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На основу члана 32. тачка 6 и члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 9. Уредбе о адресном регистру
(„Сл. гласник РС“ бр. 63/2017) и члана 40. тачка 64. Статута општине Апатин ( „Сл. лист општине
Апатин бр. 1/2019) по прибављеној сагласности Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, под.бр. 141-015-1/2019 од 24.05.2019. године,
Скупштина општине Апатин на 33. седници, одржаној дана 13.септембра 2019. године доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА
У ОПШТИНИ АПАТИН
Члан 1
Овом одлуком одређују се називи улица и засеока у општини Апатин за насељена места Апатин,
Купусина, Пригревица, Сонта и Свилојево, којима није одређен назив, а који су у Елаборатима
уличност система Републичког геодетског завода Републике Србије за свако насељено место,
означени бројевима:
У насељеном месту Апатин:
Улица 1: назив улице на српском језику: „Дунавска обала“
улица почиње од раскрснице са постојећом Омладинском улицом између кп 9024 и кп 7796,
пружа се дуж 10166, 2501, прелази преко кп 2461, дуж кп 666/1, 667/1, 661/2, дуж 10164/3, преко кп
6265/2, дуж 10164/1 и завршава се на граници са суседним насељеним местом Купусином између кп
5037 и 10243, све у КО Апатин.
Напомена: Предложена улица обухвата и део постојеће улице Дунавска обала и треба је
именовати под истим називом.
Улица 2: назив улице на српском језику: „Мирни Дунав“
улица је наставак предложене улице „Дунавска обала“ и креће од од предложене улице бр. 1
између кп 6268 и кп 6270/2, пружа се дуж кп 10164/4, кп 10183, код кп 6000 скреће у кп 5978, пролази
између кп 5986 и кп 5970, а завршава се између кп 5979/2 и кп 5977/1, све у КО Апатин.
Улица 3: назив улице на српском језику: „Ливадска“
улица је наставак предложене улице „Дунавска обала“ и креће од предложене улице „Дунавска
обала“ у кп 10164/3 између кп 6277/2 и кп 6285/3, пружа се дуж целе кп 6275/1, затим делом дуж кп
6181, код парцеле 6185/5 скреће десно и пролази преко целе кп 10184, а завршава се између кп 6091
и кп 5933, све у КО Апатин.
Улица 4: назив улице на српском језику: „Виноградски пут“
улица почиње од постојеће Пригревачке улице између кп 3500/1 и кп 3497, пружа се дуж целе кп
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3499, затим делом дуж кп 10191, пружа се дуж
целе кп 7270, а завршава се између кп 7269 и кп
7271, све у КО Апатин
Улица 5: назив улице на српском језику:
„Камени пут“
улица почиње од постојеће Омладинске
улице у кп 10203/2, пружа се дуж целе кп 7977
где се завршава поред кп 7976/2, све у КО
Апатин.
Улица 6: назив улице на српском језику:
„Јуке Колака“
улица је продужетак постојеће улице Јуке
Колака и почиње од постојеће улице Јуке
Колака у кп 1633 поред кп 1637, пружа се дуж
целе кп 7732 и завршава се између кп 7731 и
7733, све у КО Апатин.
Напомена: Улица представља продужетак
постојеће улице Јуке Колака.
Улица 7: назив улице на српском језику:
„Северна“
улица почиње од постојеће улице Матије
Гупца и кп 1595, пружа се дуж кп 6823 и 6870,
а завршава се између кп 6875 и 6884, све у КО
Апатин.
Улица 8: назив улице на српском језику:
„Светог Саве“
улица је продужетак постојеће улице
Светог Саве и почиње од постојеће улице
Светог Саве између кп 264 и кп 6711/1, пружа
се дуж целе кп 263 и делом дуж кп 6743, а
завршава се између кп 6754 и кп 6733, све у КО
Апатин.
Улица 9: назив улице на српском језику:
„Родина“
улица почиње од постојеће Омладинске
улице између кп 8910/15 и кп 8965, пружа
се дуж целе кп 8910/16, дуж целе кп 8962/8, а
завршава се између кп 8957 и кп 8910/5, све у
КО Апатин.
Улица 10: назив улице на српском језику:
„Барска улица“
улица је продужетак постојеће улице
Барска и почиње од раскрснице Велике и
Барске улице између кп 8911/1 и кп 8915, пружа
се дуж кп 10200, а завршава се између кп 8918 и
кп 8980/4, све у КО Апатин.
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Улица 11: назив улице на српском језику:
„Златно сунце“
улица почиње од постојеће Омладинске
улице између кп 8993 и кп 8979, пружа се дуж
кп 8980/1, кп 8980/2, кп 8980/3, кп 8980/4, а
завршава између кп 8982 и кп 8979, све у КО
Апатин.
Улица 12: назив улице на српском језику:
„Циглане“
улица почиње од постојеће Велике улице
између кп 10167 и кп 8915, пружа се дуж кп
8913 и кп 8914, а завршава на граници са
кп 8920 између кп 8919 и кп 10167, све у КО
Апатин.
Улица 13: Предлог се брише.
Улица 14: Предлог се брише.
Улица 15: Предлог се брише.
Улица 16: Предлог се брише.
Улица 17: назив улице на српском језику:
„Стари насип“
улица почиње између кп 6327/1 и 6305/4,
пружа се дуж кп 10165/1, а завршава између кп
6348 и кп 6092/3, све у КО Апатин.
Улица 18: назив улице на српском језику:
„Сомборска“
улица почиње између кп 70/1 и кп 70/6,
пружа се дуж кп 70/15, а завршава се између кп
70/10 и кп 70/5, све у КО Апатин.
Напомена: Предложена улица бр. 18 има
кућне бројеве везане за Сомборску улицу.
Улица 19: назив улице на српском језику:
„Јуке Колака“
улица почиње од постојеће улице Јуке
Колака између кп 1634/1 и 6873, пружа се дуж
кп 10192 и завршава се између кп 7629/1 и
6948/1, све у КО Апатин.
Напомена: Улица представља продужетак
постојеће улице Јуке Колака и предложена
улица број 19 има кућне бројеве везане за
улицу Јуке Колака.
Улица 20: назив улице на српском језику:
„Пригревачка“
улица почиње од постојеће Пригревачке
улице између кп 7621 и кп 7624, пружа се дуж
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целе кп 10193, затим делом преко кп 10194,
а завршава се између кп 7361/2 и кп 7363
на граници са суседним насељеним местом
Свилојево, све у КО Апатин.
Напомена: Улица представља продужетак
постојеће Пригревачке улице.

„Сомборска“
улица представља продужетак постојеће
улице Сомборска и почиње између кп 6355 и
кп 6369/2, пружа се дуж кп 10174/1, прелази у
кп 5231/2, а завршава се у кп 10174/1 између кп
5086 и кп 5231/1, све у КО Апатин.

Улица 21: назив улице на српском језику:
„Мирка Штулића“
улица је продужетак постојеће улице
Мирка Штулића и почиње од постојеће улице
Мирка Штулића у кп 7543/5 између кп 7543/8
и кп 7543/6, пружа се дуж целе кп 10204/2, а
завршава између кп 7499 и кп 8146, све у КО
Апатин.

Улица 28: Предложена улица број 28 се
укида.

Улица 22: Предложена улица број 22 се
укида.
Улица 23: назив улице на српском језику:
„Пољска“
улица je продужетак постојеће улице
Пољска и почиње од раскрснице постојећих
улица Нова, Пољска и Омладинска између
кп 8745/1 и кп 4956/3, пружа се дуж целе кп
10210/2, затим прелази у кп 10210/1 у којој се
завршава између кп 8621 и кп 8649, све у КО
Апатин.
Улица 24: назив улице на српском језику:
„Велико поље“
улица почиње између кп 10222 и кп 9111,
пружа се дуж кп 10210/1 у којој се завршава
између кп 10223 и кп 10225, све у КО Апатин.
Улица 25: назив улице на српском језику:
„Матије Гупца“
улица представља продужетак постојеће
улице Матије Гупца и почиње од постојеће
улице Матије Гупца између кп 6773 и кп 6776/1,
пружа се дуж кп 6775 у којој се завршава
између кп 6754 и кп 6776/1, све у КО Апатин.
Улица 26: назив улице на српском језику:
„Радничка“
улица представља продужетак постојеће
Радничке улице и почиње од постојеће
Радничке улице између кп 6823 и кп 6870,
пружа се дуж кп 6824, код кп 6847 скреће у кп
6846, а завршава се између кп 6845 и кп 6869,
све у КО Апатин.
Улица 27: назив улице на српском језику:

Улица 29: назив улице на српском језику:
„Повртарска“
улица почиње од предложене улице бр.
4 између кп 6954 и кп 7270, пружа се дуж кп
10191, затим скреће у кп 7215,а завршава се
између кп 7216 и кп 7269, све у КО Апатин.
Улица 30: назив улице на српском језику:
„Штајерска“
улица почиње од предложене улице бр.
27 између кп 5713 и кп 5714/1, пружа се дуж
целе кп 10181, дуж целе кп 10187, а завршава
се између кп 6599 и кп 6598, све у КО Апатин.
Улица 31: назив улице на српском језику:
„Баште“
улица се простире од кп 5930, између
кп 5953 и 5929, пружа се дуж целе кп 5930 и
завршава се између кп 5907 и 5931, све у КО
Апатин.
Улица 32: Предложена улица број 32 се
укида.
Улица 33: Предложена улица број 33 се
укида.
Улица 34: назив улице на српском језику: „
Владе Ћетковића“
улица почиње од раскрснице постојеће
улице Јуке Колака и постојеће улице Владе
Ћетковића у кп 1633, пружа се дуж кп 1635 и
7745 и завршава се између кп 6883/2 и 7744, све
у КО Апатин.
Напомена: Предложена улица бр. 34
представља продужетак постојеће улице Владе
Ћетковића.
Заселак 1: назив на српском језику: „
Пригревачки мотел “
Заселак обухвата објекат који се налази на
кп 5294 КО Апатин
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Заселак 2: назив на српском језику: „
Јеленско острво“
Заселак обухвата објекте који се налазе на
кп 9716 и 9717, све у КО Апатин.
Заселак 3: назив на српском језику: „
Дворац“
Заселак обухвата објекте који се налазе на
9891, 9889, 9888 и 9887, све у КО Апатин.
Заселак 4: назив на српском језику: „
Бестремент “
Заселак обухвата објекте који се налазе
9982, 9979, 9978 и 9949 све у КО Апатин
У насељеном месту Купусина:
Улица 1: назив улице на српском језику:
„Вагони“
назив улице на мађарском језику:
„Vagonok“
улица почиње у кп 5487/55 између кп
5487/54 и кп 5487/58, делом се пружа дуж кп
5487/25, кп 5487/26 и кп 5487/27, а завршава се
у кп 5711 између кп 5710 и кп 5712, све у КО
Купусина.
Напомена: Предложена улица представља
продужетак постојеће улице Дунавска обала.
Пролази и кроз суседно насељено место
Купусина.
Улица 2: назив улице на српском језику:
„Дунавска обала“
назив улице на мађарском језику: „Duna
part“
улица је наставак предложене улице бр.
1 која пролази кроз суседно насељено место
Апатин („предложена улица Дунавска обала“)
и почиње у кп 1659/2 између кп 1659/1 и кп
1659/3, прелази преко канала и кп 5382/6,
пружа се дуж целе кп 5412, делом дуж кп 6613,
код кп 5486/1 прелази у кп 5485/3, иде дуж
целих кп 5432/2 и кп 5422/16 из којих прелази
у кп 5485/1, пружа се дуж целе кп 5834 и
завршава на граници са суседним насељеним
местом Апатин између кп 5718 и кп 5835, све у
КО Купусина.
Напомена: Предложена улица бр. 2 пролази
и кроз суседно насељено место Апатин где је
дат предлог да се постојећа улица Дунавска
обала продужи.
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Улица 3: назив улице на српском језику:
„Змајевац север“
назив улице на мађарском језику: „Sárkányos Észak“
улица почиње од предложене улице бр. 2 у
кп 5834 између кп 5718 и кп 5836, пружа се дуж
кп 5835, преко кп 5944, код кп 5946 скреће у кп
5941, иде паралелно са кп 5929 преко кп 5930,
кп 5924 и завршава на граници са суседним
насељеним местом Апатин у кп 5928, све у КО
Купусина.
Напомена: Предложена улица бр. 3 пролази
кроз суседно насељено место Апатин.
Улица 4: назив улице на српском језику:
„Буџак“
назив улице на мађарском језику: „Budzsák“
улица почиње од предложене улице број 2
између кп 5484/190 и кп 5540/32, пружа се дуж
кп 5540/12 и завршава се између кп 5484/83 и
кп 5473/6, све у КО Купусина.
Улица 5: назив улице на српском језику:
„Пчеларска“
назив улице на мађарском језику: „Méhész”
улица почиње од предложене улице број 2 у
кп 5432/2 између кп 5432/3 и кп 5451/5, пружа
се дуж целе кп 5540/10, а завршава се између
5463/1 и кп 5423/25, све у КО Купусина.
Улица 6: назив улице на српском језику:
„Змајевац југ“
назив улице на мађарском језику: „Sárkányos Dél”
улица почиње од предложене улице број 2
између кп 5718 и кп 5835, делом дуж кп 5835,
код кп 5864 скреће на југ у кп 5863, дуж кп 5860,
кп 5859, а завршава у кп 5858 између кп 7703 и
кп 5857, све у КО Купусина.
Улица 7: назив улице на српском језику:
„Виноградарска“
назив улице на мађарском језику: „Szöllős”
улица почиње од предложене улице бр. 2 у
кп 5432/2 између кп 5428/3 и кп 5422/16, пружа
се дуж целе кп 5540/9, а завршава између кп
5422/45 и кп 5423/59, све у КО Купусина.
Улица 8: назив улице на српском језику:
„Јеленска“
назив улице на мађарском језику: „Szarvas”
улица почиње од предложене улице бр.
2 између кп 5432/2 и кп 5485/3, пружа се дуж
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целе кп 5540/11, а завршава између кп 5464/13
и кп 5463/2, све у КО Купусина.
Улица 9: назив улице на српском језику:
„Воћњак“
назив улице на мађарском језику:
„Gyümölcsös“
улица почиње од границе са суседним
насељеним местом Апатин између кп 6384 и кп
6386, пружа дуж кп 6389, 5948, 6606, упоредо са
кп 7495 све до кп 4794, све у КО Купусина.
Напомена: Предложена улица бр. 9 пролази
кроз суседно насељено место Апатин.
Улица 10: назив улице на српском језику:
„Купусински дунавац“
назив улице на мађарском језику: „Kupuszini duna“
улица почиње од предложене улице бр. 2
између кп 5479/3 и кп 5480/2, пружа се делом
дуж кп 5540/6, а завршава између кп 5484/105
и кп 5478/1, све у КО Купусина.
Напомена: Предложена улица бр. 10
пролази кроз суседно насељено место Апатин
Улица 11: назив улице на српском језику:
„Новакова“
назив улице на мађарском језику: „Novák
düllő“
улица почиње од предложене улице бр.
8 између кп 5477 и кп 5478/75, дуж целе кп
5540/14, иде делом дуж и завршава се у кп
5540/29 између кп 5484/331 и кп 5484/50, све у
КО Купусина.
Улица 12: Предложена улица број 12 се
укида.
Улица 13: назив улице на српском језику:
„Адица“
назив улице на мађарском језику: „Adica“
улица почиње са суседним насељеним
местом Бачки Моноштор, пружа се и завршава
у кп 5783, КО Купусина.
Улица 14: назив улице на српском језику:
„Купусинска кучка“
назив улице на мађарском језику: „Kupuszini kucska”
улица почиње од предложене улице бр. 2 од
кп 6613, између кп 6818 и 6636, пружа се дуж
кп 6819, 6765 и завршава се између кп 6654 и кп
6812, све у КП Купусина.

BROJ 9

- STRANA 388

Заселак 1: назив на српском језику:
„ Салаш Толди “
назив улице на мађарском језику: „Toldi
szállás“
засеок се простире делом на кп 5484/288 и
кп 5484/309, све у КО Купусина
Заселак 2: Предлог се брише
Заселак 3: назив на српском језику: „Црпна
станица“
назив улице на мађарском језику: „Pumpa
állomás“
заселак се простире делом на кп 5352/338,
кп 5353, кп 5332/1, кп 5332/1 и кп 5352/662, све
у КО Купусина.
Заселак 4: назив на српском језику:
„Мостонга“
назив улице на мађарском језику:
„Mosztonga“
заселак се простире на кп 5357/2, кп 5357/3,
кп 5359/1, кп 5359/2, све у КО Купусина.
Заселак 5: назив на српском језику:
„Купусинска кучка“
назив улице на мађарском језику: „Kupuszini kucska“
заселак се простире делом на кп 6576, кп
6577 и кп 6578, све у КО Купусина.
Заселак 6: назив на српском језику: „Обала
кучка“
назив улице на мађарском језику: „Kucska
part“
заселак се простире делом на кп 7348, кп
7349, кп 7350, кп 7351, кп 7352, кп 7353 и кп
7357, све у КО Купусина.
Заселак 7: назив на српском језику: „Глува
долина“
назив улице на мађарском језику: „Süket
lapos”
заселак обухвата објекте који се налазе на
кп 5575/6 и 2648/75, све КО Купусина.
Заселак 8: назив на српском језику:
„Подкучка“
назив улице на мађарском језику: „Kucska
alatt“
Заселак обухвата објекте који се налазе на
кп 5548/7, 5548/8, 5584/2 и кп 2632/1, све у КО
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Купусина
Заселак 9: Предлог се брише.
У насељеном месту Пригревица:
Улица 1: Предлог се брише.
Улица 2: назив улице на српском језику:
„Српских добровољаца“
улица почиње од раскрснице улице
Српских добровољаца и Апатинског пута у
кп 2040, пружа се дуж кп 2183/2 и завршава се
између кп 2191 и кп 2190, све у КО Пригревица.
Напомена: Предложена улица бр. 2
је продужетак постојеће улице Српских
добровољаца и треба да носи исти назив.
Улица 3: Предлог се брише
Улица 4: назив улице на српском језику:
„Стапарски пут“
улица почиње од постојеће улице
Стапарски пут између кп 5169 и кп 5142/15,
пружа се дуж кп 5156, а завршава се између кп
5168 и кп 5146, све у КО Пригревица.
Улица 5: назив улице на српском језику:
„Бањски пут“
улица почиње у кп 3670/2 између кп 3664/4 и
кп 3670/1, пружа се дуж кп 5424/2, а завршава се
у кп 5425/2 на граници са суседним насељеним
местом Свилојево, све у КО Пригревица.
Напомена: Предложена улица бр. 5 пролази
кроз суседно насељено место Свилојево где је
дат предлог за именовање улице.
Улица 6: назив улице на српском језику:
„Српских добровољаца“
улица почиње од раскрснице постојеће
Свилојевске и улице Српских добровољаца
између кп 2132 и кп 2145/2, пружа се дуж целе
кп 2133 и заврава се између кп 2152 и 54175, све
у КО Пригревица.
Напомена: Улица представља продужетак
постојеће улице Српских добровољаца.
Улица 7: назив улице на српском језику:
„Николе Тесле“
улица почиње од постојеће улице Николе
Тесле између кп 597 и кп 4604, пружа се дуж
целе кп 4605, а завршава се између кп 4566 и кп
4562/3, све у КО Пригревица.
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Заселак 1: назив на српском језику: „Салаш
парк“
заселак се простире делом на кп 3838/2,
кп 3838/1, кп 3838/3 и кп 3838/9, све у КО
Пригревица.
Заселак 2: назив на српском језику:
„Мостонга“
заселак се простире од кп 4918/5, до кп
4900, све у КО Пригревица
Заселак 3: назив на српском језику:
„Тромеђа“
Заселак се простире на кп 2604/3, 2604/6 и
2604/7, све у КО Пригревица.
Заселак 4: назив на српском језику:
„Крављи бунар“
Заселак обухвата објекат који се налази на
кп 2439/2 у КО Пригревица
У насељеном месту Сонта:
Улица 1: назив улице на српском језику:
„Медан“
назив улице на хрватском језику: „Medan“
улица почиње од раскрснице постојећих
улица Виноградарска и Југословенска између
кп 8333 и кп 7237/1, пружа се дуж кп 7236/1,
скреће у кп 8333, а завршава се између кп
7230/2 и кп 7240/9, све у КО Сонта.
Улица 2: назив улице на српском језику:
„Кудељарска“
назив улице на хрватском језику:
„Kudeljarska“
улица почиње у кп 9506/2 између кп 9507 и
кп 9837/1, пружа се делом дуж кп 9853, улази
у кп 9858/1 где се и завршава, све у КО Сонта.
Напомена: Предложена улциа бр. 2 може
бити саставни део новопредложене улице бр.
23.
Улица 3: назив улице на српском језику:
„Велика бара“
назив улице на хрватском језику: „Velika
bara“
улица почиње између кп 9507 и кп 7215,
пружа се преко кп 9837/3, делом дуж кп 9837/1,
дуж кп 9882, кп 9905/1, а завршава се у кп
9881/2, између кп 7215 и кп 9905/1, све у КО
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Сонта.
Улица 4: назив улице на српском језику:
„Бубија“
назив улице на хрватском језику: „Bubija“
улица представља продужетак постојеће
Крајишке улице, почиње од кп 5403/1, пружа
се дуж кп 5368/3, а завршава између кп 5368/2
и кп 5368/4, све у КО Сонта.
Улица 5: назив улице на српском језику:
„Велики салаш“
назив улице на хрватском језику: „Veliki
salaš“
улица почиње између кп 8842 и кп 8844/1,
пружа се делом дуж кп 8807, делом дуж кп
8841, затим улази у кп 8954 где се и завршава
између кп 8982 и кп 9000, све у КО Сонта.
Улица 6: назив улице на српском језику:
„Михајла Пупина“
назив улице на хрватском језику: „Mihajla
Pupina“
улица почиње од раскрснице постојећих
улица Михајла Пупина и Кајмакчаланске
између кп 987/2 и кп 5835/2, пружа се делом
дуж кп 8234/2, а завршава између кп 5913/4 и
кп 5816/5, све у КО Сонта.
Напомена: Предложена улица бр. 6 има
кућне бројеве везане за улицу Михајла Пупина
и саставни је део наведене улице.
Улица 7: назив улице на српском језику:
„Мандиновци север“
назив улице на хрватском језику: „Mandinovci sever“
улица почиње од раскрснице постојећих
улица Мандиновци и предложене улице бр.
11 у кп 4858/1, одакле се пружа делом дуж кп
4859/5, кп 4859/2, 4859/4, 4860/4 из које скреће
у кп 4860/3 и наставља се у кп 4860/5, затим
прелази у кп 4862/5, а завршава се између
4860/10 и кп 4863/8, све у КО Сонта.
Напомена: Део предложене улице бр. 7 има
кућне бројеве везане за улицу Мандиновци.
Улица 8: назив улице на српском језику:
„Мандиновци“
назив улице на хрватском језику:
„Mandinovci“
улица почиње од раскрснице постојеће
улице Мандиновци и предложене улице бр. 9
између кп 4857/13 и кп 4868/3, пружа се преко
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кп 4854/3, кп 4854/1, кп 4854/2, кп 4852/16, кп
4852/18, а завршава се у кп 5363/1 између кп
4852/4 и кп 5363/3, све у КО Сонта.
Напомена: Предложена улица бр. 8 може
бити продужетак постојеће улице Мандиновци.
Улица 9: назив улице на српском језику:
„Околиште“
назив улице на хрватском језику: „Okolište“
улица почиње од раскрснице постојеће
улице Мандиновци и предложене улице бр. 8
између кп 4859/11 и кп 4868/1, пружа се преко
кп 4859/3, кп 4860/10, кп 4867/1, кп 5523/1, а
завршава се између кп 5540/1 и кп 4868/1, све
у КО Сонта.
Улица 10: назив улице на српском језику:
„Стапарски пут“
назив улице на хрватском језику: „Staparski put“
улица почиње од постојеће улице Стапарски
пут од кп 8244/1, пружа се скоро паралелно са
Железничком улицом преко кп 5573/24 где се
и завршава.
Улица 11: назив улице на српском језику:
„Мандиновци југ“
назив улице на хрватском језику: „Mandinovci jug“
улица почиње од постојеће улице
Мандиновци, пружа се 4855/3, дуж кп 8242/1,
а завршава између кп 5495/2 и кп 4852/21, све
у КО Сонта.
Улица 12: назив улице на српском језику:
„Мађарска“
назив улице на хрватском језику:
„Mađarska“
улица почиње од раскрснице постојеће
улице Жељезничка и предложене улице бр. 7
између кп 5518/11 и кп 5517/2, пружа се дуж
целе кп 5518/6, а завршава се између кп 5517/5
и кп 5518/1, све у КО Сонта.
Напомена: Предложена улица бр. 12
постоји у Адресном регистру под називом
Мандиновци, али нема кућне бројеве.
Улица 13: назив улице на српском језику:
„Велики рит“
назив улице на хрватском језику: „Veliki
rit“
улица почиње у кп 9506/1 између кп 9513
и кп 9511/2, пружа се дуж целе кп 9512, затим
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прелази у кп 9519 и пружа се дуж целе кп, онда
прелази у кп 9658/2, а завршава се између кп
9659 и кп 9662/29, све у КО Сонта
Улица 14: Предлог се брише.
Улица 15: назив улице на српском језику:
„Добровољачка“
назив улице на хрватском језику:
„Dobrovoljačka“
улица почиње између кп 1389 и кп 1392/9,
пружа се дуж цела кп 8308,а завршава између
кп 1446/1 и кп 1460/6, све у КО Сонта.
Напомена: Предложена улица бр. 15
постоји у Адресном регистру под називом
Добровољачка.
Улица 16: назив улице на српском језику:
„Стапарски пут“
назив улице на хрватском језику: „Staparski put“
улица представља продужетак постојеће
улице Стапарски пут, почиње између кп 5430/2
и кп 8242/1, пружа се дуж кп 8244/1, затим
прелази у 8244/3, а завршава се између кп 4845
и кп 4846, све у КО Сонта.
Улица 17: назив улице на српском језику:
„Селски рит“
назив улице на хрватском језику: „Selski
put“
улица почиње од раскрснице са
предложеном улицом бр. 13 између кп 9513 и
кп 9507, пружа се делом дуж кп 9534, делом
дуж кп 9535/1, затим преко канала прелази у кп
9549, па у кп 8358/14, онда скреће у кп 8358/3,
а завршава се између кп 7139/25 и кп 7142/73,
све у КО Сонта.
Улица 18: назив улице на српском језику:
„Партизанска“
назив улице на хрватском језику:
„Partizanska“
улица представља продужетак Партизанске
улице, почиње између кп 901/18 и кп 8231/44,
пружа се делом дуж кп 8231/37, делом дуж кп
8305/1, затим скреће и прелази у кп 5373/2, а
завршава се између кп 898/2 и кп 5573/33, све
у КО Сонта.
Улица 19: назив улице на српском језику:
„Дорословачки пут“
назив улице на хрватском језику:
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„Doroslovački put“
улица почиње у кп 1615/2 и кп и кп 1615/1,
пружа се дуж целе кп 1667/2, дуж целе кп
2326/2, прелази у кп 8289/4, а завршава се
на граници са суседним насељеним местом
Дорослово између кп 8289/11 и кп 2713, све у
КО Сонта.
Улица 20: назив улице на српском језику:
„Крушковац“
назив улице на хрватском језику:
„Kruškovac“
улица почиње од раскрснице Виноградарске
и Војвођанске улице и Апатинског пута између
кп 9383/14 и кп 9501/2, пружа се дуж кп 8356,
а завршава између кп 5956/40 и кп 5957, све у
КО Сонта.
Улица 21: назив улице на српском језику:
„Богојевачки пут“
назив улице на хрватском језику:
„Bogojevački put“
улица почиње од раскрснице постојеће
Југословенске и Виноградарске улице између
кп 8333 и кп 7237/1, пружа се дуж кп 8334/2,
а завршава између кп 7338/1 и кп 7551/8, све у
КО Сонта.
Улица 22: назив улице на српском језику:
„Станична“
назив улице на хрватском језику: „Stanična“
улица почиње између кп 8414 у КО Сонта и
кп 8417/2 у КО Богојево, пружа се дуж кп 8417/1,
прелази у кп 8414, па у кп 3121, а завршава се
на граници са суседним насељеним местом
Богојево у кп 3000, КО Сонта.
Напомена: Предложена улица бр. 22
пролази и кроз суседно насељено место
Богојево.
Улица 23: назив улице на српском језику:
„Кудељарска“
назив улице на хрватском језику:
„Kudeljarska“
улица почиње од постојеће Виноградарске
улице између кп 9501/9 и кп 7234/2, пружа
се дуж кп 9505/1, 7215, 9507 и завршава се на
раскрници са предложеним улицама бр. 13 и
17. између кп 9506/1 и 9506/2 све у КО Сонта.
Заселак 1: назив на српском језику:
„Кричковић“
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назив засеока на хрватском језику:
„Kričković“
заселак се простире на кп 6085/2 између кп
6086 и кп 6084/4, све у КО Сонта.
Заселак 2: назив на српском језику:
„Крушковачки рит“
назив засеока на хрватском језику:
„Kruškovački rit“
заселак се простире делом на кп 6501/6
између кп 6500/2 и кп 6502, све у КО Сонта.
Заселак 3: назив на српском језику:
„Шибовац“
назив засеока на хрватском језику:
„Šibovac“
заселак се простире на кп 7637/12 и делом
на кп 7637/1 између кп 7644 и кп 7640/2, све у
КО Сонта.
Заселак 4: назив на српском језику: „Салаш
селски рит“
назив засеока на хрватском језику: „Salaš
selski rit“
заселак се простире од кп 7134 и кп 7133/19
до кп 7130/80 и кп 9922/1, све у КО Сонта.
Заселак 5: назив на српском језику:
„Бестремент“
назив засеока на хрватском језику:
„Bestrement“
заселак простире делом на кп 7091/2 у Ко
Сонта.
У насељеном месту Свилојево:
Улица 1: назив улице на српском језику:
„Сонћански пут“
назив улице на мађарском језику: „Szóntai
út”
улица почиње од раскрснице Главне и
Сонћанске улице између кп 2093/1 и кп 2091,
пружа се делом дуж кп 2092/3, делом дуж
кп 2092/1, а завршава између кп 2171/3 и кп
2239/1, све у КО Свилојево.
Улица 2: назив улице на српском језику:
„Бањски пут“
назив улице на мађарском језику: „Fürdői
út”
улица почиње од раскрснице постојеће
Апатинске и Главне улице између кп 967 и
кп 1606/3, пружа се дуж целих кп 1592 и кп
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1477/5, а завршава се на граници са суседним
насељеним место Пригревица између кп 1474/2
и кп 1479/2, све у КО Свилојево.
Напомена: Предложена улица пролази
кроз суседно насељено место Пригревица, па је
потребно отворити је и тамо.
Улица 3: назив улице на српском језику:
„Ослободилачка“
назив улице на мађарском језику:
„Felszabadító”
улица
почиње
од
раскрснице
Ослободилачке и Фабричке улице између кп
2169/4 и кп 1015/1, пружа се дуж целих кп
1036/1, кп 1036/2 и кп 1037/2, делом дуж кп
1037/1 у којој се завршава између кп 1097 и кп
1089, све у КО Свилојево.
Улица 4: Предлог се брише.
Улица 5: назив улице на српском језику:
„Пригревачки пут“
назив улице на мађарском језику: „Szent
Iváni út”
улица почиње од границе са суседним
насељеним местом Апатин између кп 1495 и
кп 1411, пружа се дуж целих кп 1494/2 и кп
1490, а завршава се на граници са суседним
насељеним местом Пригревица између кп 1489
и кп 1698/2, све у КО Свилојево.
Напомена: Предложена улица бр. 5 пролази
кроз више насељених места.
Заселак 1: назив на српском језику:
„Селиште“
назив улице на мађарском језику: „Szeliste”
заселак се простире унутар кп 2263/4 у КО
Свилојевo.
Члан 2
На основу ове одлуке надлежна служба
Републичког геодетског завода Репулике
Србије ће ажурирати Адресни регистар.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-24/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.
169.
На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени
дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. изн, 89/18 – усклађени дин. изн. и
95/2018-др. закон), члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени
гласник РС“, бр.95/18 и 49/2019), члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/14 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка
3) Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 1/2019). Скупштина општине
Апатин на 33. седници одржаној дана 13. септембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 3/2019) у ТАРИФИ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА у Тарифном броју 1. тачке 1. и 2. у Табели мењају се и гласе:
За коришћење простора

I зона

1) за киоске и друге привремене монтажне
објекте, осим гаража и помоћних објеката
1а) за привремене гараже и
објекте

5,00

II
зона

III
зона

IV
зона

4,00

3,00

2,00

0,90

0,80

0,70

помоћне

1,00

2) за обављање угоститељске делатности у
башти угоститељског објекта отвореног типа
– летње баште у периоду од 01.04. до 30.09.

8,00

6,00

5,00

3,00

2а) за обављање угоститељске делатности у
башти угоститељског објекта отвореног типа
– летње баште у периоду од 01.10. до 31.03.

4,00

3,00

2,50

1,50

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-45/2019
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.
170.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ , број 129/2007, 83/2014,
101/2016-др закон и 47/2018) , члана 38.став
2. и члана 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“ , број
15/2016) и члана 40. тачка 13. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“,
број 1/2019) Скупштина општине Апатин на
33. седници, одржаној 13. септембра 2019.
године , доноси:
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НАШ ДОМ“АПАТИН
Члан 1.
Расписује се јавни Конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Наш
дом“ Апатин.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп
активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата,
као и доношење одговарајућих правних аката
у складу са законом.
Члан 3.
Услови за учешће на конкурс су наведени
у Огласу о јавном конкурсу, који се сматра
саставним делом ове одлуке.
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Члан 4.
Ову одлуку објавити у „ Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-46/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

Скупштина општине Апатин, на основу
члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“ , број
129/07, 83/14 и 101/16) и члана 51. став 1. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“, број 9/2018-пречишћен
текст), дана 13.09. 2019. године, објављује
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Наш дом“
Апатин на период од четири године
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом:
Јавно комунално предузеће „ Наш дом“ Апатин.
Скраћени назив пословног имена је : ЈКП
„Наш дом“ Апатин.
Седиште предузећа је у Апатину, ул.
Железничка број 4.
Матични број 08023263, ПИБ 100965918
Претежна
делатност
Предузећа
је:
сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде, шифра делатности 36.00
Јавни конкурс се спроводи за радно
место:
Директор Јавног комуналног предузећа
„Наш дом“ Апатин.
Директора Јавног комуналног предузећа
именује Скупштина општине Апатин на
период од четири године.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
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именовање директора јавних предузећа.
Директор Јавног комуналног предузећа
заснива радни однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
Право
пријављивања
имају
сви
заинтересовани кандидати који испуњавају
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Место рада:
Апатин, ул.Железничка бр. 4
Стручна
оспособљеност,
звање
и
вештина:
У изборном поступку, усменим
разговором, проверава се поседовање стручних,
организационих и других способности за
успешно организовање и обављање функције
директора.
Докази који се прилажу уз пријаву:
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Уз пријаву са биографијом кандидати
подносе:
- извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија)
- уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија не старија од 6. месеци)
- оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема
- исправа којом се доказује радно искуство
( потврда и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање
од чега три године на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа оригинал или оверена копија)
- уверење МУП-а
да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци
- уверење МУП-а да му нису изречене мере
безбедности којим се уређују кривична дела и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
- изјава дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да лице није члан
органа политичке партије, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке
Напомена: Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, једна
је да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција, а друга да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на званичној интернет страници општине
Апатин www.soapatin.org у делу „инвестиције/
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конкурси/јавни оглас о јавном конкурсу за
именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Наш дом“ Апатин на период од
четири године“. Попуњену Изјаву је неопходно
доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље поступати.
Пријава са доказима о испуњености услова
као и Програм рада и развоја предузећа
подноси се у року од од 30. дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику
РС“ Комисији за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Наш дом“
Апатин, на адресу: општина Апатин 25260 ул.
Српских владара број 29 или преко писарнице
Општинске управе општине Апатин са
назнаком „Пријава на конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Наш
дом“ Апатинј – НЕ ОТВАРАТИ.
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је Биљана Десница, тел.
025/772-122 локал 686.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази
Комисије ће закључком одбацити против кога
није дозвољена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објавити у
„Службеном гласнику РС“ , најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Апатин.

УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009,
50/2013 - Одлука УС РС, број IУз - 295/2009,
98/2013 - Одлука УС РС, број IУз-68/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),
члана 7. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Апатин“ број
6/2017) и члана 40. тачка 21. и члана 156. став
1. Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 1/2019) а по захтеву
„Liberland Group“ DOO Sombor из Сомбора,
Скупштина општине Апатин, на 33. седници
одржаној дана, 13. септембра 2019. године,
доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-46/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Liberland Group“ DOO
Sombor из Сомбора да у року од 15 дана од дана
добијања овог решења, уплати купопродајну
цену, на рачун буџета општине Апатин.
Депозит уплаћен на депозитни рачун у
поступку јавног надметања предстaвља део
цене отуђења и по доношењу овог решења о
отуђењу преноси се на одговарајући рачун
буџета општине.
Уколико у року од 15 дана од дана
достављања решења Купац не уплати понуђени
највећи новчани износ којим је остварио
право за куповину земљишта или уколико у
року од 30 дана не закључи уговор о куповини
предметног грађевинског земљишта, губи
право на поврaћај уплаћеног депозита у висини
од 450.720,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

171.
На основу члана 20. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 –др. закон и 101/2016 –
др. закон и 47/2018), члана 99. став 13. Закона
о планирању и изградњи (‘’Службени гласник
РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука

Р Е Ш Е Њ Е
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине
Апатин неизграђено грађевинско земљиште
које се налази у урбанистичком блоку бр. 61 у
Апатину, уписано у лист непокретности бр. 844
к.о. Апатин, на кат. парц. бр. 4886/4 к.о. Апатин у ул. Сонћанска, површине 939 м2, јавна
својина општине Апатин у 1/1 дела и преноси у својину „Liberland Group“ DOO Sombor
из Сомбора, ул. Батинска бр. 13, путем јавне
лицитације за износ накнаде од 901.440,00 динара.
II

III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Liberland Group“ DOO

STRANA 397

- BROJ 9

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

Sombor из Сомбора да у року од 30 (тридесет)
дана од дана достављања овог решења, са
oпштином Апатин закључи уговор о отуђењу
грађевинског земљишта за предметну парцелу
којим ће се регулисати међусобна права и
обавезе, под теретом губитка тог права.
IV
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-48/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

172.
На основу члана 20. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 –др. закон и 101/2016 –
др. закон и 47/2018), члана 99. став 13. Закона
о планирању и изградњи (‘’Службени гласник
РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука
УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009,
50/2013 - Одлука УС РС, број IУз - 295/2009,
98/2013 - Одлука УС РС, број IУз-68/2013,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),
члана 7. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Апатин“ број
6/2017) и члана 40. тачка 21. и 156. став 1.
Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 1/2019) а по захтеву
Ковачићек Ивана из Апатина, Скупштина
општине Апатин, на 33.седници одржаној дана,
13. септембра 2019. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине

13. SEPTEMBAR 2019. GODINE

Апатин грађевинско земљиште, део кат. парц.
бр. 238 к.о. Апатин у површини од 3м2, ул.
Доже Ђерђа, уписано у лист непокретности
бр. 2501 к.о. Апатин, ради озакоњења објекта
и уређења међа, непосредном погодбом, и
преноси у својину Ковачићек Ивана и Љубе из
Апатина, уз накнаду од 3.600,00 динара.
II
ОБАВЕЗУЈУ СЕ Ковачићек Иван и Љуба
из Апатина, да у року од 30 дана од дана
достављања овог решења, са oпштином Апатин
закључе
уговор о отуђењу грађевинског
земљишта за предметну парцелу којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе, под
теретом губитка тог права.
III
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-47/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

173.
На основу члана 20. став 1. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –др. закон
и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 99.
став 13. Закона о планирању и изградњи
(‘’Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009,
64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број
IУз-233/2009, 50/2013 - Одлука УС РС, број IУз
- 295/2009, 98/2013 - Одлука УС РС, број IУз68/2013, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019
и 37/2019), члана 7. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Апатин“

13. SEPTEMBAR 2019. GODINE
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број 6/2017) и члана 40. тачка 21. и 156. став
1. Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 1/2019) а по захтеву
Рохачек Јована из Апатина, Скупштина
општине Апатин, на 33. седници одржаној
дана, 13. септембра 2019. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине
Апатин грађевинско земљиште непосредном
погодбом, део кат. парц. бр. 883 к.о. Апатин,
уписана у лист непокретности бр. 844 к.о.
Апатин, у површини од 6 м2, ул. Миће
Радаковића,
ради озакоњења објекта и
преноси у својину Рохачек Јована и Рохачек
Јосипа из Апатина, Ул. Миће Радаковића бр. 14,
уз накнаду од 9.000,00 динара.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Рохачек Јован и Рохачек
Јосип из Апатина, да у року од 30 дана од дана
достављања овог решења, са oпштином Апатин
закључе
уговор о отуђењу грађевинског
земљишта за предметну парцелу којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе, под
теретом губитка тог права.
III
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.

BROJ 9

- STRANA 398

174.
На основу члана 20. став 1. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –др. закон
и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 99.
став 13. Закона о планирању и изградњи
(‘’Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009,
64/2010-Одлука УС РС, IУз број 74/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број
IУз-233/2009, 50/2013 - Одлука УС РС, број IУз
- 295/2009, 98/2013 - Одлука УС РС, број IУз68/2013, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/2019
и 37/2019), члана 7. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Апатин“
број 6/2017) и члана 40. тачка 21. и 156. став
1. Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 1/2019) а по захтеву
Спремо Мирослава из Апатина, Скупштина
општине Апатин, на 33.седници одржаној дана,
13. септембра 2019. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине
Апатин грађевинско земљиште непосредном
погодбом, кат. парц. бр. 4021/4 к.о. Апатин,
уписано у лист непокретности бр. 2501
к.о.Апатин, ул. Ивана Цанкара, површине
175 м2, ради озакоњења објекта и преноси
у својину Спремо Мирослава из Апатина,
Ул. Филипа Вишњића бр. 5, уз накнаду од
105.000,00 динара.
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-46/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Спремо Мирослав
из Апатина, да у року од 30 дана од дана
достављања овог решења, са oпштином Апатин
закључи
уговор о отуђењу грађевинског
земљишта за предметну парцелу којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе, под
теретом губитка тог права.
III
Oво решење објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-45/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.
175.
На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број
88/2017 ,27/2018-др закон и 10/2019) и члана 40.
тачка 70. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2019), Скупштина
општине Апатин, на 33. седници одржаној 13.
септембра 2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «МЛАДОСТ»
ПРИГРЕВИЦА
I
РАЗРЕШАВА СЕ Славица Калинић
функције члана Школског одбора Основне
школе „Младост“ Пригревица,из реда Савета
родитеља,пре истека мандата на који је
именована, са 13. септембром 2019.године.

13. SEPTEMBAR 2019. GODINE

176.
На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број
88/2017, 27/2018-др закон и 10/2019) и члана 40.
тачка 70. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2019), Скупштина
општине Апатин, на 33. седници одржаној 13.
септембра 2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «МЛАДОСТ»
ПРИГРЕВИЦА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Даница Бачевић за члана
Школског одбора Основне школе „Младост“
Пригревица,из реда Савета родитеља, почев од
13. септембра 2019.године.
II
Решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-37/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

II
Решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-37/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

177.
На основу члана 43. став 1. Пословника
Скупштине општине Апатин(„Службени
лист
општине
Апатин“,
број
12/2008,12/2012,8/2017,3/2019
и
5/2019)
Скупштина општине Апатин на 33. седници,
одржаној дана 13. септембра 2019. године,
доноси

13. SEPTEMBAR 2019. GODINE
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И
СПОРТ

- STRANA 400

образовање,културу и спорт.
II

I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета
образовање,културу и спорт:
1.Нада Здравковић
са 13. септембром 2019. године.

BROJ 9

за

II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-46/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

178.
На основу члана 26. став 2. Пословника
Скупштине општине Апатин(„Службени
лист
општине
Апатин“,
број
12/2008,12/2012,8/2017,3/2019
и
5/2019)
Скупштина општине Апатин на 33. седници,
одржаној дана 13. септембра 2019. године,
доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И
СПОРТ
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
члан
Савета
за
образовање,културу и спорт:
1.Сања Шијан
почев од 13. септембра 2019. године,до
истека
мандата
чланова
Савета
за

Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-47/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

179.
На основу члана 46. став 1. тачка 8.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник
Републике
Србије“
број:
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011)
и члана 72. став 1. и став 4. Пословника
Скупштине општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 12/2008-пречишћен
текст,12/2012,8/2017,3/2019
и
5/2019),
Скупштина општине Апатин на 33 .седници
одржаноj 13.септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
др Ђурађу Беоковићу, из Апатина, престаје
мандат одборникa Скупштине општине
Апатин, услед смрти.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-49/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

13. SEPTEMBAR 2019. GODINE

општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-50/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

180.
На основу члана 56. става 2. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
РС“,
број
129/2007,34/2010-одлука
УС
и 54/2011), члана 5. став 2. Пословника
Скупштине општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 12/2008 – пречишћен
текст,12/2012, 8/2017, 3/2019 и 5/2019),
Скупштина општине Апатин на 33 . седници,
одржаној 13. септембра 2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
I
ОСНАЖУЈЕ СЕ избор
одборника
Скупштине општине Апатин и ПОТВРЂУЈЕ
СЕ његов мандат за одборника Скупштине
општине Апатин.
II
ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику
Скупштине
општине
Апатин
и
то:
ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЋУ , до истека
мандата одборника.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења допуштена је жалба надлежном
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу

181.
На основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник
Републике
Србије“
број:
129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011)
и члана 72. став 1. и став 4. Пословника
Скупштине општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 12/2008-пречишћен
текст,12/2012,8/2017,3/2019
и
5/2019),
Скупштина општине Апатин на 33 .седници
одржаноj 13.септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
Милани Срдић,рођ.Ковачевић, из Апатина,
престаје мандат одборникa Скупштине
општине Апатин, због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-48/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.
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183.

На основу члана 56. става 2. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
РС“,
број
129/2007,34/2010-одлука
УС
и 54/2011), члана 5. став 2. Пословника
Скупштине општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 12/2008 – пречишћен
текст,12/2012, 8/2017, 3/2019 и 5/2019),
Скупштина општине Апатин на 33 . седници,
одржаној 13. септембра 2019. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
I
ОСНАЖУЈЕ СЕ избор
одборника
Скупштине општине Апатин и ПОТВРЂУЈЕ
СЕ његов мандат за одборника Скупштине
општине Апатин.
II
ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику
Скупштине општине Апатин и то: ЗОРИ
ЈОВАНОВИЋ , до истека мандата одборника.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења допуштена је жалба надлежном
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-51/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

На основу члана 76. Закона о буџетском
систему („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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019),
члана 35. Упутства о раду трезора општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
04/2018 и 03/2019), члана 13. Одлуке о буџету
општине Апатин за 2019. годину („Службени
лист општине Апатин“ број 19/2018 и
03/2019), члана 21. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ број
01/2019) а по усвајању од стране Председника
општине Апатин, Закључак бр. 401-161/2019II од дана 15. јула 2019. године, Скупштина
општине Апатин, на 33. седници одржаној дана
13.септембра2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
извршењу Одлуке о буџету општине Апатин
за 2019. годину, са извештајем о извршењу
средстава самодоприноса, за период јануар –
јун 2019. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-159/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.
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184.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007,83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),члана 40.
тачка 14. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“, бр. 1/2019) и члана 13.
став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Предшколске
установе „Пчелица“ Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 5/2018) Скупштина
општине Апатин на 33. седници, одржаној дана
13.септембра 2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на I Измене
и допуне Статута Предшколске установе
„Пчелица“ Апатин, којег је донео Управни
одбор установе.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-17/2019-I
Дана, 13. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Ника Петровић, с.р.

185.
На основу члана 49. став 2. Закона о
запосленима у Аутономним Покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 –
др. закон и 95/2018) члана 46. став 1. тачка 7. и
члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014
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др. закон и 101/2016 – де. закон и 47/2018 ),
члана 69. став 1. тачка 13. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.
1/2019) Општинско веће општине Апатин на
55. седници одржаној дана 02. септембра 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
МАНЕ ШКОРИЋ, дипломирани правник
из Сомбора, ПОСТАВЉА СЕ за начелника
Општинске управе општине Апатин почев
од 02. септембра 2019. године, на мандатни
период од пет година
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-44/2019-III
Дана, 02. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

186.
На основу члана 9. тачка 21. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 11/2008 и 3/2019), члана
69. став 9. Закoна о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 81/2018 и
31/2019), а по захтеву ЕПС Дистрибуције
„Електродистрибуције Сомбор“ из Сомбора,
Општинско веће општине Апатин Општинско
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веће општине Апатин на 55. седници одржаној
дана, 2. септембра 2019. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ сагласност ЕПС Дистрибуција Београд , огранак „Електродистрибуција Сомбор“
из Сомбора да на делу земљишта катастарских
парцела бр. 4992 и 4994 к.о. Апатин у јавној
својини општине Апатин, у улици П.Шандора
у Апатину, постави подземни нисконапонски
електро вод за снабдевање објекта у ул.
П.Шандора у дужини 415м по траси одређеној
у приложеном идејном пројекту бр. Е-0808/19-IDP -4 из августа 2019 године.
II
Инвеститор ЕПС Дистрибуција Београд
, огранак „Електродистрибуција Сомбор“ је
о свом трошку дужна јавну површину улице
П.Шандора најдуже у року од седам дана од
дана постављања предметног нн. електро кабла
вратити у првобитно стање.
III
Овaj закључак објавити у ‘’Службеном
листу општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 46-16/2019-III
Дана, 02. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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на унутрашњим водама (“Сл. гласник РС“, бр.
73/2010, 121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16,
104/16-др.закон, 113/17-др.закон, 41/2018 и
95/2018-др.закон) Општинско веће општине
Апатин на 55. седници одржаној дана,
2.септембра 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
У циљу омогућавања пристајања бродова
изван лучког подручја ради претовара речних
агрегата у смислу члана 60 Закoна о изменама
и допунама Закона о пловидби и лукама на
унутрашњим водама (“Сл. гласник РС“, бр.
41/2018) покреће се поступак израде Плана и
нацрта Одлуке којима се уређују постављање
објеката за депоновање и сепарацију речних
агрегата на територији општине Апатин.
II
Ставља се ван снаге Закључак општинског
већа општине Апатин бр. 35- 30/2019-III од
12.08.2019 године којим је одобрена привремена локација за депоновање и отпрему песка на
делу парцеле бр. 2500 к.о. Апатин на одређено
време до 31.10.2019 године.
III
Овај закључак објавити у ‘’Службеном
листу општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 3-13/2019-III
Дана, 02. септембра 2019. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

187.
На основу члана 9. тачка 21. и 22. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 11/2008 и 3/2019), у
вези са чланом 60 Закoна о пловидби и лукама
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СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ АПАТИН
168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

Одлука о одређивању назива улица и засеока у општини
Апатин
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за
коришћење јавних површина
на територији општине Апатин
Одлука о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавног комуналног
предузећа „Наш дом“ Апатин
Решење о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта које се
налази у урбанистичком блоку
61 у Апатину за које је обављена
јавна лицитација, и преносу у
својину „Liberland Group“ доо
Сомбор
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта из јавне својине непосредном погодбом, ради
озакоњења објекта и уређења
међа и преноса у својину
Ковачићек Ивану и Љуби из
Апатина
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта из јавне својине непосредном погодбом, ради
озакоњења објекта и преноса у
својину Рохачек Јовану и Јосипу
из Апатина
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта из јавне својине
путем јавне погодбе, ради
озакоњења објекта и преноса у
својину Спремо Мирославу из
Апатина

Red.
br.

175.

384

176.

177.
393

394

178.

179.

180.

396

181.

182.

397

397

398

183.

184.

NAZIV

Решење о разрешењу члана
Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица
Решење о именовању члана
Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица
Решење о разрешењу члана Савета за образовање,културу и
спорт
Решење о именовање члана Савета за образовање,културу и
спорт
Решење о престанку мандата одборника др Ђурађа Беоковића

STRANA

399

399
399

400

400

Решење о верификацији мандата одборника Владимира
Петровића

401

Решење о престанку мандата одборника Милане Срдић,
рођене Ковачевић

401

Решење о верификацији мандата одборника Зоре Јовановић
Закључак о давању сагласности
на Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин
за 2019. године, са извештајем
о извршењу средстава самодоприноса за период јануар-јун
2019. године
Закључак о давању сагласности на I измене и допуне Статута Предшколске установе „Пчелица“ Апатин

402

402

403
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
185.

186.

187.

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине
Апатин

403

Закључак о давању сагласности
Електродистибуцуји Сомбор
постављање подземног нисконапонског електро вода у улици Петефи Шандора у Апатину

403

Закључак о покретању поступка израде општих аката у циљу
омогућавања пристајања бродова изван лучког подручја
ради претовара речних агрегата

404

IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu,
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik:
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin.
Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 5150
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48;
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za Slu`beni list op{tine".
"

