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61.
На основу члана 167. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 32. став
1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 6. Статута oпштине Aпатин („Службени
лист општина Апатин“, број 1/19 и 21/20 - исправка) Скупштина општине Апатин на 9 . седници
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ОДЛУКА
О УСЛОВИМА И МЕРАМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО СПРОВЕСТИ И ОБЕЗБЕДИТИ У ТОКУ
УКЛАЊАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се и обезбеђу услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у
току уклањања грађевинских објекта (објеката), односно његовог дела који представља непосредну
опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја.
Члан 2.
Уклањање објекта односно његовог дела, врши се на основу решења донетог по захтеву
заинтересованог лица или по службеној дужности, када се утврди да је услед дотрајалости или
већих оштећења угрожена његова стабилност и да исти представља непосредну опасност за живот и
здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Уклањање објекта по захтеву заинтересованог лица
Члан 3.
Уклањање објекта за који је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена
његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и за безбедност саобраћаја, као и уклањање објекта чије уклањање је неопходно ради
привођења земљишта намени предвиђеној урбанистичким планом, одобриће решењем на захтев
заинтересованог лица, надлежно одељење за издавање грађевинске дозволе.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 15 дана од дана подношења захтева, уколико је
достављена уредна документација.
На решење из претходног става може се изјавити жалба у року од 15. дана од дана достављања
решења.
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Члан 4.
Уклањању објекта, односно његовог дела,
осим у случају извршења инспекцијског
решења, може се приступити само на основу
дозволе о уклањању објекта, односно његовог
дела.
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању
објекта, односно његовог дела подноси се:
1) главни пројекат рушења, са техничком
контролом, у три примерка,
2) доказ о својини на објекту, у оригиналу и
не старији од 6 месеци,
3) копија плана парцеле са уцртаним
објектом који је предмет уклањања, коју издаје
РГЗ - Служба за катастар непокретности , не
старија од 6 месеци и у оригиналу,
4) посебни услови, ако се ради о објекту
чијим рушењем би био угрожен јавни интерес
(заштита постојеће комуналне и друге
инфраструктуре, заштита културног добра,
заштита животне средине и сл).
Члан 5.
Странка у поступку издавања дозволе за
уклањање објекта, односно његовог дела, поред
власника објекта, јесте и власник суседног
објекта, ако се његов објекат непосредно
граничи са објектом чије уклањање се тражи.
Поред доказа који се подносе уз захтев за
издавање дозволе о уклањању објекта, односно
његовог дела из члана 4. став 2. ове одлуке
подноси се и копија плана парцеле са уцртаним
суседним објектом коју издаје РГЗ - Служба
за катастар непокретности , не старији од 6
месеци и у оригиналу.
Члан 6.
Главни пројекат рушења са техничком
контролом, садржи мере и начин обезбеђења
околних објеката, заштита постојеће и друге
инфраструктуре, заштита културног добра,
заштита животне средине, мере и начин
обезбеђења пролазника и саобраћаја и мере на
уређењу градилишта.
Главни пројекат рушења обавезно садржи
услове и мере за заштиту суседних објеката
и начин искључења објекта који се руши са
мреже комуналне и друге инфраструктуре, као
и мере и начин обезбеђења заштите живота,
здравља људи и околине.
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Изузетно, уколико се радови на уклањању
објекта изводе истовремено са радовима
на изградњи новог објекта за који се издаје
грађевинска дозвола, пројекат рушења
је
саставни
део
пројектно-техничке
документације за изградњу новог објекта.
Члан 7.
На захтев заинтересованог лица за
брисање објекта из јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, уколико је
објекат, за који се тражи издавање решења из
члана 3. став 2. ове одлуке раније уклоњен уз
захтев за издавање дозволе о уклањању објекта,
односно његовог дела, подноси се:
1. изјава подносиоца захтева да је објекат
раније уклоњен, у писменој форми и оверен
код надлежног органа,
2. копија плана парцеле са уцртаним
објектом издата од стране РГЗ - Службе за
катастар непокретности , не старија од шест
месеци и у оригиналу,
3. доказ о праву својине на објекту, у
оригиналу и не старији од шест месеци.
Службено лице надлежно за издавање
грађевинске дозволе изласком на терен
записнички, са фотографијом, констатује да
објекат, за који је поднет захтев за уклањање, не
постоји на предметној катастарској парцели.
У зависности од правног статуса објекта
који је предмет уклањања, одељење надлежно
за издавање грађевинске дозволе доноси
одговарајуће решење.
Члан 8.
Власник објекта по добијању дозволе за
уклањање објекта дужан је да 8 дана пре почетка
радова на уклањању објекта пријави,Одељењу
за инспекцијске послове – грађевинској
инспекцији , назив извођача радова, име
одговорног извођача радова, датум почетка
извођења радова и рок завршетка радова.
Уз пријаву из става 1. овог члана власник
објекта подноси главни пројекат рушења са
техничком контролом, према којем се изводи
уклањање објекта.
Уз пријаву из става 1. овог члана власник
објекта подноси и доказ да је решено питање
смештаја корисника објекта, осим у случају
када се уклањање објекта одобрава на захтев
власника који тај објекат користи.
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Члан 9.
Смештај корисника објекта за који је
утврђено да због дотрајалости или већих
оштећења представља непосредну опасност
за живот и здравље људи, суседне објекте и
за безбедност саобраћаја, обезбеђује власник
објекта.
Смештај корисника објекта који се уклања
ради привођења земљишта намени предвиђеној
урбанистичким планом, обезбеђује инвеститор
радова.
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Власник објекта који је уклоњен односно
извођач радова, дужан је да празну парцелу
обезбеди тако да се коришћењем исте не доводи
у опасност живот и здравље људи, безбедност
суседних објеката, безбедност околине или
угрожава животна средина.
У случају да власник објекта по завршеном
уклањању не изврши обавезу из става 1, 2,
3. и 4. овог члана обавеза ће бити извршена
принудним путем на терет власника.
Уклањање објекта по службеној дужности

Члан 10.

Члан 12.

Решење о уклањању објекта обавезно
садржи рок у коме се уклањање мора спровести,
а који је одређен у техничком опису главног
пројекта рушења, сходно обиму предвиђених
радова.
Решење о уклањању објекта обавезно садржи
и упозорење да ће се, у случају непоштовања
одређеног рока, уклањање спровести, на терет
власника објекта, принудним путем.

Уклањање објекта за који је утврђено да
је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена његова стабилност и да представља
непосредну опасност за живот и здравље људи,
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја,
одобриће решењем по службеној дужности
одељење надлежно за издавање грађевинске
дозволе.
Поступак уклањања објекта по службеној
дужности, одељење надлежно за издавање
грађевинске дозволе покреће по достављању
записника о стању објекта сачињеног од
стране одељења за инспекцијске послове –
грађевинска инспекција којој је поверено
вршење инспекцијског надзора над изградњом
објеката.

Члан 11.
При спровођењу уклањања објекта, власник
објекта који се уклања и извођач радова на
уклањању објекта дужни су да обезбеде:
1) ограђивање и видно обележавање
простора на коме се спроводи уклањање,
2) предузимање мера на смањењу загађења
при уклањању (постављање заштитног платна,
поливање објекта и сл.),
3) спровођење мера заштите суседних
објеката,
4) да се грађевински и други отпадни
материјал који може настати у току уклањања
објекта прописно сакупља, разврстава и
одлаже у складу са Законом.
По извршеном уклањању објекта, односно
његовог дела, мора се извршити уређење
земљишта и одвоз грађевинског отпада у
складу са посебним прописима из став 1. тачка
4. овог члана.
По завршеном уклањању, власник објекта
који је уклоњен, односно извођач радова, дужан
је да изравна терен и околину доведе у уредно
стање, а сва оштећења која су настала на јавној
површини или комуналној инфраструктури
отклони.

Члан 13.
Када одељење
надлежно за издавање
грађевинске дозволе, на основу записника
о стању објекта сачињеног од стране
грађевинске инспекције
којој је поверено
вршење инспекцијског надзора над изградњом
објеката а или од стране стручног лица вештака грађевинске струке, утврди да се
непосредна опасност за живот и здравље људи,
суседне објекте и за безбедност саобраћаја
може отклонити и реконструкцијом објекта,
односно његовог дела, о томе обавештава
власника објекта, ради предузимања мера у
складу са Законом.
Решењем којим се налаже реконструкција
објекта у смислу става 1. овог члана утврђује се
рок у коме се радови на реконструкцији морају
завршити.
Ако се реконструкција објекта не заврши
у утврђеном року, наложиће се решењем,
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по службеној дужности или на захтев
заинтересованог лица, уклањање објекта,
односно његовог дела.
Члан 14.
Пре доношење решења из члана 13. став
3. ове одлуке одељење надлежно за издавање
грађевинске дозволе обезбедиће, на терет
власника објекта, израду главног пројекта
рушења као и услове у погледу заштите
постојеће комуналне и друге инфраструктуре.
Одељење
надлежно за издавање
грађевинске дозволе обезбеђује израду главног
пројекта рушења који израђује привредно
друштво, односно друго правно лице, односно
предузетник који су уписани у одговарајући
регистар за израду техничке документације, а
потом доноси решење о трошковима поступка
израде главног пројекта, и исто доставља
власнику објекта.
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року од пет дана може са одељењем надлежним
за издавање грађевинске дозволе да расправи
спорна питања у вези обавеза доспелих за
наплату.
Ако обвезник не поступи по опомени,
решење и опомена са доказима о уручењу
обвезнику, се достављају одељењу надлежном
за утврђивање, контролу и наплату изворних
прихода.
III НАДЗОР
Члан 17.
Надзор над извршавањем одредаба ове
одлуке врши одељење надлежно за издавање
грађевинске дозволе.
Инспекцијски надзор врши одељење за
инспекцијске послове – грађевинска инспекција
којој је поверено
вршење инспекцијског
надзора над изградњом објеката.

Члан 15.

Члан 18.

Главни пројекат рушења може да израђује
привредно друштво, односно друго правно
лице односно предузетник који су уписани
у одговарајући регистар за израду техничке
документације.
Уклањање објекта, односно његовог дела
може да врши привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник, који су
уписани у одговарајући регистар за грађење
објеката, односно за извођење радова.
Уклањањем објекта односно његовог дела
руководи одговорни извођач радова.
По извршеном уклањању објекта, односно
његовог дела, мора се извршити уређење
земљишта и одвоз грађевинског отпада, у
складу са посебним прописима.

Грађевински
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора има право и дужност
да проверава:
1. да ли привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник, који врше
послове на уклањању објеката испуњавају
прописане услове;
2. да ли уклањањем објекта руководи
одговорни извођач радова и да ли исти
испуњава услове за обављање тог посла;
3. да ли је власник објекта закључио уговор
о извођењу радова на уклањању објекта;
4. да ли власник објекта поседује решење о
уклањању објекта, односно његовог дела;
5. да ли је извршена пријава почетка радова
на уклањању објекта у складу са чланом 8. ове
одлуке;
6. да ли се уклањање објекта врши у складу
са главним пројектом рушења објекта;
7. да ли је извођач радова предузео мере
прописане чланом 11. став 1. тачка 1. до 5. ове
одлуке.

Члан 16.
Уколико власник објекта не намири обавезу
плаћања трошкова за израду Главног пројекта
рушења из члана 14. ове одлуке и трошкове
уклањања објекта, односно његовог дела
из члана 15. ове одлуке у целости утврђене
решењем, одељење надлежно за издавање
грађевинске дозволе, ће власнику објекта
послати опомену да доспели износ плати
одмах, а најкасније у року од пет дана.
Опомена садржи и поуку обвезнику да у

Члан 19.
У
вршењу
инспекцијског
надзора
грађевински инспектор је овлашћен да:
- наложи извођење потребних радова,
односно забрани коришћење објекта, односно

STRANA 153

- BROJ 5

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

дела објекта, ако утврди да се коришћењем
објекта доводи у опасност живот и здравље
људи, безбедност суседних објеката, безбедност
околине или угрожава животна средина;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта и остави рок који не може бити дужи
од 7 дана за отклањање уочених недостатака,
ако утврди да се уклањање објекта врши без
решења о уклањању објекта, односно његовог
дела;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта и остави рок који не може бити дужи од
7 дана за отклањање уочених недостатака, ако
утврди да се уклањање објекта врши супротно
члану 15. став 2. ове одлуке;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта и остави рок који не може бити дужи
од 7 дана за отклањање уочених недостатака,
ако утврди да власник објекта није закључио
уговор о извођењу радова на уклањању објекта;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта, односно његовог дела и остави рок
који не може бити дужи од 7 дана за отклањање
уочених недостатака, ако утврди да власник
није извршио пријаву почетка радова у складу
са чланом 8. ове одлуке;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта, односно његовог дела и остави рок
који не може бити дужи од 7 дана за отклањање
уочених недостатака, ако утврди да се уклањање
објекта не врши у складу са главним пројектом
рушења објекта;
- наложи решењем инвеститору, односно
власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта, односно његовог дела и остави рок
који не може бити дужи од 7 дана за отклањање
уочених недостатака, ако утврди да власник
односно извођач радова није предузео мере
прописане чланом 11. став 1. тачка 1. до 5. ове
одлуке.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном у фиксном износу износу
од 20.000 динара, казниће се за прекршај
правно лице, ако:
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1) приступи уклањању објекта без одобрења
надлежног органа (члан 4. став 1.) ове одлуке;
2) не изврши пријаву почетка радова у
складу са чланом 8. ове одлуке,
3) не обезбеди мере заштите и обезбеђења
утврђене Главним пројектом рушења и чланом
11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и предузетник, новчаном казном у износу од
20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и физичко лице, новчаном казном у фиксном
износу од 10.000 динара.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-7/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

62.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Служ6ени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018)
), члана 40. став 1. тачка 6. члана 109. став
4. Статута општине Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020 исправка), Скупштина општине Апатин на 9.
седници одржаној дана 11. маја 2021. године,
доноси,
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ВРСТАМА ПРОПИСА КОЈЕ ДОНОСИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА
КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА И
ПОСТУПКУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Члан 1.
У Одлуци о врстама прописа које доноси
Скупштина општине Апатин за које је
обавезна јавна расправа и поступку и начину
спровођењајавне расправе („Службени лист
општине Апатин“ бр. 3/2019) члан 8. став 1.
мења се и гласи:
„ Расправа о тексту општег правног акта
почиње објављивањем јавног позива за
учешће у расправи на интернет страници
Општинске управе општине Апатин односно
обавештавањем јавности путем средстава
јавног информисања“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-11/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/2019 и
усклађени дин. износи - 86/2019, 156/2020 и
15/2021 - Допуна), члана 32. став 1. тачка 3)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став
1. тачка 3) Статута општине Апатин члан 156.
став 2.(„Службени лист општине Апатин“,
број 1/2019 и 21/2020 - исправка), Скупштина
општине Апатин на 9. седници одржаној дана
11. маја 2021. године, доноси
ОДЛУКА
О ОЛАКШИЦАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ЛЕТЊЕ БАШТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА
2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се олакшице ради
ублажавања економских последица насталих
услед болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 приликом утврђивања накнаде за
коришћење јавних површина за летње баште
на територији општине Апатин за 2021. годину.
Члан 2.
Обвезницима накнаде из члана 1. ове одлуке
утврдиће се накнада умањена за 90% у односу
на накнаду утврђене у Одлуци о накнадама за
коришћење јавних површина на територији
општине Апатин(„Службени лист општине
Апатин“, број 3/2019, 9/2019 и 13/2019), у
ТАРИФИ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА, у Тарифном броју 1.
тачка 2) и 2а).
Члан 3.

63.
На основу члана 7. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (,,Службени
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
83/2016, 104/2016 - др. закон, 95/2018 - др.
закон, усклађени дин. износи - 99/2013,
125/2014, 95/2015, 91/2016, 96/2017, 89/2018,
86/2019 и 126/2020), члана 239. став 3. Закона

Обвезници из члана 2. ове одлуке имају
право на олакшицу у периоду од 01.04.2021.
године до 31.12.2021. године.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о олакшицама за утврђивање
накнаде за коришћење јавних површина за
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летње баште на територији општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“, број
16/2020).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-13/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

64.
На основу члана 146. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –
др. пропис и 9/2020), члана 40 тачка 6. и члана
156. став 2. Статута општине Апатин ( „Сл.
лист општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020исправка), Скупштина општине Апатин, на 9.
седници одржаној дана, 11 маја 2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним и другим површинама („Службени
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лист општине Апатин“ бр. 6/2017) – у даљем
тексту: Одлука, реч „давања“ замењује се
речима „остваривања права на заузеће“ а речи
„у закуп“ бришу се.
Члан 2.
У наслову-поглављу II изнад члана 3. Одлуке,
речи : “У ЗАКУП“ се бришу и замењују се
речима:“НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ“.
Члан 3.
У члану 3. , став 1, став 2 и став 3, члану
5. став 1 и став 3, члану 6. став 1., члану 7.
став 1, став 2 и став 3, члану 9. став 1, ставу
3 алинеја 1, алинеја 2 и алинеја 7 , у члану 10.
став 1, и став 3 алинеја 2 , члану 11. став 1 и
став 1 алинеја 5, члану 20. став 2 и став 3, члану
21. став 1 и члана 23. став 1 тачка 2. алинеја 4,
члану 34. став 1 алинеја 4, Одлуке, речи: „ у
закуп“, замењују се речима: „на привремено
коришћење“.
У члану 8. став 1, члану 10.став 3 алинеја
10, члану 11. алинеја 7., члану 13. став 1 и став
2, члану 15. став 3 алинеја 3, члану 20 став 1,
члану 22. став 1 и став 2 Одлуке, реч: „закуп“,
замењују се речима: „привремено коришћење“.
У члану 9. став 3 алинеја 6 , члану 11. алинеја
4 , члану 14 , члану 17. став 2, Одлуке, реч
„закупа“ замењује се речима „ привременог
коришћења земљишта“
У члану 3. став 1 и став 4, члану 9. став 3
алинеја 7, члану 10. став 1., члану 11. алинеја
7, члану 13. став 2 , члану 14., члану 13. став 2
, члану 17. став 2 , члану 23. став 1 и ставу 1
тачка 2. алинеја 3 , као и у ставу 2 истог члана
, члану 26. ставу 1 алинеја 2 ,члану 33. став 1
алинеји 1., члану 34. став 1 алинеја 3, и члану
35. Одлуке, речи: „о закупу“ замењују се
речима: „о привременом коришћењу“
У члану 10.став 3 алинеја 8, и у члану 23. став
1 тачка2. алинеја 2 Одлуке, реч :“у позакуп“
замењује се са речима „другом лицу“.
Члан 4.
У члану 4. Одлуке , став 1 мења се и гласи :
“ Висину почетног, једнократног новчаног
износа за остваривање права привременог
коришћења земљишта, а који је предмет јавног
надметања, утврђује Општинско веће општине
Апатин на начин што се дневни износ накнаде
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по м2 објекта одређен Одлуком о накнадама за
коришћење јавних површина на територији
општине Апатин и Тарифом накнада за
коришћење јавних површина, помножи са 180
дана ( 6 месеци)“.
Члан 5.
Последња реченица у члану 3. став 4 Одлуке
која гласи : “Износ месечне закупнине својим
решењем утврђује општинско веће на начин
предвиђен чланом 4. ове одлуке.“ , брише се у
целости.
У члану 7. став 1 Одлуке, брише се реч:
„закупнине“ .
У члану 8. став 1 Одлуке , бришу се речи:
“на име месечне закупнине“ .
У члану 9. став 3 алинеја 5, у члану 10. став
3 алинеја 5 и алинеја 7 Одлуке, бришу се у
целости.
У члану 9. став 3 алинеја 7 реч: „исте“
замењује се са речи „истог“.
У члану 14. Одлуке , бришу се речи: “на
грађевинском земљишту“ .
У члану 20. став 1 Одлуке, бришу се речи:
“тј. месечну закупнину“.
Члан 6.
У члану 9. став 3 алинеја 4, члану 13. став 2
Одлуке, речи: “ месечне закупнине“ се бришу
и замењују се речима: “накнаде за доделу
локације на привремено коришћење“.
У члану 10. став 3 алинеја 4 , Одлуке, реч:
„закупнине“ се замењује речима „накнаде за
коришћење јавне повшине утврђене решењем
Одсека локалне пореске администрације“
У члану 15. став 3 алинеја 6 , Одлуке, реч:
„закупнину“ се замењује речима „накнаду за
коришћење јавне повшине“
У члану 21. став 1. реч „закупнине“ се
брише и замењују се речима: „накнаде за
доделу локације, тј. грађевинског земљишта на
привремено коришћење“
У члану 23. став 1 тачка 2. у алинеји 1
Одлуке , речи: „месечне закупнине“ се бришу
и замењују са речима: „накнаде за коришћење
јавне повшине утврђене решењем Одсека
локалне пореске администрације“
Члан 7.
У члану 3.став 1 и члану 10. став 2 Одлуке,
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бришу се речи: „(у даљем тексту :закуподавац)“ .
У члану 11 .став 1 алинеја 1 Одлуке, брише
се реч: „закуподавац“
У члану 10.став 2, члану 14. и члану 23. став
1 тачка 1., Одлуке, реч: „закупца“ се брише и
замењује се речима: “лица које је остварило
право на коришћење земљишта “, а у члану
23. став 1 тачка 1 реч „закупац“ се брише и
замењује са речи:“исти“.
У члану 21.став 1, Одлуке, реч: „закупцем“
се брише и замењује са речима: “лицем које је
остварило право на коришћење земљишта “.
У члану 15. став 3 алинеја 6, члану17. став
2, члану 23. став 1, тачка 2. алинеја 2, 3, и 4,
и ставу 2, члану 34. алинеја 4, Одлуке, реч:
„закупац“ се брише и замењује се са речима:
“лице које је остварило право на коришћење “,
а реч „дужан“ се брише и замењује се са речи:
„дужно“.
Члан 8.
У члану 11. Одлуке, алинеја 6 мења се и гласи:
„ висину почетног, једнократног новчаног
износа за остваривање права привременог
коришћења земљишта који је предмет
лицитације, односно јавног надметања путем
прикупљања понуда, као и број рачуна буџета
општине на који се исти уплаћује . Овај почетни
износ који је предмет надметања се одређује
на начин што се дневни износ накнаде по м2,
по зонама и врсти објеката утврђен Тарифом
о накнади за коришћење јавних површина ,
а која је саставни део Одлуке о накнадама за
коришћење јавних површина на територији
општине Апатин, помножи са 180 дана ( 6
месеци) “.
У члану 11. алинеја 7 , реч: „ 100.000,00 “ се
брише и замењује се са речи: „ 50.000,00“.
У члану 11. алинеја 8 се мења и гласи: „
изузетно , висину и начин уплате новчаног
депозита од 10.000,оо за мање монтажне
објекте наведене у члану 2. тачка 2. ове одлуке
којим учесник надметања гарантује да ће у
случају остваривања права на привремено
коришћење грађевинског земљишта уплатити
у предвиђеном року износ који је понудио
приликом надметања, закључити уговор о
привременом коришћењу у предвиђеном
року, као и рок за повраћај тог депозита у
случају да није остварио право на привремено
коришћење,“
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Члан 9.
У члану 13. , став 1 и 2, те у члану 17. став 1
Одлуке, бришу се речи „од 100.000,00 динара“.
У члану 13. у ставу 2 бришу се речи: „ , или
уколико у року од 15 дана, а пре потписивања
уговора не уплати две месечне закупнине на
име гарацније за редовно плаћање закупнине “.
У члану 15. став 3 алинеја 5. Одлуке, бришу
се речи „у висини 100.000,00 динара“.
Члан 10.
У члану 14. Одлуке, иза речи:“ алинеја 7.“
додају се речи:“ и 8,“
Члан 11.
Члан 22 мења се и гласи:
„ Председник општине може закључити
уговор о додели локација на привремено
коришћење путем непосредне погодбе у
следећим случајевима:
1. када корисник локације коме истиче,
или je истекао уговор и који je уредно
измирио све обавезе пo основу уговора тражи
продужење уговора, најраније 3 месеца, a
најкасније месец дана пo истеку уговора, с тим
да се ова могућност може користити све док
корисник уредно измирује своје обавезе пo
основу накнаде као и све комуналне трошкове у
вези са коришћењем локације. Период важења
уговора закљученог на овај начин je најдуже
пет година;
2. ако корисник престане да обавља своју
делатност, услед смрти, тешке болести, односно
одласка у пензију, a закључење уговора тражи
брачни друг, дете или родитељ корисника
(чланови породичног домаћинства). Период
важења уговора траје до истека уговореног
рока основног уговора;
3. приликом статусних и организационих
промена корисника локације, као и породичног
преузимања посла, све до истека уговореног
рока основног уговора;
4. када правно или физичко лице поднесе
захтев за закључење уговора, a пo основу
преузимања дуга од претходног корисника
локације коме je престао уговор о коришћењу
тј. раскинут уговор због неплаћања накнаде,
или након истека уговореног рока коришћења.
Закључивање уговора са новим корисником
се може извршити у року до годину дана
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рачунајући од дана раскида уговор са
претходним корисником локације . Период на
који се закључује уговор пo овом основу је 5
година;
5. када корисник локације тражи
одређивање за корисника друго лице под
условом да оно након доношења Одлуке
о давању на коришћење локације и пре
закључења уговора измири целокупан дуг
претходног корисника настао услед неплаћања
накнаде или закључи споразум о плаћању дуга
на рате истог, као и да измири трошкове настале
коришћењем објекта (струја, вода и остале
трошкове). Период важења уговора траје до
истека уговореног рока основног уговора;
6. када се на коришћење издаје локација
од посебног значаја и интереса за општину
Апатин, a уз претходну сагласност Општинског
већа општине Апатин. Период на који се
закључује уговор пo овом основу je 5 година;.“
Члан 12.
Члан 39. Одлуке се мења и гласи:
„Постојећи уговори о закупу грађевинског
земљишта ће се анексирати у року од 90
дана на начин што ће општина Апатин , сада
као давалац земљишта, закључити анексе
уговора са бившим закупцима , а којим ће се
преименовати уговори о закупу на уговоре
о привременом коришћењу јавне површине
(локације) , с тим да њихов рок важности
привременог коришћења земљишта је до
истека рока на који су били закључени основни
уговори о закупу. Овим анексима уговора ће
се брисати обавеза бивших закупаца, сада
корисника грађевинског земљишта, да плаћају
утврђену закупнину на име закупа јавног
грађевинског земљишта (јавне површине), и
уместо ње ће се уговорити обавеза плаћања
накнаде за коришћење јавне повшине у
складу са решењем Одсека локалне пореске
администрације Општинске управе општине
Апатин донетог на основу одредби Одлуке о
накнадама за коришћење јавних површина
на територији општине Апатин и Тарифом
накнада за коришћење јавних површина која је
њен саставни део.“
Члан 13.
Чланови 40., 41.,и 42. ове Одлуке се бришу
у потпуности.
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Члан 14.

II

Досадашњи чланови 43 и 44. постају
чланови 40 и 41. Одлуке.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

Члан 15.
Обавезује се
Одељење за стамбенокомуналну делатност,
заштиту животне
средине, урбанизам, грађевинске и имовинскоправне послове Општинске управе општине
Апатин да сачини пречишћени текст Одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-18/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН

Члан 16.

ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-12/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

66.
На основу чл. 137., 138., 140. и 141. Закона о
спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016),
члана 15. став 1. тачка 4. и члана 40. тачка 6.
Статута општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ бр. 1/2019/ и 21/2020исправка), Скупштина општине Апатин на 9.
седници одржаној 11. маја2021. године доноси:
ПРАВИЛНИК О ПРВИМ ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ АПАТИН
Члан 1.

65.
На основу члана 40. тачка 6 Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 1/2019 и 21/2020- исправка) Скупштина
општине Апатин на 9. седници одржаној дана
11. маја 2021. године, доноси :
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
запошљавање општине Апатин за 2021 – 2023
годину.

У Правилнику о категоризацији спортских
организација у општини Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2021) (у
даљем тексту: Правилник) члан 1. мења се
и гласи: „Овим правилником утврђује се
категоризација спортских организација са
седиштем на територији општине Апатин које
учествују у спортским такмичењима у оквиру
надлежних националних гранских спортских
савеза, критеријуми за рангирање и поступак
рангирања спортских организација.”.
Члан 2.
У Правилнику члану 2. став 1. мења се и
гласи:
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“Категоризација спортских организација
утврђује се на основу националних
категоризација спортова и националних
гранских спортских савеза уз уважавање
специфичних потреба и интереса општине
Апатин у области спорта.”.
Члан 3.
У Правилнику члану 3. став 2. мења се и
гласи:
“Клубови и удружења добијена средства
из буџета општина Апатин намењена за
редован програм финансирања по основу
категоризације могу да утроше за следеће
намене:
-трошкови котизација ,чланарине и
регистрације спортиста и клуба према
ценовнику гранског савеза чији је члан;
-трошкове накнаде за судије и друга
службена лица на такмичењима која се
одржавају
на домаћем терену;
-трошкове превоза на првенствена и куп
такмичења;
-трошкове такмичења пионирске, кадетске
и омладинске екипе у целости, ако се такмиче у
оквиру гранског савеза:
-трошкови набавке једног комплета
спортске опреме и реквизита за сениорску
екипу;
-трошкове за накнаду за рад једног тренера
сениорске екипе;
-трошкове преноћишта и исхране на
такмичењима која се одржавају ван општине
Апатин;
-фиксне
трошкове
(струја,
вода,
књиговодствене услуге, гориво код закупа
возила и уговора о коришћењу сопственог
возила у службене сврхе).
Сваки од наведених трошкова осим
фиксних мора бити документован и оверен
од стране гранског савеза коме клуб припада,
а фиксни трошкови од стране добављача и
законског застпника клуба.”.
Члан 4.
У Правилнику члану 6. став 4. мења се и
гласи:
“Комисија коју именује Генерални секретар
Спортског савеза општине Апатин у саставу
од једног правника, једног економисте и три
спортска радника од којих је један представник
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Спортског Савеза врши увид у достављену
документацију која се доставља до 25. 12 .за
текућу годину у просторије Спортског савез. Уз
копије документације предаје се спецификација
рачуна и евалуациони
лист. Спортске
организације које нису утрошиле средства у
скалду са чланом 3. став 2. овог Правилника
и предатог обрасца А-О за извештајну годину,
финансирају се периодично и наменски
посебном одлуком Управног одбора Спортског
савеза општине Апатин. Уколико је обављенен
битан део активности који доприноси
побољшању
спортске
припремљености
такмичара и чланова спортске организације,
нарочито са становишта стручног рада са
децом Општинско веће општине Апатин на
препоруку известиоца може донети одлуку
о изрицању опомене. Комисија извештај о
утрошку средстава предаје Општинском већу
општине Апатин.
Носилац програма не може добијати
средства из јавних прихода за реализацију
својих програма две године од дана када је
утврђено да је у потпуности ненаменски
употребио одобрена средства за реализацију
програма или својим пропустом није постигао
у битном делу планиране ефекте.“.
Члан 5.
У Правилнику члану 8. став 1. мења се и
гласи:
„Генерални секретар Спортског савеза
општине Апатин именује комисију за
категоризацију
спортских
организација
коју чини три члана члана од којих је један
заступник Спортског савеза - спортски
радник, шеф рачуноводства Спортског савеза
и један правник и комисија све податке
обрађује електронски на основу доставлених
докумената по разрађеним критеријумима.”.
Члан 6.
Овај Правилник 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: 110-7/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

67.
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 10/2016), члана
15. став 1. тачка 4. и члан 40. тачка 6. Статута
општине Апатин (‘’Службени лист општине
Апатин’’ бр. 1/2019/ и 21/2020- исправка)
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
дана 11. маја доноси
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ
И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ
АПАТИН
Члан 1.
Овим Правилником се прописује начин
финансирања рада Спортског Савеза општине
Апатин.
Из средставa буџета општине Апатин се
финансира следеће:
1) Зараде запосених:
- генерални секретар;
- шеф рачуноводства;
- организатор активности у физичкој
култури и спорту;
- спремачица достављач;
- кућни мајстор.
2) Материјални трошкови:
- трошкови одржавања;
- трошкови енергената;
- трошкови потрошног канцеларијског
материјала и средстава за хигијену, трошкови
репрезентације;
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- трошкови телеком услуга и интернета;
-трошкови спортске опреме и реквизита.
3) Остали лични расходи:
- путни трошак запослених;
- јубиларна награда;
- отпремнина;
- солидарна помоћ;
- лични трошкови
- привремени и повремени послови;
- помоћ и награде спортистима у складу са
Статутом Спортског савеза и надлежностима
Управног одбора Спортског савеза.
Трошкови лекарских прегледа за чланове
и тренере спортских удружења која су
категорисана за текућу годину и финансирана
по основу годишњег програма.
Трошкове осигурања спортсиста за
чланове и тренере спортских удружења која су
категорисана за текућу годину и финансирана
по основу годишњег програма.
Трошкове закупа спортских објеката и
простора у којим спортска удружења обављају
своју активност
Трошкове одржавања спортских терена
- фудбалских у које спадају трошкови горива
за одржавање терена у складу са величином
спортског објекта отвореног типа, трошкови
зараде (привремено повремени послови или
уговор о делу) за лица која одржавају спортске
терене.
Трошкове суфниансирања спортских
приредби које се организују у облику
спортских манифестација и спортских
такмичења у складу са чланом 156.,157.
и 159. Закона о спорту. Организовањем
спортских приредби могу се бавити спортске
организације, савези и друга лица под условима
утврђеним законом и спортским правилима.
Подршка
школском
спорту
кроз
активности и календар годишњих школских
такмичења на нивоу локалне самоуправе,
округа,
међуокружног
и
републичког
такмичења. У оквиру подршке школском
спорту организује се бесплатна школа пливања
за децу узраста од 6 до 14 година.
Овим Правилником о одобравању и
финансирању програма којима се остварују
општи интереси у области спорта у општини
Апатин, прописује се начин вредновања
програма којима се остварује општи интерес
у области спорта и додела средстава, изглед и
садржина предлога програма и документација
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која се уз предлог подноси, садржина и изглед
извештаја о реализацији програма и начин
и поступак контроле реализације одобрених
програма.
Члан 2.
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Годишњим програмом дефинишу се потребе
и интереси грађана у области спорта за чије
остваривање се обезбеђују средства у буџету
општине Апатин у складу са законом.
Годишњи програм обухвата:
1. подстицање и стварање услова за
унапређење спортске рекреације односно
бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења
од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе;
4. учешће спортских организација са
територије општине Апатин у домаћим и
европским клупскимм такмичењима у складу
са Правилника о категоризацији спортских
организација у општини Апатин и чланом
32. Правилника о одобравању и суфинансира
програма којима се остварује општи интерес
у области спорта (‘’Службени гласник РС’’
бр. 64/2016 и 18/2020), а изричито се односи
на спортске организације које су у редовном
такмичењу у надлежном гранском савезу
избориле виши ранаг такмичења;
5. делатности организација у области
спорта са седиштем на територији општине
Апатин које су од посебног значаја за општину
Апатин;
6. стипендирање
за
спортско
усавршавање
категорисаних
спортиста,
посебно перспективних спортиста;
7. унапређење стручног рада учесника
у систему спорта са територије општине
Апатин
и
подстицање
запошљавања
висококвалификованих спортских стручњака
и врхунских спортиста;
8. награде и признања за постигнуте
спортске ретултате и допринос развоју спорта.
Спортска организација која је носилац
годишњег програма мора бити члан надлежног
националног гранског спортског савеза преко
кога се остварује општи интерес у области
спорта.
Општина Апатин утврђује које су
организације у области спорта од посебног
значаја за општину Апатин, а применом
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критеријума прописаних чланом 120. став 3.
Закона о спорту и на основу категоризације
организација у области спорта у општини
Апатин која се врши једном годишње.
Члан 3.
Све спортске организације, носиоци
програма морају испунити основне услове
конкурисања за финансирање Годишњих
програма за која су обезбеђена средства у
буџету општине Апатин и то да:
1. је регистрован у складу са Законом;
2. је уписан у националну евиденцију у
складу са законом;
3. искључиво или претежно послује на
недобитној основи, ако законски није другачије
одређено;
4. има седиште на територији општине
Апатин;
5. директно одговоран за припрему и
извођење програма;
6. је предходно обављао делатност
најмање годину дана;
7. испуњава, у складу са Законом,
прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;
8. је са успехом реализовао одобрени
програм, уколико је био носилац програма
ранијих година;
9. располаже
капацитетима
за
реализацију програма.
Све спортске организације морају бити
чланови Спортског савеза општине Апатин.
Све спортске организације морају предати
образац А-О, план и програм рада. Важност
плана и програма оцењује комисија и даје
предлоге финансирања.
Ако су носиоцу програма, односно пројекта
за реализацију одобреног програма додељена
мања средства од средстава наведених у
финансијском плану програма, носилац
програма је обавезан да пре закључења
уговора о реализовању програма усклади план
реализације програма са висином додељених
средстава и да достави допуну, односно измену
програма. У противном ће се сматрати да је
одустао од закључења уговора.
Оне спортске организације које не предају
образац А-О не могу бити финансиране.
Члан 4.
Председник општине именује комисију
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за Годишњи програм из члана 2. тачка 5. овог
Правилника коју чини пет чланова од којих
један правник, један економиста и три спортска
радника.
Генерални секретар Спортског савеза
именује комисију за Годишње програме
из члана 2. тачке 1.,2.,3.,.4,6.,7. и 8. овог
Правилника коју чине три члана од којих је
један заступник Спортског савеза - спортски
радник, шеф рачуноводства Спортског савеза
и један правник.
Члан 5.
Управни одбор Спортског савеза расписује
конкурс за Годишње програме који се
финансирају из буџета општине Апатин до 30.
априла за текућу годину финансирања.
Члан 6.
Комисије све податке обрађује на основу
достављених докумената по разрађеним
критеријумима из конкурса.
Комисија има право да тражи допуну
документације у предвиђеним роковима.
Члан 7.
Свака спортска организација која је
конкурисала са годишњим програмом
мора у предвиђеном року добити решење и
образложење, као и упутство о могућности
жалбе на одлуку надлежног органа.
Члан 8.
Комисија своје одлуке доноси већином
гласова и уређује свој рад Пословником о раду.
Спортске организације на одлуку комисије
о финансирању годишњих програма имају
право да поднесу приговор Општинском већу
општине Апатин у року од 8 дана од дана
достављања одлуке.
Одлука Општинског већа донета по
приговору је коначна и извршна.
Члан 9.
Спортске организације које су финансиране
по годишњем програму дужне се да доставе
правдања за утрошена средста закључно са
25. децембром текуће године у којој су биле
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финансиранe.
Спортске организације, носиоци одобреног
програма у завршном извештају о реализацији
програма врше процену постигнутих резултата
са становишта постављених циљева кроз
образац евалуациони лист .
Спортске организације предају у просторије
Спортског савеза спецификацију рачуна и
копије докумената -трошкове као и изводе.
Носиоцу одобреног програма не могу
бити одобрена средства за реализацију новог
програма пре него што поднесе извештај
о начину коришћења средстава у року
предвиђеним уговором.
Средства добијена из буџета локалне
самоуправе за реализацију програма којима
се остварује општи интерес у области спорта
морају се вратити у буџет заједно са затезном
каматом од момента пријема, уколико
подносилац, односно носилац програма:
1. нетачно или непотпуно обавести даваоца
средстава о битним околностима везаним за
одобравање и реализовање програма;
2. својим пропустом не изврши програм у
целини односно изврши га у небитном делу
или га изврши са битним закашњењем;
3. ненаменски употреби средства у
потпуности или делимично;
4. не придржава се прописаних или
уговорених мера које су утврђене ради
осигурања реализације програма;
5. не достави у предвиђеном року потребне
извештаје и доказе, иако га је давалац средстава
предходно упозорио на неправилности и
последице;
6. престане да испуњава услове потребне
за добијање средстава, а који су прописани
Правилником о категоризацији спортских
организација у општини Апатин.
Локална самоуправа ће захтевати повраћај
дела датих средстава у случају из става 5. тачака
4. и 6. овог члана или у случају када је програм
извршен са закашњењем, ако су реализованим
активностима постигнити битни ефекти
програма.
Локална самоуправа ће захтевати повраћај
дела датих средстава у случају из става 5.
тачка 3. овог члана уколико су средства само
делимично ненаменски утрошена, а то није
битно утицало на постизање битних ефеката
програма.
Носилац програма из става 5. овог члана
не може добијати средства из јавних прихода
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за реализацију својих програма две године
од дана када је утврђено да је у потпуности
ненаменски употребио одобрена средства за
реализацију програма или својим пропустом
није постигао у битном делу планиране ефекте
програма.
Локална самоуправа и Спортски савез
општине Апатин по завршетку одобрених
програма, а у случају да планирани ефекти
нису постигнути у битном делу пропустом
носиоца програма, затражиће од носиоца
програма да одржи скупштину у року од 60
дана ради утврђивања одговорности лица
која су реализовала програм и лица која су
учествовала у доношењу одлука које су довеле
до непостизања планираних ефеката програма.
Спортске
организације
које
нису
учествовале на првенственим такмичењима
при гранском савезу у предходној години
не могу бити категорисане и не могу бити
финансиране по члану 2. став 1. тачке 4. и 5.
овог Правилника.
Члан 10.
ПОСЕБАН ПРОГРАМ
На основу члана 137. Закона о спорту
дефиншу се потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Апатин за:
1. обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентоване деце;
2. рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката
у
државној својини и својини јединице локалне
самоуправе кроз одобравање њиховог
коришћења за спортске активности и доделу
термина за тренирање учесницима у систему
спорта.
Предлоге посебног програма из ства 1.
тачке 1. и 2. овог члана подноси територијални
спортски савез општине Апатин локалној
самоуправи.
Став 1. тачка 1. овог члана захтева
задовољење услова прописаних у погледу
конкурисања и правдања средстава каo и код
годишњих програма у складу са Законом.
Конкурс се расписује до 30.06. текуће године за
текућу годину .
У ставу 1. тачка 2. овог члана наведено је да
приоритете имају такмичарски спортови где
се додењују термини према рангу такмичења и
броју такмичара и чланова.
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Конкурс из става 1. тачке 2. овог члана
расписује се до 10.01. за текуће године за текућу
годину.
Члан 11.
Генерални секретар именује комисију за
посебне програме која се састоји од три члана
коју чини: организатор спортских активности
запослен у савезу и два спортска радника.
Члан 12.
Комисија све податке обрађује на основу
достављених докумената по разрађеним
критеријумима из конкурса. Комисија има
право да тражи допуну документације у
предвиђеним роковима.
Члан 13.
Свака спортска организација која је
конкурисала на посебном програму мора
у предвиђеном року добити решење и
образложење као и упутсво о могућности
улагања жалбе на одлуку надлежног органа.
Члан 15.
Комисија своје одлуке доноси већином
гласова и уређује свој рад Правилником
о раду. Спортске организације на одлуку
комисије о финансирању посебних програма
имају право да поднесу приговор Спортском
савезу општине Апатин у року од 8 дана од
достављања одлуке.
Одлука Спортског савеза донета по
приговору је коначна и извршна.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ”Службеном листу
општине Апатин’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-8/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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68.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона
о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“ број: 129/2007 , 34/2010
– одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 –
аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Апатин на 9. седници одржаноj 11.
маја 2021.године, издаје
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
ПРЕСТАЈЕ
МАНДАТ
одборнику
Скупштине
општине
Апатин
СТЕВИ
РАПАИЋУ , са 11. мајом 2021. године, услед
смрти.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-38/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

69.
На основу члана 56. става 2. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,
12/2000,16/2020-аутентично
тумачење
и
68/2020 Скупштина општине Апатин на 9.
седници, одржаној 11.маја 2021. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е О ВЕРИФИКАЦИЈИ
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
I
ОСНАЖУЈЕ
СЕ
избор
одборника
Скупштине општине Апатин и ПОТВРЂУЈЕ
СЕ његов мандат за одборнике Скупштине
општине Апатин на период од четири године.
II
ВЕРИФИКУЈЕ СЕ МАНДАТ одборнику
Скупштине општине Апатин и то: Данијелу
Ајдуку, на мандатни период од четири године.
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
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-39/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

70.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 , 83/2014др закон, 101/2016-др закон и 47/2018), члана
39. став 4. Закона о равноправности полова
(„Службени гласник Републике Србије“ број
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104/2009) и члана 156. став 1. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 1/2019 и 21/2020-исправка), Скупштина
општине Апатин на 9. седници, одржаној дана
2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ

СЕ

Комисија
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општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2021-исправка).
Скупштина општине Апатин на 9. седници
одржаној 11. маја 2021.године, донела је :
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ
I

I
РАЗРЕШАВА
равноправност:

BROJ 5

родну

1. Александра Прица – председник
комисије
2. Маја Куриџа, члан
3. Милицa Вујичић, члан
4. Милана Басарић, члан
5. Ана Ковач, члан
6. Наташа Ћурчић, члан
7. Милана Орлић Тадић, члан
са 11. мајом 2021. године
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-28/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

71.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016др закон и 47/2018),члана 39. став 4. Закона о
равноправности полова („Службени гласник
РС“ бр. 104/2009) и члана 156. став 1. Статута

Именује
се Комисија
равноправност у саставу :

за

родну

1. Наташа Ћурчић – председник комисије
2. Милана Орлић Тадић, заменик
председника
3. Татјана Петровић, члан
4. Душан Митровић, члан
5. Мира Драча, члан
6. Милана Басарић, члан
7. Данило Тркуља, члан
почев од 11. маја 2021.године, на мандатни
период од четири године.
II
Надлежност комисије је да :
разматра, предлаже и утврђује
мишљење о предлозима одлука и других
прописа и општих аката из надлежности
локалне самоуправе, а са аспекта родне
равноправнсти,
разматра предлоге за избор и именовања
о којима одлучује Скупштина са становишта
остваривања родне равноравности у јавном и
политичком животу , утврђује мишљења и даје
предлоге,
покреће израду стратегије, политике
и предлаже мере које доприносе родној
равноправности,
креира и разматра планове акција за
унапређење родне равноправности,
комуницира и сарађује са другим
радним телима Скупштине општине по питању
њихове надлежности, а које се односе на родну
равноправност,
прати имплементацију утврђених
стандарда о родној равноправности у актима
и политици Скупштине и Општинског већа,
а нарочито области образовања, здравства
рада и запошљавања, насиља над женама,
равноправне заступљености полова на
местима одлучивања и финансија
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прати прописе везане за рад НВО
и прописе везане за унапређење родне
равноправности и једнаких могућности и
подстиче сарадњу између органа локалне
самоуправе и цивилног сектора.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-29/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

11. MAJ 2021. GODINE

председника
3. Милан Шарац, члан
4. Гојко Грбић, члан
5. Филип Нађ, члан
6. Молнар Иштван, члан
7. Никола Миочиновић, члан
8. Куга Никола, члан
9. Звездана Звонар, члан
са 11. мајом 2021. године
II
Oво Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-30/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

72.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014
– др закон, 101/2016-др закон и 47/2018) и
члана 156. став 1. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019
и 21/2021-исправка) Скупштина општине
општине Апатин, на својој 9. седници, одржаној
дана 11. маја 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА И
ПРЕИМЕНОВАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА
У ОПШТИНИ АПАТИН
I

73.
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014
– др закон, 101/2016-др закон и 47/2018) и
члана 40. тачка 64. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019
и 21/2020-исправка) Скупштина општине
општине Апатин, на својој 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА И
ПРЕИМЕНОВАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА
У ОПШТИНИ АПАТИН
I

РАЗРЕШАВА СЕ Комисија зa давање назива
и преименовање улица и тргова у општини
Апатин :
1.
2.

Јевто Милојевић, председник
Далибор
Драговић,
заменик

ИМЕНУЈУ СЕ Комисија за давање назива
и преименовање улица и тргова у општини
Апатин :
1.

Оливера Јовановић, председник

11. MAJ 2021. GODINE

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Владимир Дукић, заменик председника
Куга Никола, члан
Дејан Смиљанић, члан
Гојко Грбић, члан
Вања Стојаковић, члан
Жељко Рашета, члан
Анђелка Мартиновић, члан
Атила Ходовањ, члан

почев од 11. маја 2021.године, на мандатни
период од четири године.
II
Задатак Комисије је да разматра
иницијативе за давање назива и преименовање
улица и тргова у општини Апатин и предлаже
Скупштини општине Апатин доношење
одлуке.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-31/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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изборне комисије и то :
Испред одборничке групе „Александар
Вучић - Србија побеђује “
1. Недељко Вученовић, дипл. правник ,
председник
2. Немања
Павловић-,
заменик
председника
3. Нађа Вујовић, члан
4. Зоран Врућан , заменик члана
5. Саша Вукша, члан
6. Татомир Гуслов, заменик члана
7. Маја Крстин, члан
8. Сања Смиљанић, заменик члана
Испред одборничке групе „др Живорад
Смиљанић СПС“
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Раде Медић, члан
Стево Драча, заменик члана
Славко Јерковић, члан
Миле Ђукић, заменик члана
Ковиљко Писар,члан
Владимир Бабић, заменик члана

Испред одборничке групе VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN
– САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА“ –
ПУПС - Независтан одборник
15.
16.
17.
18.

Стефан Давидовић, члан
Јелена Радаковић, заменик члана
Гужвањ Ласло, члан
Горан Мирић, заменик члана

Секретар :
Марко Ђумић, дипл.правник
заменик секретара:
Александра Вукоман, дипл.правник

74.
На основу члана 156. став 1. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“бр. 1/2019 и 21/2020-исправка),
Скупштина општина Апатин 9. седници
одржаној11. маја 2021. године доноси :
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
АПАТИН

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ

са 11. мајом 2021.године, због истека
мандата

чланови Општинске

општине Апатин“
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-32/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

Славко Јерковић, члан
Жељко Драча, заменик члана
Ковиљко Писар, члан
Марија Грбић, заменик члана
Владимир Бабић, члан
Жељко Поповић, заменик члана

Испред одборничке групе Vajdasági Magyar
Szövetség-Pásztor István- Савез војвођанских
Мађара- Иштван Пастор
15. Силвиа Чернаји Бујак, члан
16. Секе Ковач Карољ заменик члана
17. Каталин Киш, члан
18. Јосип Туркаљ, заменик члана

75.
На основу члана 14. став 1. ,3. и 5.
Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“бр. 129/2007, 34/2010-одлука
УС,
54/2011,12/2020,16/2020аутентично
тумачење и 68/2020 ) и члана 40. тачка
19 и члана 53. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр.1/2019
и 21/2020-исправка), Скупштина општина
Апатин 9. седници одржаној 11. маја 2021.
године доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
АПАТИН

Секретар :
Марко Ђумић, дипл.правник
Заменик секретара:
Александра Вукоман, дипл.правник
почев од 11. маја 2021.године
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог Решења допуштена је жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења
Решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу

I
ИМЕНУЈЕ СЕ
комисија и то :

9.
10.
11.
12.
13.
14.

11. MAJ 2021. GODINE

Општинске изборне

Испред одборничке групе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.
1. Немања Павловић, дипл.правник,
председник
2. Смиљанић
Александар,
заменик
председника
3. Нађа Палада, члан
4. Јелена Радаковић, заменик члана
5. Саша Вукша, члан
6. Никола Миочиновић, заменик члана
7. Маја Крстин, члан
8. Велимир Лемаић, заменик члана
Испред одборничке групе ИВИЦА
ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије
(СПС),Јединствена
Србија
(ЈС)-Драган
Марковић Палма“

општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-33/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

76.
На основу члана 53. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр.1/2019
и 21/2020-исправка), Скупштина општина
Апатин 9. седници одржаној 11. маја 2021.

11. MAJ 2021. GODINE
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године доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор чланова
Савета месних заједница на територији
општине Апатин и то :
1. Немања Павловић, дипл.правник,
председник
2. Смиљанић
Александар,
заменик
председника
3. Нађа Палада, члан
4. Јелена Радаковић, заменик члана
5. Саша Вукша, члан
6. Никола Миочиновић, заменик члана
7. Маја Крстин, члан
8. Велимир Лемаић, заменик члана
9. Славко Јерковић, члан
10. Жељко Драча, заменик члана
11. Ковиљко Писар, члан
12. Марија Грбић, заменик члана
13. Дамир Шкрбић, члан
14. Татјана Петровић, заменик члана
15. Силвија Чернаји Бујак, члан
16. Секе Ковач Карољ заменик члана
17. Каталин Kиш, члан
18. Јосип Туркај, заменик члана
-Секретар :
Марко Ђумић, дипл.правник
-Заменик секретара:
Александра Вукоман, дипл.правнк
почев од 11. маја 2021.године, на мандатни
период од четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-34/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

77.
На основу члана 55. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“бр.1/2019
и 21/2020-исправка), Скупштина општина
Апатин 9. седници одржаној 11. маја 2021.
године доноси:
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Другостепена Комисија
за избор чланова Савета месних заједница
на територији општине Апатин (У даљем
тексту:Другостепена изборна комисија) и то:
1. Стефан Давидовић,
председник
2. Страхиња Делић, члан
3. Радован Медић, члан
4. Жељка Матовић, члан
5. Тијана Матић, члан

дипл.правник,

Секретар :
Срђан Грбић, дипл.правник
почев од 11. маја 2021.године, на мандатни
период од четири године.
Другостепена изборна комисија је орган за
спровођење избора за чланове Савета месних
заједница, која у другом степену одлучује о
приговорима на одлуке Изборне комисије за
чланове Савета месних заједница на територији
општине Апатин.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-35/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

78.
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, 10/2019 и 6/2020)
и члана 156. став 1. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019
и 21/2020-исправка), Скупштина општине
Апатин, на 9. седници одржаној 11. маја 2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ
УЧЕНИКА АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ Јуришин Ивица, функције
члана Школског одбора Техничке школе са
домом ученика Апатин, из реда запослених,
пре истека мандата на који је именован,са 11.
мајом 2021. године, због поднете оставке.
II
Решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-17/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

79.
На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број
88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019 и 6/2020)
и члана 156. став 1. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019
и 21/2020-исправка), Скупштина општине
Апатин, на 9. седници одржаној 11. маја2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ
УЧЕНИКА АПАТИН
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Мајсторовић, за члана
Школског одбора Техничке школе са домом
ученика Апатин, из реда запослених, почев од
11. маја 2021.године.
II
Решење објавити у «Службеном листу
општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-19/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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80.
На основу члана 40. став 1. тачка 14. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020-исправка) и
члана 8.став 2. Одлуке о оснивању Општинског
културног центра Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен
текст, 13/2004, 3/2011, 17/2013) Скупштина
општина Апатин на 9. седници, одржаној 11.
маја 2021.години, доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА АПАТИН
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном
одбору Општинског културног центра Апатин :
из реда запослених
1. Јелена Филиповић, члан
2. Златко Васић.члан
са 11. мајом 2021. године .
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културног центра Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен
текст, 13/2004, 3/2011, 17/2013) Скупштина
општина Апатин на 9. седници, одржаној 11.
маја 2021.години, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА АПАТИН
I
ИМЕНУЈУ
СЕ
у Управни
одбор
Општинског културног центра Апатин:
из реда запослених
1.
2.

Бранка Богуновић, члан
Драгана Драчић, члан

почев од 11. маја 2021. године, на мандатни
период до истека мандата Управног одбора.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.

II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-15/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

81.
На основу члана 40. став 1. тачка 14. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020-исправка)и члана
8.став 2. Одлуке о оснивању Општинског

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-15/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

82.
На основу члана 40. став 1. тачка 14. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2021-исправка), члана
10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке
организације „Апатин“ Апатин („Службени
лист општине Апатин“бр. 10/2002 – пречишћен
текст, 8/2005, 7/2015 и 13/2015) Скупштина
општина Апатин на 9. седници, одржаној 11.
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маја 2021.години, доноси
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „АПАТИН “ АПАТИН
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности у Управном
одбору Туристичке организације „Апатин
“Апатин

I
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Туристичке
организације „Апатин“ Апатин
из реда оснивача:
1.

Снежана Диклић, члан

почев од 11. маја 2021. године, на мандатни
период до истека мандата Управног одбора.

из реда оснивача:

II

1. Стево Рапајић, члан
са 11. мајом 2021. године, услед смрти.
II
Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-36/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

83.
На основу члана 40. став 1. тачка 14. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020-исправка), члана
10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке
организације „Апатин“ Апатин („Службени
лист општине Апатин“бр. 10/2002 – пречишћен
текст, 8/2005, 7/2015 и 13/2015) Скупштина
општина Апатин на 9. седници, одржаној 11.
маја 2021.години, доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „АПАТИН “ АПАТИН

Решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-37/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

84.
На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“, број 1/2019 и 21/2020 - исправка),
Скупштина општине Апатин на 9. седници
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗА К Љ У Ч А К
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о утрошеним
средствима из Буџетског фонда за заштиту
животне средине у 2020. години.
Члан 2.
Саставни део овог закључка је Извештај о
утрошеним средствима из Буџетског фонда за
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заштиту животне средине у 2020. години.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:401-58/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

85.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка
8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014 –др закон, 101/2016 – др закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ број 1/2019, 21/2020-исправка), члана
и члана 43. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о
промени оснивачког акта ЈП за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за
изградњу“ са седиштем у Апатину („Службени
лист општине Апатин“ број 16/2016-пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин на 9.
седници одржаној дана 11. маја 2021. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног предузећа за управљање
путевима, планирање и урбанизам Апатин – у
ликвидацији за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
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листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-9/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

86.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014 –др закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став
1. тачкe 55. и 65. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр.1/2019
и 21/2020-исправка) и члана 19. став 1. алинеја
7. и 10. Одлуке о оснивању Туристичке
организације „Апатин“ Апатин („Службени
лист општине Апатин“ број: 10/2002, 8/2005 и
15/2008, 7/2015), Скупштина општине Апатин
на 9. седници, одржаној дана 11. маја 2021.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду са финансијским извештајем Туристичке
организације за 2020. годину и Финансијски
план Туристичке организације за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-5/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.
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87.
На основу члана 13. став 3. Закона о
Црвеном крсту Србије („Службени гласник
РС“. бр. 107/2005), члана 40. став 1. тачкa 65.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020-испр),
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду Црвеног крста Апатин са финансијским
извештајем за 2020. годину и План рада Црвеног
крста Апатин са финансијским планом за 2021.
годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-4/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

88.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007и 83/2014 –др закон, 101/2016
-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка
55. и тачка 65. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019 и
21/2020-исправка) и члана 17. став 1. алинеја 5.
и 6. Одлуке о оснивању Општинског културног
центра Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен текст, 13/2004
и 3/2011), Скупштина општине Апатин на 9.
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седници, одржаној дана 11. маја 2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду са финансијским извештајем за 2020.
годину, Програм рада и финансијски план за
2021. годину, Општинског културног центра
Апатин.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-6/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

89.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 –др
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40.
став 1. тачкe 55. и 65. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019
и 21/2020-исправка) и члана 17. став 1. алинеја
7. Одлука о оснивању Народне библиотеке
„Миодраг Борисављевић“ Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен
текст, 1/2012, 11/2013 и 17/2013), Скупштина
општине Апатин на 9. седници, одржаној дана
11. маја 2021. године, доноси
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ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду са финансијским извештајем Народне
библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин
за 2020. годину и План рада са финансијским
планом за 2021. годину Народне библиотеке
„Миодраг Борисављевић“ Апатин.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-1/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

90.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014 –др. закон, 101/2016
-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка
55. и тачка 65. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019
и 21/2020-исправка) и члана 17. став 1. алинеја
7. и 10. Одлуке о оснивању Установе за стручно
оспособљавање одраслих Апатин („Службени
лист општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен
текст), Скупштина општине Апатин на 9.
седници, одржаној дана 11. маја 2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
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раду Установе за стручно оспособљавање
одраслих Апатин са прегледом пословања
за 2020. годину и Програм рада Установе за
стручно оспособљавање одраслих Апатин са
финансијским планом за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-2/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

91.
На основу члана 75. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 –др
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана
40. став 1. тачкe 55. и 65. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 15. став
2. алинеја 2. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 13/2016, 15/2016 и 2/2017)
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
са Финансијским извештајем Месне заједнице
Апатин за 2020. годину и Финансијски план
Месне заједнице Апатин за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-2/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

92.
На основу члана 75. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 –др
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана
40. став 1. тачкe 55. и 65. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр.1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 15. став
2. алинеја 2. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 13/2016, 15/2016 и 2/2017)
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

11. MAJ 2021. GODINE

93.
На основу члана 75. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014 –др
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана
40. став 1. тачкe 55. и 65. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 15. став
2. алинеја 2. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 13/2016, 15/2016 и 2/2017)
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду
Месне заједнице Купусина са финансијским
извештајем за 2020. годину, Предлог плана
рада са финансијским планом Месне заједнице
Купусина за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
о раду са Финансијским извештајем Месне
заједнице Пригревица за 2020. годину и План
рада са Финансијским планом Месне заједнице
Пригревица за 2021. годину.
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-1/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-7/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

94.
На основу члана 75. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 –др
закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана
40. став 1. тачка 55. и тачка 65. Статута општине
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр.

STRANA 177

- BROJ 5

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 15. став
2. алинеја 2. Одлуке о месним заједницама на
територији општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 13/2016, 15/2016 и 2/2017)
Скупштина општине Апатин на 9. седници,
одржаној дана 11. маја 2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
о пословању Месне заједнице Свилојево са
финансијским извештајем за 2020. годину
и План рада Месне заједнице Свилојево са
финансијским планом за 2021. годину.
II
Овај закључак објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 016-8/2021-I
Дана, 11. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
Милан Шкрбић, с.р.

95.
На основу члана 28. став 3. Закона
о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“
бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и
113/2017 - др. закон) и члана 65. став 1. тачка
8.Статута општине Апатин (“Службени лист
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020 исправка),Председник општине Апатин,дана
27. априла.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I

11. MAJ 2021. GODINE

У Општински савет за запошљавање
ИМЕНУЈУ СЕ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДУБРАВКА КОРАЋ - председник
АЛЕКСАНДРА ШЋЕКИЋ – члан
АЛЕКСАНДРА МИЛКИЋ – члан
ДАНИЛО ТРКУЉА – члан
СВЕТО БАЈИЋ- члан
МИЛКА БАСТА – члан
БРАНИСЛАВА БЕШИР – члан

на мандатни период од четири године,
почев од 27. априла 2021. године
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-27/2021-II
Дана, 27. априла 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дубравка Кораћ, с.р.

96.
Општинско веће општине Апатин, на
основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 –
др. закон и 47/2018), члана 170. став 1.тачка
1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018
-аутентично тумачење), члана 69. став 1.тачка
6. Статута општине Апатин (“Службени лист
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020 исправка) и члана 9. став 1. тачка 6. Одлуке о
председнику општине Апатин и општинском
већу општине Апатин (“Службени лист
општине Апатин“ број 11/2008 и 3/2019),
решавајући по приговору Катанић Бранка из
Сомбора улица Стапарски пут Д - 9 заступаног
по пуномоћнику Мрдак Вељку, адвокату из
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Сомбора ул. Мите Поповића бр. 8 изјављеном
на Локацијске услове Службе за обједињену
процедуру Oпштинске управе општине Апатин
број ROP – APA – 4196 –LOC 1/2021(Интерни
број: 353-1-2/21-IV/02 од 03.03.2021.године),
на 18.седници одржаној дана 05. маја 2021.
године,доноси
Р Е Ш Е Њ Е
ОДБИЈА СЕ приговор Катанић Бранка из
Сомбора улица Стапарски пут Д - 9 заступаног
по пуномоћнику Мрдак Вељку, адвокату из
Сомбора ул. Мите Поповића бр. 8 изјављен
на Локацијске услове Службе за обједињену
процедуру Oпштинске управе општине
Апатин број ROP – APA – 4196 –LOC 1/2021
(Интерни број: 353-1-2/21-IV/02 од 03.03.2021.
године) као неоснован.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 353-2/2021-III
Дана, 05. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.

97.
На основу члана 69. став 1. тачка 5.Статута
општине Апатин („Службени лист општине
Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка),
а у вези са чланом 10. став 2. Правилника
о
додатнојобразовној,
здравственој
и
социјалној подршци детету, ученику и
одраслом („Службенигласник РС бр. 80/2018)
Општинско веће општине Апатин на 15.
седници одржаној, дана 05. маја 2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА

СЕ

Извештај

Интерресорне

11. MAJ 2021. GODINE

комисије општине Апатин за 2020. годину бр.
560-26/2021-IV/03 од 26.фебруара 2021. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 560-32/2021-III
Дана, 05. маја 2021. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.

11. MAJ 2021. GODINE
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СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ АПАТИН
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Одлука о условима и мерама које
је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских
објеката
Одлука о измени Одлуке о врстама
прописа које доноси Скупштина
општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе
Одлука
о
олакшицама
за
утврђивање накнаде за коришћење
јавних површина за летње баште
на територији општине Апатин за
2021. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама
Одлука о давању сагласности
на Локални акциони план за
запошљавање општине Апатин за
2021/2023 годину
Правилник о првим
изменама и допунама Правилника о категоризацији спортских
организација у општини Апатин

149

153

154

Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава из буџета за финансирање и
суфинансирање општег интереса
у области спорта општине Апатин

160

Решење о престанку мандата одборника-Стево Рапаић

164

69.

Решење о верификацији мандата
одборника-Данијел Ајдук

164

70.

Решење о разрешењу Комисије за
родну равноправност

165

71.

Решење о именовању Комисије за
родну равноправност

72.

Решење о разрешењу Комисије за
давање назива и преименовање
улица и тргова у општини Апатин

68.

73.

Решење о именовању Комисије за

166

74.

Решење о разрешењу Општинске
изборне комисије Апатин

167

75.

Решење о именовању Општинске
изборне комисије Апатин

168

76.

Решење о именовању Комисије
за избор чланова Савета месних
заједница на територији општине
Апатин

77.

169
170

79.

Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

170

80.

Решење о разрешењу чланова
Управног одбора Општинског
културног центра Апатин

170

81.

82.

83.

84.

85.

165

166

Решење о именовању Другостепене Комисије за избор чланова Савета месних заједница на
територији општине Апатин

168

Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

155

158

STRANA

давање назива и преименовање
улица и тргова у општини Апатин
Решење о разрешењу Општинске
изборне комисије Апатин

78.

158

NAZIV

86.

Решење о именовању чланова
Управног одбора Општинског
културног центра Апатин

170

Решење о разрешењу члана
Управног одбора Туристичке
организације Апатин „Апатин“

171

Решење о именовању члана
Управног одбора Туристичке
организације Апатин „Апатин“

172

Закључак о давању сагласности на
Извештај о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту
животне средине у 2020. години
Закључак о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа за управљање
путевима,планирање и урбанизам
Апатин – у ликвидацији за 2021.
години
Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Tуристичке

172

173
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NAZIV
организације
Апатин
са
финансијским извештајем за 2020.
годину и План рада Туристичке
организације са финансијским
планом за 2021.годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног
крста Апатин са финансијским
извештајем за 2020. годину и
План рада Црвеног крста Апатин
са финансијским планом за 2021.
годину
Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Општинског културног центра Апатин
са финансијским извештајем за
2020. годину и Програм рада Општинског културног центра са
финансијским планом за 2021.
годину
Закључак о давању сагласности на
Извештај о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“
Апатин
са
финансијским
извештајем за 2020. годину и План
рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са
финансијским планом за 2021.
годину
Закључак о давању сагласности
на Извештај о раду Установе за
стручно оспосбљавање одрсалих
са прегледом пословања за 2020.
годину и План рада Установе са
финансијским планом за 2021.
годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о раду
Месне заједнице Апатин са
финансијским извештајем за 2020.
годину,Финансијски план Месне
заједнице за 2021. годину

STRANA

173

Red.
br.

11. MAJ 2021. GODINE

NAZIV
Месне заједнице Пригревица за
2021. годину

93.

174

94.

174

Закључак о давању сагласности на
Извештај о раду Месне заједница
Купусина
са
финансијским
извештајем за 2020. годину,предлог
планаа рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за
2021.годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о пословању
Месне заједнице Свилојево са
финансијским извештајем за
2020. годину и План рада Месне заједнице Свилојево са
финансијским планом за 2021.
годину

STRANA

176

176

176

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ АПАТИН

95.

174

Решење о именовању Општинског
Савета за запошљавање

177

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН

96.

175

97.

Решење по приговору Катанић
Бранка из Сомбора изјављеног
на Локацијске услове Службе за
обједињену процедуру Oпштинске
управе општине Апатин

177

Закључак о усвајању Извештаја
Интересорне комисије општине
Апатин за 2020. године

178

175

Закључак о давању сагласности на
Извештај о раду са Финансијским
извештајем Месне заједнице Пригревица за 2020. годину и План
рада са Финансијским планом

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".
"

