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237.

На основу члана 7. став 1. и став 3. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018), члана 
20. тачка 3. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС)  и члана 11. тачка 12. и члана 73. 
став 1. Статута Општине Апатин („Службени лист Општине Апатин“, број 10/2008-пречишћен текст, 
04/2014 и 12/2016), Скупштина Општине Апатин на 27. седници одржаној дана  09. новембра 2018. 
године, доноси:

ОДЛУКУ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се утврђују некатегорисани путеви, уређује се и обезбеђује коришћење, 
управљање, заштита, одржавање, изградња, реконструкција, финансирање, као и послови надзора 
над некатегорисаним путевима на територији општине Апатин (у даљем тексту: Општине).

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следећа значења:

1.   НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ – јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних 
корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем, која је уписана у катастар 
непокретности као некатегорисани пут;

2.   ПРИЛАЗНИ ПУТ – јесте саобраћајна површина преко које се омогућава власнику, односно 
непосредном држаоцу непокретности која се налази поред некатегорисаног пута прилаз на тај пут;

3.  ПРИКЉУЧАК  –  јесте  саобраћајна површина којом се повезује прилазни пут са 
некатегорисаним путем, односно некатегорисани пут са јавним путем;

4.     РАСКРСНИЦА – јесте површина на којој се укрштају или спајају путеви;
5.     СУСЕД – јесте власник, односно непосредни држалац земљишта и објеката, односно уређаја 

на земљишту, које има најмање једну заједничку границу са некатегорисаним путем; 
6.    ОДРЖАВАЊЕ ПУТА – јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаног пута у стању које је било у тренутку 
изградње, односно реконструкције;

7.     ЗАШТИТА ПУТА – јесте забрана или ограничавање интервенција на некатегорисаном путу, 
заштитном појасу и појасу контролисане изградње, прописаних Законом о јавним путевима ( у 
даљем тексту: Закон) и овом одлуком; 

8.     ЗЕМЉИШНИ  ПОЈАС  –   јесте континуална површина са обе стране усека и насипа, ширине 
најмање један метар, мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила некатегорисаног 
пута;

9.    ЗАШТИТНИ ПОЈАС – јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и 
служи за заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;

10. ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ – служе за сакупљање, одвођење, 
односно преусмеравање површинских, прибрежних и подземних вода ради заштите пута, односно 
суседа пута од штетног дејства вода са пута;

11. БАНКИНА – јесте елеменат некатегорисаног пута у насипу који обезбеђује бочну стабилност 



STRANA 315 - BROJ 17 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 09. NOVEMBAR 2018. GODINE

коловозне конструкције и служи за постављање 
сигнализације и опреме пута; 

12. РИГОЛА   –   јесте   елеменат 
некатегорисаног пута у усеку за прихватање 
и контролисано вођење површинских вода 
који обезбеђује стабилност коловозне 
конструкције;

13. БЕРМА – јесте простор између риголе 
и косине усека и служи за заштиту риголе 
од еродираног материјала, постављање 
саобраћајне сигнализације и опреме пута, као 
и за обезбеђење прегледности пута; 

14. ПУТНИ  ОБЈЕКТИ  –  су  мостови, 
надвожњаци, подвожњаци,вијадукти, 
аквадукти, пропусти, тунели, галерије, 
потпорни и обложни зидови и сл

15. КОНТРОЛНА ЛИСТА – јесте документ 
који садржи списак приоритетних питања 
провере и других радњи за које је инспекција 
овлашћена, одређених према тежини могућих 
штетних последица у одређеној области 
сагласно правилима о процени ризика, предмет 
и обим провере;

16. НАДЗИРАНИ  СУБЈЕКАТ  –  јесте 
правно лице, предузетник и физичко 
лице, организациони облик преко кога 
физичко или правно лице обавља делатност 
или врши активност за кога не постоји 
обавеза регистрације, као и субјект са 
јавним овлашћењима у складу са Законом 
о инспекцијском надзору, чије пословање и 
поступање се надзире;

Члан 3

Некатегорисани путеви, у смислу ове 
одлуке су:

1. атарски путеви; 
2. сеоски путеви; 
3. шумски путеви; 
4. пољски путеви; 
5. путеви на насипима за одбрану од 

поплава и друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак 

до сеоских домаћинстава, за приступ до 
шумских и пољопривредних парцела, до 
насипа за одбрану од поплава, и друго.

Некатегорисани путеви заједно са јавним 
путевима (државни, општински и улице), 
чине мрежу путева.

Члан 4

Некатегорисани путеви са савременим 
коловозом на територији Општине Апатин су:
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Редни бр. Назив пута Рута пута Дужина
(m) Напомена

1 НП-1 Мотел-Вагони 6.770,00 асфалтни коловоз
2 НП-2 Вагони-Устава на ДТД-у 6.200,00 асфалтни коловоз

3 НП-3 Бања Јунаковић-
кружни ток 630,00 асфалтни коловоз

4 НП-4
Пут по насипу-

Војводинашуме-пумпа код 
Мирића

2.200,00 бетонски коловоз

5 НП-5 Пут по насипу- Месарске 
ливаде-Рундел 5.300,00 асфалтни коловоз

6 НП-6
Пут по насипу-Кошаре-

Државни пут IIA 
реда број 107

3.100,00 асфалтни коловоз

7 НП-7
Пут за депонију 

смећа,Пољска-депонија 
смећа

2.500,00 асфалтни коловоз

8 НП-8 Апатин-Рибарево 10.300,00 асфалтни коловоз
9 НП-9 IX табла-Рибарево 7.800,00 асфалтни коловоз

10  НП-10 Храстови-Месарске ливаде 5.000,00 асфалтни коловоз
11  НП-11 Сонта-Кудељара 3.806,00 асфалтни коловоз

12  НП-12 Државни пут IIA реда број 
107-Товилиште 1.900,00 асфалтни коловоз

13 НП13-
Л-410

Мотел на каналу ДТД у 
Пригревици 4.500,00 коловоз од ситне камене 

коцке

Члан 5.

Главни некатегорисани-атарски путеви на територији Општине Апатин су:

Редни 
број

Назив 
атарског 

пута
КО Број кат. 

парцеле

Повр-
шина 
(m2)

Напомена

1 АП1 Апатин 10209 10228 кривина код Девете табле
2 АП2 Апатин 10205/2 14636 наставак Сонћанске улице
3 АП3 Апатин 6348 2245 Пионир

4 АП4 Апатин 5590 2249 бензинска пумпа према Сомбору

5 АП5 Апатин 10171 13747 попреко на предходну
6 АП6 Апатин 10196 5580 трафо станица

7 АП7 Свилојево 1037 13818 Калварија и Жељезничка према 
Циганхату

8 АП8 Свилојево 1873 250892 Чадаља (поред рибњака према 
Мостонги)

9 АП9 Свилојево 1861 2082 Војвођанска улица
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10 АП9 Свилојево 1869 1421 Војвођанска улица
11 АП10 Свилојево 1799/2 17768 Чадаља (пут према Пригревици)
12 АП10 Свилојево 1798 19961 пут после пруге
13 АП10 Свилојево 1799/3 935 пут после пруге

14 АП12 Сонта 8356 59971 Војвођанска улица према Крушковцу

15 АП13 Сонта 9505/1 15786 од сметлишта - ливадски пут
16 АП14 Сонта 8330 5460 Јарош
17 АП15 Сонта 9512 1241 код Кудељаре
18 АП15 Сонта 9519 6639 код Кудељаре
19 АП16 Пригревица 2422 1316 улаз са десне стрене
20 АП17 Пригревица 4453 6014 излаз са леве стране
21 АП18 Пригревица 5134 10786 излаз са десне стране
22 АП19 Пригревица 5010 33542 Војни пут
23 АП20 Пригревица 4916 3874 преко моста са десне стране
24 АП21 Купусина 5528/3 3410 улаз из Сомбора са десне стране
25 АП22 Купусина 5529/3 2913 улаз из Сомбора са десне стране
26 АП23 Купусина 5509/1 10197 улаз из Апатина са леве стране

     27 АП24 Купусина 2265/1 45915 насип Западна Бачка

28 АП25 Купусина 5540/17 2676 бент Купусинска чарда са леве стране

29 АП26 Купусина 5540/3 2802 Ловачки дом са леве стране 

30 АП27 Купусина 6610 8143 иза Ловачког дома са леве стране

Члан 6.

Некатегорисани пут, у смислу ове одлуке, обухвата:

1. труп пута (доњи и горњи строј пута)

-доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и 
заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.); 

-горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни застор, банкине, риголе, берме); 

2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара ; 

3. земљишни појас са обе стране пута потребан за несметано одржавање пута ширине од најмање 
једног метра, од линије која спаја крајње тачке попречног профила пута; 

4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и служи за 
заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на њему; 

5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.); 

6. саобраћајна сигнализација. 

Члан 7.

Послове управљања и заштите некатегорисаних путева на територији насељеног места Апатин и 
ван насељених места на територији Општине, обавља Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ Апатин 
(у даљем тексту : Управљач пута).

Управљач пута је дужан да у сарадњи са Одсеком за привреду и развој обезбеди трајно, 
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непрекидно и квалитетно одржавање и 
заштиту некатегорисаних путева, као и 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Управљач пута је дужан да означава и води 
евиденцију о некатегорисаним путевима и о 
саобраћајно-техничким и другим подацима за 
некатегорисане путеве, за које врши послове 
управљања.

Члан 8.

На некатегорисаном путу могу се 
постављати цевоводи, водоводи, инсталације 
и објекти, градити прикључак прилазног пута, 
само уз прибављену сагласност Управљача 
пута, који је дужан да обезбеди надзор над 
извођењем предметних радова.

Члан 9.

За извођење радова на подземним и 
надземним инсталацијама, који захтевају 
раскопавање некатегорисаног пута и осталих 
површина јавне намене које су у општој 
употреби, а чији је власник или корисник 
Општина, инвеститор је дужан да са 
Управљачем пута закључи уговор којим ће 
регулисати и обавезу уплате депозита у циљу 
довођења некатегорисаног пута и осталих 
површина јавне намене у функционално стање, 
чију висину одређује Управљач пута.

Забрањено је раскопавање некатегорисаног 
пута и осталих површина јавне намене, у 
периоду од 15. новембра до 15. марта, осим у 
случају:

1.хитних интервенција, ради отклањања 
оштећења, односно кварова на постојећим 
инсталацијама уграђеним у некатегорисан пут;

2.изградње или постављања инсталација 
комуналне инфраструктуре где се као 
инвеститори на извођењу радова појављују 
јавна и јавно комунална предузећа, чији је 
оснивач Општина, односно Република Србија, 
односно Аутономна покрајина Војводина;

3.извођења радова на некатегорисаном 
путу, ако то временски услови дозвољавају, уз 
сагласност управљача пута.

Радове на довођењу некатегорисаног пута 
и површина јавне намене у функционално 
стање, дужан је да изведе инвеститор, преко 
предузећа овлашћеног за извођење радова 
у што краћем року, уз обавезно присуство 

надзорног органа Управљача пута.

Инвеститор је у обавези да Управљача 
пута писмено обавести о времену извођења 
предметних радова, седам дана пре почетка 
извођења радова.

Након враћања некатегорисаног пута 
и површине јавне намене у функционално 
стање од стране инвеститора, а према издатим 
условима и налозима надзорног органа 
Управљача пута, Управљач пута ће инвеститору 
вратити уплаћени депозит, у року од 7 дана.

Уколико се радови на довођењу 
некатегорисаног пута и површина јавне 
намене у функционално стање од стране 
инвеститора, не изведу у складу са издатим 
условима од стране Управљача пута и према 
налозима надзорног органа Управљача 
пута у целости или делимично, радове на 
довођењу некатегорисаног пута и површина 
јавне намене у функционално стање извешће 
Управљач некатегорисаног пута, из средстава 
депонованих од стране инвеститора и по 
њиховом окончању сачињава коначни обрачун 
утрошених средстава.

У случају да је износ стварно утрошених 
средстава мањи од уплаћеног депозита, 
управљач некатегорисаног пута је дужан да 
разлику врати инвеститору, без валоризације 
претходно уплаћеног износа, а уколико је 
износ стварно утрошених средстава већи 
од депонованих, инвеститор је обавезан да 
Управљачу некатегорисаног пута уплати 
разлику.

Члан 10.

Извођач радова, односно инвеститор на 
пословима извођења радова на подземним 
и надземним инсталацијама који захтевају 
раскопавање некатегорисаног пута и осталих 
површина јавне намене које су у општој 
употреби, а чији је власник Општина, 
могу уместо полагања депозита доставити 
Управљачу пута неопозиву банкарску 
гаранцију, наплативу на први позив и без 
приговора, са роком трајања 60 дана дуже, од 
рока за завршетак извођења радова.

У случају продужења рока за извођење 
радова, извођач радова, односно инвеститор 
из става 1. овог члана је обавезан да продужи 
рок важења банкарске гаранције.

Уколико извођач, односно инвеститор, не 
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изведе радове на враћање некатегорисаног 
пута и површина јавне намене у функционално 
стање, активираће се банкарска гаранција и 
радови ће бити изведени од стране Управљача 
пута, о трошку инвеститора, односно извођача.

II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ 
ПУТЕВИМА

Члан 11.

Управљање некатегорисаним путевима, у 
смислу ове одлуке је:

1. планирање, надзор и заштита 
некатегорисаних путева; 

2. организовање и обављање стручних 
послова, вођење евиденције, организовање 
стручног надзора и сл; 

3. вршење послова заштите некатегорисаних 
путева, односно забране или ограничења 
интервенција на некатегорисаном путу и сл.; 

4. издавање сагласности за прикључак, 
постављање инсталација и сл.; 

III  ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА

Члан 12.

Ради спречавања угрожавања стабилности 
некатегорисаног пута и обезбеђивања 
услова за безбедно одвијање саобраћаја 
на некатегорисаном путу, носилац права 
службености на некатегорисаном путу, као 
и других права у складу са Законом, може да 
изводи радове на некатегорисаном путу, само 
ако је за извођење тих радова претходно дата 
сагласност Управљача пута.

Члан 13.

Власници, односно корисници земљишта 
које се граничи са некатегорисаним путем 
обавезни су да:

1. уредно одржавају путне канале за 
одвод површинских вода; 

2. изграде  пропусте  на  улазима  у  
своје парцеле;

3. уклањају дрвеће, шибље и друго 
растиње у заштитном појасу, којима се омета 
проходност некатегорисаног пута, смањује 
прегледност и на други начин угрожава 

безбедност саобраћаја; 
1. омогуће слободно отицање воде, 

одлагање снега са некатегорисаног пута на 
његово земљиште, уз накнаду проузроковане 
штете;

2. омогуће прилаз некатегорисаном 
путу или путном објекту, ради извођења 
радова на одржавању некатегорисаног пута 
или путног објекта, уз накнаду проузроковане 
штете;

3. на захтев саобраћајног инспектора, 
да тачне податке о идентитету лица које је 
обављало пољопривредне и друге радове 
на његовој парцели у моменту извршења 
прекршаја;

4. на захтев саобраћајног инспектора, 
да тачне податке о идентитету лица коме је дао 
возило на управљање, односно коришћење у 
моменту извршења прекршаја.

Члан 14.

Ради спречавања угрожавања стабилности 
и обезеђења услова за несметано одвијање 
саобраћаја на некатегорисаном путу, 
забрањено је :

1. привремено или трајно заузимање 
некатегорисаног пута;

 
2. извођење радова на парцели 

некатегорисаног пута који нису у вези са 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом некатегорисаног пута;

3. извођење радова носиоца права 
службености и других права установљених на 
путу, којима се оштећује некатегорисани пут 
или угрожава несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја; 

4. просипање, бацање или остављање 
било каквих предмета, материјала и 
смећа на некатегорисаном путу или поред 
некатегорисаног пута, у границама заштитног 
појаса; 

5. испуштање вода, одтпадних вода и 
других течности на некатегорисани пут; 

6. спречавање отицање вода са 
некатегорисаног пута, а посебно из путног 
јарка и из пропуста кроз труп некатегорисаног 
пута и спречавање даљег отицања вода ка 
њиховим рецепиентима; 

7. орање и извођење других пољопривредних 
радова на парцели некатегорисаног пута тј. 
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банкинама, косинама и земљишном појасу; 

8. паљење траве и другог растиња на 
парцели некатегорисаног пута, као и отпадних 
предмета и материјала; 

9. пуштање стоке на некатегорисани пут 
без надзора, напајање и напасање стоке; 

10. вуча предмета, материјала, оруђа и 
другог по некатегорисаном путу; 

11. наношење блата са прилазног пута на 
некатегорисани пут; 

12. заустављање или остављање возила 
којим се омета безбедно и несметано одвијање 
саобраћаја на некатегорисаном путу; 

13. окретање запреге, трактора, плуга и 
других пољопривредних машина и оруђа на 
парцели некатегорисаног пута и заштитном 
појасу; 

14. свако чињење којим се оштећује или 
би се могао оштетити некатегорисани пут или 
ометати одвијање саобраћаја. 

Члан 15.

На местима међусобног укрштања 
некатегорисаног пута са јавним путем 
или железничком пругом или са другим 
некатегорисаним путем у истом нивоу, морају 
се обезбедити зоне потребне прегледности, у 
складу са прописима.

У зонама потребне прегледности 
забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће, 
постављати постројења, уређаје и градити 
објекте, односно вршити друге радње које 
ометају прегледност некатегорисаног пута, 
јавног пута и железничке пруге.

Власник, односно корисник земљишта, 
које се налази у зони потребне прегледности, 
дужан је да, на захтев Управљача пута, уклони 
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 
постројења, уређаје и објекте у циљу 
обезбеђења прегледности некатеторисаног 
пута.

Власник, односно корисник земљишта из 
става 3. овог члана има право на накнаду штете 
због ограничења коришћења земљишта у зони 
потребне прегледности, коју плаћа Управљач 
пута.

Инспектор за саобраћај и путеве (у даљем 
тексту: инспектор), ће наложити власнику, 
односно кориснику земљишта које се налазе 
у зони потребне прегледности да уклони 
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 
постројења, уређаје и објекте, у циљу 
обезбеђења прегледности некатеторисаног 
пута.

Члан 16.

Ако се некатегорисани пут налази у таквом 
стању :

-да се на њему не може одвијати саобраћај,

или

-да се не може одвијати саобраћај појединих 
врста возила, или

-ако би саобраћај појединих врста возила 
наносио штету некатегорисаном путу, његовом 
делу или путном објекту, или

-ако се радови на одржавању пута не могу 
извести без обустављања саобраћаја, или

-да то захтевају други разлози безбедности 
саобраћаја и заштите пута,

Инспектор или орган унутрашњих послова 
надлежних за безбедност саобраћаја на предлог 
Управљача пута, забраниће саобраћај на том 
делу пута за све или поједине врсте возила на 
целом путу, његовом делу или путном објекту.

Општа забрана саобраћаја на 
некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту може бити само привремена, 
а забрана саобраћаја за поједине врсте возила 
на некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту може бити привремена или 
стална.

Саобраћајни инспектор ће Управљачу 
пута решењем наложити израду Пројекта 
саобраћајне сигнализације, на који даје 
сагласност и постављање саобраћајне 
сигнализације, у складу са Пројектом.

Управљач пута обавезан је да забрану 
саобраћаја објави путем средстава јавног 
информисања.

Члан 17.

Привредно друштво, друго правно лице, 
предузетник или физичко лице који обавља 
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привредну делатност (експлоатација шљунка, 
дрвета, камена, пољопривредних производа 
и сл.) који користе некатегорисани пут за 
саобраћај теретних и специјалних возила, 
као и друга теретна возила која премашују 
прописима дозвољене димензије или дoзвољено 
осовинско оптерећење или укупну масу 
возила, чијим би се коришћењем евентуално 
проузроковало оштећење некатегорисаног 
пута, дужни су да прибаве дозволу Управљача 
пута, за коришћење некатегорисаног пута.

Дозвола из става 1. овог члана издаје 
се за сваки појединачни превоз и садржи 
услове под којима се дозвољава коришћење 
некатегорисаног пута, евентуална ограничења 
и друго.

Члан 18.

Прикључак или прилазни пут на 
некатегорисани пут мора бити израђен од 
истог материјала, као и некатегорисани пут.

IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА

Члан 19.

Извођење радова на одржавању 
некатегорисаних путева обавља ЈКП „Наш 
Дом“ Апатин.

Одржавање некатегорисаних путева 
јесте извођење радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
и чува употребна вредност некатегорисаних 
путева.

Радови на одржавању некатегорисаних 
путева смислу ове одлуке су:

 
1. радови на редовном одржавању; 
2. радови на периодичном одржавању; 
3. радови на ургентном одржавању. 

Некатегорисани путеви одржавају се 
на основу Годишњег програма одржавања 
некатегорисаних путева, који доноси 
Скупштина Општине, на предлог Општинског 
већа. (у даљем тексту: Програм)

Нацрт Годишњег програма, припрема 
одсек за привреду и развој Општинске управе 
Општине Апатин, у сарадњи са Управљачем 
пута и доставља га Општинском већу Општине 
Апатин на разматрање и утврђивање Предлога, 
најкасније до 01.октобра текуће године, за 
наредну календарску годину.

Члан 20.

Радови на редовном одржавању 
некатегорисаних путева су:

1. преглед, утврђивање и оцена стања 
некатегорисаног пута и путног објекта; 

2. местимично поправљање коловозне 
конструкције и осталих елемената трупа 
некатегорисаног пута; 

3. постављање туцаничког застора на 
некатегорисаном путу;

 
4. наношење новог туцаничког застора на 

некатегорисаном путу; 

5. уређење површине (равнање) 
некатегорисаног пута; 

6. чишћење коловоза и осталих елемената 
некатегорисаног пута у границама земљишног 
појаса; 

7. уређење банкина;
 
8. уређење и очување косина насипа, усека 

и засека;
 
9. чишћење и уређење јаркова, ригола, 

пропуста и других делова система за 
одводњавање некатегорисаног пута; 

10. поправка путних објеката; 

11. постављање, замењивање, допуњавање и 
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме 
некатегорисаног пута и објеката и опреме за 
заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и 
околине;

12. чишћење саобраћајне сигнализације, 
опреме некатегорисаног пута и објеката и 
опреме за заштиту некатегорисаног пута, 
саобраћаја и околине; 

13. кошење траве и уређивање зелених 
површина на некатегорисаном путу и 
земљишном појасу; 

Радове на кошењу траве уређивања 
зелених површина на некатегорисаном путу и 
земљишном појасу, врши надлежно предузеће.

Члан 21.

Радови на периодичном одржавању 
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некатегорисаних путева обухватају:

1. ојачање коловозне конструкције; 

2. рехабилитацију;
  
3. појачано одржавање.
 
Радови на ојачању коловозне конструкције 

су:

1. постављање шљунчаног, односно 
туцаничког застора на неасфалтираним 
путевима; 

2. обрада површине коловозног застора 
или заптивање;

 
3. наношење новог коловозног застора по 

целој ширини коловоза; 

Радови на рехабилитацији некатегорисаних 
путева су: 

1. селективно обнављање, замена и 
појачање дотрајалих коловозних застора 
и промена попречних нагиба коловоза на 
некатегорисаном путу, односно његовом делу; 

2. замена деформисаних, дотрајалих и 
привремених пропуста за воду;

 
3. постављање нове саобраћајне 

сигнализације на некатегорисаном путу, 
односно његовом делу; 

Радови на појачном одржавању 
некатегорисаних путева су: 

1. ублажавање појединих уздужних нагиба 
и исправка појединих кривина; 

2. проширење коловозне конструкције и 
осталих елемената некатегорисаног пута на 
краћим деловима; 

3. проширење раскрсница у нивоу; 

4. санирање клизишта и одрона; 

5. замена или израда дренажног 
система за одводњавање подземних вода са 
некатегорисаног пута путног објекта;

 
6. постављање нове опреме некатегорисаног 

пута и нових објеката и опреме за заштиту 
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на 
некатегорисаном путу, односно његовом делу;

 Општина образује Комисију за технички 
преглед изведених радова на периодичном 
одржавању некатегорисаног пута и издаје акт 
о пријему тих радова.

Члан 22.

Ургентно одржавање некатегорисаних 
путева условљено је елементарним 
непогодама и ванредним околностима, у циљу 
обезбеђивања проходности некатегорисаних 
путева и безбедног одвијања саобраћаја.

Радови на ургентном одржавању 
некатегорисаних путева у смислу ове 
одлуке, обухватају активности и мере у 
циљу отклањања недостатака узрокованих 
елементарним непогодама и ванредним 
околностима, а које је неопходно спровести 
да би се обезбедило несметано одвијање 
саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним 
условима, када је онемогућена проходност и 
угрожена безбедност учесника у саобраћају.

V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 23.

Изградња и реконструкција 
некатегорисаних путева врши се у складу 
са Законом којим се уређује планирање и 
изградња.

Члан 24.

Некатегорисани пут се гради за двосмерни 
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај, 
с тим да у зависности од прегледности пута 
на растојањима од највише 500 метара има 
одговарајуће проширење (од минимум 2,50 
метара) за мимоилажење возила, радних 
машина и пољопривредне механизације.

Најмања ширина коловоза за двосмерни 
саобраћај износи 5,50 метара (евентуално 
5,0 метара уколико не постоје услови), а за 
једносмерни саобраћај 3,00 метра.

Најмања ширина банкине са сваке стране 
коловоза износи 1,00 метар.

Минималне димензије путних канала 
износе: ширина дна канала 0,30 метара; дубина 
канала 0,50 метара, рачунајући од горње ивице 
коловоза.
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Члан 25.

Ширина заштитног појаса, са сваке стране 
некатегорисаног пута износи 3,00 метра, осим 
ако просторним односно урбанистичким 
планом није другачије одређено.

У заштитном појасу некатегорисаног пута 
забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, као и постављање построjења, уређаја 
и инсталација, осим изградње саобраћајних 
површина пратећих садржаја некатегорисаног 
пута, као и постројења, уређаја и инсталација 
који служе потребама некатегорисаног пута и 
саобраћаја на некатегорисаном путу.

VI  ФИНАНСИРАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 26.

Финансијска средстава за изградњу 
и реконструкцију, одржавање и заштиту 
некатегорисаних путева обезбеђују се из 
средстава буџета Општине Апатин, буџета АП 
Војводине, буџета Републике Србије и других 
извора финансирања.

VII НАДЗОР

Члан 27.

Инспекцијски надзор над применом 
одредаба ове одлуке врши Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе 
Општине Апатин путем саобраћајне 
инспекције.

Члан 28.

У вршењу инспекцијског надзора 
инспектор има право и дужност да проверава:

1. радове на заштити, одржавању, изградњи 
некатегорисаних путева и путних објеката; 

2. техничку и другу документацију у вези 
са одржавањем, изградњом и реконструкцијом 
некатегорисаних путева; 

3. стање некатегорисаног пута и да ли се 
правилно и редовно спроводе прописане мере 
заштите некатегорисаног пута; 

4. да ли је за изградњу и реконструкцију 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног 
објекта издато одобрење за изградњу; 

5. услове одвијања саобраћаја на 
некатегорисаном путу; 

6. да ли се правилно и редовно спроводе 
прописане мере заштите некатегорисаног пута; 

Члан 29.

У вршењу инспекцијског надзора 
инспектор је овлашћен да:

1. забрани, односно обустави извршење 
радова који се изводе противно законским 
прописима, техничким нормативима и 
стандардима одржавања некатегорисаног пута; 

2. нареди отклањање недостатака на 
некатегорисаном путу који угрожавају 
стабилност пута и безбедност саобраћаја; 

3. нареди обустављање радова који се 
изводе у непосредној близини некатегорисаног 
пута, а који могу довести у питање стабилност 
некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. нареди предузимање мера за обезбеђење 
некатегорисаног пута и по потреби забрани 
привремено одвијање саобраћаја за сва 
возила или поједине категорије возила која 
због своје укупне тежине, димензија и других 
техничких својстава могу да нанесу штету 
некатегорисаном путу или угрозе безбедност 
саобраћаја; 

5. нареди рушење и уклањање објеката, 
цевовода, водовода, инсталација, натписа, 
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог 
материјала са некатегорисаног пута, његовог 
дела, путног објекта и земљишног појаса, осим 
објеката цевовода, водовода и инсталација за 
које је установљено право службености или 
друго право одређено Законом; 

6. изда прекршајни налог; 
7. предузима и друге мере и радње за које 

је овлашћен. 

VIII   ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ 
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

Инспектор је овлашћен да ради 
утврђивања чињеница:

1. изврши увид у јавне исправе и 
податке из регистара и евиденција које воде 
надлежни државни органи, органи Аутономне 
Покрајине Војводине, органи јединице 
локалне самоуправе и други имаоци јавних 
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски 
надзор, није могао да их прибави по службеној 
дужности и да их копира, у складу са Законом 
о инспекцијском надзору;

2. изврши увид у личну или другу јавну 
исправу са фотографијом која је подобна 
да се идентификују овлашћена лица у 
надзираном субјекту, друга запослена или 
радно ангажована лица, физичка лица која су 
надзирани субјекти, сведоци, службена лица 
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и заинтересована лица, као и физичка лица 
затечена на месту надзора; 

3. узима писане и усмене изјаве надзираних 
субјеката - физичких лица и заступника, 
односно овлашћених лица у надзираном 
субјекту - правном лицу и других запослених 
или радно ангажованих лица, сведока, 
службених лица и заинтересованих лица, и да 
их позива да дају изјаве о питањима од значаја 
за инспекцијски надзор;

4. наложи да му се у одређеном року 
ставе на увид пословне књиге, општи и 
појединачни акти, евиденције, уговори и друга 
документација надзираног субјекта од значаја 
за инспекцијски надзор,у облику у којем их 
надзирани субјекат поседује и чува; 

5. фотографише и снима предмете 
инспекцијског надзора;

6. предузме друге радње ради утврђивања 
чињеничног стања, према Закону о 
инспекцијском надзору.

Члан 31.

Надзирани субјекат обавезан је да 
инспектору омогући несметано вршење 
послова и несметан приступ објекту, средству 
или особљу који су у вези са обављањем 
делатности на некатегорисаном путу, стави 
на увид тражену документацију од стране 
инспектора и да у року који одреди инспектор, 
достави потребне податке и поступи по налогу 
инспектора.

Надзирани субјекат је обавезан да се 
на захтев инспектора, усмено или писмено 
изјасни о предмету инспекцијског надзора, као 
и да поштује интегритет и службено својство 
инспектора.

Члан 32.

Надзирани субјекат може доставити 
инспекцији извештај о самопровери 
испуњености захтева из контролне листе и 
самопроцени ризика, које је спровео сагласно 
садржини контролне листе и правилима о 
процени ризика. Уз овај извештај, надзирани 
субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу 
документацију, односно други материјал 
(фотографије и сл.) којима се поткрепљују 
налази из извештаја.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33.

Новчаном казном у износу од 60.000,00 
динара, за коју се издаје прекршајни налог,  

казниће се правно лице за следеће прекршаје:

1. ако поступи супротно одредбама члана 
7. став 2. и 3. ове одлуке; 

2. поступи супротно одредбама члана 8. ове 
одлуке; 

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове 
одлуке;

4. изводи радове на некатегорисаном путу 
без сагласности Управљача пута (члан 12.); 

5. поступи супротно одредбама члана 13. 
ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 14. 
ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 15. 
став 1, 2. и 5. ове одлуке; 

8. поступи супротно одредбама члана 16. 
став 5. ове одлуке; 

9. поступи супротно одредбама члана 17. 
став 1. ове одлуке;

10. поступи супротно одредбама члана 18. 
ове одлуке;

11. поступи супротно одредбама члана 20. 
став 2. ове одлуке;

12. поступи супротно одредбама члана 25. 
став 2. одлуке;

13. поступи супротно одредбама члана 31. 
одлуке.

 
За прекршај из става 1. овог члана у 

новчаном износу од 10.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог, казниће се и одговорно 
лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана, у 
новчаном износу од 30.000,00 динара, за 
коју се издаје прекршајни налог, казниће се 
предузетник. 

Члан 35.

Новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни 
налог, казниће се за прекршај физичко лице 
ако:

1. поступи супротно одредбама члана 8. ове 
одлуке;

2. изводи радове на некатегорисаном путу 
без сагласности Управљача пута (члан 12.); 

3. поступи супротно одредбама члана 13. 
ове одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 14. 
ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 15. 
став 2. и  5. ове одлуке; 

6. поступи супротно одредбама члана 17. 
став 1. ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 18. 
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ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 25. 

став 2. ове одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 31. 

ове одлуке.

Х   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о некатегорисаним путевима на 
територији Општине Апатин („Службени лист 
Општине Апатин“, број 8/17 и 7/18).

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине  Апатин“.

238.

На основу члана 5. става 5. Закона о путе-
вима („Службени гласник РС“ број 41/2018), 
члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 
– др. закон и 47/2018), члана 39. став 2. и 3. 
Закона о прекршајима („Службени гласник 
РС“, бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС)  
и члана 11. тачка 12. и члана 73. став 1. Статута 
Општине Апатин („Службени лист Општине 
Апатин“, број 10/2008-пречишћен текст, 04/2014 
и 12/2016), Скупштина Општине Апатин на 
27. седници одржаној дана 09. новембра 2018. 
године, доноси:

ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АПАТИН

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овом одлуком уређују се услови и начин 
управљања, заштите, одржавања и коришћења 
јавних путева на територији Општине 
Апатин, извори финансирања, изградња и 
реконструкција тих путева и инспекцијски 
надзор.

Члан 2.

Према значењу саобраћајног повезивања, 
јавни путеви се деле на:

1. општинске путеве,
2. некатегорисане путеве и
3. улице у насељу.
     Општински путеви су јавни путеви који 

саобраћајно повезују територију општине, као 
и територију општине са мрежом државних 
путева.

Члан 3.

Коловозна конструкција улица које су 
истовремено делови државних или општинских 
и некатегорисаних путева који пролазе кроз 
насеље и саобраћајна сигнализација, осим 
светлосних саобраћајних знакова, сматрају се 
деловима тих путева.

Члан 4.

Послове управљања, одржавања, заштите 
и развоја јавних и некатегорисаних путева 
на територији општине Апатин врши Јавно 
комунално предузеће „Наш дом“ Апатин (у 
даљем тексту: управљач пута). 

      Послове извођења радова на одржавању 
и заштити јавних и некатегорисаних путева 
на територији општине Апатин и послове 
одржавања и заштите у зимском периоду врши 
ЈКП „Наш дом“ Апатин.

II  ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

Члан 5.

Општински путеви на територији општи-
не Апатин су:

1. Л-410 - Бања «Јунаковић» (рас-
крсница са државним путем IIA реда број 
107)-Пригревица-Стапар (граница Општине 
Апатин), асфалтни коловоз-Л=9.405,00 m;

2. Л-410/1 - Л-410-граница Општине Апа-
тин (ка Чичовима), коловоз од ситне камене 
коцке-Л=2.920,00 m;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-70/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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3. Л-420 - Апатин (раскрсница са држав-
ним путем IIA реда број 107)-Купусина-
аеродром (раскрсница са државним путем IIA 
реда број 107), асфалтни коловоз-Л=7.420,00 
m;

4. Л-430 - Свилојево (улица 
Пригревачка)-Пригревица (улица Свилојевска), 
земљани коловоз-Л=2.182,00 m, асфалтни 
коловоз-Л=676,00 m;

5. Л-440 - Сонта (улица Ј.Ј.Змаја и Мар-
ка Орешковића)-Дорослово (граница Оп-
штине Апатин), коловоз од ситне каме-
не коцке-Л=1.250,00 m земљани коловоз - 
Л=4.900,00 m;

6. Л-405 - Л-420 - Купусина (раскрсни-
ца улица Апатински пут и Петефи Шандора) - 
Бачки Моноштор (граница Општине Апатин), 
асфалтни коловоз-Л=2.860,00 m и земљани 
коловоз - Л=2.500,00 m.

III  НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Члан 6.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна 
површина која је доступна већем броју корисника 
и која је уписана у катастар непокретности 
као некатегорисани пут. Коловозне траке ових 
путева могу бити од земље, туцаника или другог 
подобног материјала.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке, 
јесу:

1. атарски путеви, 
2. шумски путеви и 
3. путеви по насипима за одбрану од по-

плаве.

IV  УЛИЦЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Члан 7.

Улице су јавни путеви који саобраћајно 
повезују делове насеља на територији општине 
Апатин.

Члан 8.

Улице у насељеним местима, у смислу ове 
одлуке су:

1. примарне насељске 
саобраћајнице-улице, 

2. сабирне насељске саобраћајнице-улице,
3. приступне-стамбене саобраћајнице-

улице и
4. и н т е г р и с а н о - п е ш а ч к е 

саобраћајнице-улице.

У складу са Планом техничког регулисања 
саобраћаја:

1.  у примарним насељским 
саобраћајницама је дозвољен градски 
саобраћај, јавни превоз путника и саобраћај 
тешких теретних возила,

2. у сабирним насељским саобраћајницама 
је дозвољен градски саобраћај, јавни превоз 
путника и ограничен саобраћај тешких терет-
них возила,

3. у приступним насељским 
саобраћајницама је дозвољен градски 
саобраћај, и ограничен саобраћај теретних 
возила и

4. у интегрисано-пешачким насељским 
саобраћајницама је дозвољен саобраћај пеша-
ка и бициклиста и редукован саобраћај возила 
и лаких теретних возила (у складу са посебним 
Одлукама о проглашењу пешачких или зона 
успореног саобраћаја).

Члан 9.

Примарне насељске саобраћајнице се деле 
на:

1. улице I реда и
2. улице II реда.
Саобраћајнице у улицама I и II реда 

повезују међусобно мање структурне целине 
насеља са центрима локалног и општег значаја, 
служе за кретање јавног саобраћаја и повезују 
делове насеља.  

Улице I и II реда међусобно се разликују по 
дужини пружања у градском ткиву и значају  у  
градској мрежи, односно мрежи насеља.

Члан 10.

Саобраћајнице у улицама I реда, на 
територији Општине Апатин су:

1. у насељеном месту Апатин: улица Сом-
борска, улица Раде Кончара (од ул. Сомборске 
до Светог Саве), улица Миће Радаковића (од 
Сомборске до пруге), улица Трг ослобођења (од 
ул. Димитрија Туцовића до Дунавске), улица 
Дунавска, улица Дунавска обала, улица Омла-
дински пут, улица Пиварска, улица Кружни на-
сип (од ул. Пиварске до Петра Драпшина), ули-
ца Лађарска, улица Нова, улица Димитрија 
Туцовића, улица Светог Саве (од улице 
Димитрија Туцовића до улице Раде Кончара) и 
улица Пригревачка:

2. у насељеном месту Сонта: улица Апа-
тински пут (од улаза у насељено место до ули-
це Јована Јовановића Змаја), улица Јована 
Јовановића Змаја (до улице Марка Орешковића), 
улица Вука Караџића, улица Марка Орешковића 
(од улице Јована Јовановића Змаја до пруге), ули-
ца Југословенска (од улице Јована Јовановића 
Змаја);
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3. у насељеном месту Пригревица: ули-
ца Апатински пут, улица Стапарски пут, ули-
ца Краља Петра I (од улице Апатински пут 
до улице Драгана Ракића), улица Драгана 
Ракића (од улице Краља Петра I до улице 
Нине Мараковића), улицa Нине Мараковића 
(од улице Драгана Ракића до улице Вука 
Караџића), улица Вука Караџића (од улице 
Нине Мараковића до Стапарске) и улица 
Стапарска;

4. у насељеном месту Купусина: улица 
Апатински пут, улица Петефи Шандора (од ули-
це Апатински пут до Београдске) и улица Сом-
борска;

5. у насељеном месту Свилојево: улица 
Главна, улица Пригревачка (од улице Главне до 
улице Ади Ендреа).

Члан 11.

Саобраћајнице у улицама II реда, на 
територији Општине Апатин су:

1. у насељеном месту Апатин: улица Трг 
Ослобођења (од Пиварске до Милоша Обилића), 
улица Петефи Шандора (од улице Српских вла-
дара до улице Димитрија Туцовића), улица Ми-
лоша Обилића, улица Душка Трифуновића, ули-
ца Средња (од улице Душка Трифуновића до 
улице Српских владара), улица Српских владара 
(од улице Средње до улице Марка Орешковића), 
улица Марка Орешковића (од улице Српских 
владара до улице Димитрија Туцовића), улица 
Огњена Прице (од улице ДимитријаТуцовића до 
улице Српских владара), улица Николе Тесле (од 
улице Пиварске до Нове), улица Петра Драпши-
на, улица Јуке Колака и улица Кружни насип 
(од улице Петра Драпшина до пута за депонију 
смећа);

2. у насељеном месту Сонта: улица ули-
ца Апатински пут (од улице Јована Јовановића 
Змаја до Војвођанске), улица Војвођанска (од 
Апатинског пута до Југословенске), улица 
Штросмајерова (од улице  Вука Караџића до 
Југословенске), улица Народне одбране и улица 
Лазе Костића;

3. у насељеном месту Пригревица: улица 
Краља Петра I (од улице Вука Караџића до улице 
Николе Тесле), улица Стојана Матића, улица 
Нине Мараковића (од улице Вука Караџића 
до улице Николе Тесле), улица Железничка, 
улица Вука Караџића (од улице Васиља Гаћеше 
до улице Нине Мараковића), улица Драгана 
Ракића  (од улице Стојана Матића до улице 
Краља Петра I), улица Николе Тесле (од улице 
Стојана Матића до улице Нине Мараковића) и 
улица Васиља Гаћеше (од улице Драгана Ракића 
до улице  Николе Тесле);

4. у насељеном месту Купусина: улица Ко-

шут Лајоша, улица Петефи Шандора (од улице 
Апатински пут до улице Кошут Лајоша), ули-
ца Дунавска (од улице Апатински пут до улице 
Арањи Јаноша), улица Арањи Јаноша (од ули-
це Дунавске до улице Жарка Зрењанина), ули-
ца Жарка Зрењанина (од улице Арањи Јаноша 
до улице Бела земље), улица Бела земља и ули-
ца Београдска;

5. у насељеном месту Свилојево: улица Пе-
тефи Шандора, улица Железничка и улица Доже 
Ђерђа.

Члан 12.

Сабирна улица јесте улица у насељеном 
месту која међусобно повезује веће стамбене 
зоне, са централним подручјем града и осталим 
значајним градским активностима.

Члан 13.

Сабирне саобраћајнице, на територији Оп-
штине Апатин су:

1. у насељеном месту Апатин: улица Вла-
де Ћетковића, улица Миће Радаковића (од ули-
це Сомборске до улице Огњена Прице), ули-
ца Станка Опсенице, улица Петефи Шандора 
(од улице Димитрија Туцовића до улице Миће 
Радаковића), улица Средња (од улице Душка 
Трифуновића до Кружног насипа), улица Иве 
Лоле Рибара, улица Милоша Обилића (од улице 
Душка Трифуновића до Кружног насипа), улица 
Марка Орешковића (од улице Српских влада-
ра до Партизанске), улица Доже Ђерђа (од ули-
це Димитрија Туцовића до улице Раде Конча-
ра), улица Огњена Прице (од улице Димитрија 
Туцовића до улице Владе Ћетковића), ули-
ца Партизанска (од улице Марка Орешковића 
до улице Жарка Зрењанина) и улице Жарка 
Зрењанина (од улице Сонћанске до Кружног на-
сипа);

2. у насељеном месту Сонта: улица 
Југословенска (од Јована Јовановића Змаја 
до Београдске), улица Гробљанска, ули-
ца Кајмакчаланска, улица Карађорђева, ули-
ца Штросмајерова (од улице Вука Караџића до 
Кајмакчаланске улице) и улица Косовска;

3. у насељеном месту Пригревица: ули-
ца Обилићева, улица Карађорђева и улица Дра-
гана Ракића (од улице Карађорђеве до улице 
Краља Петра I и од улице Нине Мараковића до 
Стапарског пута);

4. у насељеном месту Купусина: улица Ади 
Ендре и улица Киш Ференца;

5. у насељеном месту Свилојево: улица 
Ослободилачка, улица Војвођанска и улица Киш 
Ференца.
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Члан 14.

Приступне-стамбене улице су саобраћајнице 
у оквиру одређених зона насељеног места, које 
обезбеђују прилаз возила, бицикла и пешака, и 
служи за колски прилаз стамбеним, пословним 
и другим објектима, објектима за паркирање, 
спортским теренима и осталим урбанистичким 
садржајима, посебно у новим урбанистичким 
блоковима (саобраћајнице које повезују урбани-
стички блок).

У зависности од карактера приступ-
не саобраћајнице могу бити: стамбене и 
индустријске.

Члан 15.

Интегрисано-пешачке улице су 
саобраћајнице којима се приступа појединачним 
објектима или групи објеката у стамбеним зо-
нама.

Члан 16.

Интегрисано-пешачке улице, на територији 
Општине Апатин су:

1. у насељеном месту Апатин: улица 
Српских владара (од улице Петефи Шандора 
до улице Средње), улица Светозара Милетића, 
улица у блоку 112 (од улице Српских владара до 
вртића «Пчелица»), улица Светог Саве (од улице 
Српских владара до улице Димитрија Туцовића) 
и шеталиште на Дунаву - насип (од чарде «Злат-
на круна» до објекта «Војводинашума»);

2. у насељеном месту Пригревица: ули-
ца Вука Караџића (од улице Краља Петра I до 
улице Васиља Гаћеше) и улица Краља Петра 
I (од улице Драгана Ракића до улице Вука 
Караџића).

V   УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан 17.

Управљање јавним путем, у смислу закона и 
ове одлуке, јесте:

1. заштита јавног пута,
2. вршење инвеститорске функције на 

изградњи и реконструкцији јавног пута,
3. организовање и обављање стручних по-

слова на изградњи, реконструкцији, одржавању 
и заштити јавног пута,

4. уступање радова на одржавању јавног 
пута,

5. организовање  стручног надзора над 
изградњом,  реконструкцијом,   одржавањем  
и заштитом јавног пута,

6. планирање изградње, реконструкције, 
одржавања и заштите јавног пута,

7. означавање јавног пута,

8. вођење евиденције о јавним путевима и 
саобраћајно-техничким подацима за те путеве,

9. управљање саобраћајем и организовање 
и обављање бројања возила и

10. други послови који се односе на 
одржавање, заштиту и развој јавних путева.

Члан 18.

У пословима управљања јавним путевима 
ЈКП «Наш дом» Апатин има јавна овлашћења 
која се односе на издавање:

1. сагласност за изградњу, односно 
реконструкцију прикључка на јавни пут,

2. сагласност за грађење,  односно 
постављање  водовода, канализације, топло-
вода и других сличних објеката, као и телеко-
муникационих и електро водова, инсталација и 
постројења на јавном путу и у заштитном појасу 
јавног пута,

3. сагласност за одржавање спортске 
или друге манифестације на јавном путу,

4. посебне дозволе за обављање ван-
редног превоза на јавном путу у својој надлеж-
ности,

5. одобрење за постављање реклам-
них табли, рекламних паноа, уређаја за сликов-
но или звучно обавештавање или оглашавање 
на јавном путу, односно поред јавног пута и

6. других сагласности и одобрења, у 
складу са законом.

Акт из става 1. овог члана мора да садржи 
саобраћајно-техничке услове.

Управљач пута је дужан да по захтеву за 
издавање сагласности и одобрења из става 1. 
овог члана одлучи у року од петнаест дана од 
дана подношења захтева. 

Управљач пута је дужан да води евиденцију 
издатих аката у вршењу јавних овлашћења из 
става 1. овог члана.

VI   ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 19.

Изградња и реконструкција јавних путе-
ва врши се у складу са Законом о планирању 
и изградњи и Законом о јавним путевима, а на 
основу годишњих и средњорочних планова, од-
носно програма радова ЈКП «Наш дом» Апатин.

Члан 20.

Јавни путеви морају да се планирају, 
пројектују и граде тако да се планска и технич-
ка решења ускладе са најновијим знањима тех-
нике пројектовања и изградње јавних путева, са 



STRANA 329 - BROJ 17 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 09. NOVEMBAR 2018. GODINE

захтевима безбедности саобраћаја, са економ-
ским начелима и мерилима за оцену оправда-
ности њихове изградње и са прописима о за-
штити животне средине.

Јавни пут, његов део и путни објекат, 
подобан је за употребу када се на начин 
прописан Законом утврди да јавни пут и путни 
објекат испуњава техничке прописе и стандарде 
у погледу безбедности саобраћаја.

Члан 21.

Реконструкцијом јавног пута, у смис-
лу закона и ове одлуке, сматрају се радови 
на постојећем путу, његовом делу и путном 
објекту, којима се мењају положај трасе јавног 
пута у појасу његовог основног правца, кон-
структивни елементи, носивост, стабилност 
или проширује коловоз јавног пута.

Лица која су дужна да се старају о објектима, 
постројењима, уређајима, инсталацијама 
и водовима уграђеним у труп јавног пута 
и земљишном појасу, односно у путном 
објекту (водовод, канализација, електричне, 
телекомуникационе инсталације...), обавезна 
су да ускладе радове на истим са радовима на 
реконструкцији јавног пута. 

Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана 
пре почетка радова из става 1. овог члана, 
писмено обавести лица из става 2. овог чла-
на оизвођењу радова на реконструкцији јавног 
пута.

Члан 22.

Сагласност за техничку документацију за 
изградњу и реконструкцију јавних путева и 
путних објеката издаје управљач пута.

Инвеститор је дужан да, у року од 10 дана 
од дана добијања употребне дозволе, пре-
да предузећу управљачу пута на одржавање 
изграђене и реконструисане јавне путеве.

Члан 23.

Општински пут, ван насељеног места, мора 
да има коловозни застор за одвијање двосмер-
ног саобраћаја, при чему минимална шири-
на саобраћајне траке мора да буде 3,00 метра 
(евентуално 2,75 метара уколико не постоје 
услови), ширина банкине минимум 1,00 ме-
тар и ширином путног појаса, минимум 
5,00 метара, довољном за смештај канала за 
одводњавање ширине минимум 0,30 метара, 
дубине минимум 0,50 метара (рачунајући од 
горње ивице банкине) и нагиба 1:1.

Општински пут мора да има вредности ра-
чунске брзине од 60 km/h.

Члан 24.

Примарна насељска саобраћајница I 
реда мора да има коловозну конструкцију 
за двосмерни саобраћај, са минималном 
ширином саобраћајне траке од 3,00 метра 
(евентуално 2,75 метара уколико не постоје 
услови), потребно је да поседује бициклистичку 
стазу минималне ширине 1,60 метара или 
бициклистичку траку и мора да има тротоаре 
минималне ширине 1,60 метара. 

На примарној насељској саобраћајници I 
реда није дозвољено постављање техничких 
средстава за успоравање саобраћаја (осим 
испред школе и предшколске установе), 
увођење зоне успореног саобраћаја и „зоне 30“.       
Регулациона ширина ових саобраћајница мора 
да буде минимум 20 метара.

Члан 25.

Примарна насељска саобраћајница II 
реда мора да има коловозну конструкцију за 
двосмерни саобраћај, са минималном ширином 
саобраћајне траке од 2,75 метара (евентуално 
2,50 метара уколико не постоје услови), по 
могућности да поседује бициклистичку стазу 
минималне ширине 1,60 метара и мора да има 
тротоаре минималне ширине 1,60 метара. 

Регулациона ширина ових саобраћајница 
мора да буде минимум 20 метара.

Члан 26.

Сабирна насељска саобраћајница II реда 
мора да има коловозну конструкцију за 
двосмерни саобраћај, са минималном ширином 
саобраћајне траке од 2,75 метара (евентуално 
2,50 метара уколико не постоје услови) 
или једносмерни саобраћај са минималном 
ширином саобраћајне траке од 3,00 метра и 
мора да има тротоаре минималне ширине 1,60 
метара. 

VII   ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ 
ПУТЕВА

Члан 27.

Управљач пута је дужан да обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавање и зашти-
ту јавног пута, као и несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја на њему.
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Одржавање јавних путева

Члан 28.

Одржавањем јавног пута, у смислу зако-
на и ове Одлуке, сматрају се радови којима се 
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува 
употребна вредност пута.

       Управљач пута је дужан да при извођењу 
радова из става 1. овог члана обезбеди несметан 
и безбедан саобраћај и очува употребну вред-
ност пута.

       Одржавање јавног пута обухвата 
редовно, периодично и ургентно одржавање.

       Одржавање, заштита и развој општин-
ских и некатегорисаних путева и улица у Оп-
штини Апатин врши се на основу усвојеног 
годишњег Плана радова и средњорочних пла-
нова које усваја Скупштина Општине на пред-
лог управљача пута.

Члан 29.

 Радови на редовном одржавању јавног пута 
су нарочито:

1. преглед, утврђивање и оцена 
стања јавних путева и путних објеката,

2. местимично поправљање коло-
возне конструкције и трупа јавног пута,

3. чишћење коловоза,
4. уређење банкина,
5. постављање, замењивање, 

допуњавање и обнављање саобраћајне 
сигнализације,

6. чишћење саобраћајне 
сигнализације и

7. други радови, у складу са за-
коном.

Радове на уређењу и очувању косина наси-
па, усека и засека и чишћење и уређење јаркова, 
пропуста и чишћењу растиња на општинским 
путевима изводи ЈКП «Наш дом Апатин».

Члан 30.

Радови на периодичном одржавању јавних 
путева, у  складу  са законом,  обухватају на-
рочито:

1. ојачавање коловозне 
конструкције (постављање шљунчаног засто-
ра, наношење новог асфалтног слоја, обрада 
површине коловозног застора...),

2. рехабилитацију (селективно 
обнављање, замена и појачање дотрајалих   ко-
ловозних застора, постављање нове саобраћајне 
сигнализације на јавним путевима ...) и

3. појачано одржавање, односно 
побољшање јавних путева (проширење ко-

ловозне конструкције, банкина и раскрсница, 
санирање клизишта и одрона...).

Члан 31.

Радови на ургентном одржавању јавних пу-
тева обухватају радове условљене елементарним 
непогодама и вандредним околностима, у циљу 
обезбеђивања проходности пута и безбедног 
одвијања саобраћаја.

Члан 32.

Радове на одржавању јавних путева, за које 
ЈКП „Наш дом“ Апатин нема искључиаво пра-
во за извођење радова, Општинска управа Оп-
штине Апатин може поверити предузећу или 
другом правном лицу, регистрованом за ову де-
латност, у складу са Законом о јавним набав-
кама. 

Општинска управа Општине Апатин са 
предузећем или другим правним лицем из ста-
ва 1. овог члана, закључује уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза.

Члан 33.

Сопственици, односно правна и физичка 
лица која се старају о објектима постављеним 
или уграђеним у јавни пут, приликом извођења 
радова на одржавању јавног пута, дужна су да о 
свом трокшку изместе те објекте, односно при-
лагоде их насталим променама.

Члан 34.

Сусед јавног пута дужан је да омогући 
прилаз јавном путу или путном објекту ради 
извођења радова на одржавању јавног пута 
или путног објекта, као и слободно отицање 
воде и одлагања снега са јавног пута на његово 
земљиште, уз накнаду проузроковане штете.

Заштита јавних путева

Члан 35.

Ради сречавања угрожавања стабилности 
јавног пута и обезбеђивања услова за несметано 
одвијање саобраћаја на јавном путу:

1. радови на јавном путу-грађење, од-
носно постављање водова, канализација, то-
пловода, телекомникационих и електоводо-
ва, инсталација и постројења, могу се изводи-
ти само ако је за извођење тих радова издата са-
гласност управљача пута;

2. радови у заштитном појасу по-
ред јавног пута ван насеља-грађење, одно-
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сно постављање водова, канализације, топло-
вода, телекомуникационих и електро водо-
ва, инсталација и постројења, могу се изво-
дити по предходно прибављеној сагласно-
сти управљача пута, која садржи саобраћајно-
техничке услове;

3. ограде, дрвеће и засади поред јавног 
пута подижу се тако да не ометају преглед-
ност јавног пута и не угрожавају безбедност 
саобраћаја, 

4. визуелна прегледност коловоза мора 
бити за 1,00 метар шира од саобраћајнице у 
насељу и 2,00 метра ван насеља, са обе стране 
коловоза и 4,50 метара изнад коловоза у висину;

5. на раскрсници јавног пута са дру-
гим путем, укрштању јавног пута са желез-
ничком пругом и на раскрсницама улица у 
насељеним местима, морају се обезбедити зоне 
потребне прегледности, у складу са прописима, 
у ткзв. троуглу прегледности на раскрсницама 
и укрштањима забрањено је постављање засада 
који прелазе висину од 0,50 метара,

4. објекти, постројења, уређаји, 
инсталације и водови уграђени у јавни пут 
морају да се одржавају на начин на који се не 
оштећује јавни пут, односно не угрожавају 
безбедност саобаћаја и не омета одржавање 
јавног пута и

5. предузимају се друге мере, у скла-
ду са законом, ради одржавања стабилности 
јавног пута и несметаног и безбедног одвијања 
саобраћаја на јавном путу.

       Заштитни појас за општинске путеве, 
у смислу става 1. тачке 2. овог члана, са сваке 
стране пута, износи 5,00 метара, а за некатего-
рисане путеве 1,00 метар.

       Одредбе става 2. овог члана, у погле-
ду ширине заштитног појаса, примењује се и у 
насељима, осим ако је другачије одређено про-
сторним, односно урбанистистичким планом.

Члан 36.

На јавном путу забрањено је нарочито:
1. привремено или трајно заузимање пута,
2. извођење радова на јавном путу који 

нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом пута,

3. извођења радова носилаца права 
службености и других права установљених на 
путу, којим се оштећује јавни пут или угрожа-
ва несметано и безбедно одвијање саобраћаја,

4. подизање засада, ограда и дрвећа, 
остављање предмета и материјала, постављање 
постројења и уређаја и грађење објеката у зона-
ма потребне прегледности,

5. остављање грађевинског и другог 
материјала поред јавног пута, ако се тиме 

умањује прегледност на јавном путу,
6. постављање рекламних табли, ре-

кламних паноа, уређаја за сликовно и звучно 
обавештавање или оглашавање, на удаљености 
мањој од два метра, мерено од спољне стране 
од ивице коловоза,

7. испуштање воде, отпадних вода и дру-
гих течности на пут,

8. просипање, остављање и бацање 
материјала, предмета и смећа на пут,

9. замашћивање пута мазивима или дру-
гим сличним материјалима,

10. постављање и коришћење светла и дру-
гих светлосних уређаја на путу и поред пута, 
којима се омета одвијање саобраћаја на путу,

11. укључивање возила на пут и 
искључивање са пута ван прикључка или    
укрштаја,

12. орање или извођење других 
пољопривредних радова на парцели пута. 

13. вучење предмета, материјала, оруђа и 
других врста терета по путу,

14. спуштање низ косине засека, усека и 
насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења 
или другог материјала,

15. наношење блата са прилазног пута на 
јавни пут,

16. пуштање стоке на пут без надзора, 
напасање и напајање стоке на путу,

17. заустављање или остављање возила 
којима се омета коришћење пута и

18. свако друго чињење којим се 
оштећује или би се могао оштетити пут, или 
ометати одвијање сабраћаја на путу.

       
Власник или корисник парцеле дужан је 

да, на захтев саобраћајног инспектора, да тач-
не податке о идентитету лица које је обављало 
пољопривредне и друге радове на његовој 
парцели у моменту извршења прекршаја. 

Власник, односно корисник возила дужан 
је да, на захтев саобраћајног инспектора, да 
тачне податке о идентитету лица коме је дао 
возило на управљање, односно коришћење у 
моменту извршења прекршаја.

Члан 37.

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, 
као и терет који је пао са возила, ималац вози-
ла, односно терета дужан је да уклони са тру-
па јавног пута одмах, а најкасније у року од 
два часа, односно са земљишног појаса јавног 
пута најкасније у року од 12 часова од тренутка 
онеспособљавања возила, односно падања те-
рета.

VIII   РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ УЛИЦА И 
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ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 38.

Под раскопавање јавних путева и других 
јавних поврпшна, у смислу ове одлуке, под-
разумева се извођење радова на јавним пу-
тевима и другим јавним површинама у циљу 
изградње и реконструкције подземних и над-
земних инсталација, односно објеката комунал-
не инфраструктуре, као и прикључење објеката 
правних и физичких лица на системе комунал-
не инфраструктуре.

Члан 39.

Сагласност за раскопавање јавних путева и 
других јавних површина издаје управљач пута.

У сагласности за раскопавање јавних 
путева и других јавних површина управљач 
пута утврђује услове раскопавања, и то:

1. место на којем се врши 
раскопавање,

2. начин и време раскопавања и ме-
сто депоновања ископаног материјала,

3. начин обележавања градилишта,
4. начин регулисања саобраћаја и
5. начин и рок за довођење раско-

пане површине у првобитно стање.

Члан 40.

 Уз захтев за издавање сагласности за 
раскопавање јавних путева и других јавних 
површина, инвеститор је дужан да наведе раз-
лог раскопавања и у зависности од тога прило-
жи одговарајуће доказе. Уз захтев се прилаже:

1. одобрење за изградњу, уколико 
је према прописима о планирању и изградњи за 
ту врсту радова потребно одобрење и

2. извод из пројекта или ситуацију 
на којој се виде места раскопавања.

Члан 41.

       Приликом издавања сагласности за 
раскопавање јавних путева и других јавних 
површина инвеститор је дужан да на основу об-
рачуна, који је саставни део сагласности упла-
ти депозит за враћање раскопаних површина у 
првобитно стање.

       Након враћања раскопаних површи-
на у првобитно стање и састављања записника 
од стране надзора испред управљача пута и ин-
веститора о извршеним пословима, депозит ће 
бити враћен.

       Уколико је вредност депозита велика, 
потребно је сачинити уговор о враћању раско-
паних површина у првобитно стање који би де-
финисао све потребне елементе овог посла: ин-
веститор, надзор и записник о враћеном рас-
копаном земљишту у првобитно стање.

Члан 42.

Изузетно од одредбе члана 39. ове Одлуке, у 
случају потребе за хитним интервенцијама ради 
отклањања квара на објектима комуналне ин-
фраструктуре, инсталацијама и постројењима, 
инвеститор може отпочети раскопавање 
јавних путева и других јавних површина без 
прибављеног одобрења за раскопавање, под 
условом да о томе одмах обавести управљача 
пута и Одељење за инспекцијске послове Оп-
штинске управе Апатин.

У случају из става 1. овог члана, инвеститор 
је дужан да у року од три дана по завршетку 
радова врати јавни пут или другу јавну 
површину у првобитно стање, према условима 
које одреди управљач пута.

IX   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Члан 43.

Финансирање изградње и реконструкције, 
одржавање и заштита јавних путева, обезбеђује 
се из:

1. средстава буџета Републике 
Србије,

2. средстава буџета Општине 
Апатин,

3. средства Управе за капитална 
улагања АП Војводине,

4. средства донација невладиних 
организација,

5. накнада за прекомерно 
коришћење пута или његовог дела,

6. накнада за закуп, заузеће јавног 
пута, путног појаса или путног објекта,

7. накнада за прикључење прилаз-
ног пута на јавни пут,

8. накнада за постављање водова и 
инсталација на јавном путу,

9. накнада за изградњу 
комерцијалних објеката којима је омогућен при-
ступ са јавног пута,

10. накнада за раскопавање јавног 
пута,

11. накнада за издавање дозвола за ван-
редни превоз,

12. накнада за постављање реклама 
и натписа на јавном путу и

13. других средстава и накнада у 
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складе са Законом  и овом Одлуком.

Накнада за прекомерно коришћење јавног 
пута, путног објекта или његовог дела

Члан 44.

Под прекомерним коришћењем у смислу 
ове Одлуке, подразумева се привремено или 
трајно учешће тешких теретних возила са 
више од 50% у свим извршеним превозима 
терета на одређеном јавном путу или његовом 
делу и путном објекту, за потребе лица које 
изводи радове на изградњи и реконструкцији 
или обавља привредну делатност чија природа 
захтева тако извршене превозе (експлоатација 
камена, минерала, угља, дрвета и сл.).

Правно лице у функцији чијег пословања 
је остварено прекомерно коришћење јавног 
пута или његовог дела и путног објекта, плаћа 
накнаду у висини од 300.000,00 динара/km 
пута или његовог дела на којем се остварује то 
прекомерно коришћење.

Накнада из става 2. овог члана утврђује 
се решењем о утврђивању висине накнаде за 
прекомерно коришћење јавног пута, његовог 
дела или путног објекта у годишњем износу и 
плаћа се у 12 једнаких месечних рата до 5-тог у 
месецу за предходни месец.

Решење из става 3. овог члана доноси 
Одељење за инспекцијске послове општинске 
управе општине Апатин.

 Накнада из става 3. овог члана је приход 
Управљача пута.

Накнада за закуп делова земљишног појаса 
јавног пута

Члан 45.

За закуп одређеног дела земљишног појаса 
које припада општинском путу и примарним 
саобраћајницама, који се користи за приступ и 
изградњу комерцијалних објеката - бензинских 
станица, мотела, хотела, ресторана, ауто-
сервиса, продавница и других комерцијалних 
објеката (у даљем тексту: комерцијални 
објекти), плаћа се годишња накнада у висини 
од 1.000,00  динара/m2 закупљене површине.

За закуп одређеног дела земљишног појаса 
које припада некатегорисаном путу, сабирним, 
приступним и интегрисано-пешачким 
саобраћајницама, које се користи за приступ 
и изградњу комерцијалних објеката плаћа се 
годишња накнада у висини од 500,00  динара/
m2 закупљене површине.

Накнада из става 1. и 2. овог члана утврђује 
се решењем о утврђивању висине накнаде 
за закуп дела земљишног појаса јавног пута, 

у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких 
месечних рата до 5-тог у месецу за предходни 
месец.

Решење из става 3. овог члана доноси 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
општинске управе општине Апатин, у склопу 
пријаве радова, на основу сагласности Управљача  
пута.

Накнада из става 3. овог члана је приход 
Управљача пута.

Члан 46.

За закуп одређеног дела земљишног 
појаса које припада општинском путу, 
некатегорисаном путу, примарним, сабирним, 
приступним и интегрисано-пешачким 
саобраћајницама за намене које нису 
предвиђене чланом 48. ове Одлуке, плаћа се 
годишња накнада у висини од 3.000,00  динара/
ару закупљене површине.

Накнада из става 1. и 2. овог члана утврђује 
се решењем о утврђивању висине накнаде 
за закуп дела земљишног појаса јавног пута, 
у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких 
месечних рата до 5-тог у месецу за предходни 
месец.

Решење из става 2. овог члана доноси 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
општинске управе општине Апатин, у склопу 
пријаве радова на основу сагласности Управљача 
јавног пута.

Накнада из става 2. овог члана је приход 
Управљача пута.

 Решење којим се правном лицу (ауто школи) 
одобрава да на територији Општине Апатин, за 
потребе обуке кандидата за возаче и потребе 
полагања возачког испита, може користити 
мрежу општинских и некатегорисаних путева 
у свим насељеним местима Општине Апатин, 
полигонима и ван насељених места, издаје 
Орган за послове саобраћаја општине Апатин 
по претходно прибављеној сагласности 
управљача пута.

Накнада за прикључење прилазног пута на 
јавни пут

Члан 47.

Прилазни пут у смислу ове одлуке је 
саобраћајна површина (колни прилаз или 
саобраћајница) преко које се власнику, односно 
непосредном држаоцу непокретности која се 
налази поред јавног пута омогућава прилаз на 
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тај пут.
За прикључење прилазног пута-колни 

прилаз на јавни пут плаћа се једнократна 
накнада у висини од 3.000,00 динара за 
прилазни пут до 3,00 метра ширине, 4.000, 00 
динара за прилазни пут до 4,00 метра ширине 
и 5.000, 00 динара за прилазни пут преко 4,00 
метра ширине. 

За прикључење прилазног пута-
саобраћајница на општински пут плаћа се 
једнократна накнада у висини од 50.000,00 
динара.

За прикључење прилазног пута-колни 
прилаз на некатегорисани пут плаћа се 
једнократна накнада у висини од 3.000,00 
динара.

За прикључење прилазног пута-
саобраћајница на некатегорисани пут плаћа 
се једнократна накнада у висини од 25.000,00 
динара.

Накнада из става 2., 3., 4. и 5. овог члана 
утврђује се решењем о накнади за прикључење 
прилазног пута на јавни пут и плаћа се 
једнократно, приликом издавања сагласности 
за прикључење на јавни пут.

Решење из става 4. овог члана доноси 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
општинске управе општине Апатин, у склопу 
пријаве радова, на основу сагласности Управљача 
јавног пута.

Накнада из става 4. овог члана је приход 
Управљача пута.

Накнада за постављање водо-
ва и инсталација поред, испод или изнад 
земљишног појаса јавног пута
 

Члан 48.

Под инсталацијама и водовима сматрају 
се: инсталације водовода и канализације, 
електричне инсталације, ТТ водови, оптички 
каблови и гасне инсталације.

За постављање инсталација и водова, поред, 
испод или изнад (укрштање) јавног пута плаћа 
се једнократна накнада у висини од 300,00 
динара/m1 постављених инсталација, ширине 
ископаног рова до 50cm, а за инсталације чија 
је ширина ископаног рова већа, накнада се 
линеарно увећава сразмерно повећању ширине 
ископаног рова. 

Накнада из става 2. овог члана утврђује се 
решењем о накнади за постављање водова и 
инсталација и плаћа се једнократно, приликом 
издавања сагласности за постављање водова и 
инсталација.

Решење из става 4. овог члана доноси 
Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
општинске управе општине Апатин, у склопу 
пријаве радова, на основу сагласности Управљача 
јавног пута.

Накнада из става 4. овог члана не плаћа се 
у ситуацији када је инвеститор на постављању 
водова и инсталација Општина Апатин, као 
и за све инвестиције које се финансирају из 
средстава буџета Општине Апатин.

Накнада из става 4. овог члана је приход 
Управљача пута.

Накнада за изградњу комерцијалних 
објеката којима је омогућен приступ са јавног 
пута

Члан 49.

За изградњу комерцијалних објеката на 
које је омогућен приступ са јавног пута плаћа 
се накнада и то:

•	 300,00 динара/m2 корисне површине 
заузетог путног земљишта, која одговара 
намени и функцији објекта, за комерцијалне 
објекте (осим бензинске станице) на које је 
омогућен приступ са општинског пута,

•	 150.000,00 динара за изградњу 
бензинске станице на коју је омогућен приступ 
са општинског пута, 

•	 200,00 динара/m2 корисне површине 
заузетог путног земљишта, која одговара 
намени и функцији објекта, за комерцијалне 
објекте (осим бензинске станице) на које је 
омогућен приступ са некатегорисаног пута,

•	 125.000,00 динара за изградњу 
бензинске станице на коју је омогућен приступ 
са некатегорисаног пута, 

•	 100,00 динара/m2 корисне површине 
заузетог путног земљишта, која одговара 
намени и функцији објекта, за комерцијалне 
објекте (осим бензинске станице) на које 
је омогућен приступ са примарне насељске 
саобраћајнице,

•	 100.000,00 динара за изградњу 
бензинске станице на коју је омогућен приступ 
са примарне насељске саобраћајнице, 

•	 50,00 динара/m2 корисне површине 
заузетог путног земљишта, која одговара намени 
и функцији објекта, за комерцијалне објекте 
(осим бензинске станице) на које је омогућен 
приступ са сабирне, приступно-стамбене и 
интегрисано-пешачке саобраћајнице,

•	 75.000,00 динара за изградњу бензинске 
станице на коју је омогућен приступ са сабирне, 
приступно-стамбене и интегрисано-пешачке 
саобраћајнице.
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Накнада става 1. овог члана плаћа се 
једнократно, на основу решења које издаје     

Одељење за стамбено-комуналну делатност, 
заштиту животне средине, урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 
општинске управе општине Апатин, у склопу 
пријаве радова, на основу сагласности Управљача 
јавног пута.       Накнада из става 1. овог члана 
не плаћа се у ситуацији када је инвеститор на 
изградњи комерцијалних објеката Општина 
Апатин, као и за све инвестиције које се 
финансирају из средстава буџета Општине 
Апатин.

Накнада из става 1. овог члана је приход 
Управљача пута.

X   НАДЗОР

Члан 50.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлу-
ке врши Управљач пута.

Инспекцијски надзор над спровођењем 
и применом ове Одлуке (у даљем тексту: 
инспектор) врши саобраћајни инспектор 
Одељења за инспекцијске послове Општинске 
управе Општине Апатин.

У вршењу инспекцијског надзо-
ра, саобраћајни инспектор у Одељењу за 
инспекцијске послове Општинске управе Оп-
штине Апатин има права, дужности и овлашћења 
републичког саобраћајног инспектора за држав-
не путеве, у складу са Законом о путевима.

XI   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Новчаном казном у износу од 100.000,00  ди-
нара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће 
се правно лице за следеће прекршаје:

1. ако поступи супротно одредбама члана 
36. ове одлуке;

2. ако поступи супротно одредбама члана 
37. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, у новча-
ном износу од 15.000,00 динара за коју се издаје 
прекршајни налог,  казниће се одговорно лице у 
правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана, у 
новчаном износу од 75.000,00 динара за 
коју се издаје прекршајни налог, казниће се 
предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана, у новча-
ном износу од 10.000,00 динара за коју се издаје 

прекршајни налог, казниће се физичко лице.

XII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

На питања која нису регулисана овом одлу-
ком непосредно се примењују одредбе Закона 
о јавним путевима и других прописа којима се 
уређује област саобраћаја.

Члан 53.

Одредбе ове Одлуке не примењују се на 
некатегорисане путеве, за које путеве ће се из-
радити посебна Одлука о некатегорисаним пу-
тевима.

Члан 54.

Управљач пута је дужан да изради Одлуку о 
издавању посебне дозволе за обављање ванред-
ног превоза на јавном путу у својој надлежности 
и Одлуку о постављању рекламних табли, паноа 
и билборда на јавним путевима у својој надлеж-
ности у року од годину дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.

Члан 55.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о категоризацији општинских 
путева и улица на територији општине Апатин  
(„Службени лист Општине Апатин“, број 8/17) 
и Одлука о критеријумима за категоризацију 
општинских и некатегорисаних путева и улица 
на територији општине Апатин  („Службени 
лист Општине Апатин“, број 8/17).
 

Члан 56.

Ова одлука ступана на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-71/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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239.

На основу члана 73. став 1 Статута општи-
не Апатин ( „Службени лист општине Апатин“, 
број 10/2008-пречишћен текст број 4/2014 и 
12/2016), Скупштина општине Апатин на 27. 
седници, одржаној 09. новембра 2018. године 
доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗИМСКЕ 

СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ
АПАТИН ЗА 2018/19  ГОДИНУ

Члан 1.

Образује се Штаб зимске службе Општине 
Апатин за 2018/19 годину у следећем саставу:

1. Шашић Петар, представник МУП 
Србије;

2. Чукић Бранислав, представник 
општинске управе за ванредне ситуације;

3. Лончар Душан, представник 
Општинског већа;

4. Балаћ Никола, саобраћајни инспектор;
5. Поповић Драган, представник 

управљача пута;
6. Лазић Саша, представник извођача 

радова на зимском одржавању путева;
7. Рапаић Стево, представник МЗ Апатин;
8. Матовић Милан, представник МЗ 

Сонта;
9. Пуача Никола, представник МЗ 

Пригревица,
10. Ходовањ Атила, представник МЗ 

Купусина;
11. Рашета Жељко, представник МЗ 

Свилојево.

Члан 2.

Задатак Штаба зимске службе је спровођење 
Оперативног плана зимске службе на јавним 
путевима на територији Општине Апатин 
за 2018/19. годину са датим критеријумима 
и стандардима одржавања путева у зимским 
условима на територији Општине Апатин.

Штаб зимске службе је одговоран за:
•	 Координацију активности и контролу 

спровођења Оперативног плана зимске службе 
за 2018/19 године;

•	 Измену Оперативног плана зимске 
службе;

•	 Подношење предлога за увођење 
додатних мера за отклањање последица 
временских непогода и предлога за увођење 
ванредног стања.

Члан 3.

Штаб зимске службе доноси одлуке 
већином гласова присутне већине чланова.

Члан 4.

Штаб зимске службе дужан је да подноси 
извештаје и информације надлежним органима 
Општине Апатин, Покрајине и Републике.

Члан 5.

Административно-техничке послове за 
потребе Штаба зимске службе обављаће Јавно 
комунално предузеће „Наш дом“ Апатин.

Члан 6. 

Штаба има право на накнаду трошкова 
за рад у складу са Решењем о накнадама за 
учешће у раду одборника Скупштине општине 
Апати, чланова Општинског већа, радних тела, 
Управних и Надзорних одбора буџетрских 
корисника и Савета Месних заједница. 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 8/2016).

Члан 7.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
Општине Апатин“.

240.

На основу члана 46. став 1. Закона о 
Јавним предузећима („Службени гласник 
РС“бр. 15/2016), члана 21. став 1. тачка 9. и 
члана 73. став 1. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“бр. 10/2008 
– пречишћен текст 4/2014 и 12/2016) и члана 
54. Став 1.Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа општине  Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“бр. 9/2018 
– пречишћен текст) Скупштина општине 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-105/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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Апатин  на 27. седници одржаној 09. новембра 
2018. донела је

РЕШЕЊЕ  О РАЗРЕШЕЊУ  ВД ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАШ ДОМ“АПАТИН

I

Недељко Брачика, разрешава се функције  
вд директора Јавног комуналног предузећа 
„Наш Дом “Апатин,са  09. новембром 2018.го-
дине, због истека периода на који је именован.

II
                                                    
Решење објавити у  „Службеном листу 

општине Апатин“ .

241.

На основу члана 52. став 1. Закона о Јавним 
предузећима („Службени гласник РС“бр. 
15/2016), члана 21. став 1. тачка 9.  и члана 
73. став 1. Статута општине Апатин („Служ-
бени лист општине Апатин“бр. 10/2008 – 
пречишћен текст 4/2014 и 12/2016) и чла-
на 18/а .став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа општине  Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“бр. 6/2013 – 
пречишћен текст) и члана 108. став 2. Послов-
ника Скупштине општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“бр. 12/2008 – пречишћен 
текст, 12/2012 и 8/2017) Скупштина општине 
Апатин  на 27. седници одржаној 09. новембра 
2018. донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ
 КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАШ ДОМ“АПАТИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-111/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

I

Небојша Смиљанић,дипл.економиста из 
Апатина, именује се за вд директора Јавног ко-
муналног предузећа „Наш Дом“ Апатин, са 09. 
новембром 2018.године, до именовања дирек-
тора Јавног предузећа, а најдуже годину дана.

II

Решење објавити у  „Службеном листу 
општине Апатин“ .

242.

На основу члана 31. став 2.Статута 
општине Апатин (Службени лист општине 
Апатин”, број 10/2008-пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016) Скупштина општине Апатин на 27. 
седници, одржаној  09. новембра 2018. године, 
доноси:

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА 
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I

РАЗРЕШАВА  СЕ  :

1. Вања Кокић, члан, због поднете оставке

са 09. новембром .2018. године

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-112/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.
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243.

На основу члана 30. став 1, члана 31. став 
1. Статута општине Апатин (Службени лист 
општине Апатин”, број 10/2008-пречишћен 
текст, 4/2014 и 12/2016), члана 26. став 2 
Пословника Скупштине општине Апатин 
(„Службени лист  општине Апатин“ бр. 
12/2008 – пречишћен текст, 12 /2012 и 8/2017) 
Скупштина општине Апатин на 27. седници, 
одржаној 09. новембра 2018. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

I

ИМЕНУЈE СЕ   

1. Вељко Цветићанин  , члан 

почев од 09. новембра 2018. године, на ман-
датни период на који су изабрани одборници 
Скупштине општине Апатин.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

244.

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 испр, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 
99/2016 и 113/2017), члана 12.  Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2018. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 20/2017 и 07/2018) 
и члана 73. став 1. Статута општине Апа-
тин („Службени лист општине Апатин“ број 
10/2008 – пречишћен текст, 4/2014 и 12/2016), 
Скупштина општине Апатин, на 27. седници 
одржаној дана  09. новембра 2018. године, 
доноси

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

I

УСВАЈА  СЕ  Извештај о извршењу Одлу-
ке о буџету општине Апатин за 2018. годину, 
са извештајем о наплати и трошењу средстава 
самодоприноса за период јануар –  септембар 
2018. године. 

II

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

245.

На основу члана 73. став 1. Статута општине 
Апатин (“Службени лист општине Апатин”бр. 
10/2008- пречишћен текст и 4/2014,12/2016) 
Скупштина општине Апатин на 27. седници 
одржаној дана 09. новембра 2018. године 
доноси

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-110/2018-I
Дана, 09. новембар 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: 02-109/2018-I
Дана, 09. новембар 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: 401-227/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.



STRANA 339 - BROJ 17 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 09. NOVEMBAR 2018. GODINE

I

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Оперативни 
план зимске службе на јавним путевима у 
општини Апатин за 2018/19 годину.

II

Овај закључак објавити у “Службеном 
листу општине Апатин”.

246.

На основу члана 35. тачка 8. Статута оп-
штине Апатин (''Службени лист општине Апа-
тин'' бр. 10/2008-пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016), члана 9. тачка 8. Одлуке о Председ-
нику општине Апатин и Општинском већу оп-
штине Апатин (''Службени лист општине Апа-
тин'', број 11/2008), члана 9 . Закона о враћању 
утрина и пашњака  („Сл. Гласник РС“ бр. 
66/2018) , Општинско веће општине Апатин на  
44.  седници одржаној дана  31. октобра 2018. 
године,  доноси

О Д Л У К У

I

 ОДОБРАВА СЕ Месној Заједници 
Свилојево да са најповољнијим понуђачем 
у спроведеном поступку  јавне надметања, 
Поповић Миланом, ул. Д.Туцовића бр. 97а,  
Апатин,  за износ накнаде на месечном ни-
воу од 15.010,оо динара, закључи уговор о 
остваривању  права коришћења земљишта- 
пашњака 4 класе  перцела бр. 1385/1 површи-
не 34229 м2  и парцеле бр. 1385/2 површине 
208654м2  , све к.о. Свилојево.  

Наведене парцеле дају се на коришћење 
на рок од 40 година ради изградње рибњака, 
а наведену накнаду грађани насељеног места 
Свилојево  морају наменски користити за ак-
тивности на одржавању и унапређењу утрина 
и пашњака у к.о. Свилојево.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-30/2018-I
Дана, 09. новембар 2018. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
  Ника Петровић, с.р.

II

Овлашћују се председник Месне заједнице 
Свилојево и председник општине Апатин који 
заступа општину Апатин у својству оснивача 
Месне заједнице Свилојево, да потпише поме-
нути уговор наведен у  поглављу I ове одлуке.  

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 06-41/2018-III
Дана, 31. октобра 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Милан Шкрбић, с.р.

247.

На основу члaна 5. став 1., а у вези са 
чланом 24. став 1. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним и другим површинама 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 6/2017), 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), Општинско веће општине Апатин на 
44 седници одржаној дана, 31. октобра 2018. 
године,  доноси

О Д Л У К У

I

ОДОБРАВА СЕ покретање поступ-
ка за давање у закуп дела јавне површи-
не парцеле бр. 2284/1 к.о. Апатин, уписане 
у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, 
Трг Николе Тесле – испред зграде Блока 3, 
у бруто површини од 62,05 м2, зона II, ради 
постављања привременог мањег монтажног 
објекта – киоска.
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II
УСВАЈА СЕ предложени текст огласа ради 

спровођења јавног надматања („лицитације“) 
за избор најповољније понуде за доделу у закуп 
земљишта - локације  наведене у поглављу I ове 
одлуке.

III

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Апатин''.

248.

На основу члaна 5. став 1., а у вези са 
чланом 24. став 1. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на јавним и другим површинама 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 6/2017), 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), Општинско веће општине Апатин на 
44 седници одржаној дана, 31. октобра  2018. 
године,  доноси

О Д Л У К У

I

ОДОБРАВА СЕ покретање поступка 
за давање у закуп дела јавне површине 
парцеле бр. 5002 к.о. Апатин, уписане у лист 
непокретности бр. 2501 к.о. Апатин,  на углу Ул. 
Петра Драпшина и Српских владара, у бруто 

површини од 5,64 м2, зона I, ради постављања 
типског привременог објекта – киоска за 
продају новина, мењачницу и сл. 

II

УСВАЈА СЕ предложени текст огласа ради 
спровођења јавног надматања („лицитације“) 
за избор најповољније понуде за доделу у закуп  
земљишта - локације  наведене у поглављу I ове 
одлуке.

III

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Апатин''.

249.

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, 99/2016 и 113/2017), члана 14. 
Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. 
годину („Службени лист општине Апатин“ 
број 20/2017, 7/2018 и 15/2018) 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  
44.  седници одржаној дана 31. октобра 2018. 
године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2018. годину („Службени 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-67/2018-III
Дана, 31. октобра 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-220/2018-III
Дана, 31. октобра 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Милан Шкрбић, с.р.
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лист општине Апатин“ број 20/2017, 7/2018 и 
15/2018), 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 219 – текућа буџетска резерва, 
одобрава се коришћење средстава у износу 
од 1.811.529,00 динара, Спортском савезу 
општине Апатин, по основу судске пресуде 
Основног суда у Сомбору,  поништаја отказа 
уговора о раду  и враћања на рад Томашевић 
Бојана из Пригревице.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа 
општине Апатин, Програм 14: Развој спорта и 
омладине, ПА: Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, 
функција 810 – услуге рекреације  и спорта, 
економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама, позиција 169 
(Спортски савез општине Апатин).

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“:

250.

На основу члана 6. и 7.  Одлуке о спровођењу 
комасације у Катастарској општини Сонта 
(„Службени лист општине Апатин“, број 
14/2017), члана 6. став 2. Решења о именовању 
чланова Комисије за спровођење комасације у 
Катастарској општини Сонта („Службени лист 
општине Апатин“, број 12/2018) Општинско 
веће општине Апатин, на 44 седници одржаној 
дана 31. октобар 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК O ПРВОЈ ИЗМЕНИ 
ПРАВИЛНИКА

О НАКНАДАМА ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ, ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ НА ПОСЛОВИМА 

КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У 
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ СОНТА 
И ДРУГИХ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ У 

ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 1.

У Правилнику о накнадама заменика 
председника комисије, заменика чланова 
комисије на пословима комасације земљишта 
у катастарској општини Сонта и других 
лица ангажованих у поступку комасације 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 
14/2018) (у даљем тексту: Правилник)  у називу 
Правилника , као и у члановима 1. и 2. додаје се 
„ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ПОТКОМИСИЈА“

Члан 2.

У члану 3. Правилника додаје се став 5. који 
гласи: 

„Заменицима чланова поткомисија, док 
замењују чланове поткомисија, припада дневна 
накнада за рад у висини од 2.000,00 динара у 
нето износу.“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Апатин“ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-220/2018-III
Дана, 31. октобра 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Милан Шкрбић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-26/2018-III
Дана, 31. октобра 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Милан Шкрбић, с.р.
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247.

248.

249.

250.

Одлука o одобравању покретања 
поступка за давање у закуп дела 
јавне површине у Апатину, испред 
зграде Блок 3, ради постављања 
киоска

Одлука o одобравању покретања 
поступка за давање у закуп дела 
јавне површине у Апатину, на углу 
ул. Петра Драпшина и Српских 
владара, ради постављања киоска

Решење о одобравању средстава 
из текуће буџетске резерве

Правилника о накнадама 
заменика председника комисије, 
заменика чланова комисије на 
пословима комасације земљишта 
у катастарској општини сонта 
и других лица ангажованих у 
поступку комасације

314

325

336

336

337

337

338

338

338

339

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
АПАТИН

Одлукa о некатегорисаним 
путевима на територији општине 
Апатин

Одлукa о категоризацији 
општинских путева и улица на 
територији општине Апатин

Решењe о образовању штаба 
зимске службе општине Апатин 
за 2018/19 годину

Решење о разрешењу в.д. 
директора ЈКП „Наш      дом“Апатин

Решења о именовању в.д. 
директора ЈКП „Наш   дом“Апатин

Решења о разрешењу члана 
Савета за буџет и финансије

Решења о именовању члана 
Савета за буџет и финансије

Закључак о давању сагласности 
на Извештај о извршењу Одлуке 
о буџету општине    Апатин за 
2018. годину, за период јануар – 
септембар 2018. године

Закључак о давању сагласности на 
Оперативни план зимске службе 
на јавним путевима у општини 
Апатин за 2018/19 годину

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлука о одобравању Месној 
Заједници Свилојево да са 
најповољнијем понуђачем 
закључи уговор о остваривању 
права коришћења земљишта-
пашњака, ради изградње рибњака

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

339

340

340

341

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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