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62.
На основу члана 26. став 1. тачка 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.72/201, 88/2013,
105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члaна 9. Одлуке о давању у закуп
пословних просторија („Сл. лист општине Апатин“ бр.6/2017, 8/2017 и 13/2019), члана 69. став 1.
тачка 21. Статута општине Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 1/2019) и члана 9. став 1.
тачка 21. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (‘’Службени
лист општине Апатин’’ бр. 11/2008 и 3/2019), Општинско веће општине Апатин на ванредној седници
одржаној дана, 10. јула 2020. године, доноси
ОДЛУКА
I
ДАЈЕ СЕ у закуп Jавном бележнику Слободану Суботићу са седиштем канцеларије у Апатину,
ул. Светог Саве бр. 2, пословни простор – канцеларијa број 2, 3, 8 и 9 у приземљу зграде бившег
Општинског суда у Апатину, укупне површине 83,08 м2, која је саграђена на кат. парцели број 2030/1
к.о. Апатин, као зграда бр. 2. – зграда јединица локалне самоуправе, уписана у лист непокретности
бр. 844 к.о. Апатин, ул. Српских владара, у јавној својини општине Апатин у 1/1 дела, I зона, на период
до 5 (пет) година, на основу спроведеног поступка јавног надметања, за износ месечне закупнине од
14.157,00 динара.
II
Обавезује се Слободан Суботић да као закупац пословне просторије са Општином Апатин
закључи уговор о закупу предметне пословне просторије који је саставни део ове Одлуке, у року од
15 (петнаест) дана од дана достављања ове Одлуке.
III
Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-42/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

STRANA 80

- BROJ 12

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

63.
На основу члана 9. 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 69. став 1.
тачка 20. Статута општине Апатин (‘’Службени
лист општине Апатин’’ бр. 1/2019) и члана
9. став 1. тачка 20. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.
11/2008 и 3/2019), Општинско веће општине
Апатин на ванредној седници одржаној дана,
10. јула 2020. године, доноси
ОДЛУКА
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потпистивања уговора уплати две месечне закупнине на име гаранције за редовно плаћање
исте.
III
Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-43/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ DOO “VICENDA“ DOO Prigrevica,
из Пригревице, ул. Карађорђева бр. 45, као
најповољнијем понуђачу, у закуп грађевинско
земљиште, део кат.парцеле бр. 4996 к.о. Апатин, уписане у лист непокретности бр. 6884
к.о. Апатин, Блок 41, угао ул. Петефи Шандора
и ул. Димитрија Туцовића, локација – други
киоск до угоститељског објекта – кафане
„Бачка“ у бруто површини од 9,00 м2, зона II,
ради постављања типског привременог објекта
– киоска за продају новина, мењачницу и сл.;
Закуп грађевинског земљишта се закључује
на одређено време, на период до 5 (пет)
година, за износ закупнине која на месечном
нивоу износи 500,00 (петсто) динара, а који
се усклађује без закључивања посебног анекса
уговора једном годишње са растом цена на
мало према подацима Републичког Завода за
статистику.
II
Обавезује се закупац да у року до 5 (пет)
дана од дана достављања ове одлуке уплати
понуђени највећи новчани износ на име месечне закупнине којим је остварила право на закуп грађевинског земљишта.
Закупац је дужан да закључи уговор о закупу грађевинског земљишта у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења ове одлуке и да пре

64.
На основу члана 9. 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 69. став 1.
тачка 20. Статута општине Апатин (‘’Службени
лист општине Апатин’’ бр. 1/2019) и члана
9. став 1. тачка 20. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.
11/2008 и 3/2019), Општинско веће општине
Апатин на ванредној седници одржаној дана,
10. јула 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ Иванишевић Душану из Апатина,
Ул. Стојана Матића бр. 29, као најповољнијем
понуђачу, у закуп грађевинско земљишт, део
кат.парцеле бр. 2880/1 к.о. Апатин, уписане у лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин,
Блок 112, близу раскрнице са ул. Николе Тесле, локација – 25/а у бруто површини од 25,25
м2, зона II, ради постављања типског привре-
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меног објекта;
Закуп грађевинског земљишта се закључује
на одређено време, на период до 5 (пет) година, за износ закупнине која на месечном нивоу износи 1.186,50 динара (словима:
хиљадустоосамдесетишест динара и 50/100),
а који се усклађује без закључивања посебног
анекса уговора једном годишње са растом цена
на мало према подацима Републичког Завода
за статистику.
II
Обавезује се закупац да у року до 5 (пет)
дана од дана достављања ове одлуке уплати
понуђени највећи новчани износ на име месечне закупнине којим је остварила право на закуп грађевинског земљишта.
Закупац је дужан да закључи уговор о закупу грађевинског земљишта у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења ове одлуке и да пре
потпистивања уговора уплати две месечне закупнине на име гаранције за редовно плаћање
исте.
III
Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-44/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

65.
На основу члана 9. у вези са чланом 24. став
1. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама Апатин (‘’Службени лист
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општине Апатин’’ бр. 6/2017), члана 69. став 1.
тачка 20. Статута општине Апатин (‘’Службени
лист општине Апатин’’ бр. 1/2019) и члана
9. став 1. тачка 20. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ бр.
11/2008 и 3/2019), Општинско веће општине
Апатин на ванредној седници одржаној дана,
10. јула 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ „Градина плус“ Апатин из Апатина,
ул. Николе Тесле бб, као најповољнијем
понуђачу, у закуп грађевинско земљиште, део
кат.парцеле бр. 2136/4 к.о. Апатин, уписане у
лист непокретности бр. 844 к.о. Апатин, Блок
50, угао Трга Николе Тесле и ул. Димитрија
Туцовића, локација – други киоск до градске
„Галерије“, у бруто површини од 10,00 м2,
зона II, ради постављања типског привременог
објекта – киоска за продају новина, мењачницу
и сл.;
Закуп грађевинског земљишта се закључује
на одређено време, на период до 5 (пет) година,
за износ закупнине која на месечном нивоу
износи 470,00 динара, а који се усклађује
без закључивања посебног анекса уговора
једном годишње са растом цена на мало према
подацима Републичког Завода за статистику.
II
Обавезује се закупац да у року до 5 (пет)
дана од дана достављања ове одлуке уплати
понуђени највећи новчани износ на име месечне закупнине којим је остварила право на закуп грађевинског земљишта.
Закупац је дужан да закључи уговор о закупу грађевинског земљишта у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења ове одлуке и да пре
потпистивања уговора уплати две месечне закупнине на име гаранције за редовно плаћање
исте.
III
Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу
општине Апатин’’.

STRANA 82

- BROJ 12

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 3-7/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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II
Одобрава се покретање поступка доделе
земљишта описаног у претходном поглављу у
закуп на одређено време, на рок од пет месеци
од дана почетка коришћења локације, и то
спровођењем поступка прикупљања понуда
јавним огласом.
Усваја се предложени текст огласа ради
спровођења поступка јавног надметања за
избор најповољније понуде за доделу у закуп
земљишта наведеног у поглављу I ове одлуке.

66.
основу члана 9. тачка 20. и
21. Одлуке о Председнику општине
Апатин
и
Општинском
већу
општине
Апатин
(„Службени
лист
општине
Апатин“
број
11/2008
и
3/2019), члана 146. став 1. Закона о
планирању
и
изградњи
(„Сл.
гласник PC“, 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 , 81/2018,
31/2019,37/19 и 9/20 ), члана 5., став 1., члана 3. став
2. и члана 24.став 1. Одлуке о постављању мањих
монтажних
објеката
привременог
карактера
на
јавним
и
другим
површинама („Службени лист општине
Апатин“ број 6/2017 ), на иницијтиву
ПГП
„Рапид“
из
Апатина,
Општинско веће општине Апатин на
ванредној седници одржаној дана, 10. јула 2020.
године, доноси

III

Ha

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општинеАпатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 3-7/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

67.
ОДЛУКА
I
Одобрава се
привремена
локација
за постављање привременог објекта за
депоновање песка на делу парцеле бр. 2500
к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин
уписане у лист непокретности бр. 844 к.о.
Апатин, у површини од око 7000 м2, a која
се налази у небрањеном делу између реке
Дунав, насипа, и у близини комплекса ЈП
„Војводинашуме“.

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,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана
15. Одлуке о буџету општине Апатин за 2020.
годину („Службени лист општине Апатин“
број 13/2019) и на основу члана 69. став 1. тачка
11. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 1/2019), Општинско
веће општине Апатин на ванредној седници
одржаној дана 10. јула 2020. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Апатин за 2020. годину
(„Службени лист општине Апатин“ број
13/2019), Раздео 5: Општинска управа општине
Апатин, 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 59 – текућа
буџетска резерва, одобрава се коришћење
средстава у износу од 665.000,00 динара,
помоћ у функционисању ЈП за управљање
путевима, планирање и урбанизам Апатин – у
ликвидацији, а по њиховом захтеву 01-06/20 од
09. јула 2020. године.

BROJ 12

- STRANA 83

68.
На основу члана 2. 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, 31/2019 и
72/2019) и и члана 65. став 1. тачка 22. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ број 1/2019), Председник општине
Апатин доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ДИРЕКТНИХ,
ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
У 2020. ГОДИНИ

II

I

Средства из тачке I овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа општине Апатин, Програм 7: Развој саобраћаја,
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај,
економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима, нова
позиција 121/1.
III

Утврђују се као директни корисници
буџетских средстава у 2020. години:
Скупштина општине Апатин
Председник општине Апатин
Општинско веће општине Апатин
Правобранилаштво општине Апатин
Општинска управа општине Апатин

О реализацији овог решења ће се старати
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-87/2020-III
Дана,10. јула 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

II
Утврђују се као индиректни корисници
буџетских средстава у 2020. години:
Месна заједница Апатин
Месна заједница Пригревица
Месна заједница Сонта
Месна заједница Купусина
Месна заједница Свилојево
Општински културни центар Апатин
Народна
библиотека
„Миодраг
Борисављевић“ Апатин
Предшколска установа „Пчелица“
Апатин
Установа за стручно оспособљавање
одраслих Апатин
Туристичка организација Апатин
III
Утврђују се као остали корисници буџетских
средстава у 2020. години:
Јавно комунално предузеће „Наш дом“

STRANA 84

- BROJ 12

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

Апатин
Јавно предузеће за управљање
путничким пристаништем и марином
„Апатин“ Апатин
Јавно предузеће за управљање
путевима, планирање и урбанизам Апатин – у
ликвидацији
ДОО за управљање Слободном зоном
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-137/2020-II
Дана, 03. фебруара 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

10. JUL 2020. GODINE

10. JUL 2020. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

BROJ 12

- STRANA 85

10. JUL 2020. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

BROJ 12

- STRANA

86

SADR@AJ
Red.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
62.

63.

64.

65.

66.

67.

Одлука о давању у закуп
Јавном бележнику Слободану
Суботићу,пословни просторканцеларија у приземљу зграде бившег Општинског суда у
Апатину
Одлука о давању у закуп
грађевинско земљиште, део
кат.парцеле бр.4996 к.о. Апатин
DOO „VICENDA“ Пригревица
Одлука о давању у закуп
грађевинско земљиште, део кат.
парцеле бр.2880/1 к.о. Апатин
Иванишевић Душану из Апатина

79

80

80

Одлука о давању у закуп
грађевинско земљиште, део кат.
парцеле бр.2136/4 к.о. Апатин
„Градина плус“ Апатин

81

Одлука о одобравању привремене локације за постављање
привременог
објекта
за
депоновање песка на делу парцеле бр.2500 к.о. Апатин

82

Решење о одобравању средстава из текуће буџетске резерве (помоћ у функционисању
ЈП за управљање путевима,
планирање и урбанизам Апатин – у ликвидацији)

82

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ АПАТИН
68.

Решење о утврђивању директних, индиректних и осталих
корисника буџетских средстава у 2020. години

83

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".
"

