68 
у Апатину, уписано у лист непокретности 844 
к.о. Апатин, катастарска парцела бр. 2715/2 к.о. 
Апатин, њива II класе, површине 120 м2 и пре-
носи у својину Штрангарић Ивице из Апати-
на, Ул. Милоша Обилића бр. 47, путем јавне 
лицитације за износ од 145.000,00 динара. 

  
II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Штрангарић Ивица из 
Апатина да у року од 15 дана од дана добијања 
овог решења, уплати купопродајну цену, на ра-
чун буџета општине Апатин.             

Депозит уплаћен на депозитни рачун у по-
ступку јавног надметања предствља део цене 
отуђења и по доношењу решења о отуђењу 
се преноси на одговарајући рачун буџета оп-
штине. 

Уколико у року од 15 дана од дана 
достављања решења Купац не уплати понуђени 
највећи новчани износ којим је остварио пра-
во за куповину земљишта или  уколико у року 
од 30 дана не закључи уговор о куповини пред-
метног грађевинског земљишта, губи пра-
во на поврaћај уплаћеног депозита висини од 
72.000,00 динара. 

III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Штрангарић Ивица из 
Апатина да у року од 30 (тридесет) дана од дана 
достављања овог решења, са oпштином Апатин 
закључи уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта за предметну парцелу којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе.

IV
                                     
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу 

општине Апатин’’.

161.

На основу члана 21. тачка 9. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016), а у вези са чланом 125. Став 3. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС“ 
бр.24/2011), Скупштина општине Апатин  на 
24. седници одржаној 25. јула 2018. донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН

I

Николина Сучевић, дипл.социјални 
радник из Апатина, разрешава се дужности  вд 
директора Центра за социјални рад Апатин,са           
25. јулом 2018.године, због истека мандата.

II

Решење објавити у  „Службеном листу 
општине Апатин“ .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-44/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36-44/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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162.

На основу члана 124. Став 3. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС“ 
бр.24/2011), члана 21. тачка 9. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“бр. 
10/2008 – пречишћен текст  4/2014 и 12/2016 )
и члана 10. став 1. Одлуке о оснивању Центра 
за социјални рад Апатин („Службени лист 
општине Апатин“бр.1/2003) Скупштина 
општине Апатин  на 24. седници одржаној 25. 
јула 2018. донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН

I

Николина Сучевић, дипл.социјални 
радник из Апатина, ИМЕНУЈЕ СЕ за  директора 
Центра за социјални рад  Апатин, почев од 
25. јула 2018.године, на мандатни период од 
четири године. 

II

Решење објавити у  „Службеном листу 
општине Апатин“ .

163.

На основу члана 14. став 1., 3.и 4. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник 
РС“бр. 129/2007 и 54/2011)и члана 30. став 3. 
Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“бр. 10/2008 – пречишћен 
текст ,4/2014 и 12/2016), Скупштина општина 
Апатин на 24. седници одржаној  25. јула 2018. 
године доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О 
ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ АПАТИН

I

У Решењу о именовању  Општинске избор-
не комисије Апатин („Службени лист општи-
не Апатин“бр. 13/2016,2/2017 ,8/2017и 14/2017)
врше се следеће измене:

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ

Испред одборничке групе „Александар  
Вучић -  Србија побеђује  “

1. Недељко Вученовић, дипл.правник, 
председник,због поднете оставке

СЕКРЕТАР

- Ника Петровић, мастер правник , због 
поднете оставке 

- 
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА

- Маргарета Ковачевић, дипл. правник, 
због поднете оставке

са 25. јулом 2018.године 

ИМЕНУЈУ СЕ 

Испред одборничке групе „Александар  
Вучић -  Србија побеђује  “

1. Игор Грубић, дипл.правник, 
председник

СЕКРЕТАР

- Марко Ђумић, дипл. правник 

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА

-  Радојка Рајачић, дипл.правник 
почев од 25. јула 2018.године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против овог Решења допуштена је жалба 
Управном суду у року од 24 часа од доношења 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36-44/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

164.

На основу члана 35. став 1.  Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 др. закон и 41/09, 
112/2015 и 80/2017), члана 73. став 1. Статута 
Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“, број: 10/2008 – пречишћен 
текст, 4/2014 и 12/2016) и члана 4. став 1. Одлуке 
о спровођењу комасације у Катасатрској 
општини Сонта, Скупштина општине Апатин 
(Сл.лист општине Апатин бр. 14/2017 и 
15/2017), на својој 24.  седници одржаној дана 
25. јула 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за 

спровођење комасације у Катастарској
општини Сонта

Члан 1.

У Комисију за спровођење комасације у 
КО Сонта именују се :

1. мр Владимир Симин, дипл.прав. 
- председник, 

2. Жељко Киш, дипл. инж. пољ. - члан
3. Слађана Касаповић Рајић, дипл.инж 

шумарства - члан
4. Милан Кончаловић, мастер  инж. 

геодезије. - члан
5. Арсић Јелка, представник учесника 

комасације - члан   
- Вања Стојаковић- заменик члана   

представника учесника комасације               
6. Воденичар Иван, представник 

учесника комасације – члан 
- Јелена Поповић- заменик члана   

представника учесника комасације               
7. Декан Весна, представник учесника 

комасације - члан 
- Слободан Шегрт- заменик члана   

представника учесника комасације               
  

Члан 2.

Стручне и административне послове 
Комисије обављаће секретар Комисије, а за 
секретара Комисије именује се Биљана Десница 
дипл. правник запослена у Општинској управи 
општине Апатин.

За обављање Техничких послова за 
потребе Комисије именује се Дамир Шкрбић, 
дипл. менаџер запослен у Општинској управи 
општине Апатин. 

Члан 3.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења 
је да у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту и начелима комасација спроведе 
поступак комасације у катастарској општини 
Сонта.

Члан 4.

Комисија образује поткомисију за 
комасациону процену земљишта, поткомисију 
за процену вредности дугогодишњих засада 
и објеката, као и друга стручна тела за 
предузимање појединих радњи у поступку 
комасације.

Члан 5.

Финансијско пословање Комисије водиће 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин, а налогодавац за 
употребу и исплату средстава за спровођење 
поступка комасације је Председник Комисије. 

Члан 6.

Трошкови рада Комисије, поткомисија и 
других стручних тела и појединаца који врше 
одређене послове у поступку комасације и 
премера иду на терет трошкова комасационог 
поступка.

Накнада за рад председника и чланова 
Комисије и других лица ангажованих на 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-54/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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пословима комасације уређује се посебним 
Правилником о накнадама за рад који доноси 
Општинско веће општине Апатин.

Члан 7.

Од дана објављивања одлуке о спровођењу 
комасације не може да се врши изградња 
објеката и подизање вишегодишњих засада и 
усева на комасационом подручју.

Члан 8.

Мандат чланова комисије траје до 
завршетка комасације у КО Сонта.

Члан 9.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
Општине Апатин“.

165.

На основу члана 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (²Сл. гласник 
Републике Србије², број 62/06, 65/08, 41/09 и 
112/2015), члана 20 став 1 тачка 20 Закона о 
локалној самоуправи (²Сл. гласник Републике 
Србије², број 129/07, 83/2014 – др. закон и 
101/2016 – др. закон), члана 11. тачка 20. и 
члана 73. став 1 Статута општине Апатин 
(²Службени  лист општине Апатин², број 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) 
а по добијеној сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије број: 320-11-4098/2018-14 од 
13.6.2018. године, Скупштина општине Апатин 
на својој 24. седници одржаној дана 25. jула 
2018. године,  донела је

ЗАКЉУЧАК

1.УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Апатин за 2018. годину, у 
тексту на који је Сагласност дало Министарство 
пољопривреде , шумарства и водопривреде 
Републике Србије број: 320-11-4098/2018-14 од 
13.06.2018.године.

Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Апатин за 2018. годину објавити у 
„Службеном листу општине Апатин“ и на 
званичној интернет презентацији општине 
Апатин.

2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник 
општине Апатин за спровођење Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Апатин 
за 2018. Годину, а све у складу са чланом 64. 
Закона о пољопривредном земљишту.

166.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 15/2016 ), члана 32. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 
83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон), члана 
21. став 1. тачка 8. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), 
члана 24. став 3. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 13/2016), Скупштина општине Апатин на 
24. седници одржаној дана 25. јула 2018. године, 
доноси 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-59/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-13/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на Другу 
измену Годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 
2018. годину.

II

 Овај закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

167.

На основу члана 73. става 2. Статута 
општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ 
бр.10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), 
Општинско веће општине Апатин на 41. 
седници одржаној дана 13.јула 2018. г. донело је 

О Д Л У К У

1. Општина Апатин приступа реализацији 
пројекта реконструкције водовода Свилојево 
– Пригревица у општини Апатин,  у складу 
са условима II Kонкурса за доделу средстава 
за суфинансирање изградње, санације и 
реконструкције водних објеката у јавној 
својини и објеката фекалне канализације за 
2018. годину који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство.

2. Одобрава се учешће сопствених 
средстава Општине Апатин за реализацију 
пројекта из претходне тачке у износу од 
7.723.570,23 динара што представља 30,00 % 

од укупног износа вредности пројекта без ПДВ 
од 25.745.234,10 динара.

3. Средстава за сопствено учешће у изно-
су из тачке 2. ове Одлуке биће предвиђена  из-
менама Одлуке о буџету Општине Апатин за 
2018. годину. 

Покреће се поступак измене Одлуке о 
буџету општине Апатин за 2018. годину и иста 
ће бити достављена најкасније у року од 15 
дана од дана потписивања уговора.

168.

На основу  члана 56. Законa о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 
и 145/2014 ), члана 13. став 1. Правилника о 
поступку спровођења  обједињене процедуре  
(„Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 i 
120/2017), члана 35. тачка 8. Статута општине 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр.10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016) 
и члана 9. тачка 8. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општине 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 11/2008), по приговору ЈП Дирекције за 
изградњу Апатин, Општинско веће општине 
Апатин на 41. седници одржаној дана 13. јула 
2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Усваја се приговор ЈП Дирекције за 
изградњу Апатин који се односи на издавање 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 023-13/2018-I
Дана, 25. јул 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:011-50/2018-III
Дана, 13. јула 2018 године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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локацијских услова за изградњу  фекалне 
канализационе црпне станице (КЦС) и 
потисног цевовода у Блоку 112 у Апатину на  
деловима катастарких парцела бр. : 2172/1, 
2154/1, 2204 и 5003, све  КО Апатин (категоријa 
објекта „Г“ и класификационe ознакe: 222311 и  
222312).

II

Усваја се текст локацијских услова бр. 
ROP-APA-12915 -GR-3/2016,     ROP-APA-12915 
-LOCH-2/2016 од 13.07.2018 године којим се 
Општини Апатин одобрава извођење радова 
на изградњи  фекалне канализационе црпне 
станице (КЦС) и потисног цевовода у Блоку 
112 у Апатину на  деловима КП : 2172/1, 2154/1, 
2204 и 5003, све  КО Апатин  у складу са Идејним 
решењем бр.132/2016 из 2016 године урађеним 
од стране д.о.о.„Новог Хидропројект“-а 
из Новог Београда, ул. Нехруова бр.82/2, и 
одговорног пројектанта Радојке Вукадиновић 
која поседује лиценцу бр. 313 0597 03.

III

Налаже се надлежном органу општинске 
управе да у складу са пројектно-техничком 
документацијом израђеном у јулу месецу 2018 
године од стране д.о.о.„Нови Хидропројект“-а 
из Новог Београда, ул. Нехруова бр.82/2, изда 
одобрење за грађење фекалне канализационе 
црпне станице (КЦС) и потисног цевовода у 
Блоку 112 у Апатину на  деловима катастарских 
парцела бр. : 2172/1, 2154/1, 2204 и 5003, све  КО 
Апатин 

Изградња предметног објекта мора се 
извести на начин да се у потпуности испоштују 
мере заштите животне средине.

    
IV

Ово решење објавити у ‘’Службеном листу 
општине Апатин’’.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
АПАТИН из Апатина, ул. Српских владара 
29, поводом захтева Јавног Предузећа 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ АПАТИН 
из Апатина, ул. С. владара 29, за издавање 
локацијских услова у поступку обједињене 
процедуре, на основу члана 8ђ, 53а -57. Закoна 
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 113/2015, 96/2016 i 120/2017), Уредбе o 
локацијским условима („Службени гласник 
РС“, бр. 35/2015 и 114/15), у складу са Планом 
генералне регулације Апатина (Службени лист 
Општине Апатин, бр. 2/2016) и чланом 11. 
Одлуке о општинској управи општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 
12/2008 - пречишћен текст,12/2016, 18/2016 и 
1/2018), издаје следеће:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ 

СТАНИЦЕ (КЦС)  И ПОТИСНОГ 
ЦЕВОВОДА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ

(категорија објекта „Г“ и класификационих 
ознака: 222311, 222312)  

И ТО ЗА:

1) ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ:

- БРОЈ ........................................................
.  2172/1 (део), 2154/1 (део), 2204 (део) , 5003 
(део)

- КАТАСТАРСКА ОПШТИНА .................
.........................................................................Апатин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:ROP-APA-12915-GR-3/2016
Интерни број: 011-51/2018-III
Дана, 13. јула 2018 године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКA УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
СЛУЖБА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ
Број:ROP-APA-12915-GR-3/2016
         ROP-APA-12915-LOCH-2/2016
Дана, 13. јула 2018 године
А П А Т И Н
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2) ОБЈЕКАТ ЗА ЧИЈЕ ГРАЂЕЊЕ СЕ 
ТРАЖЕ УСЛОВИ:

- НАМЕНА ОБЈЕКТА:.................................. 
СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА – 
ЈАВНА И КАНАЛИЗАЦИОНИ КОЛЕКТОРИ

- КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ...........................
....................................................................................Г

- КЛАСА ОБЈЕКТА ......................................
..........................................................222311, 222312

3) ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ 
КОГА СЕ ИЗДАЈЕ:

- План генералне регулације насеља 
Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 2/2016 
– у даљем тексту ПГР ).

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ:
- Планом генералне регулације су 

дефинисане регулационе линије улица и 
јавних површина. Регулационе линије су 
дефинисане постојећим и новоодређеним 
међним тачкама. 

- Списак координата новоодређених 
међних тачака, дат је табеларно у текстуалном 
делу планског документа под тачком 3.1.) 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, као и 
у графичком прилогу бр. 2.5.) Саобраћај, 
Регулација, Нивелација и прилог бр. 2.5.1.) 
Регулациони план са аналитичко геодетским 
елементима за обележавање (Р=1:2500).

НИВЕЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ:
- У насељу Апатин се задржавају 

постојеће коте нивелете осовина саобраћајница 
као и нагиби нивелете осовина саобраћајница.

- За израду генералног нивелационог 
приказа коришћена је следећа документација: 
дигитални катастарски планови у размери 
Р=1:1000 и 1:2500 и основна државна карта 
Р=1:5000. Од добијених подлога формирана је 
урбанистичко – геодетска подлога у размери 
Р=1:5000, која је послужила као основа за 
нивелационо решење.
- Генералним нивелационим решењем 
приказани су следећи елементи:
- Коте прелома нивелете осовина саобраћајница;
- Интерполоване коте нивелете осовина 
саобраћајница;
- Нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,0 
– 2,24%)
- За израду детаљне урбанистичке и пројектне 
документације, подужни нагиб саобраћајница 
дефинитивно утврдити након геомеханичких 

испитивања земљишта и геодтеског снимања 
терена.
- Код израде и реализације пројекта обавезно 
је преношење висина са постојеће државне 
нивелманске мреже.

4) ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ 
ОБЈЕКТУ И РАДОВИМА:

- У складу са Идејним решењем за 
изградњу канализационе црпне станице и 
потисног цевовода у блоку 112 у Апатину, на 
деловима к.п. 2172/1, 2154/1, 2204 и 5003 к.о. 
Апатин, којег је за потребе инвеститора Јавног 
Предузећа „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ 
АПАТИН из Апатина, ул. С. владара 29, 
израдио пројектант: Нови хидропројекат 
д.о.о., ул. Нехруова 82/2, Нови Београд (главни 
пројектант: Радојка Вукадиновић, дипл.инж.
грађ. са лиценцом бр. 313 0597 03), број. тех. 
документације 132/2016 од 2016. године, дају се 
следећи подаци: 

- ВРСТА РАДОВА ........................................
............................................................  ИЗГРАДЊА

- НАМЕНА ОБЈЕКТА:
- СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИОНА 

МРЕЖА – ЈАВНА  ( ПОТИСНИ ЦЕВОВОД )
- КАНАЛИЗАЦИОНИ КОЛЕКТОРИ 

( ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА ЦРПНА 
СТАНИЦА )

- КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА  ..........................
.................................................................................    Г

- КЛАСА ОБЈЕКТА .................................
....................................................................222311, 
222312 
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- ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА ФЕКАЛНЕ КЦС (АРМИРАНО-БЕТОНСКА):

Спољни пречник КЦС Ø300 cm

Дубина 5.75m
Спољне димензије шахта
на потису 2,0 m X 2,0 m X 2,1m

 
- ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА ГРАВИТАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПВЦ):

Укупна дужина 46,0 m

Пречник Ø300mm
 
- ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА ПОТИСНИ ЦЕВОВОД (ПЕ)

Укупна дужина 262,2 m

Пречник Ø110 mm
 
- У Блоку 112 у Апатину неопхоно је изместити постојећу фекалну канализацију Ø 200 мм 

(која има проблематичан рад због успора у течењу) из дворишта некретнине чији су носиоци права 
коришћења физичка лица,  на јавну површину тј. на земљиште у јавној својини општине. Да би се 
исто постигло неопходно је изградити фекалну канализациону црпну станицу – КЦС и потисни 
цевовод којим ће се фекалне воде упутити у другом правцу, у постојећу фекалну канализацију у 
улици Николе Тесле. 

- Локација КЦС у налази се у зеленој површини испред стамбеног објекта С – 6 запад.
- КЦС је кружног облика, армирано бетонска, унутрашњег пречника 250 цм са две потопљене 

пумпе: радном и резервном.
Локација КЦС ће се избетонирати и оградити типском монтажном оградом.

- ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПУМПИ:
o Капацитетt: 8.5 l/s
o Напор: 8 m
o Бр. обртаја: max 1500min-1
o Снага погонског мотора: max 3.1 kW
o Тип радног кола: центрифугално за слободан пролаз отпада величине ≥ 60mm

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

ПРИКЉУЧАК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ:
- За потребе рада пумпи у КЦС неопходан је прикључак на електро мрежу.
- На фекалној КЦС у Блоку 112 од енергетских потрошача предвиђене су две пумпе од по 4 

KW и општи потрошачи: стубно осветљење , утичница у орману , вентилаторе за хлађење ормана, 
антикондензациони грејач, тако да се укупна ангажована снага процењује на 10 KW.  На локацији 
КЦС је предвиђена и једана стубна светиљка.

- Напајање енергетско управљачког ормана извести у свему према условима надлежне 
електродистрибуције.

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ САОБРАЋАЈНИЦУ:
- За потребе изградње КЦС неопходно је обезбедити прикључак на јавну саобраћајницу 

(приступни пут) за потребе одржавања и сервисирања предметног постројења, водећи рачуна 
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о постојећим исталацијама (укрштања и 
паралелна вођења) уз прибављање неопходних 
одобрења и сагласности у законски прописаној 
процедури. 

- ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ 
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ:

- За превезивање постојеће канализације 
на КЦС , од постојећег шахта Šp1 до 
пројектоване КЦС предвиђена је гравитациона 
канализација ДН 315 мм у дужини од цца 40 м. 
Остаје у употреби део постојеће канализације.

- Деоница постојеће канализације од 
шахта Šp2 до улива у улици Бранка Радичевића 
се ставља ван функције тако што ће се 
заблиндирати одводни цевовод у шахту Šp2.

- Постојећу канализацију на тој деоници 
није потребно уклањати јер не представља 
опасност нити сметњу.

- Траса потисног цевовода након излаза 
из шахта скреће постојећих објеката под 
углом од 45 степени, враћа се у правац и иде 
углавном праволинијски све до скретања због 
затим пресеца асфалтни пут , иде кроз зелену 
површину пратећи постојећу стазу и излива 
са у пројектовани канализациони шахт на 
стационажи 0 + 262,2 м . Шахт је цевоводом ДН 
315 мм прикључен на постојећу канализацију 
ДН 315 мм у улици Николе Тесле.

- Гравитациона канализација предвиђена 
је од ПВЦ цеви ДН 315 мм а потисни цевовод 
од полиетиленског цевовода ПЕ ДН 110 мм за 
притисак од 6 бара.

- Неопходно је прибавити сагласност 
на планиране радове од стране надлежног 
комуналног предзећа.

- Прикључење на фекалну канализацију 
врши искључиво надлежно ЈКП.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, која важе 
за све зоне и целине у обухвату Плана:

- конструкцију објеката прилагодити 
осцилацијама изазваним земљотресом јачине 
7º MCS скале;

- спроводити мере и услове заштите 
природних и радом створених вредности 
животне средине у складу са Законом о 
заштити животне средине;

- уколико се пре или у току извођења 
грађевинских и других радова на простору 
обухваћеном овим Планом наиђе на 
археолошко налазиште или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, 
без одлагања, прекине радове и о томе обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе 

у Новом Саду и да предузме мере да се налази 
не униште или оштете и да се сачувају на месту 
и у положају у коме су откривени;

- такође, за све радове на објектима и 
локалитетима који подлежу мерама заштите на 
основу Закона о културним добрима обавеза је 
инвеститора да прибави услове и сагласност 
надлежног Завода за заштиту споменика 
културе;

- уколико се у току радова наиђе 
на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минеролошко-
петрографског порекла (за које се претпостави 
да има својство природног споменика), 
извођач радова је дужан да о томе обавести 
Покрајински завод за заштиту природе и да 
предузме све мере како се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица;

- при пројектовању и грађењу обавезно 
се придржавати одредби Закона о заштити од 
пожара;

- јавне површине и објекти јавне намене 
и за јавно коришћење морају се пројектовати 
и градити тако да особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама омогуће несметан 
приступ и кретање, у складу са Правилником 
о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама («Службени гласник РС», бр. 22/15);

- изградњу објеката вршити у складу 
са условима надлежног одсека за ванредне 
ситуације, одговарајућом општинском 
одлуком и важећим техничким нормативима 
за склоништа;

- пројектовање јавних саобраћајних и 
пешачких површина неопходно је вршити у 
складу са важећим законским и подзаконским 
актима, нормативима и стандардима из ове 
области;

- за потребе парцелације и 
препарцелације израђује се пројекат 
парцелације и препарцелације.
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УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, дати Планом:

- Услови за уређење и изградњу саобраћајних и зелених површина, као и линијских 
инфраструктурних објеката дати су Планом генералне регулације, у поглављу I тачка 5.) 
КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ. 

- Ближи услови за уређење и изградњу прописани су Законима и Правилницима који дату 
област регулишу, као и условима надлежних имаоца јавних овлашћења.

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА:

- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело насеље и обезбедити прикључке за сва 

домаћинства и индустрију;
- Трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила то јест саобраћајнице;
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ФИ 200 mm;
- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим 

прописима и стандардима;
- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење потрошача 

са минималним нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45º минималном каскадом у 
ревизионом шахту. Минимална дубина укопавања цеви не сме бити мања од 1,0 m од нивелете;

- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој површини 
са прилазом за сервисно возило;

- прикупљене отпадне воде, црпном станицом и системом канализације усмерити ка 
постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и пречистити до степена који пропише 
надлежно водопривредно предузеће;

- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 
санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у насељску 
канализациону мрежу;

- Трасу мреже канализације отпадних вода (фекалне канализације) полагати између две 
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране 
улице или обострано зависно од ширине уличног фронта);

- Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да задовољи 
прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре; 

- минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није 
могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката;

- није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње;
- минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност 

објеката;
- минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од горње ивице цеви, 

(уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног 
на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода;

- водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању 
мин. 2 DN;

- на проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине 
пута за мин. 1,0 m са сваке стране;

- на траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању 
од 160-200 DN, а макс. 45,0 m;

- приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа за 
пројектовање, извођење и одржавање мреже;

- по завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско 
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снимање изграђене мреже, а добијене податке 
унети у катастарске планове подземних 
инсталација;

- све асфалтиране и зелене површине 
вратити у првобитно стање након завршених 
радова;

- израдити главне пројекте за 
реконструкцију постојеће и изградњу нове 
мреже;

- пројектовање и изградњу објеката 
вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а на 
пројекте наведених хидротехничких објеката 
прибавити сагласност истог предузећа.

- по завршеним радовима на монтажи 
и испитивању мреже треба извршити 
катастарско снимање изграђене мреже, а 
добијене податке унети у катастарске планове 
подземних инсталација;

- све асфалтиране и зелене површине 
вратити у првобитно стање након завршених 
радова;

- израдити главне пројекте за реконст. 
постојеће и изградњу нове водоводне мреже;

- пројектовање и изградњу објеката 
вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а 
на пројекте наведених хидротехничких 
објеката прибавити САГЛАСНОСТ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА;

5) УСЛОВИ УКРШТАЊА И 
ПАРАЛЕЛНОГ ВОЂЕЊА СА ДРУГИМ 
ОБЈЕКТИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ:

У складу са одредбом члана 8. став 9. и 
члана 24. став 1. Уредбе о локацијским усло-
вима, трасе прикључног НН вода, канали-
зационих цевовода канализационе црпне 
станице и потисног цевовода и прикљчка на 
саобраћајницу, морају бити усклађене са усло-
вима за пројектовање и паралелно вођење 
и укрштање од ималаца јавних овлашћења 
који су управљачи водова и објеката на тра-
си предметног објекта, као и ималаца јавних 
овлашћења, надлежних за издавање посебних 
услова за пројектовање (услови комуналног 
предузећа, електродистрибуције и сл.).

6) ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ:

1.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ:

За објекте за које се процењује да могу имати 

негативне утицаје на животну средину у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 114/08), односно са Законом 
о заштити животне средине, Законом о 
процени утицаја на животну средину, као и 
Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 69/05), неопходно је прибавити 
Одлуку надлежног органа о потреби израде 
студије или ослобађању те обавезе. 

 
Уређене јавне зелене површине: Задржавају 

се постојеће јавне зелене површине у насељима. 
Планирати озелењавање декоративним 
врстама и опремање урбаним мобилијаром. 

6.2.ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Са аспекта археологије не предлажу се 
посебни услови или ограничења у погледу 
уређења простора обухваћеног предметним 
Планом, обзиром да на локацији није 
констатовано постојање археолошког 
локалитета. Ако се у току извођења радова 
наиђе на археолошка налазишта, или на 
археолошке предмете, извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања, прекине радове 
и обавести надлежни Завод за заштиту 
споменика културе како би се предузале мере 
да се налаз не уништи и не оштети, тј. да се 
сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

1.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА:

Посебне мере за спречавање и ограничавање 
негативних утицаја на становништво дате су 
у законским и подзаконским актима, који се 
односе на здравље и безбедност и заштиту 
на раду. При изградњи инфраструктурних 
објеката обавезно је водити рачуна о 
поштовању прописа о техничким нормативима 
и стандардима, мерама и условима које 
надлежни органи издају при постављању и 
извођењу, односно изградњи објеката, као и 
неопходним међусобним растојањима.
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Изградња свих видова инфраструктуре 
предвиђена Планом, имаће позитивног утицаја 
на обезбеђење функционалности садржаја.

Мере заштите од пожара обухватају 
урбанистичке и грађевинско-техничке 
мере заштите. Урбанистичке мере заштите 
се односе на планирање простора кроз 
урбанистичке показатеље (намена површина, 
индекс заузетости, индекс изграђености) 
и правила грађења (регулациона линија, 
грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 
објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке 
мере заштите се односе на стриктну 
примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења.

7)   НАПОМЕНЕ:
Идејно решење је саставни део локацијских 

услова само у погледу битних елемената на 
основу којих су локацијски услови утврђени, 
док су остали детаљи необавезујући у даљој 
разради техничке документације.

Услови надлежних имаоца јавних 
овлашћења саставни су део ових локацијских 
услова. 

Пројектовање и изградњу предметних 
објеката вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, 
а на пројекте хидротехничких објеката, у складу 
са одредбама планског документа прибавити 
САГЛАСНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА.

Рок важења локацијских услова је 12 
месеци од дана издавања или до истека важења 
грађевинске дозволе издате у складу са овим 
условима, за кат. парцелу за коју је поднет 
захтев.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.
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IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu, 
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: 
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za 
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin. 

Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 150 
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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