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167.

На основу члана 38. Закона о удружењима (‘’Службени гласник РС’’, број 51/2009, 99/2011- и др. 
закон и 44/2018 - др. закон), члан 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 
из буџета општине Апатин за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 23/2020) на предлог Комисије број : 9-13/2021-II од 30. јуна 
2021. године, Општинско веће општине Апатин на 25. седници одржаној дана 28. јула 2021. године, 
доноси

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

интереса које реализују удружења из области омладинске политике 
на територији Општине Апатин у 2021. години

I

УСВАЈА СЕ предлог Комисије за спровођење конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења из области омладинске политике 
на територији општине Апатин у 2021. години и средства се додељују: 

1. Удружење младих волонтера са одобреним износом 120.000,00 динара

2.      Друштво педагога физичке културе ‘’Стефан Душан Силни’’, са у одобреним износом
         120.000,00 динара

2. ЦЕКОС, са одобреним износом 140.000,00 динара

3. Креативни студио КОНСТРУКТ, са одобреним износом 120.000,00 динара

II

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

III

Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу општине Апатин’’.
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168.

На основу члана 38. Закона о удружењима 
(‘’Службени гласник РС’’, број 51/2009, 
99/2011- и др. закон и 44/2018 - др. закон), члан 
12. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Апатин 
за финансирање програма од јавног интереса 
које реализују удружења („Службени лист 
општине Апатин“ бр. 23/2020) на предлог 
Комисије број : 9-12/2021-II од 30. јуна 2021. 
године, Општинско веће општине Апатин на 
25. седници одржаној дана 28. јула 2021. године, 
доноси

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

јавног интереса које реализују удружења из 
области туризма на територији Општине 

Апатин у 2021. години

I

УСВАЈА СЕ предлог Комисије за спровођење 
конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења из области туризма на 
територији општине Апатин у 2021. години и 
средства се додељују: 

1. Асоцијација пољопривредника 
Свилојево са одобреним износом 290.000,00 
динара

2. Произвођечи и љубитељи воћних 
ракија „Чувари традиције“, са одобреним 
износом 100.000,00 динара

3. Удружење спортских риболоваца 

„Чикла1“, са одобреним износом 80.000,00 
динара

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

5. Ловачко удружење „Курјачица“ 
Апатин-Ловачка секција ‘’Јастреб’’ 
Свилојево, са одобреним износом 180.000,00 
динара

6. Удружење одгајивача и љубитеља 
коња „Улар“, са одобреним износом 150.000,00 
динара

7. Удружење „Апатинске вредне руке“, 
са одобреним износом 160.000,00 динара

II

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

III

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

169.

На основу члана 38. Закона о удружењима 
(‘’Службени гласник РС’’, број 51/2009, 
99/2011- и др. закон и 44/2018 - др. закон), члан 
12. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Апатин 
за финансирање програма од јавног интереса 
које реализују удружења („Службени лист 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-218/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-219/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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општине Апатин“ бр. 23/2020) на предлог 
Комисије број : 9-14/2021-II од 15. јула 2021. 
године, Општинско веће општине Апатин 
на 25. седници одржаној дана 28. јула  2021. 
године, доноси

О Д Л У К У
о расподели средстава за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења 

из области културе на територији Општине 
Апатин у 2021. години

I

УСВАЈА СЕ предлог Комисије за спровођење 
конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које 
реализују удружења из области културе на 
територији општине Апатин у 2021. години и 
средства се додељују: 

1. Омладинско културно уметничко 
друштво ‘’Иво Лола Рибар’’ Сонта са 
одобреним износом 300.000,00 динара

2. Удружење Срба из Лике ‘’Личко 
огњиште’’ Пригревица“, са одобреним 
износом 300.000,00 динара

3. ЗУЛ ‘’Никола Тесла’’ Апатин, са 
одобреним износом 700.000,00 динара

4. ГКУД Дунав Апатин, са одобреним 
износом 180.000,00 динара

5. Културно – уметничко друштво 
‘’Апатинске мажореткиње’’, са одобреним 
износом 300.000,00 динара

6. Градски хор ‘’ЈЕДИНСТВО’’ Апатин, 
са одобреним износом 300.000,00 динара

7. Удружење филателиста Апатин, са 
одобреним износом 80.000,00  динара

8. ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ 
БАНИЈАЦА ПРИГРЕВИЦА, са одобреним 
износом 150.000,00  динара

9. ЖЕНСКА ПЕВАЧКА ГРУПА 
БАНИЈА ПРИГРЕВИЦА, са одобреним 
износом 80.000,00  динара

10. КУД ‘’ПЕТЕФИ ШАНДОРА’’ 
КУПУСИНА, са одобреним износом 
180.000,00  динара

11. СУБНОР ОПШТИНЕ АПАТИН, са 
одобреним износом 70.000,00  динара

12. Културно – уметничко друштво 
‘’ЦАРЗА’’, са одобреним износом 500.000,00 
динара

13. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО 
ДРУШТВО ‘’МАЖОРЕТ СОНТА’’ СОНТА, са 
одобреним износом 200.000,00 динара

14. ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ 
БиХ ‘’ПЕТАР КОЧИЋ’’, са одобреним износом 
100.000,00 динара

15. Савез инвалида рада Војводине 
– Општинска организација Апатин, са 
одобреним износом 120.000,00 динара

16. КУЛТУРНО -ПРОСВЕТНА 
ЗАЈЕДНИЦА ХРВАТА ‘’ШОКАДИЈА’’ 
СОНТА, са одобреним износом 100.000,00 
динара

II

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

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-220/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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170.

 На основу одељка III става 2. Одлуке о 
давању на коришћење непокретности у јавној 
својини општине (‘’Службени лист општине 
Апатин’’ бр. 2/2016), Општинско веће општине 
Апатин на 25. седници, одржаној дана, 28. јула 
2021. године, доноси

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на издавање у закуп, на 
временски период од 5 (пет) година, пословна 
просторија намењена за угоститељску 
делатност-ресторан која се налази у склопу 
ЈП за управљање путничким пристаништем 
и марином „ Апатин“, Дунавска обала бб у 
Апатину, на катастарској парцели број: 663/1 
к.о. Апатин, површине 109 м2, етажирано 
као Е-2 део, (са припадајућом пратећом 
просторијом за кување паприкаша у површини 
8,70м2 ), са постојећим инвентаром – опремом 
Закупцу : Кратофил Нандору, Железничка 26, 
Купусина као најповољнијем понуђачу.

Обавезује се физичко лице из става 1. 
овог предлога Одлуке да у року од 15 дана, 
од дана пријема Одлуке уплати на рачун ЈП 
за управљање путничким пристаништем и 
марином „ Апатин“, број: 200-3015990101983-
97 износ од 150 000,00 динара као гаранцију да 
ће уредно плаћати месечни закуп.

Обавезује се физичко лице из става 1. 
предлога Одлуке да у року од 15 дана од дана 
пријема Одлуке закључи Уговор о закупу 
пословне просторије којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе Закуподавца и 
Закупца.

171.
           
На основу члана 18. Одлуке о грађевинског 

земљишта (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 6/2017), члана 69. став 1. тачка 2. Статута 
општине Апатин (‘’Службени лист општине 
Апатин’’ бр. 1/2019 и 21/2020 – исправка), члана 
9. тачка 22. Одлуке о Председнику општине 
Апатин и Општинском већу општине Апатин 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 11/2008 
и 3/2019) и закључка Скупштине општине 
Апатин бр.011-28/2021-I од 24.06.2021.године 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 9/2021), 
Општинско веће општине Апатин на 25. 
седници, одржаној дана, 28. јула  2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења 
грађевинског земљишта путем јавног 
оглашавања и јавног надметања – лицитацијом 
и то за кат. парц. бр. 2718/2 ко. Апатин, 
у ул. Бранка Радичевића, грађевинско 
земљиште површине 185 м2, уписано у лист 
непокретности 844 к.о. Апатин, које се налази 
у јавној својини општине Апатин у 1/1 дела,  
по почетној  вредности отуђења од 222.000,00 
динара.

Учесник у јавном надметању је у обавези 
да за предметну катастарску парцелу депонује 
депозит у висини од 50% од почетне вредности 
отуђења непокретности  наведене у претходном 
ставу у висини од 111.000,00 динара.

II

УСВАЈА СЕ  предлог текста огласа за 
отуђење наведеног грађевинског земљишта.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-67/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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172.
                
На основу члана 9. тачка 22. Одлуке о 

Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин (‘’Службени лист 
општине Апатин’’ бр. 11/2008 и 3/2019) а 
поводом захтева Месне заједнице Сонта, 
Општинско веће општине Апатин на 25. 
седници, одржаној дана, 28. јула   2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

ОДОБРАВА СЕ покретање поступка 
откупа – прибављања у јавну својину општине 
Апатин непокретности која је уписана у 
лист непокретности бр. 733 к.о. Сонта, кат. 
парцела бр. 400 к.о. Сонта, у ул. Војвођанска 
бр. 52, укупне површине од 856 м2 а на којој се 
налази изграђена породична стамбена зграда 
површине 318 м2, земљиште у површини од 
500 м2 и њива II класе  у површини од 38 м2.

II

Након што се прибави процена тржишне 
вредности непокретности наведене у 
поглављу I овог решења од стране овлашћеног 
проценитеља уписаног у регистар судских 
вештака према Уредби о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као 
и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 

18/2018), те прибави мишљење Комисије за 
спровођење поступка прибављања, отуђења и 
давања у закуп непокретности у јавној својини 
општине Апатин, Општинско веће ће донети 
коначан предлог Скупштини општине Апатин 
у вези прибављања предметне непокретности 
у јавну својину општине Апатин.

III

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

173.
                  
 На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016 и 113/2017,195/201/,31/2019,
72/2019 и 149/2020), члана 14. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2021. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 23/2020 и 9/2021) 
и на основу члана 69. став 1. тачка 11. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020- исправка), 
Општинско веће општине Апатин на 25. 
седници одржаној дана 28. јула 2021. године 
доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2021. годину („Службени 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-62/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 46-11/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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лист општине Апатин“ број 23/2021 и 9/2021), 
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 813.000,00 динара, обезбеђивање 
недостајућих средстава за замену постојеће 
штедљиве расвете у три објекта ПУ Пчелица 
Апатин.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа 
општине Апатин, Програм 8: Предшколско 
васпитање и образовање, ПА: Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и 
образовања, функција 911 – Предшколско 
и остваривање предшколског васпитања и 
образовања, економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти,  позиција 152/1.

III
 
О реализацији овог решења ће се старати 

Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

    

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

174.
                   
На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016 и 113/2017,195/201/,31/2019,
72/2019 и149/2020), члана 14. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2021. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 23/2020 и 9/2021) 
и на основу члана 69. став 1. тачка 11. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020- исправка), 
Општинско веће општине Апатин на 25. 
седници одржаној дана 28. јула 2021. године 
доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2021. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 23/2021 и 9/2021), 
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 1.569.000,00 динара, за суфинансирање 
реализације пројекта штедљиве расвете у ОШ 
„Младост“ Пригревица и ОШ „Иван Горан 
Ковачић“ Сонта.

II

Средства из тачке I овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска 
управа општине Апатин, Програм 9: Основно 
образовање и васпитање, ПА: Функционисање 
основних школа, функција 912 – основно 
образовање, економска класификација 463 – 
Донације и трансфери осталим нивоима власти 
(ОШ „Младост“ Пригревица 5113-1.253.000,00 
динара, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Сонта 
5113- 316.000,00 динара), позиција 138.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-155/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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III

О реализацији овог решења ће се старати 
Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

175.
                
На основу члана 46. 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 
69. тачка 26. Статута општине Апатин 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 1/2019 
и 21/2020-исправка) члана 9. тачка 28. 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 25. 
седници, одржаној дана, 28. јула 2021. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК

1. ПОВЕРАВА СЕ вршење стручно 
техничког надзора ЈКП „Наш Дом“ Апатин над 
извођењем радова испитивања гравитационе 
канализације и дела канализације ниског 
притиска у Пригревици, који ће се вршити у 
складу са Елаборатом за потребе тендерске 
документације за испитивање канализационе 

мреже у Пригревици, односно са радовима и 
обиму који су обуваћени документацијом за 
јавну набавку за избор извођа радова(уговорени 
радови).

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „Наш Дом“ Апатин 
да у складу са прописима донесе решење о 
именовању стручно техничког надзора над 
извођењем радова испитивања гравитацоне 
канализације и дела канализације ниског 
притиска у Пригревици, односно да у складу 
са прописима ангажује стручно технички 
надзор и о истом обавести Општинску управу 
општине Апатин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-160/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 35-24/2021-III
Дана,28. јула 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Дубравка Кораћ, с.р.
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S A D R @ A J

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлукa о расподели средстава за 
финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења 
из области омладинске политике 
на територији Општине Апатин у 
2021. години

Одлук о расподели средстава за 
финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења 
из области туризма на територији 
Општине Апатин у 2021. години

Одлукa о расподели средстава за 
финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења 
из области културе на територији 
Општине Апатин у 2021. години

Одлукa о давању сагласности 
на издавање у закуп пословне 
просторије која се налази у склопу  
ЈП за управљање путничким при-
стаништем и марином „Апатин“

Решењe о покретању поступка 
отуђења грађевинског земљишта 
путем јавног надметања 
– лицитације

Решења о одобравању покретања 
поступка откупа-прибављања 
у јавну својину општине Апа-
тин непокретности у Сонти, 
ул.Војвођанска број 52

Решењe о одобравању средстава 
из текуће буџетске резерве за по-
требе замене постојеће штедљиве 
расвете (ПУ „Пчелица“ Апатин)

Решењe о одобравању средстава 
из текуће буџетске резерве за по-
требе суфинансирања Пројекта 
штедљиве расвете (ОШ „Младост“ 
Пригревица и ОШ „Иван Горан 
Ковачић“ Сонта)

Закључак о поверавању вршења 
стручног надзора над извођењем 
радова на испитивању канализа-
ционе мреже у Пригревици

5

IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu, 
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: 
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za 
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin. 

Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 150 
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48; 
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za "Slu`beni list op{tine".
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