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52.

На основу члана 38. Закона о удружењима (‘’Службени гласник РС’’, број 51/2009, 99/2011- и др. 
закон и 44/2018 - др. закон), члан 12. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе 
средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Апатин за подстицанје програма и 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Апатин“ бр. 2/2017) 
на предлог Комисије број 9-4/2019-II од 25. фебруара 2019. године, Општинско веће општине Апатин 
на 49 седници одржаној дана 7. марта 2019. доноси,

О Д Л У К У
о расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката од јавног 

интереса која спроводе удружења на територији Општине Апатин у 2019. години

I

УСВАЈА СЕ предлог Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса која спроводе удружења на територији Општине Апатин у 2019. години и средства се 
додељују: 

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

1. Градски хор Јединство са, одобреним износом 400.000,00 динара

2. „Панонске добре виле“ са  одобреним износом 130.000,00 динара

3. КУД Пригревица, са одобреним износом 50.000,00 динара

4. КУД ‘’Петефи Шандора’’, Купусина, са одобреним износом 200.000,00 динара

5. КУД ‘’Иво Лола Рибар’’ Сонта, са одобреним износом 425.000,00 динара

6. КУД ‘’Јожеф Атила’’ Свилојево, са  одобреним износом 120.000,00 динара

7. ГКУД ‘’Дунав’’ Апатин, са одобреним износом 300.000,00 динара

8. КУД ‘’Мажорет’’ Сонта, са одобреним износом 425.000,00 динара

9. Удружење Срба из Лике ‘’Личко огњиште’’ Пригревица, са одобреним износом 150.000,00 
динара

10. Апатинско спортско удружење ‘’СПОРТ ТИМ’’ са одобреним износом 50.000,00 динара
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11. УГ ‘’Петар Кочић’’, са одобреним 
износом 250.000,00 динара

12. ЗУЛ ‘’Никола Тесла’’, са одобреним 
износом 250.000,00 динара

13. Удружење филателиста, са одобреним 
износом 80.000,00 динара

14. СУБНОР, са одобреним износом 
40.000,00 динара

15. Удружење жена ‘’Ружа црвена“ са 
одобреним износом 40.000,00 динара

16. Кајак клуб ‘’Панонија’’, са одобреним 
износом 80.000,00 динара

17. Апатинске вредне руке са одобреним 
износом  120.000,00 динара

18. ‘’Удружење љубитеља природе Франц 
Шпајзер’’ са одобреним износом  80.000,00 
динара

19. Завичајно удружење Банијаца са 
одобреним износом  100.000,00 динара

20. Културно – уметничко друштво 
‘’Апатинске мажореткиње’’ са одобреним 
износом  200.000,00 динара

21. Културно – просвјетна заједница 
Хрвата ‘’Шокадија’’ Сонта са одобреним 
износом  120.000,00 динара

22. Певачка етно група ‘’Крила Лазарице’’ 
са одобрени износом  70.000,00 динара

23. Културно – уметничко друштво 
‘’Цазра’’ са одобреним износом  250.000,00 
динара

24. Удружење грађана ‘’Радост Апатин’’ са 
одобреним износом  200.000,00 динара

25. Кинолошко друштво ‘’ Панонија 
Апатин’’ са одобреним износом 70.000,00 
динара

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

1. УГ ‘’Улар’’, са одобреним износом 

60.000,00 динара

2. Адам Беренц, са одобреним износом 
80.000,00 динара

3. ЗУЛ ‘’Никола Тесла’’ Апатин, са 
одобреним износом 360.000,00 динара

4. Удружење спортских риболоваца 
‘’Чикла 1 Апатин’’, са одобреним износом 
70.000,00 динара

5. Асоцијација пољопривредника 
Свилојево, са и одобреним износом 120.000,00 
динара 

6. ЛУ ‘’Курјачица’’ Апатин, -Ловачка 
секција ‘’Јастреб’’ Свилојево, са одобреним 
износом 110.000,00 динара 

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Друштво за дечију и церебралну 
парализу, са одобреним износом 200.000,00 
динара

2. Организација пензионера Апатин, са 
одобреним износом 110.000,00 динара

3. Удружење „За Апатин“, са  одобреним 
износом 100.000,00 динара

4. Удружење ‘’Ратних војних инвалида’’, 
са одобреним износом 100.000,00 динара

5. Општинско удружење пензионера 
Апатин, са одобреним износом 300.000,00 
динара

6. Удружење пензионисаних војних лица, 
са одобреним износом 70.000,00 динара

7. Удружење ратних војних инвалида и 
породица погинулих са одобреним износом 
100.000,00 динара

8. ДВД Свилојево, са одобреним износом 
110.000,00 динара

9. Удружење добровољних давалаца 
крви ‘’Мићо Чабдарић’’ са одобреним износом 
100.000,00 динара
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10. Резервне војне старешине са одобреним 
износом 50.000,00 динар

11. УГ ‘’Бреза’’ са одобреним износом 
8.500.000,00 динар

12. Савез инвалида рада Војводине – 
Општинска организација Апатин са одобреним 
износом 100.000,00 динара

13. Удружење ратних и мирнодопских 
војних инвалида општине Апатин са 
одобреним износом 30.000,00 динар

14. УГ ‘’Апатинска пловарица’’ са укупним 
бројем бодова 38 и одобреним износом 
130.000,00 динар.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

1. Удружење младих ‘’ Волонтер’’, са  
одобреним износом 50.000,00 динара 

2. „Мој Апатин“, са одобреним износом 
200.000,00 динара

3. Цекос, са одобреним износом 
200.000,00 динара

4. Удружење за младе Свилојево, са 
одобреним износом 150.000,00 динара

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

1. Еко тим Апатин, са одобреним износом 
70.000,00 динара

2. Удружење за заштиту и одгој птица 
„Тигрица“, са одобреним износом 80.000,00 
динара

3. УГ ‘’Ђуси’’ Купусина, са одобреним 
износом 30.000,00 динара

4. Удружење за заштиту и удомљавање 
животиња ‘’Њушкица’’, са одобреним износом 
100.000,00 динара

5. Удружење љубитеља природе ‘’Франц 
Шпајзер’’, са одобреним износом 80.000,00 
динара

6. Голубарски савез Општине Апатин, са 
одобреним износом 50.000,00 динара

7. Друштво пчелара ‘’Дунав’’, са 
одобреним износом 80.000,00 динара

I I

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
Апатин, Милан Шкрбић, да у име општине 
Апатин потпише уговоре о додели средстава 
удружењима из тачке I ове одлуке.

I I I

Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу 
општине Апатин’’.

53.

На основу члана 18. Одлуке о грађевинског 
земљишта (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 6/2017), члана  35. тачка 2. и 8. Статута 
општине Апатин (‘’Службени лист општине 
Апатин’’ бр. 10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 
и 12/2016), члана 9. тачка 8. и 10. Одлуке о 
Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин (‘’Службени лист 
општине Апатин’’ број 11/2008) и закључка 
Скупштине општине Апатин бр. 011-1282019-I 
од 28. фебруара 2019. године, Општинско веће 
општине Апатин на 49. седници, одржаној 
дана, 07.марта  2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-139/2019-III
Дана, 7. марта 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.



STRANA 76 - BROJ 2 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 12. MART 2019. GODINE

грађевинског земљишта путем јавног 
оглашавања и јавног надметања - (лицитација) 
за следеће катастарске парцеле:

-кат. парц. бр. 4886/4 к.о. Апатин, у 
Ул. Сонћанска, неизграђено грађевинско 
земљиште,  површине 939м2, уписана у лист 
непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 901.440,00 динара;

- кат. парц. бр. 2758 к.о. Апатин, у 
Ул. Његошева, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 759м2, уписана у лист 
непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 455.400,00 динара;

- кат. парц. бр. 3600/16  к.о. Апатин, у 
Ул. 29. Новембра, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 579м2, уписана у лист 
непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 480.570,00 динара;

-кат. парц. бр. 4415 к.о. Апатин, у Ул. 
Кружни насип, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 103м2, уписана у лист 
непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 41.200,00 динара;

-кат. парц. бр. 4653/2 к.о. Апатин, у Ул. 
Кружни насип, изграђено грађевинско 
земљиште, површине 488м2, уписана у лист 
непокретности бр. 844 к.о. Апатин, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 366.000,00 динара;

-кат. парц. бр. 122/2 к.о. Апатин, у Ул. 
Језерска, неизграђено грађевинско земљиште, 
површине 222м2, уписана у лист непокретности 
бр. 844 к.о. Апатин, јавна својина општине 
Апатин у 1/1 дела, по почетној вредности 
отуђења од 77.700,00 динара;

-кат. парц. бр. 1813/3 к.о. Свилојево, у 
Ул. Киш Ференца, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 561м2, уписана у лист 
непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 67.320,00 динара;

-кат. парц. бр. 1813/14 к.о. Свилојево, у 

Ул. Киш Ференца, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 259м2, уписана у лист 
непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 31.080,00 динара;

-кат. парц. бр. 1842/7 к.о. Свилојево, у 
Ул.Ади Ендре, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 651м2, уписана у лист 
непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 117.180,00 динара;

-кат. парц. бр. 1811/4 к.о. Свилојево, у 
Ул.Ади Ендре, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 539м2, уписана у лист 
непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 134.750,00 динара;

-кат. парц. бр.177 к.о. Свилојево, у 
Ул. Сонћанска, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 698м2, уписана у лист 
непокретности бр. 1739 к.о. Свилојево, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 209.400,00 динара;

-кат. парц. бр.988/2 к.о. Пригревица, у Ул. 
Нине Мараковића, неизграђено грађевинско 
земљиште, површине 1471м2, уписана у лист 
непокретности бр. 2325 к.о. Пригревица, јавна 
својина општине Апатин у 1/1 дела, по почетној 
вредности отуђења од 514.850,00 динара.

 
        Учесник у јавном надметању је у обавези 

да депонује депозит појединачно за сваку 
катастарску парцелу у висини 50% од почетне 
вредности отуђења наведене у претходном 
ставу, а не мању од 50.000,00 динара.

II

УСВАЈА СЕ  текст огласа за отуђење 
наведеног грађевинског земљишта.

III

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



12. MART 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 2 - STRANA 77

54.

На основу члана 35. тачка 9. Статута 
општине Апатин (‘’Службени лист општине 
Апатин’’ бр. 10/2008 - пречишћен текст, 
4/2014 и 12/2016), члана 9. тачка 10. Одлуке о 
Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин (‘’Службени лист 
општине Апатин’’ бр.11/2008), а поводом 
захтева Ожеговић Јелице из Апатина којим се 
тражи неодобравање градње вишеспратнице 
у ул. П. Шандора  у Апатину  ,  Општинско 
веће општине Апатин на 49. седници одржаној  
дана, 07.марта 2019. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К

 Могућност градње објеката и издавања 
одобрења за градњу  регулисано је одредбама 
Закона о планирању и изградњи објеката 
(“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, 145/2014 и 83/2018), 
те пратећим правилницима и прописима. 
Издавање одобрења за градњу у надлежности  
је Општинске управе општине Апатин.

Парцеле бр. 941 и 942 к.о. Апатин у ул. 
П. Шандора у Апатину налазе се у делу 
урбанистичког блока бр. 38 које су у смислу 
важећег Плана Генералне регулације  Апатина  
(„Сл. лист општине Апатин“ бр. 2/2016) 
намењене за централне функције и у оквиру 
којих  је могућа, под одређеним условима, 
градња  вишеспратнице спратности П+3+Пк. 
Пре издавања дозволе, наведеним планом је 
за ту врсту објекта одређена обавеза израде 
урбанистичког пројекта којим се врши 
урбанистичка разрада локације и који између 

осталог приказује идејно решење будућег 
објекта. Урбанистички пројекат уз претходно 
оглашањање у дневном листу и другим 
средствима информисања  о термину,  предмет 
је јавне презентације  у трајању од седам дана за 
време које се могу давати примедбе и сугестије 
заинтересованих лица. Комисија за планове 
СО Апатин дужна је да у року од осам дана од 
дана пријема урбанистичког пројекта са свим 
примедбама и сугестијама достављеним за 
време његове јавне презентације, размотри све 
упућене примедбе и сугестије ,  изврши стручну 
контролу,  утврди да ли је урбанистички 
пројекат у супротности са планом ширег 
подручја, а о чему сачињава писмени извештај 
са предлогом о прихватању или одбијању 
урбанистичког пројекта. У случају његовог 
прихватања надлежни орган општинске управе 
на захтев инвеститора наставља спровођење 
прописима дефинисаног поступка издавања 
локацијских услова  и грађевинске дозволе. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-21/2019-III
Дана, 7. марта 2019. 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: 35-6/2019-III
Дана, 7. марта 2019. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Милан Шкрбић, с.р.



STRANA 78 - BROJ 2 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 12. MART 2019. GODINE



12. MART 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 2 - STRANA 79



12. MART 2019. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 2 - STRANA 80

Red.
br. N A Z I VSTRANA STRANA

Red.
br. N A Z I V

52.

53.

54.

73

75

77

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН 

Одлукa о расподели средстава 
за финансирање или 
суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса 
која спроводе удружења на 
територији Општине Апатин у 
2019. години

Решења о покретању поступка 
отуђења грађевинског 
земљишта путем јавног 
оглашавања и јавног надметања

Закључaк у вези градње објеката 
и издавања одобрења за градњу

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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