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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 
 

2.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ КОЈИ ИЗДАЈЕ ИНФОРМАТОР 
 
Република Србија Општина Апатин 
Српских Владара 29 
Телефон: 025/772-122 
Факс: 025/773-212 
Е-маил: info@soapatin.org  
Сајт: www.soapatin.org  
Матични Број: 08350957 
ПИБ: 101269416 
Рачун бр. : 840-54640-41, Управа за трезор 
 

2.2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ O ИНФОРМАТОРУ 
 

Информатор органа општине Апатин израђује се и објављује у складу са чланом 39. Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 
54/2007, 104/09 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног 
органа (" Службени гласник РС", бр. 68/10). Информатор садржи податке који су од значаја за 
садржину, обим и начин остваривања права грађана и заинтересованих лица за приступ 
информацијама од јавног значаја. Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о 
документима, подацима и информацијама које поседује или којима располаже општина Апатин у 
оквиру делокруга свога рада као и о услугама које пружа заинтересованим лицима. 

Информатор се објављује у електронској верзији на званичној интернет презентацији 
општина Апатин , на web адреси: www.soapatin.org 

Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи Информатор у делу који се 
односи на: 

- Скупштину општине Апатин је: председник Скупштине општине, Милан Шкрбић; 
- Председника је: Председник општине Апатин, Дубравка Кораћ; 
- Општинско  веће је: председник Општинског већа општине Апатин, Дубравка Кораћ; 
- Општинску управу је: начелник Општинске управе општине Апатин, Мане Шкорић 

Датум првог објављивања информатора: децембар 2012. године 
Датум последњег ажурирања: 11.08.2022. године 

Напомена о месту где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија 
Информатора: 

Увид у Информатор се може извршити у просторијама Општинске управе општине Апатин, 
Српских Владара 29, канцеларија 4, сваког радног дана у оквиру радног времена. 

Веб адреса Информатора (адреса на којој се може преузети електронска копија 
Информатора): 

Веб адреса са које се може преузети електронска копија Информатора је www.soapatin.org 
 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја за Општинску управу је Маргарета Ковачевић, Руководилац Одељења за општу управу, 
друштвене делатности и скупштинске послове 
Маргарета Ковачевић  
Српских владара 29 
 25260 Апатин 
 тел. 025/772-122 локал 601  
е-mail: radniodnosi@soapatin.org 
 

mailto:info@soapatin.org
http://www.soapatin.org/
http://www.soapatin.org/
http://www.soapatin./
mailto:radniodnosi@soapatin.org
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Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја за извршне органе, Председника општине и Општинско веће општине Апатин, је Наташа 
Ћурчић, Шеф кабинета председника општине Апатин 
Наташа Ћурчић 
Српских владара 29  
25260 Апатин 
тел. 025/772-122 локал 505  
е-маил: kabinet@soapatin.org 
 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја за законодавне органе скупштине општине Апатин је Марко Ђумић секретар скупштине 
општине Апатин,  
Марко Ђумић 
Српских владара 29 
25260 Апатин 
тел. 025/772-122 локал 506 
е-маил: sekretar@apatin.rs  

 
 

3 . ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОРГАНА ОПШТИНЕ 
АПАТИН 

 

 
 
 
 
 

mailto:kabinet@soapatin.org
mailto:kabinet@soapatin.org
mailto:sekretar@apatin.rs
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3.1 НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНЕ 
 

Извод из Статута Општине Апатин ("Сл.лист општине Апатин", број 10/2008 – пречишћен текст, 
4/2014 и 12/2016) 
Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 

 
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, 

као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 
2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење 

грађевинског земљишта и пословног простора; 
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских 

путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја; 
4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и 

образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе 
делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке 
културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 
7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима 

активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште 
услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити 
културних добара од значаја за Општину; 

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику 
руралног развоја; 

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној 
равноправности, као и о јавном информисању у Општини; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, 
организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу; 
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних 

такси; 
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног 

интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом. 
 
 
3.2 ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

 
Општина обавља и послове које јој, законом, односно прописом територијалне аутономије, 

повере Република или територијална аутономија из оквира њихових права и дужности. 
Општина обавља као поверене, поједине послове инспекцијског надзора из области 

просвета, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом. 

 
 
3.3 ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 
- Скупштина Општине, 
- Председник Општине, 
- Општинско веће и 
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- Општинска Управа. 
 

3.3.1 Скупштина Општине 
 

Скупштина Општине је представнички орган који обавља основне функције локалне 
власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом. 

Скупштину Општине чини 29 одборника које, тајним гласањем на непосредним изборима 
бирају грађани, у складу са законом и овим Статутом. 

Одборници се бирају на период од четири године. 
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује или поставља 

Скупштина Општине. 
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу 

рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 
Лицу које именује или поставља Скупштина Општине, избором за одборника престаје 

дужност на коју је именовано или постављено. 

Скупштина Општине, у складу са законом: 

 
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и 

друге планске документе, у складу са законом; 
5) доноси просторни и урбанистички план Општине; 
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 
7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне 
акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања, основног 
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, 
социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје 
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

12) доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне 
односе 

 
13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 

сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом; 

14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
16) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
17) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 
18) именује и разрешава главног урбанисту; 
19) именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине,у складу са 
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законом 
20) усваја Кадровски план; 
21) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне 
делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику,  
прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;  

22) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о 
отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине; 

23) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, 
акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну 
стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног 
интереса у области становања; 

24) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује висину 
закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног 
простора, у складу са законом и другим актима Општине; 

25) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 
26) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини 

Општине; 
27) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине; 
28) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 
29) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;  
30) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима 
и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и 
унапређење животне средине; 

31) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој 
култури; 

32) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на 
територији Општине; 

33) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално 
радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

34) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 

35) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, 
укључујући и купање;  

36) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине; 
37) доноси програм и план енергетске ефикасности; 
38) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на 
другог носиоца права јавне својине;  

39) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и 
друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

40) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним 
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

41) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, 
даје сагласност на концесиони акт; 

42) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на 
нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику 
Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

43) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и 
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спасавања; 
44) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;  
45) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 
46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена комуналних 

услуга, у складу са законом; 
48) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
50) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
51) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности,која су 

утврђена Пословником Скупштине; 
52) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 
53) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист 

Општине; 
54) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
55) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
56) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и 

другим организацијама;  
57) информише јавност о свом раду;  
58) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике 

Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу; 
 

59) организује службу правне помоћи грађанима; 
60) уређује организацију и рад мировних већа; 
61) утврђује празник Општине;  
62) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  
63) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које 

додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 
64) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места; 
65) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби 

чији је оснивач или већински власник општина; 
66) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 
67) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,  
68) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору; 
69) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 
70) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
71) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 
 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим 
статутом није друкчије одређено. 
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 
       1) доноси Статут; 
 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
 3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у 
одређеној области; 
 4) доноси просторни план;             
          5) доноси урбанистичке планове; 
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 6) одлучује о јавном задуживању Општине; 
 7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе у другим државама; 
 8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних 
заједница и других облика месне самоуправе;  
     9)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места; 
 10) утврђује празник Општине 
     11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 
     12) усваја Етички кодекс и 
     13)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом. 
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а најмање једном 
у три месеца. 
Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, 
Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, 
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 
сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.  
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не односи се на 
сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне ситуације.  
Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 
Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 
постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина 
општине.  
 

Председник Скупштине  
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, 
остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности 
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 
Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини 
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине. 
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, 
заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини 
Секретар Скупштине  
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити 
поново постављен. 
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе 
и радним искуством од најмање три године. 
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и 
пре истека мандата. 
Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности. 
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима 
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као и секретар. 
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 
захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и 
актима Скупштине општине. 
Радна тела Скупштине  
Скупштина оснива савете и комисије као стална радна тела за разматрање и решавање 
појединих питања из њене надлежности. 
 
Стална радна тела Скупштине су: 
1) Савет за буџет и финансије; 
2) Савет  за  урбанизам,  стамбено-комуналну  делатност,  заштиту  животне  средине  и  путну 
делатност; 
3) Савет за образовање, културу и спорт; 
4) Савет за здравство и социјалну заштиту; 
5) Статутарно-правна комисија; 
6) Кадровско-административна комисија; 
7) Мандатно-имунитетска комисија и 
8) Комисија за представке и жалбе. 
Скупштина може, по потреби, основати и повремене комисије, радне групе и друга повремена радна 
тела за решавање неког појединог питања из надлежности Скупштине. 
Радно тело Скупштине има председника и четири члана које бира Скупштина на предлог одборника. 
Председник радног тела бира се, по правилу, из редова одборника. 
Мандат председника и чланова радног тела траје колико и мандат одборника Скупштине, а могу бити 
разрешени и пре истека мандата на сопствени захтев или по предлогу одборника. 
Делокруг, састав и начин рада радних тела уређује се Пословником Скупштине Општине. 
 
Савет за међунационалне односе 
 

У Општини се оснива Савет за међунационалне односе као самостално радно тело које чине 
представници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном 
становништву јединицие локалне самоуправе. 
Делокруг, састав и начин рада Савета за међунационалне односе уређује се посебном одлуком. 
Начин предлагања и избора чланова Савета за међунационалне односе треба да обезбеди 
равномерну заступљеност представника српског народа и националних мањина, с тим да нити 
српски народ, нити једна национална мањина не може имати већину чланова савета. 
У случају националних мањина које имају своје изабране националне савете, представници 
националних мањина у савету се бирају на предлог националног савета. 
Одлуке савета за међунационалне односе доносе се концезусом чланова савета. 
Савет за међунационалне односе разматра питања остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности, у складу са законом. 
О својим ставовима и предлозима Савет обавештава Скупштину Општине која је дужна да се о томе 
изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од тридесет дана. 
Скупштина Општине је дужна да предлоге свих одлука које се тичу права националних и етничких 
заједница претходно достави на мишљење Савету за међунационалне односе. 
Савет за међунационалне односе има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену 
уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине Општине ако сматра да су 
њиме непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањиха 
представљених у Савету за међунационалне односе и право да под истим условима пред Врховним 
судом Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине 
Општине са Статутом. 
 
Комисија за родну равноправност разматра, предлаже и утврђује мишљење  о предлозима одлука 
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и другихпрописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспектародне 
равноправнсти,- разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина  
састановишта  остваривања  родне   равноравности   у   јавном   и политичкомживоту , утврђује 
мишљења и даје предлоге,- покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе 
роднојравноправности,- креира и разматра планове акција за унапређење родне равноправности,- 
комуницира и  сарађује  са  другим  радним  телима Скупштине општине попитању њихове 
надлежности, а које се односе на родну равноправност,- прати   имплементацију   утврђених   
стандарда   о   родној   равноправности   уактима    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 - 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. 
 
 
 
Савет за младе у сарадњи са координатором локалне канцеларије за младе, спроводи следеће 
активности: 
- афирмација младих и њихово укључивање у друштвене токове, 
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих, 
- промовисање здравих стилова живота, 
- економско оснаживање младих, 
- неформално образовање и информисање младих, 
- пропагирање квалитетно провођење слободног времена, 
- промовисање вредности толеранције, поштовање људскух права и равноправности, 
- вршење превенције деструктивног понашања младих, 
- и промовисање волонтерског рада. 
 
3.3.2 Председник општине 
 
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда 
одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине 
Председник Општине: 

1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу 

са законом; 
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама 

које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица 
која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

 
6) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

 
7) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком 

Скупштине општине; 
9) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине; 
10) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и одлука 

Скупштине општине; 
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11) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге 
јавне службе чији је оснивач Општина; 

12) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 
13) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 
14) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, 

командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о 
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

15) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 
16) усваја извештаје1 о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 
17) информише јавност о свом раду; 
18) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 
19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
20) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 
21)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у 
могућности да се сасатане; 

22) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 
3.3.3 Општинско веће 

 
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и седам 

чланова Општинског већа. 
Председник Општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника. 
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. 
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и 

обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа. 
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини 
 Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за 

једно или више одређених подручја из надлежности Општине. 
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 
 
 

Општинско веће: 
 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет 
пре почетка фискалне године; 
4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну 
ревизију Општине; 
5) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 
нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина 
општине; 
 
6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
7) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 
основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног 

 
1 Ускладити са изабраним решењем из члана 21. овог статута 
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инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 
8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 
оснивач Општина; 
9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 
10) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 
предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 
11) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
12)  стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 
 
13) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
 
15) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује 
припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним 
припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању 
и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 
 
16) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План 
заштите од удеса; 
17) образује жалбену комисију; 
18) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
19) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну 
ревизију Општине; 
20) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са 
законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта; 
21) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у 
складу са законом и прописом Општине; 
22) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 
23) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине 
(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари; 
24)  информише јавност о свом раду;   
25) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
26) врши и друге послове, у складу са законом 
 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

 Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра 
да није сагласна закону 
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. 
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом  за 
поједина питања није предвиђена друга већина 
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, 
у складу са законом и овим статутом 
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3.3.4.Општинска управа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У Општини се образује Општинска управа као јединствени орган који обавља управне 
и друге стручне послове из надлежности општине. 

Општинска управа: 
1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и 

Општинско веће; 
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског 

већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; 
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  
7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа; 
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-

материјалних послова; 
9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених 

послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а 
најмање једном годишње. 

 
Начелник Општинске управе 

Општинском управом руководи начелник. 
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

Одељење за 
привреду и 
финансије 

Одељење за 
стамбено ком. дел. 
заштиту животне 
средине гра. и
имовинско правне

 

Одељење за општу
управу дру. дел. и
скупштинске 
послове 

Одсек за привреду 
и развој 

Одсек за ошту управу 

Служба за 
обједињену
процедуру издавања
дозвола за градњу 

Одсек за друштвене
делат. и скупшт. посл Одсек за трезор, 

буџ. планирање и
извештавање 

Ситуациони центар 
Служба за 
имовинско правне 
послове 

Одсек за локалну
пореску
администрацију 

Служба месних
канцеларија 

Служба правне
помоћи 

 Одељење за 
инспекцијске 
послове  

  

 Служба комуналних 
послова 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ АПАТИН  

16  

студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни 
испит за рад у органима државне управе.  
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.  
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе. 
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу. 
 
Организација Општинске управе 

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење 
сродних послова. 

У оквиру Oпштинске управе образују се одељења као основне унутрашње организационе 
јединице за вршење сродних послова. 

У оквиру одељења могу се образовати уже организационе јединице, одсеци и службе ако се 
тиме обезбеђује рационалније и ефикасније вршење послова. 

Радом основних и ужих организационих јединица руководе: 
- руководилац одељења, 
- шеф одсека, 
- шеф службе, 

Руководиоце организационих јединица, распоређује начелник Општинске управе. 
Руководиоци  организационих  јединица  одлучују,  доносе  решења  у  управном  поступку, 

пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, 
правилном и благовременом обављању послова из свог делокруга и врше друге послове по налогу 
начелника Општинске управе. 

Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику 
Општинске управе. 

За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих 
организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу је 
унутрашња организациона јединица. 

У оквиру општинске управе образује се Кабинет председника општине и канцеларије као 
посебне организационе јединице. 

као посебна организациона јединица. 
Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф 

кабинета. 
Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на 

одређено време – док траје дужност председника општине. 
Шеф кабинета за свој рад одговара председнику 
општине. Радом Канцеларије руководи кординатор 
канцеларије. 
Кординатор Канцеларије разврстава се у одговарајуће звање и за свој рад одговара 

начелнику Општинске управе 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе доноси 

начелник Општинске управе, уз сагласност Општинског већа. 
 
Одељења у Општинској управи 

1) Одељење за привреду и финансије 

- Одсек за привреду и развој, 

- Одсек за трезор, буџетско планирање и извештавање, 

- Одсек за рачуноводство 
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- Одсек за локалну пореску администрацију 
 

2) Одељење  за  стамбено-комуналну  делатност,  заштиту  животне  средине,  урбанизам, 
грађевинске и имовинско-правне послове 

- Служба за имовинско-правне послове 
- Служба за обједињену процедуру издавања дозвола за градњу 3)Одељење за 

инспекцијске послове 
3) Одељење за инспекцијске послове 

                          - Служба комуналних послова 
4)Одељење за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове 

- Одсек за општу управу 
• Ситуациони центар 

- Одсек за друштвене делатности и скупштинске послове 
• Служба месних канцеларија 
• Служба правне помоћи 

 

Одељењем руководи руководилац одељења, који организује рад одељења, стара се о правилном 
распореду послова и извршавању радних дужности запослених у одељењу. 

 
Месна самоуправа  

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног 
подручја, у Општини се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.  
 Месна заједница се оснива за једно или више села.  
 Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна 
заједница) оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног 
места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који 
представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна 
интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовањаУ Општини Апатин 
постоји 5 месних заједница. 

1. МЗ  Апатин,  25260  Апатин,  Трг  ослобођења 2, секретар Дејан Смиљанић, 
e- mail:mzapatin@gmail.com, телефон 025/773-559, факс 025/773-933 
2. МЗ Сонта, 25264 Сонта, Вука Караџића 22, секретар Вања Стојаковић,
 e-mail: mzsonta@ecpwireless.net, телефон 025/792-958, факс 025/792-054 
3. МЗ  Пригревица,  25263  Пригревица,  Вука  Карађића  2,  секретар  Анђелка Мартиновић,  e-
mail: mzprigrevica@open.telekom.rs, телефон 025/822-359, факс 025/822-539 
4. МЗ  Свилојево,  25265  Свилојево, Жељезничка 21, секретар Жељко Рашета, e-
mail: mzsvilojevo@open.telekom.rs, телефон 025/795-005, факс 025/797-005 
5. МЗ   Купусина,   25262   Купусина,   Апатински   пут   4,   секретар   Атила   Ходовањ,   e-mail: 
mesna.kupusina@mmnet.rs, телефон 025/787-070, факс 025/786-674 
6.МЗ   Ромско насеље,   25260   Апатин , 24 октобар бб, телефон 025/775 672 
 

 
Правобранилац општине 

 
Правобранилац општине врши послове правне заштите имовинских права и интереса 

Општине Апатин. Правобранилац општине је законски заступник Општине, предузима правне 
радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 
имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и других правних лица чије се 
финансирање обезбеђује из буџета Општине. 

Правобранилац општине даје лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов 
захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинско-правних уговора и правна мишљења о 
другим имовинско - правним питањима. 

mailto:mzapatin@gmail.com,
mailto:mzsonta@ecpwireless.net,
mailto:mzprigrevica@open.telekom.rs,
mailto:mzsvilojevo@open.telekom.rs,
mailto:mesna.kupusina@mmnet.rs,
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Функцију правобраниоца општине врши правобранилац Општине Апатин. 
Правобраниоца општине именује и разрешава Скупштина Општине. 
Правобранилац општине се именује на период од 5 годинa и може бити поново именовани. 

За правобраниоца општине може бити именовано лице које испуњава опште услове за рад  у 
државним органима, које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом и има 
најмање 5 година радног искуства на пословима правне струке nakon polozenog pravosudnog ispita. 
Правобраниоца општине за свој рад и рад правобранилаштва одговара Скупштини Општине и 
Председнику Општине. 
 
Закон о правобранилаштву (“Службени гласник РС бр. 55/14“) 
Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/14, 121/14 и 5/15)  
Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020)  
Закон 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. закон, 9/2020 и 52/2021) 
Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 108/13 и 142/14) 
Закон о експропријацији (“Службени гласник РС 53/95“) 
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", број 111/09) 
Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", 72/2011, 49/2013 – одлука 
УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020)  
Закон о извршењу и обезвбеђењу (“Службени гласник РС бр. 106/2015, 106/2016 
– аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019 
 
 
 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

4.1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН 
Дубравка Кораћ 
тел. 025/773-131; факс: 025/773- 212  
е-mail: kabinet@soapatin.org  
I спрат, канцеларија 29 
 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Радован Ђукић 
тел. 025/773-131; факс: 025/773-212 
е-mail: kabinet@soapatin.org  
I спрат, канцеларија 30 
 

 
Напомена: Подаци о опису послова председника Општине и његовог заменика наведени су у поглављу 
II Организациона структура Општине Апатин, страна 9 
 

4.2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
Дубравка Кораћ,  Председник ОВ Апатин 
Радован Ђукић, Заменик председника ОВ Апатин 
Атила Ходовањ Купусина 
Жељко Обрадовић   Апатин 

mailto:kabinet@soapatin.org
mailto:kabinet@soapatin.org
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Андрија Бота Апатин 
Душан Кораћ Апатин 
Дајана Жужић Пригревица 
Маја Крстин      Сонта 
Рената Куруц               Сонта 

 

Напомена: Подаци о опису послова Општинског већа наведени су у поглављу II Организациона 
структура Општине Апатин, страна 13 и 14. 

4.3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Милан Шкрбић 
тел. 025/772-122 локал 506; факс: 025/772-031 
е-mail:  
I спрат, канцеларија 25 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бранка Бајић 
тел. 025/772-122 локал 506; факс: 025/772-031 
е-mail: kabinet@soapatin.org  

   I спрат, канцеларија 26 
 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Марко Ђумић 
тел. 025/772-122 локал 506; факс: 025/772-031 
е-mail: sekretar@soapatin.org  
I спрат, канцеларија 25 

 
Напомена:  Подаци о  опису послова председника Скупштине Општине, његовог  заменика  и 
секретара Скупштине Општине наведени су у поглављу II Организациона структура Општине 
Апатин, страна,7. 
 
 

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН 
 

  Име и презиме Адреса Странка 
1 Зора Јовановић Трг Николе Тесле 3/8, Апатин СНС 
2 Милан Шкрбић Језерска 49/б, Апатин СНС 
3 др Бруно Урбановски Милоша Обилића 54, Апатин СНС 
4 Бранка Бајић Светог Саве 67, Апатин СНС 
5 Никола Пуача Нине Мараковића 83, Апатин СНС 
6 Марија Ивановић Киш Ференца 13, Свилојево СНС 
7 Милан Матовић Марка Орешковића 63, Сонта СНС 
8 Душан Лончар Алексе Шантића 5, Апатин СНС 
9 Драгана Ћопић Блок 112 С-2 1/11, Апатин СНС 

10 Смиљана Карамарковић Партизанска 41, Апатин СНС 
11 Данијел Ајдук Стевана Немањића 18, Апатин СНС 
12 Стеван Жужић Стојана Матића 102, Пригревица СНС 

mailto:kabinet@soapatin.org
mailto:sekretar@soapatin.org
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13 Аница Ковач Мирка Штулића 6, Пригревица СНС 
14 Милан Малбаша Јанка Мишића 6, Апатин СНС 
15 Марија Рапаић Лађарска 23, Апатин СНС 
16 Дејан Стојаковић Ј.Ј. Змаја 120, Сонта                    СНС 
17 Милица Вујичић Јосипа Панчића бб, Апатин СНС 
18 Недељко Брачика Трг Николе Тесле 1/10, Апатин СНС 
19 Мариа Молнар Петефи Шандора 48, Купусина СНС 
20 Богдан Латиновић Ервина Шинка 6, Апатин СНС 
21 Милош Ђерић Војвођанска 4, Апатин СПС 
22 Бојан Томашевић Драгана Ракића 31, Пригревица СПС 
23 Саша Лукић Бранка Радичевића 39, Апатин СПС 
24 Весна Павловић Блок 112 46/10, Апатин СПС 
25 Милорад Мрђа Марка Орешковића 48, Апатин СРС 
26 Иштван Петер Апатински пут 14, Купусина СВМ 
27 Жужана Дукић Раде Кончара 13, Апатин СВМ 
28 Жељко Иконић Ервина Шинка 16, Апатин ПОКС 
29 Перица Попић Млинска 5, Пригревица Народни Блок 

 
 
 
Напомена: Подаци о опису послова одборника Скупштине Општине наведени су у поглављу II 
Организациона структура Општине Апатин, страна,7. 
 
 
 
 
4.4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Мане Шкорић 
тел. 025/772-122 локал 508 
факс: 025/773-212 
е-mail:  nacelnik@soapatin.org  
I спрат, канцеларија 30а 
 
Напомена: Подаци о опису послова начелника Општинске управе наведени су у поглављу II 
Организациона структура Општине Апатин, страна 15. 
 

4.5 ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ 

Бранко Војводић 
тел. 025/772-164 
факс: 025/773-212 
е-mail: ojp@soapatin.org  
приземље, канцеларија 7 
 

Напомена: Подаци о опису послова правобраниоца општине наведени су у поглављу II Организациона 
структура Општине Апатин, страна 17. 

mailto:nacelnik@soapatin.org
mailto:ojp@soapatin.org
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5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОСТИ РАДА ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 
 

Јавност рада  органа општине  уређена је  следећим актима:  - Статутoм Оштине  Апатин 
("Службени лист општине Апатин ", број 1/2019 и 21/2020 - исправка), Одлуком о Општинској управи 
општине Апатин ( „Службени лист Општине Апатин“ број бр. 12/2008 - пречишћен текст,12/2016, 
18/2016 и 1/2018), Пословник о раду Скупштине општине Апатин ( „Службени лист Општине 
Апатин“ број 12/2008- пречишћен текст, 2/2012,8/2017, 3/2019, 5/2019 и 21/2020 - исправка),прописано 
је да је рад органа јаван.  
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се: 
1) јавним расправама о предлозима статута, буџета, одлука о висини стопа изворних прихода и 
других аката за које органи Општине одлуче; 
2) објављивањем статута, одлука и других аката Општине у "Службеном листу Општине 
Апатин" и презентовањем истих на интернет презентацији Општине, на језицима у службеној 
употреби у Општини; 
3) путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен 
начин (огласне табле и сл.); 
4) правом грађана да остваре увид у одређене информације, записнике, извештаје о раду органа и сл.; 
5) у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Општине. 
 

5.1  ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Јавност рада Општинске управе уређена је Одлуком о Општинској управи општине Апатин ( 
„Службени лист Општине Апатин“ број 12/2008- пречишћен текст, 12/2016, 18/2016 и 1/2018) 

Општинска управа јавност рада обезбеђује давањем информација средствима јавног 
информисања, објављивањем информација на званичној интернет презентацији Општине Апатин, 
издавањем службених публикација, као и грађанима појединачно, на њихов захтев, а у складу са 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Општинска управа може 
ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или 
пословну тајну. О давању, односно ускраћивању давања информације о раду Општинске управе, 
одлучује начелник Општинске управе или његов заменик. 
 

5.2. ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Јавност рада Скупштине општине уређена је Пословником о раду Скупштине општине Апатин 
(„Службени лист Општине Апатин“ број 12/2008- пречишћен текст, 2/2012,8/2017, 3/2019, 5/2019 и 
21/2020 - исправка). Седнице Скупштине општине су јавне . За јавност рада Скупштине одговоран је 
председник Скупштине. Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују 
седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. 
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука , 
других прописа и општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из 
рада Скупштине и њених радних тела. Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се 
потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела. 
 

5.3. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Председник обавештава јавност о текућим активностима на конференцијама за новинаре. О раду 
председника јавност се обавештава и путем саопштења која су објављена на званичном интернет сајту 
Општине на адреси www.soapatin.org , а која се истовремено и дистрибуирају медијским кућама и 
дописницима који раде на територији општине. 
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5.4. JAВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Јавност рада Општинског већа уређена је Пословника о раду општинског већа општине Апатин 

( „Службени лист Општине Апатин“ број 5/2009 и 3/2019). Седнице Већа су јавне, што укључује 
могућност присуства представника средстава јавног информисања седницама Већа, као и 
објављивање извештаја са седница на званичном сајту Општине. Веће обавештава јавност о свом 
раду остварујући сарадњу са средствима јавног информисања и стварањем других услова за 
упознавање грађана са својим радом, одлукама, закључцима и ставовима. Акти Већа се објављују у 
"Службеном листу Општине Апатин" када је то утврђено тим актом. 
 

5.5. РАДНО ВРЕМЕ У ОППТИНСКОЈ УПРАВИ 
 

Радно време у Општинској управи је радним даном од 7,30 до 15,00 часова. Коришћење одмора у 
току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се процес рада не прекида. 
 
 

6. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 

Информације од јавног значаја најчешће су тражене од појединаца,   невладиних организација 
и медија. У већини случајева захтеви се достављају лично на писарницу Општинске управе и путем 
поште. 

Информације о раду Општинске управе Општине Апатин доступне су на сајту: www.soapatin.org 
 

У приземљу зграде Општине Апатин, Српских владара 29, налази се модеран Услужни центар. 
Грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, информишу се о свим 
питањима у надлежности Општинске управе. 

Сва питања из надлежности Одељења за инспекцијске послове, Одељења за грађевинске и стамбене 
послове и Одељења за имовинско-правне послове, грађани могу да заврше у Услужном центру без 
шетања по спратовима од службе до службе. У Услужном центру се налази и Писарница где се 
предају разни захтеви и стиже сва пошта која долази у Општину Апатин. Радно време Услужног 
центра је од 7.30 до 15.00 часова 
 

У оквиру послова које обавља Центар за обавештавање Општине Апатин инсталиран је СИСТЕМ 
48 који је намењен и користи се за пријаву и решавање проблема грађана Општине Апатин. 
Питања, проблеме и сугестије грађани могу да изнесу у непосредној комуникацији са оператером 
преко фиксног телефона, слањем SMS поруке или путем интернер портала Општине Апатин 
www.soapatin.org . У року од 48 сати грађани ће добити одговор на свако постављено питање. 

Грађани могу преко СИСТЕМ-а 48 да поставе сва питања из надлежности локалне самоуправе и 
да пријаве своје комуналне проблеме (водовод, канализација, грејање, чистоћа, саобраћај...) и 
социјалне проблеме (заштита старих лица и деце...), као и да упуте притужбе на рад запослених у 
Општинској управи Апатин. 

Циљ овог контакт центра је успостављање боље и квалитетније комуникације са грађанима, како 
би им општинска власт на најбољи и најбржи могући начин помогла да реше своје проблеме. 
 
Телефон: 025/772-444  
SMS: 069/772-444 
Сајт: www.soapatin.org 
Радно време: 00:00-24.00, сваког дана 
 

http://www.soapatin.org/
http://www.soapatin.org/
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7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊA 

 
У Општинској управи, као јединственом органу, образују се основне унутрашње организационе 
јединице. Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе су одељења, одсеци и 
службе, која се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим се вршењем 
обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују. 

У општинској управи заступљена су следећа одељења:  

1. Одељење за привреду и финансије, 
2. Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и 
имовинскоправне послове, 
3.Одељење за инспекцијске послове, 
4.Одељење за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове, 
 
 
7.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 
Руководилац одељења  

Славољуб Штрбо 

тел. 025/772-122 локал 520 
 
e-mail: slavoljubstrbo@apatin.rs 
-Одсек за привреду и развој, 

 
-Одсек за трезор, буџетско планирање и извештавање, 

 
-Одсек за рачуноводство 

 
-Одсек за локалну пореску администрацију 

 
 

Одељење за привреду и финансије врши послове који се односе на: послове буџета - планирање, 
припрему нацрта буџета, допунског буџета и завршног рачуна буџета; обавештавање корисника 
буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности 
готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање 
трезору ради извршења; припрему предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; 
обављање евентуалне корекције плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и 
подношење извршном органу локалне власти; послове трезора - праћење прилива средстава на 
консолидованом рачуну; утврђивање тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања; 
управљање консолидованим рачуном трезора; управљање ликвидношћу; контролу расхода; вођење 
главне књиге трезора и припрему финансијских извештаја; обављање послова благајне и ликвидатуре; 
сачињавање годишњих и периодичних извештаја; обављање финансијских послова; обављање послова 
обрачуна плата запослених; вођење евиденције имовине и средстава; припрему и израду предлога 
финансијског плана директних корисника; расподелу средстава индиректним корисницима буџетских 
средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему и комплетирање документације за извршење 
финансијског плана; вођење пословних књига директног корисника; усклађивање пословних књига са 
главном књигом трезора; састављање консолидованог периодичног и годишњег извештаја; послове 
јавних набавки; припрему нацрта одлука и других аката за потребе органа из делокруга Одељења; 
праћење стања у области пољопривреде, водопривреде и сточарства; издавање уверења из области 

mailto:slavoljubstrbo@apatin.rs
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приватног предузетништва на основу евиденције из Регистра радњи; покретање иницијативе код 
надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно 
остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења и Општинске управе у целини, као и 
друге послове утврђене законом и другим прописима. 
 
У раду Одељења у примени су: 

 
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 142/14, 103/15 и 99/16) 
- Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07, 83/14,101/16) 
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 99/13, 125/14,95/15, 

83/16, 91/16, 104/16) 
- Закон о буџету РС за 2017("Сл.гласник РС" бр.99/2016) 
- Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 ) 
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) 
- Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки( „Службени 

гласник РС“, бр. 93/20)   
- Правилник о поступку отварања понуда ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)   
- Правилник о утврђивању општег речника набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)   
- Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци 

преко Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  
- Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци ( „Службени гласник РС“, бр. 

93/20)   
- Упутство за коришћење Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) 
- Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона 
- Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017) 

- Закон о радним односима у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 48/91, ...39/2002) 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" бр. 34/01.....21/2016-

др.закон) 
- Закон о становању ("Сл.гласник РС" бр. 50/92, ... 104/2016) 
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС" бр. 24/01, ....7/2017-уклађени дин.изн.) 
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" бр. 84/04, ... 7/2017-уклађени 

дин.изн.) 
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр. 80/2002, ...108/2016) 
- Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр. 26/2001, ...68/2014-др. закон) 
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/1997 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 

30/2010) 
- Закон о заштити животне средине  ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004... 14/2016) 
- Закон републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003...50/2016-усклађени 

дин. изн.) 
- Правилник о пореском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 103/2011) 
- Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Апатин ("Сл. лист општине Апатин", бр. 

16/2013) 
- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину ("Сл. лист општине Апатин", 

бр. 16/2013) 
- Олука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Апатин ("Сл. лист општине 

Апатин", бр. 16/2013) 
- Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл. лист општине Апатин", бр. 12/2012...9/2014) 
- Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Апатин ("Сл. лист општине Апатин", 
бр.16/2016) 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
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запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" бр. 69/02, ...70/05, 20/07, ...49/16) 
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

("Сл.гласник РС" бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016) 
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна ("Сл.гласник РС" бр. 20/07, ... 107/2016) - 92/02, ... 10/04) 
- Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна 

трезора ("Сл.гласник РС" бр. 92/02, ... 10/04) 
- Правилник о изменама и допунама правилника о начину припреме, састављања и подношења 

завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација о обавезног социјалног осигурања 
и буџетских фондоваРепублике и локалних власти ("Сл.гласник РС" бр.11/06) 

- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Сл.гласник 
РС" бр. 27/96) 

- Статут Општине Апатин ("Сл.лист Општине Апатин" бр- 10/08-преч.текст, 4/14), 
- Правилник о начину и условима коришћења службених возила у органима и службама општине 

Апатин ("Сл.лист Општине Апатин" бр.18/16 и 06/17), 
- Правилник о условима коришћења службених фиксних телефона и службених мобилних телефона у 

органима и службама општине Апатин ("Сл.лист Општине Апатин" бр.4/2014), 
- Правилник о службеним путовањима у земљи и иностранству у органима општине Апатин ("Сл.лист 

Општине Апатин" бр. 4/2014), 
- Правилник о увођењу процедуре за плаћање рачуна у органима и службама у општини Апатин 

("Сл.лист -  Општине Апатин" бр. 4/2014), 
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене и постављена 

лица у органима и службама општине Апатин ("Сл.лист Општине Апатин" бр. 4/2014), 
- Правилник о буџетском рачуноводству бр.:400-4/2017- II од 08. марта 2017. године 
- Правилник о рачуноводственим политикама, бр.:110-9/2017-II од 08. марта 2017. године 
- Одлука о буџету Општине Апатин за 2017. годину ("Сл.лист Општине Апатин" бр.18/16 и 06/17), 

 
У оквиру одељења за привреду и финансије обављају се послови планирања одбране: припрема 
плановa одбране, припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
јединице локалне самоуправе и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом 
заштите и спасавања, непосредно сарађује са надлежном службом, другим државним органима, 
привредним друштвима и другим правним лицима, обавља друге послове у складу са Законом о 
одбрани и Законом о ванредним ситуацијамаобавља и друге послове у складу са законом и по налогу 
руководиоца одељења. Обавља и друге послове по налогу руководиоца надлежног Одељења, 
начелника Управе и председника општине. 

У обављању ових послова примењују се следећи правни акти 
 

Устав републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2006 и 115/2021), 
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009, 104/2009), 
-Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009), 
-Закон о војној, радној и материјалној обавези Сл. гласник РС“ бр. 88/2009, 95/2010), 
-Закон о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009), 
-Упутство о методологији израде Плана одбране (Пов.бр. 00-275/2009 од 25.06.2009. – 
Министарство одбране), 
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7.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
Руководилац одељења 

Синиша Јовановић 

тел. 025/772-122; локал 647 
 
e-mail: urbanizam@soapatin.org 
 
 
- Служба за имовинско-правне послове 
 
- Служба за обједињену процедуру издавања дозвола за градњу 
 
 

Одељење за стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и 
имовинско-правне послове врши изворне и поверене послове у имовинско -правној  области  сагласно 
закону и другим прописима који се односе на: праћење и проучавање стања у имовинско правној 
области и давање предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења; вођење управног 
поступка у предметима који се односе на експропријацију непокретности, поништај решења о 
експропријацији, административни пренос, изузимање земљишта, успостављање права службености 
на непокретностима, спровођење поступка накнаде; послове комасације и враћања земљишта по 
ПЗФ-у; послове у вези започетих поступака по захтеву за утврђивање пречег права градње и 
утврђивања права на наџиђивање и претварање заједничких просторија у станове, атељее и пословни 
простор, као и припајање заједничких просторија постојећим становима; утврђивање права 
коришћења на осталом неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини; поништај решења 
о утврђеном праву прече градње; поништај решења о изузимању из поседа општинског грађевинског 
земљишта и утврђивање престанка права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском 
земљишту у државној својини; вођење поступка укњижбе имовине у земљишне књиге и друге јавне 
књиге у којима се води евиденција непокретности имовине и правима на њима на којој је корисник 
Општина, као и поступка евиденције непокретности у државној својини на којима је Општина 
корисник; издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције Одељења, 
пружање обавештења поводом поднетих захтева, издавање оверених преписа аката овог Одељења; 
обављање свих техничких послова око управних предмета, провере и прикупљања података о 
непокретној имовини и удруживању станова, израде уговора о откупу станова и вођење евиденције 
о откупљеним становима, припремање предлога решења о закупу земљишта за Комисију за давање 
у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката на 
територији Општине Апатин, односно за потребе исправке граница суседних катастарских парцела; 
утврђивање престанка права коришћења лицима којима је до дана ступања на снагу Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр.47/03 и 34/06) дато на коришћење грађевинско 
земљиште у државној својини ради изградње, а која то право коришћења нису уписала у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, ако је земљиште дато одлуком Општине 
или је Општина вршила последњу измену наведеног решења; давање стручног налаза за потребе 
органа Општинске управе, припремање нацрта одлука и аката и стручно опслуживање Скупштине 
Општине и њених радних тела, председника Општине и Општинског већа из делокруга Одељења; 
обављање геодетских послова као што су идентификација катастарских и земљишно књижних 
парцела; идентификација парцела старог и новог премера у Републичком геодетском заводу; 
обављање увида у катастарски операт и катастарске планове, а у Земљишно књижном одељењу 
вршење увида у земљишне књиге, као и идентификација јавног и осталог земљишта и намене 
земљишта у складу са важећим планским актом у поступцима за чије је решавање надлежно 
Одељење, а за потребе комасације и поступка враћања земљишта по ПЗФ-у припремање података за 
потребе надлежних Комисија и обављање и других послова сагласно закону и другим прописима, 

mailto:urbanizam@soapatin.org
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као и покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање  
питања  од  значаја  за  ефикасно  остваривање  права  и  интереса  грађана  и  рад  Одељења  и 
Општинске управе у целини и други послови предвиђени законом и другим прописима. 
 

Одељење у пољу грађевинских и стамбених послова врши послове који се односе на: праћење 
стања у грађевинској, комуналној и стамбеној области; издавање грађевинских дозвола за изградњу 
и реконструкцију објеката чија је бруто површина; издавање грађевинских дозвола за извођење 
припремних радова за изградњу; издавање привремених грађевинских дозвола за асфалтне базе, 
сепарације агрегата, фабрике бетона, као и извођење истражних радова на локацији у циљу 
утврђивања посебних услова за израду главног пројекта и за измештање постојећих инсталација; 
издавање одобрења за изградњу за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и 
уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени намене објекта без 
извођења грађевинских радова, односно  промене намене објекта; изградњу помоћних објеката, гаража 
и трафо станица 10/04 кВ; вођење  поступка  по пријави припремних радова и почетка извођења 
радова; обављање контроле усаглашености изграђеног темеља са главним пројектом за објекте за 
које се издаје грађевинска дозвола; издавање употребне дозволе за објекте за које се издаје грађевинска 
дозвола; вођење евиденције; издавање решења о рушењу за објекте за које утврди да је услед 
дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да представљају опасност за 
живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; издавање одобрења за 
прикључење инсталација; издавање одобрења за постављање покретних привремених објеката и 
летњих башти на јавним површинама; одлучивање о постављању и престанку права на постављање 
мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене; издавање решења 
из комуналне области (сеча и орезивање стабала, постављање рампи, надстрешница и слично); 
издавање уверења о физичким деловима објекта; вођење управног поступка и доношење решења за 
исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без правног основа 
или користе стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; 
послове у вези са започетим поступцима и доношењем решења за обезбеђивање станова и за 
пресељење носиоца станарског права на становима у својини грађана; спровођење поступка 
административног извршења извршних решења у наведеним поступцима; давање сагласности 
члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају смрти закупца или 
трајног престанка коришћења стана када су у питању станови на којима је корисник Општина; 
давање предлога општинском Јавном правобранилаштву за покретње поступка код суда за отказ 
уговора о закупу; пружање стручне помоћи Комисији за решавање стамбених питања грађана; 
припремање нацрта одлука и других аката и пружање стручне помоћи органима; покретање 
иницијативе код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за 
ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења у целини у вршењу 
послова државне управе који су јој поверени, као и друге послове предвиђене законом и другим 
прописима. 
 
У раду Одељења у примени су: 
 

-Закон о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
-Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС, број 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС 
РС, IУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, број IУз-233/2009, 50/2013-
Одлука УС РС, број IУз-259/2009, 98/2013-Одлука УС РС, број IУз-68/2013, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) 
-Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018, 
31/2019 и 15/2020), 
-Закон о експропријацији (''Службени гласник РС'' бр. 53/95, 20/2009 и 16/2001) 
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-Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 
(''Службени гласник РС'' бр. 64/2015 и 9/2020), 
- Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/2003...144/2020 са 
Тарифом републичких административних такси („Сл. гласник РС“ бр. 53/2004...62/2021) 

-Закон  о  привредним  друштвима  (''Службени  гласник  РС'',  број  36/2011,  99/2011,  83/2014-др.  
закон  5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), 

- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник 
РС'', бр. 16/2018) 
-Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, 
као и услове, начин и поступак размене непокретности (''Службени гласник РС'', бр. 61/2015 и 
88/2015, 46/2017 и 30/2018 и 53/2021), 
- Статут општине Апатин ("Службени лист општине Апатин" бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка), 
- Одлука о давању у закуп пословних просторија (''Службени лист општине Апатин" бр. 6/2017, 8/2017 

и 13/2019), 
-Одлука о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист 
општине Апатин", бр. 11/2008 и 3/2019), 
- Одлука о прибављању, располагању, управљању и коришћењеу непокретне ствари у јавној својини 
општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 22/2021) 
- Одлука о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Апатин'' бр. 6/2017), 
- Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим 
површинама (''Службени лист општине Апатин'', бр. 6/2017 и 5/2021), пречишћен текст 9/2021 
-Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист општине 
Апатин" бр.1/2015) 
-Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/16 и 9/2020 – др. закон); 
-Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС" бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 - одлука УС), 
-Правилник о енергетскoj ефикасности зграда (''Службени гласник РС,  бр. 61/2011) 
-Правилник  о  условима,  садржини  и  начину  издавања  сертификата  о  енергетским  својствима  
зграда (''Службени гласник РС, број РС" бр. 69/2012 и 44/2018 - др. закон) 
-Правилник о класификацији објеката (''Службени гласник РС“ бр. 22/2015) 
-Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС“ бр. 22/2015) 
-Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (''Службени гласник РС, број 
РС" бр. 22/2015) 
-Правилник   о   објектима   на   које   се   не   примењују   поједине   одредбе   Закона   о   планирању   
и изградњи(''Службени гласник РС“ бр. 22/2015) 
-Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС“ бр. 73/2019) 

-Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 
гласник РС“ бр. 68/2019 ) 

-Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој 
се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (''Службени гласник РС“ бр. 113/2015 
) 

-Уредба о локацијским условима (''Службени гласник РС, бр. 115/2020 ) 
-Одлука о рушењу („ Службени Гласник РС “  бр.72/09,81/09, 64/10-ус, 24/11 и 121/12, 42/13-
ус, 50/13-ус, 132/2014, 145/2014 и 31/2019 ),  
-Одлука  о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања 
грађевиских објеката („Службени лист општине Апатин“  бр.5/2021) 
-Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Сл. гласник РС", br. 93/2014, 22/2015 и 
87/2018) 
-Одлука о заштити културних добара („Службени лист општине Апатин“  бр.2/1994) 



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ АПАТИН  

29  

-Одлука о заштити природних  добара („Службени лист општине Апатин“  бр.2/1994) 
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Апатин 
( „Службени лист општине Апатин“ 10/01 и 13/08) 
-Правилник о техничком прегледу ("Службеном гласнику РС" бр. 27/2015) 
-Закон о водама  ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. 
закон)  
-Уредба о заштити заштити специјалног резервата природе Горње подунавље („Сл. гласник 
РС” бр. 45/2001, 81/2008 и 107/2009) 
-Закон о заштити од пожара  ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. 
закони) 
 

7.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

 
Руководилац одељења 

Драгана Стамболија  

тел. 025/772-122  локал 644 

е-mail: ekoinsp@soapatin.org 

ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА 

 
         Одељење за инспекцијске послове врши инспекцијске послове из своје надлежности путем 
комуналне, инспекције за заштиту животне средине, грађевинске, саобраћајне и просветне инспекције  
у складу са важећим прописима. У обављању послова и примени овлашћења сарађује са полицијом и 
другим инспекцијским органима и учествује у изради нормативних аката Општинске  управе из 
надлежности одељења. 
      
                                                             
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
          Врши послове који се односе на: контролу да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен 
законом и прописима донетим на основу закона; контролу стања комуналних објеката; контролу да ли 
се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима и налаже решењем извршавање 
утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;  
уклањање ствари и других предмета са јавних површина, ако су исти на том месту остављени противно 
прописима; забрану решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену и 
спаљивање отпада изван за то одређеног постројења; контолу радно времена у угоститељским, 
малопродајним, занатским и другим објектима на територији општине Апатин; вођење управног 
поступка и доношење решења на основу примене прописа из комуналне области; пoднoшење зaхтeве 
зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa и приjaвa збoг приврeднoг прeступa и изриче новчану казну 
прекршајним налогом за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине; предузимање и 
других мере утврђене законским прописима  и одлукама Скупштине општине  и друге  послове 
предвиђене законом и другим прописима.  
 
 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
          Врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона и 
осталих прописа из области заштите животне средине, спровођење мера заштите ваздуха од загађивања 
у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу; 
спровођење мера заштите од буке; пoступaње пo зaхтeвимa eнeргeтских субjeкaтa зa дoнoшeњe 

mailto:ekoinsp@soapatin.org
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извeштaja o испуњeнoсти услoвa у пoглeду зaштитe живoтнe срeдинe зa oбaвљaњe eнeргeтскe 
дeлaтнoсти – тргoвинa нa мaлo нaфтoм и нaфтним дeривaтимa; спрoвoђење мeре зaштитe живoтнe 
срeдинe дeфинисaних студиjoм o прoцeни утицaja; нaлaгaњe пoднoшeњa зaхтeвa зa oдлучивaњe o 
пoтрeби изрaдe студиje, изрaду студиje o прoцeни утицaja и прибaвљaњe интeгрисaнe дoзвoлe зa свa 
пoстрojeњa и aктивнoсти зa кoje oдoбрeњe зa изгрaдњу и пoчeтaк рaдa издaje нaдлeжни oргaн општине, 
a кoja сe нaлaзe нa листи прojeкaтa oдрeђeних пoсeбним прoписимa o пoтрeби прoцeнe утицaja и o 
врстaмa aктивнoсти и пoстрojeњa зa кoje сe издaje интeгрисaнa дoзвoлa; надзор над активностима 
сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за третман, 
односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада за које 
надлежни орган издаје дозволу на основу Закона о управљању отпадом; надзор над пословима 
повереним Законом о хемикалијама; надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за 
изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; спрoвoђeњe мeрa 
нeпoсрeднe зaштитe, oчувaњa и кoришћeњa зaштићeних прирoдних дoбaрa нa зaштићeним пoдручjимa 
кojи су aктoм Скупштине општине прoглaшeни зaштићeним пoдручjимa; вoђење пoтрeбне eвидeнциjе 
у склaду сa зaкoнoм, кao и други пoслoви инспeкциjскoг нaдзoрa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe; 
вoђeњe упрaвнoг пoступкa, дoнoшeњe упрaвних aкaтa и oбaвљaњe упрaвних рaдњи у пoступку 
инспeкциjскoг нaдзoрa у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe; пoднoшeњe зaхтeвa зa пoкрeтaњe 
прeкршajнoг пoступкa и приjaвa збoг приврeднoг прeступa и изриче новчану казну прекршајним 
налогом за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине;, прикупљaњe пoдaтaкa и 
инфoрмaциja oд интeрeсa зa oствaривaњe функциja Општинске  упрaвe; припрeмaњe извeштaja и 
инфoрмaциja o извршeнoм инспeкциjскoм нaдзoру; водење евиденције из делокруга свог рада и друге  
послове предвиђене законом и другим прописима. 
 
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 
             Врши послове који се односе на: чињеницу да ли лице које гради објекат, врши стручни надзор 
или обавља поједине послове на пројектовању или грађењу објеката, испуњава прописане услове; да 
ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола; да ли је почетак 
грађења објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин; да ли је градилиште 
обележено на прописан начин; да ли се објекат гради према грађевинској дозволи и главном пројекту; 
да ли извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације које се уграђују одговарају 
техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност 
објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се 
гради или је изграђен, постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; 
да ли изођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин; да ли се у току 
грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; да ли је за објекат који 
се користи, издата употребна дозвола; да ли је употребна дозвола издата на прописан начин. Врши 
надзор над коришћењем објекта и предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у 
опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским 
коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта. Обавља поверене послове у складу са Законом 
о озакоњењу објеката. Подноси захтев за покретање кривичног поступка, поступка за привредни 
преступ и прекршајни поступак и изриче новчану казну прекршајним налогом за прекршаје по 
прописима које доноси Скупштина општине, води евиденцију све документације из делокруга свог 
рада и одговора за исту  и врши и друге  послове предвиђене законом и другим прописима.  
 
 
 
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА: 
 
             Врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона и других 
прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и 
прати стање саобраћајних знакова на путевима; издавање решења и налога за постављање вертикалне 
и хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда;  
издавање дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних возила; сачињавање записника о 
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увиђају и саслушању странака; предузимање управних мера за које је законом овлашћен; доношење 
решења и старање о њиховом спровођењу; предлагање мера за безбедније одвијање саобраћаја; 
подношење захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредни преступ и изриче 
новчану казну прекршајним налогом за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине; 
сарађивање са републичким инспекцијама, органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења 
надзора; ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; 
прикупљање података и праћење и анализира стања у области свог делокруга; вршење инспекцијског 
надзора над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, 
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари, такси превоза; 
прегледа возила и контролише потребну документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, 
контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и 
спискове радника у превозу за сопствене потребе; утврђуј идентитет превозника, возног особља и 
других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима 
се регулише превоз у друмском саобраћају. Подноси захтев за покретање кривичног поступка, 
поступка за привредни преступ и прекршајни поступак и изриче новчану казну прекршајним налогом 
за прекршаје по прописима које доноси Скупштина општине и врши и друге  послове предвиђене 
законом и другим прописима. 
 
 
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
               Врши послове који се односе на: контролу поступања установе у погледу примене закона, 
других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада 
установе; вршење контроле испуњености услова за почетак рада установе као и за проширење 
делатности; предузимање мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, 
васпитача или стручног сарадника и директора; контролу поступка уписа и поништава га ако је 
спроведен супротно закону; контролу испуњеност прописаних услова за спровођење испита;  вршење 
прегледа прописане еиденције коју води установа; утврђивање чињеница у поступку поништавања 
јавних исправа које издаје школа; налагање отклањањеанеправилности и недостатака у одређеном 
року; наређивање извршавања прописане мере уколико није извршена; забрањивање спровођења 
радњи у установи које су супротне закону; подношење пријава надлежном органу за кривично дело, 
прекршај и привредни преступ; обавештавање других органа о потреби предузимања мера за које је 
надлежан; припрема извештаје о раду и врши и друге  послове предвиђене законом и другим 
прописима.. 
 
 
У раду у Одељењу у примени су: 
 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 ,104/2016 и 95/2018), 
- Закон о трговини (''Службени гласник РС'', бр. 52/2019),  
- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“,бр.104/2016 и 9/2020- др.закон) 
- Закон о инспекцијском надзору („Службени  гласник РС“ бр. 36/2015, 44/18-др.закон и 95/2018), 
- Закон о прекршајима (''Службени гласник РС, бр. 65/2013,13/2016 ,98/2016-одлука УС, 91/2019 
др.закон), 
- Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/2016 и 52/2019-др.закон), 
- Закон о јавном реду и миру („Службени гласник РС“, бр. 6/2016 и 24/2018),  
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 18/2016 и 95/2018- 
аутентично тумачење), 
- Статут Општине Апатин ("Службени лист Општине Апатин", бр. 1/2019 и 21/2020-исправка), 
- Одлукa о  комуналним делатностима(„Службени лист Општине Апатин“ бр.   4/2014, 3/2015, 18/2016, 
2/2017 ,7/2018 и 22/2021), 
- Одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну каналлизацију 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 1/95 и 15/2008), 
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- Одлукa о  постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим 
површинама- пречишћен текст  („Службени лист општине Апатин“ бр.  9/2021), 
- Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама реке Дунав (Рукавац – 
зимовник) (''Службени лист општине Апатин '', бр. 11/2002, 2/20003, 15/2008, 13/2015 и 2/2017), 
- Одлукa о  управљању, уређивању и одржавању пијаца („Службени лист општине Апатин“ број  6/2014 
и 2/2017), 
- Oдлука о радном времену у угоститељским, малопродајним, занатским и другим објектима на 
територији општине Апатин (''Службени лист општине Апатин '', бр. 8/2007-пречишћен ткст, 4/2014, 
4/2015, 6/2015 и 2/2017), 
- Одлука о заштити и одржавању зеленила (''Службени лист општине Апатин '', бр. 6/1999, 13/2008,  
4/2014 и 2/2017), 
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Апатин 
(''Службени лист општине Апатин '', бр. 11/2013,  4/2014 и 2/2017), 
- Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
општине Апатин (''Службени лист општине Апатин '', бр. 1/2018), 
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Апатин ( „Службени лист општине Апатин 
број 23/2020), 
- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Апатин („ Службени лист општине 
Апатин „ број 23/2020) 
- Одлука о погребним делатностима на територији општине Апатин ( „ Службени лист општине Апатин 
„ број 23/2020) 
- Одлука о постављању и одржавању споменика на територији општине Апатин ( „ Службени лист 
општине Апатин „ број 17/2021) 
- Одлука о успостављању међуопштинске сарадње града Сомбора, општине Куле, Оџаци, општине 
Апатин и општине Бач ( „ Службени лист општине Апатин „ број 21/2021) 
 
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009- др.закон, 72/2009 –
др.закон, 43/2011 – одлука УС , 14/2016 ,7/18,95/18-др.закон), 
- Закон о  процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", број 
135/04,25/2015 и 109/2021), 
- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.145/2014,95/2018-др.закон и 40/2021) 
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 ,14/2016, 95/2018-др.закон), 
- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС“,бр. 96/21), 
- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 ,10/2013 и 26/21-др.закон), 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), 
- Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011,93/2012 и 25//2015), 
 -Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка,14/2016, 95/2018-
др.закон и 71/2021), 
- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015, 44/18 -др.закон и 95/2018), 
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 18/2016 и 95/2018-
аутентично тумачење), 
- Уредба  о  утврђивању листе пројеката  за  које је  обавезна процена  утицаја и    листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр. 
114/2008),  
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола    ("Сл. гласник РС", 
бр. 84/2005) 
- Уредба   о  индикаторима    буке,  граничним  вредностима,    методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини,            ("Сл. гласник РС", 
бр. 75/2010), 
- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања ("Сл. 
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гласник РС", бр. 5/2016), 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015), 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање 
("Сл. гласник РС", бр. 6/2016), 
- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних изворазагађивања ("Сл. 
гласник РС", бр. 5/2016), 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарнихизвора 
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015), 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање 
("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и 
методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података         („Сл. гласник РС“ број  91/2010 
,10/2013 и 98/2016),  
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину           ("Сл. гласник РС", 
бр. 69/2005), 
- Правлник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник 
РС", бр. 114/2013), 
- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС", бр. 
71/2010), 
-Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2009 и 81/2010), 
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2010), 
- Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору ("Сл. гласник РС", 
бр. 1/2013), 
- Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), 
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), 
- Статут општине Апатин ("Службени лист општине Апатин", бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка), 
- Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине(„Службени лист општине Апатин“ 
бр. 3/2010, 7/2010, 8/2011, 4/2014 и 2/2017), 
- Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 
artemisiifolia ("Сл. лист општине Апатин", бр. 6/2006 и 14/2017), 
- Одлука о мерама за заштиту становништва од буке на територији општине Апатин   ( „Службени лист 
општине Апатин“ бр. 8/2012, 4/2014 и 2/2017)  
 
 
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлукаУС, 132/2014 
,145/2014,83/2018,31/2019,37/2019-др.закон,9/2020 и 52/2021) 
- Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 81/2020-одлука УС) 
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/2016 и 9/2020-др.закон) 
- Закон о инспекцијском надзору („Службени  гласник РС“ бр. 36/2015, 44/18-др.закон и 95/2018), 
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 18/2016 и 95/2018 
аутентично тумачење), 
- Одлука о одређивању локације за одлагање инертног грађевинског отпада и отпада од рушења 
објеката на територији општине Апатин ( „ Службени лист општине Апатин“ број 4/2010) 
- Одлука о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских 
објеката ( „ Службени лист општине Апатин“ број 5/2021) 
- Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта ("Сл. гласник РС",бр. ", бр. 
72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС и 98/13-
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одлука УС и 132/2014 и 145/14), 
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске 
књиге ("Сл. гласник РС", бр. ", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14), 
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Сл. гласникРС", бр. 72/09, 
81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС и 98/13-одлука 
УС и 132/2014, 145/14), 
- Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. гл. РС“,бр. 27/2015), 
- Статут општине Апатин ("Службени лист општине Апатин", бр. 10/2008 - пречишћен текст, 4/2014 и 
12/2016), 
 
 
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 ,62/06,31/11 и 
68/15-др.закон), 
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15,41/18,44/18-др.закон,83/18,31/19 
и 9/20 
- Закон) о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15 и 41/18) 
- Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.41/18 и 95/18- др.закон), 
- Закон о инспекцијском надзору („Службени  гласник РС“ бр. 36/2015, 44/18-др.закон и 95/18), 
- Закон о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 18/2016 и 95/2018- 
аутентично тумачење), 
- Статут општине Апатин ("Службени лист општине Апатин", бр. 1/19 и 21/2020-исправка), 
- Одлука о такси превозу путника на територији општине Апатин  ("Сл. лист општине Апатин“ бр. 
1/2016 , 2/2017 и 23/2020), 
- Одлука о критеријумима за категоризацију општинских и некатегорисаних путева и улица на 
територији општине Апатин ("Службени лист општине Апатин", бр. 8/2017), 
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Апатин ("Службени лист 
општине Апатин", бр. 8/2017), 
- Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Апатин ("Службени лист општине 
Апатин", бр. 8/2017), 
- Одлука о јавном превозу путника на територији општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008, 13/2008, 14/2008, /2014 и 10/2015), 
- Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама реке Дунав (Рукавац – 
зимовник) (''Службени лист општине Апатин '', бр. 11/2002, 2/20003, 15/2008, 13/2015 и 2/2017), 
 - Решење о режиму саобраћаја („Сл. лист општине Апатин“ бр. 10/2015). 
 
 
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА  
- Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-
др.закон,10/19,27/18-др.закон,6/20 и 129/21), 
- Закон o основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,10/2019,27/2018-
др.закон и 129/2021), 
- Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-
др.закон,6/2020,52/2021, и 129/2021 – др. закон), 
- Закон о образовању одраслих („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,88/2017-др.закон,27/2018-др.закон и 
6/20-др.закон ), 
- Закон о предшколском образовању („Службени гласник РС“ Број 18/2010,101/2017,113/2017-
др.закон,95/2018-др.закон,10/2019,86/2019-др.закон,157/2020-др.зако,,123/2021-др.закон) 
- Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015 , 44/18-др.закон и 95/2018)), 
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7.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ 
 
Руководилац одељења 
 
Маргарета Ковачевић    

тел. 025/772-122 локал 601 

e-mail: radniodnosi@soapatin.org 

 
- Одсек за општу управу 

 
• Ситуациони центар 

 
- Одсек за друштвене делатности и скупштинске послове 

 
• Служба месних канцеларија 
• Служба правне помоћи 

 
Одсек за општу управу врши послове који се односе на: давање стручног мишљења из делокруга 

Одсека; припрему и израду нацрта општих и појединачних аката из надлежности Одсека, вршење 
анализе описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања; 
припремање нацрта правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 
планирање и развој кадрова у органима општине; обављање стручних послова у вези са планирањем 
организационих промена у органима општине; припремање нацрта Кадровског плана и праћење 
његовог спровођења у органима; развијање система оцењивања рада службеника, систематско 
праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; вршење анализе, процене и 
припреме предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога 
финансијског плана за његово извршавање; организовање, реализовање и вршење анализе ефеката 
интерног и екстерног стручног усавршавања, обављање стручних послова у поступку избора 
кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; припремање појединачних аката из области 
радних односа; обрађивање и комплетирање аката и вођење персоналних досијеа; обављање послова 
везаних за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених; вођење кадровске и 
друге евиденције из области радних односа службеника и намештеника; пружање правне помоћи 
запосленима у остваривању њихових права из области радних односа.Одсек за општу управу врши 
и послове: писарнице - пријемне канцеларије; распоређивања предмета по одељењима и службама; 
послове архиве; издавања уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана; вођења 
бирачких спискова грађана; спровођења референдума грађата. У оквиру Одсека обављају се послови 
које обавља Центар за обавештавање Општине Апатин где је инсталиран СИСТЕМ 48 који је 
намењен и користи се за пријаву и решавање проблема грађана Општине Апатин. Питања, 
проблеме и сугестије грађани могу да изнесу у непосредној комуникацији са оператером преко 
фиксног телефона, слањем SMS поруке или путем интернер портала Општине Апатин. У року од 48 
сати грађани добијају одговор на свако постављено питање.Грађани могу преко СИСТЕМ-а 48 да 
поставе сва питања из надлежности локалне самоуправе и да пријаве своје комуналне проблеме 
(водовод, канализација, грејање, чистоћа, саобраћај...) и социјалне проблеме (заштита старих лица и 
деце...), као и да упуте притужбе на рад запослених у Општинској управи Апатин. У оквиру овог 
Одсека припремају се и седнице Општинског већа. 
 

Одсек за друштвене делатности и скупштинске послове врши послове који се односе на: област 
образовања, прeдшколског васпитања и образовања, културe, физичкe културe, спорта, социjалнe 
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заштитe и друштвeнe бригe о дeци и здравствeнe заштитe. Прима захтeвe, врши обраду поднeтих 
захтeва за учeничкe и студeнтскe крeдитe и стипeндиje до рeшавања. Води eвидeнциje датих крeдита 
и стипeндиjа корисницима, као и остваривање права на регрес трошкова ужине ученика основних 
школа са подручја општине Апатин, превоз ученика и студената, и обавља послове остваривања 
права трошкова и смештаја ученика у интернат. Обавља матичне послове у вези са рођењем, 
закључењем брака и састављањем смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и 
обављање послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води 
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за 
електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува 
изворник матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у 
матичне књиге; издаје уверења о држављанству; Послови из области матичних књига - доношење 
решења у управном поступку у предметима: 

- уписи у МК рођених, венчаних и умрлих на матичним подручјима општине Апатин.  
- исправке у МК рођених, венчаних и умрлих на матичним подручјима општине Апатин. 
-  промена личног имена лицима са пребивалиштем, односно боравиштем на територији 

општине Апатин. 
- склапање брака ван службених просторија на матичним подручјима општине Апатин. 
- склапање брака преко пуномоћника на матичним подручјима општине Апатин. 

 
Предузима радње у циљу прикупљања чињеница неопходних за утврђивање права: на дечији 
додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, 
накнаду трошкова боравка за предшколску установу за децу ометену у развоју и регресирање 
трошкова боравка у предшколској установи деце сагласно важећим општинским одлукама, које право 
је у надлежности општине. Достављање решења надлежном министраству на исплату, спровођење 
поступка по жалби по другостепеном решењу. Врши послове у погледу права на дечији додатак по 
међународним конвенцијама. Обављање послова утврђивања, праћења и остваривања права по 
захтеву странке у првостепеном поступку који обухватају израду првостепеног решења о праву на : 
родитељски додатак мајке , новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, накнаду зараде за 
време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,одсуства са рада ради посебне неге 
детета, новчану помоћ мајкама избеглицама. Рефундација и исплата накнада зарада запосленим 
породиљама путема налога за пренос. Вођење управног поступка за остваривање права на родитељски 
додатак из средстава самодоприноса. Води првостепени управни поступак и израђује првостепене 
управне акте везане за утврђивање права  из области борачко-инвалидске заштите; врши електронску 
обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање 
права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање јединствене базе података, израду 
одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од 
министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља послове везане за 
утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих 
бораца из оружаних акција после 17.августа 1990. године; прати њихову реализацију и финансирање. 
Обрачун личне инвалиднине по групама корисника, породичне инвалиднине, месечног новчаног 
примања са свим осталим припадајућим правима, породичног додатка и примања цивилних инвалида 
рата као и месечно требовање за исплату истих, врши обрачун и рефундацију борачког додатка, 
врши исплату помоћи у случају смрти и трошкова сахране корисника месечног новчаног примања, 
припрема сву потребну финансијску документацију за исплату помоћи у случају смрти ратних 
војних инвалида и носица '' Партизанске споменице 1941.'' и прослеђује на исплату надлежном 
Минисарству, врши обрачун и исплату заосталих примања корисника по решењу о наслеђивању 
надлежног Суда и јавних бележника, врши пријаву и одјаву здравствене заштите корисника којима 
су прaва призната по савезним, републичким и покрајинским прописима, врши исплату 
алиментације по Решењу надлежног суда, доставља извештај о броју корисника здравствене заштите 
по републичким и покрајинским прописима, врши плаћање фактура које су везане за борачко- 
инвалидску заштиту, врши финансијско књижење по посебном контном плану за РВИ и ЦВИ обавља 
послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно 
одређена паркинг места на јавним паркиралиштима. Води eвидeнциjу о упису пунолетних лица, о 
приjави грађана, промeни адрeса становања на територији општине, промени имена и презимена, 
брисање умрлих, брисање - отпуст из држављанства. Издаје потврде о упису у бирачки списак, 
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потврде о изборном праву, као и потврде о изборном праву кандидата за одборника и саставља 
извештај из бирачког списка грађана. Води јединствени бирачки списак за општину Апатин, као и 
посебан бирачки списак за националне мањине. Спроводи поступак, доноси решење и прослеђује 
евиденцију Електродистрибуцији о стицању статуса енергетски угроженог купца електричне 
енергије према Уредби о енергетски угроженом купцу електричне енергије. Обавља пословe и 
задаткe на пружању правнe помоћи грађанима, даје правне савете у вези остваривања права странака 
пред органима управе и другим органима и организацијама; - израђује поднеске по захтеву странака 
(уговоре, жалбе, тужбе и слично). Води управни поступак у остваривању права на покриће трошкова 
сахрањивања из средстава самодоприноса. Врши пословe стручно организационих припрeма 
Скупштинe. Даje стручна мишљeња о нацртима одлука и других аката коje доноси Скупштина 
општинe и Општинско веће. Врши стручне пословe припрeмe и сазивања комисиjа и радних тeла 
Скупштинe и врши обраду појединачних аката коjи сe разматраjу на комисиjама и другим радним 
тeлима Скупштинe. Израђује нацрте нормативних аката за потребе Скупштине, радних тела Скупштине 
општине.Језички врши исправке,односно обрађује предлоге и нацрте одлука припремљених за рад 
Општинског већа и Скупштине општине.Припрeма матeриjалe за њихово обjављивањe у Службeном 
листу општинe. Стара се о заштити права пацијената у складу са законом; поступа по поднетим 
приговорима пацијената утврђујући све релевантне чињенице и околности; пружа потребне 
информације и савете у вези са правима пацијената; сарађује са здравственим установама на 
територији локалне самоуправе на примарном нивоу у поступању по приговорима пацијената; 
 
Поверени послови 

КОРИСНИК: деца, родитељи,старатељ 

 

ВРСТЕ ПРАВА: 

 

  Накнада зараде,односно накнада плате  за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета  и одсуства са рада ради посебне неге детета, коју остварује породиља, односно мајка детета 
запослена код послодавца или отац,један од усвојитеља, хранитељ, односно старатељ детета на 
основу поднетог захтева и прибављених доказа. 

Основицу накнаде зараде односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета утврђује се на основу збира месечних основица на коју су плаћени доприноси на 
примања која имају карактер зарада за последњих 18 месеци који претходе првом месецу 
отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће , или породиљског 
одсуства,уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са оджавањем трудноће 

 

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета остварује мајка за дете рођено 
после 01.07.2018.године на основу поднетог захтева а која је у периоду од 18 месеци пре рођења 
детета остваривала приходе:  

а у моменту рођења детета је незапослена и није остваривала право на новчану накнаду по основ  
незапослености;  

по основу самосталног обављања делатности, 

као носилац породичног пољопривредног газдинствакоје има статус лица које самостално обавља 
делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана, 

по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, 

по основу уговора о делу,  
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по основу ауторског уговора , 

по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа. 

Право може остварити и жена која је усвојитељ,хранитељ или старатељ детета као и жена која је у 
периоду од 24 месеца која претходе дану рођења детета била пољопривредни осигураник. 

 

  Родитељски додатак који одобраа Република Србија остварује мајка по основу поднетог захтева за 
прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин РС, да има пребивалишта у РС. 
Право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца 
под условом да је дете рођино на територији Републике Србије .  Изузетно и мајка која има троје 
деце, а у следећем порођају роди двоје или више деце оствариће право на родитељски додатак за 
свако рођено дете на основу посебног решења надлежног министарства за социјална питања, при 
чему ово право мајка остварује уколико непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија 
деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу 
или дата на усвојења и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда 
рођења, а изузетно уколико  испуњава наведене услове ово право може остварити и отац детета 
уколико мајка није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да 
непосредно брине о детету и уколико је мајка детета страни држављанин.Право се изузетно признаје 
и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране 
здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеном Мишљењу Министарства надлежног за 
социјална питања. 

 

     Врши се преузимање захтева  за родитељски додатак мајке поднетим у здравственој     установи 
као и обрада захтева са портала Е-УПРАВЕ  -фаза 2 „Бебо,добро дошла на свет“ 

 

 

Дечји додатак остварује један од родитеља на основу поднетог захтева који непосредно брине о 
детету, који је држављанин РС, има пребивалиште на територији РС или страни држављанин који 
има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по 
реду рођења у породици. Изузетно и мајка        која има троје деце, а у следећем порођају роди двоје 
или више деце оствариће право на дечији и за свако рођено дете у том порођају а на основу посебног 
решења министарства надлежног за социјална питања. Изузетно ово право подносилац захтева може 
остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог,уколико због старосне границе за неко од прво 
четворо деце по реду рођења више не може остварити право.Наведено право остварује и хранитељ 
и старатељ детета, који уколико има сопствене деце може ово право остварити за највише четворо 
сопствене деце и за свако дете без родитељског старања. Дечији додатак припада детету ако има 
својство ученика основне школе, односно својство редовног ученика средње школе до завршетка 
средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота. Дечији додатак припада и 
детету које из оправданих разлога не започне школовање у основној или средњој школи,односно 
које започне школовање касније или преконе школовање у својству редовног ученика у средњој 
школи, и то за време трајања спречености ,до завршетка средњошколског образовања а најдуже до 
21 године живота.Изузетно дечији додатак припада за дете са сметњама у развоју и дете са 
инвалидитетом, на основу мишљења Интересорне комисије све док је обухваћено васпитбо 
образовним програмом и програмом оспособљавања за рад а за дете над којим је продужено 
родитељско право најдуже до 26 година.Признавање права врши се у складу са оствареним 
месечним приходима по члану породице мањим од прописаног цензуса. 
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5. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања .Деца 
предшколског узраста без родитељског старања, у смештају у установама социјалне заштите 
,старатељским и хранитељским продицама имају право на накнаду трошкова боравка у ПУ у висини 
учешћа корисника у цени услуга која се  прописује Одлуком ЈЛС под условом да је за њих остварено 
право на дечији додатак. 

 

6.Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са 
инвалидитетом – деца предшколског узраста са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом имају 
право на накнаду трошкова у ПУ у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује 
Одлуком ЈЛС под условом да за то дете није остварено право на накнаду зараде за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета. 

 

7. Накнада трошкова боравка у ПУ за децу корисника новчане  социјалне помоћи –деца 
предшколског узраста корисника новчане социјалне помоћи остварују право на накнаду трошкова 
боравка у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује Одлуком ЈЛС. 

 

     Подаци који су потребни за решавање захтева по овом Закону а налазе се у доступним службеним 
евиденцијама државних органа прибављају се по службеној дужности преко портала Е-Управа. 

      

  МЕСТО ПОСТУПКА: Служба дечје заштите 

      

     ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Накнада зараде ,односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета: 

 

решење послодавца о коришћењу породиљског одсуства, одсуство са рада ради неге детета, односно 
праву на одсуство са рада ради посебне неге детета 

Извештај о привременој спречености за рад (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, 

Извештај о почетку привремене спречености за рад ради коришћења одсуства због компликација у 
вези са одржавањем трудноће –дознака ( уколико је коришћено ово право), 

фотокопија картице текућег рачуна. 

Докази на основу којих се остварује право су: 

Извештај о привременој спречености за рада (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, 

Мишљење надлежне Комисије ПИО фонда о потреби да подносилац захтева због здравственог 
стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета односно да ради са половином радног 
времена, 

извод из МКР за децу, 
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Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања на 
дан подношења захтева, 

Решење послодавца о коришћењу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета,одсуства са рада ради посебне неге детета, 

извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су 
плаћени доприноси на примања која имају мкарактер зарада за последњих 18 месеци који претходе 
првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће,или 
породиљског одсуства, 

извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју су 
плаћени доприноси на примања која имају карактер зарада за последњих 18 месеци који претходе 
првом месецу отпочињања одсуства по заснивању радног односа за лица која су засновала радни 
однос након рођења детета, 

Извештај о почетку прве привремене спречености за рад ради коришћења одсуства због 
компликација у вези са одржавањем трудноће-дознака (уколико је коришћено ово право). 

потврду да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица, 

извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у 
матичну књигу рођених* 

извод из матичне кљиге рођених за дете које је умрло после уписа у матичну књигу  

рођених* 

уверење органа старатељства да је мајка напустила дете** 

извод из матичне књиге умрлих за мајку** 

потврда установе о почетку и трајању издржавања казне затвора** 

извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка 
лишена пословне способности** 

решење којим је мајка лишена родитељског права** 

уверење надлежног органа старатељства о чињеници смештаја детета у породицу, 

односно о постојању статуса усвојитеља, хранитеља или старатеља*** 

    НАПОМЕНА: прилози означени са * достављају се само у случају када је подносилац  

               захтева за остваривање права отац детета 

 Напомена: Члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку чија примена је  

               почела 08.06.2016.године је прописано да поступак треба да се води без  

     одуговлачења и уз што мање трошкове за странку, те да је орган дужан да по 

     службеној дужности прибавља податке о чиињеницама о којима се води службена                                                                                                

               евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

 

Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета 
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- решење послодавца о коришћењу одсуства са рада ради посебне неге детета, 

-фотокопија картице текућег рачуна  

Докази за остваривање права су: 

- Извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основу осигурања на 
дан подношења захтева, 

-извод из мкр за децу, 

-Извештај о почетку прве привремене спречености за рад ради коришћења одсуства због 
компликација у вези са одржавањем трудноће –дознака (уколико је коришћено ово право), 

-Мишљење надлежне Комисије ПИО фонда о потреби да подносилац захтева због здравственог 
стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета односно да ради са половином радног 
времена, 

-потврду да није остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица, 

-извод из евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања о основици на коју се 
плаћају допшриноси на примања која имају карактер зараде за последњих 18 месеци који претходе 
првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће,или 
породиљског одсуства, 

-Потврда о основици на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци који претходе  првом 
месецуотпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће,или породиљског 
одсуства,уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем 
трудноће,односно дану рођења детета за лица која самостално обављају делатност ,а који нису 
евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, 

-Потврда о основици на коју су плаћени доприноси за обавезно ПИО а за последња 24 месеца која 
претходе дану рођења детета за лица која су пољопривредни осигураници. 

-Извештај надлежне установе да је дете мртворођено,односно да је умрло пре уписа у матичну књигу 
рођених, 

извод из матичне кљиге рођених за дете које је умрло после уписа у матичну књигу  

рођених* 

уверење органа старатељства да је мајка напустила дете** 

извод из матичне књиге умрлих за мајку** 

потврда установе о почетку и трајању издржавања казне затвора** 

извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка 
лишена пословне способности** 

решење којим је мајка лишена родитељског права** 

уверење надлежног органа старатељства о чињеници смештаја детета у породицу, 

односно о постојању статуса усвојитеља, хранитеља или старатеља*** 

 

      3. Родитељски додатак који одобрава Република Србија                                  
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          -    захтев (који се добија и предаје у канцеларији број 6 у приземљу, у згради Општине Апатин 
) и следећи докази : 

          -    извод из матичне књиге рођеих за сву децу 

          -   уверење о држављанству мајке 

          -   пријава пребивалишта мајке, 

          -   пријава пребивалишта за децу о којој непосредно брине ,  

уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које 

је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне 
заштите,хранитељску,старатељску породицу или дата на усвојењу те да није лишена родитељског 
права у односу на децу претходног реда рођења 

извод из матичне књиге умрлих за мајку* 

уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете* 

одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права* 

извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка 
лишена пословне способности* 

потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку* 

уверење о држављанству  оца* 

фотокопија личне карте оца* 

Када је мајка страни држављанин о праву се одлучује на основу уверења о њеном 
држављанству,доказа да има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на 
територији РСрбије (фотокопија пасоша),извод из МК венчаних,уверење надлежног органа 
старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,да њена деца претходног 
реда рођења носу смештена у установу социјалне заштите,хранитељску,старатељску породицу или 
дата на усвојење и да  није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења ( 
из земље чији је држављанин),доказ да у земљи чији је држављанин није остварила исто или слично 
право за дете за које подноси захтев. 

  НАПОМЕНА: прилози означени са * достављају се само у случају када је подносилац 

          захтева за родитељски додатак отац детета, а редослед рођења детета и у овом случају се 
утврђује према мајци.  

Напомена: Члановима 9. и 103.Закона о општем управном поступку чија примена је     

        почела 08.06.2016. године је прописано да поступак треба да се води без одуговлачења и уз што 
мање трошкова за странку, те да је орган дужан да по службеној дужности прибавља податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. 

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РД МАЈКЕ  Е-БЕБА  ПОДНЕТИХ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 
И ОБРАДА СА ПОРТАЛА Е-УПРАВА „БЕБО ДОБРО ДОШЛА НА СВЕТ“ ФАЗА 2 
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Дечији додатак 

  - захтев (се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у згради Општине Апатин  у приземљу) и докази: 

  -  изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици 

  -  уверење о држављанству РС за подносиоца захтева 

- уверење подносиоца захтева да је страни држављанин, 

  -  потврде о пребивалишту свих чланнова заједничког домаћинства,  

 - уверење о статусу стално настањеног странца за подносиоца захтева који је страни држављанин, 

потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за 

сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе, 

потврда о поседовању односно не поседовању непокретности као и одговарајућег стамбеног 
простора , 

потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког 

домаћинства 

потврда надлежног органа о испуњености услова о постојању насиља у породици, 

потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста ( основна и средња 

школа ) 

потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање* 

акт о разврставању за дете ометено у развоју* 

акт о продужења родитељског права* 

доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља – извод из матичне 

књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака 

      или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или 

      извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног 

      органа, потврда казнено – поправне установе* 

доказе о незапослености – уверење Националне службе запошљавања, 

доказе о старатељству или хранитељству – акт надлежног органа старатељства* 

фотокопија картице текућег рачуна* 

-потврда о коришћењу права на новчану социјалну помоћ 

-потврда о коришћењу права на додатак за помоћ и негу другог лица . 

НАПОМЕНА: прилози означени са * достављају се само у случају доказивања тих статуса. 

Напомена: Члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку чија примена је почела 
08.06.2016. године је прописано да поступак треба да се води без одуговлачења и уз што мање 
трошкове за странку, те да је орган дужан да по службеној дужности  
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          прибавља податке о чињљницама о којима се води службена евиденција, осим ако 

          странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

 

5.Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског        

          старања 

захтев (се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у приземљу у згради Општине Апатин) и докази: 

акт установе социјалне заштите о смештају у установу, односно решење надлежног 

органа старатељства о смештају у хранитељску, односно старатељску породицу 

решење о оствареном праву на дечји додатак – за дете смештено у хранитељску, 

односно старатељску породицу 

потврда предшколске установе о упису детета 

потврда о висини учешћа корисника у цени услуге које прописује ЈЛС. 

 

          6. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу 
са инвалидитетом  

          -    захтев (се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у приземљу у згради Општине Апатин ) и 
докази: 

          -    Мишљење Интерресорне комисије, 

          - потврда која се односи на остваривање права на накнаду зараде по основу одсуства са рада 
ради посебне неге детета,односно осталих накнада по основу посебне неге детета, 

          -    решење о оствареном праву на дечји додатак – за дете које борави у редовној  

               васпитној групи 

-    потврда предшколске установе о упису детета у посебну, односно редовну васпитну 

     групу са подацима у погледу дужине дневног боравка детета 

-потврда о висини учешћа корисника у цени услуге коју прописује ЈЛС. 

 

7. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи  

- захтев ( се добија и предаје у кан.б.6 приземље Општина Апатин ) и докази: 

- потврда о коришћењу права на новчану социјалну помоћ 

потврда предшколске установе о упису детета 

решење надлежног центра за социјални рад о смештају детета у старатељску,хранитељску породицу 

потврду о висини учешћа корисника у цени услуге коју прописује ЈЛС. 
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        Напомена: Члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку чија примена је 

             почела 08.06.2016. године је прописано да поступак треба да се води без 

             одуговлачења и уз што мање трошкова за странку, те да је орган дужан да по  

             службеној дужности прибавља податке о чињеницама о којима се води службена 

             евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

 

 

ПОДАЦИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ПО ОВОМ ЗАКОНУ А НАЛАЗЕ СЕ 
ДОСТУПНИ У СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,ОРГАНА ЈЛС И 
ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ,ПРИБАВЉАЈУ СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ УПРАВНИ ПОСТПАК -ПРЕКО ПОРТАЛА Е-УПРАВА. 

II  изворни послови 

     РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ИЗ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА        

Родитељски додатак за насељено место Апатин за прво, друго, треће и четврто дете 

zахтев се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у приземљу у згради Општине      

уверење да мајка има пребивалиште на територији насељеног места Апатин у  

претходном периоду од годину дана пре рођења детета / уверење ПС Апатин, 

да мајка непосредно брине о детету, / Уверење Ц СР Апатин, 

извод из матичне књиге рођених за новорођено дете и сву своју рођену децу, 

фотокопија личне карте, 

фотокопију картице текућег рачуна на који ће се вршити исплата родитељског додатка. 

Родитељски додатак за насељено место Пригревица за прво, друго, треће, четврто дете 

 -   захтев се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у приземљу у згради Општине 

 -    уверење о пребивалишту за подносиоца захтева да је на територији   насељеног места Пригревица 
најмање годину дана пре рођења детета/ПС Апатин 

  -   уверење да подносилац захтева непосредно брине о детету, / уверење  ЦСР Апатин/, 

  -   извод из матичне књиге рођених за нонорођено дете и сву своју  

      рођену децу 

  -   фотокопију личне карте подносиоца захтева, 

  -   фотокопију картице текућег рачуна на који ће се вршити исплата 

      родитељског додатка, 

Родитељски додатак за насењено место Купусина 

захтев се добија и предаје у канцеларији бр. у 6 у приземљу у     
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згради Општине у приземљу, 

уверење да мајка има пребивалиште на територији насељеног места  

Купусина у претходном периоду од годину дана пре рођења детета 

/ПС Апатин, 

фотокопију личне карте мајке са којом потврђује да задњих годину дана има пребивалиште у 
насељеном месту Купусина, 

уверење да подносилац захтева непосредно брине о детету/Уверење 

ЦСР Апатин/, 

извод из матичне књиге рођених за новорођено дете и сву своју  

рођену децу, 

потврду за другог родитеља, ако није из насељеног места Купусина, да право на новчану помоћ није 
искористио у другом насељеном месту, 

фотокопија картице текућег рачуна на који ће се вршити исплата родитељског додатка, 

 Ако захтев подносе лица која се налазе на привременом раду у иностранству( са подручја насељеног 
места Свилојево и Купусина) 

дужни су да доставе доказ да као обвезници самодоприноса редовно 

уплаћују самодопринос. 

Родитељског додатка насељеног места Свилојево 

захтев (се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у приземљу згради Општине Апатин) и докази: 

уверење о пребивалишту подносиоца захтева, /ПС Апатин/, 

фотокопију личне карте родитеља којом се потврђује да задњих годину дана има пребивалиште у 
насељеном месту Свилојево, 

зверење ЦСР Апатин да подносилац захтева непосредно брине о детету, 

извод из матичне књиге рожених за новорођено дете и сву своју рођену децу, 

потврду за другог родитеља, ако није из насељеног места Свилојево, да право на новчану помоћ није 
искористио у другом  

насељеном месту, 

фотокопија картице текућег рачуна на који ће се вршити исплата  

родитељског додатка, 

Родитељски додатак насељеног места Сонта 

захтев (се добија и предаје у канцеларији бр. 6 у згради Општине Апатин) и докази: 

уверење о пребивалишту за подносиоца захтева да је на територији насељеног места Сонта у трајању 
најмање две године,/ПС Апатин, 

уверење да подносилац захтева непосредно брине о детету,/уверење 
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ЦСР Апатин/, 

извод из матичне књиге рођених за новорођено дете и сву своју  

рођену децу, 

фотокопију личне карте, 

фотокопију картице текућег рачуна на који ће се вршити исплата 

родитељског додатка, 

 

 

    ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ  О ДЕЦИ: 

 

Закон о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС“бр.113/2017, 50/18 
46/2021 – одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС, 66/2021 и 130/2021)    

Правилник о ближим условима поступку и начину остваривања права на финансијску подршку 
породици са децом( „Службени гласник РС“ 58/2018), 

Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење ) 

Закон о општем управном поступку (Службени гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) 

Правилник оближикм условима,поступку  и начину остваривања права на одсуство са рада или рада 
са половином пуног радног времена ради посебне неге детета („Службени гласник РС“, бр. 56/2018)         

 

 

 Одлука о покрићу трошкова боравка деце у Предшколској установи „ПЧЕЛИЦА“ у Апатину ( „ 
Сл.лист општине Апатин „ бр.16/2016). 

 
ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА 
 
 
Tелефон: (025) 772-122 локал 517 
У Одсеку се води и ажурира део јединственог бирачког списак и део посебног бирачког списка 
националне мањине за подручје Општине Апатин. 
Израђују се  решења којима се дозвољава упис, измена, допуна , брисање или исправка у јединственом 
бирачком списку и у посебном бирачком списку националне мањине. 
Све промене у јединственом бирачком списку врше се по службеној дужности на основу података 
надлежних органа (МУП, матичне службе и др.), а све промене у посебном бирачком списку 
националне мањине врше се на захтев странке. 
Грађани могу да затраже упис, измену, допуну или брисање из бирачког списка у канцеларији бр. 10. 
приземље, Српских владара 29. 
Као доказ уз захтев подноси се на увид важећа лична карта. 
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За све радње у вези ажурирања бирачког списка не постоји обавеза плаћања административне таксе. 
Закон о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС” бр. 104/2009 и 99/2011)  
Упутство за спровођење закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС” 15/2012) 
Закон о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС” 72/2009 и 20/2014) 
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БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
 
 
Поверени послови 
 
 
КОРИСНИК: Учесници II светског рата, учесници у оружаним акцијама после 
 
17.08.1990.године и рата 1999.године који су задобили рану, повреду, озледу или болест па је због тога 
наступило оштећење њиховог организма најмање 20%, лица која су задобила оштећења за време 
редовног одслужења војног рока, цивилни инвалиди рата, породице палих бораца и умрлих ратних 
војних инвалида од I-VII групе. 
 
ВРСТЕ ПРАВА: 
 

Права по овом закону јесу: 

1) лична инвалиднина; 

2) породична инвалиднина; 

3) додатак за негу;  

4) дечији додатак; 

5) ортопедски додатак; 

6) здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите; 

7) медицинско техничка помагала; 

8) бањско климатски опоравак; 

9) професионална рехабилитација и новчана помоћ за време професионалне рехабилитације; 

10) инвалидски додатак; 

11) месечно новчано примање; 

12) породични додатак; 

13) борачки додатак;  

14) накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите;  

15) новчана накнада за набавку путничког моторног возила; 

16) право на посебан пензијски стаж;  

17) решавање стамбених потреба; 
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18) накнада трошкова путовања; 

19) бесплатна и повлашћена вожња; 

20) право на „Борачку споменицу”; 

21) право на легитимацију;  

22) право на приоритет у запошљавању; 

23) „Антифашистичка споменица 1941.”; 

24) помоћ у случају смрти; 

25) право борца на униформу. 

 
Поред наведених основних права корисници борачко- инвалидске заштите остварују и друга изведена 
права. 
 
МЕСТО ПОСТУПКА: Служба борачко-инвалидске заштите – канцеларија број 10, Српских владара 
29, Апатин – телефон (025) 772-122 локал 517 
 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
1. Лична инвалиднина 
- захтев 
- уверење војне јединице о околностима које су довеле до оштећења организма 
- медицинска документација из времена настанка оштећења организма као и из времена 
када се захтев подноси 
- уверење о држављанству, фотокопија личне карте или избегличке легитимације. 
 
2. Породична инвалиднина 
 
- захтев 
- уверење војне јединице о околностима под којим је лице погинуло или умрло (код захтева за 
породичну инвалиднину по палом борцу) 
- извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног инвалида 
- извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверење о држављанству и фотокопија личне карте 
(уколико захтев подноси брачни друг) 
- извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о школовању (за 
децу која се налазе на школовању). 
 
ПОСТУПАК: 
 
Води се управни поступак по захтеву странке или по службеној дужности. Пружа се стручна помоћ 
странци приликом састављања захтева. Заступљена је двостепеност у решавању. 
 
- Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („ 
Сл.гласник РС“ бр. 18/2020) 
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ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
МЕСТО ПОСТУПКА:  канцеларија број 10, Српских владара 29, Апатин – телефон (025) 772-122 
локал 517 

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца  су:  

1) укупан месечни приход домаћинства;  

2) број чланова домаћинства;  

3) имовно стање.  

Решење о стицању статуса угроженог купца доноси се са роком важења најдуже до краја календарске 
године.  

Ако је решење о стицању статуса угроженог купца донето на основу акта којим је утврђено право на 
новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, решење се доноси са роком важења које је истоветан 
року важења акта којим је утврђено неко од наведених права.  

- Уредба о енергетски угроженом купцу електричне енергије (“Службеном гласнику РС“, бр. 48 
од 25. априла 2016, 88 од 28. октобра 2016. и 49 од 22. маја 2017, 104 од 22. новембра 2017, 36 
од 10. маја 2018, 88 од 15. новембра 2018, 34 од 17. маја 2019, 82 од 22. новембра 2019, 76 од 
21. маја 2020, 144 од 27. новембра 2020, 51 од 21. маја 2021, 23 од 17. фебруара 2022. и 59 од 
20. маја 2022) 

 
 
     ____________________ 
     ( назив и седиште органа) 
 
Број: ______________________ 
 
Датум: ____________________ 
 
 

З А Х Т Е В 
      за издавање решења о енергетски угроженом купцу  

 
 На основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу, („Службени гласник РС”, број 
113/15) подносим захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца и 
изјављујем: 
 
 Живим у домаћинству са_________ чланова породице. 
 
Подаци о члановима породице  
Име ( име једног родитеља )  презиме, дан, месец и година рођења, сродство са подносиоцем захтева, 
занимање   
1.    
2. 
3. 
 
 
За кориснике новчано-социјалне помоћи и/или дечијег додатака  
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Корисник сам права на: 
 

□ Новчану-социјалну помоћи по прописима из области социјалне заштите  
  

□ Дечији додатак по пропису о финансијској подршци породици  са децом : 
 
За остале подносиоце захтева: 
 
Приходи моје породице су следећи:                

 □ приход по основу радног односа у износу од ________________ дин, 

□ приход од повремених и привремених послова у износу од ________________ дин, 

□ приход пензија, инвалиднина и примања ратних инвалида у износу од ________________ дин, 

□ приход од пољопривредне делатности у износу од ________________ дин, 

□ приход по основу обављања самосталне делатности у износу од ________________ дин, 

□ накнада за време незапослености у износу од ________________ дин, 

□ отпремнина и накнада по основу социјалних програма у износу од ________________ дин, 

□ приход од издавања у закуп непокретне имовине у износу од ________________ дин, 

□ приход од имовинских права и акција у износу од ________________ дин, 

□ улози дати на штедњу и готов новац у износу од ________________ дин, 

□ приход од сезонских и других послова у износу од ________________ дин, 

□ приход од издржавања сродника и других правних основа у износу од ________________ 
 
Укупни приходи износе око _______________________________ 
             
Стамбени статус је следећи: Станујемо у -собном стану од ___________квадратних метара  

□ власник/сувласник □ носилац станарског права □ сустанар 

□ закупац стана □ заштићени станар □ остало 

Ја и чланови моје породице □ имамо □ немамо други стан/кућу у власништву/сувласништву 
 
Укупна стамбена површина коју поседујемо ја и чланови моје породице је _________ м2. 
 
Попуњавају сви подносиоци захтева:  Решење ми је потребно ради остваривања права на 
умањење месечне обавезе (месечног  рачуна) за : 

1. електричну енергију,  
2. природни гас 
 ( заокружити један од понуђеног)  

                
Подношењем овог захтева дајем и писмени пристанак надлежном органу јединице локалне 

самоуправе  на обраду података о личности, односно нарочито осетљивих података о личности 
сагласно чл.10. и 17. Закона о заштити података о личности  ( „Службени гласник РС,бр. 97/08,104/09-
др.закон,68/12-УС и 107/12 ), које ове податке може прослеђивати енергетским субјектима и 
министарству надлежном за послове енергетике а све у сврху стицања статуса енергетски угроженог 
купца и реализације и заштите права која  су по том основу утврђена решењем.  
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        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА          
               
                 ___________________________ 
                 (презиме, име родитеља и име) 
                                                                                        ____________________________ 
                            (број личне карте) 
                ____________________________ 
                        (ЈМБГ)   
                                                                                         ___________________________ 
                                                                           (адреса) 
               ____________________________ 
                                                   ЕД број /број мерног уређаја за прир.гас/  
                                                                                             
                                                                                   __________________________________ 
                                                                                                 Подаци о снабдевачу  
                                                                                              
                                               ___________________________ 
            (потпис) 
 
 
 
 
 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ  ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ  ГРАЂАНИМА 
 
 
Место обављања делатности/вођења поступка: тел. 025/772-122, лок. 624, канцеларија бр. 9 
 
ВРСТЕ ПРАВА: 
 
1. Породично-правна заштита :- споразумни предлози за развод брака,  
- тужбе  за развод брака уз евентуални предлог за изрицање мера за спречавање насиља у 
породици 
-  тужба за плаћање алиментације за децу,  
- тужба за поверавање деце ради одређивања вршиоца родитељског права, 
- тужбе за законско издржавање радно  неспособних лица.   
 
   Потребна документација: извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге рођених за 
децу, одговарајућа медицинска документација. 
 
   Прописи који се примењују:  
-Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење),  
- Породични закон  („Службени гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)   
-Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“ бр. 94/2016)  
-Кривични Законик („Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)).   
 
 
2.Послови из области промета непокретности и права: 
-уговори о купопродаји, поклону, закупу,   
-уговори о праву доживотног уживања, изјаве о установљењу права доживотног уживања, као и 
уговори о раскиду истих,  
-олографски тестамент, захтеви за полагање тестамента у судски депозит,      
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-захтеви за укњижбу права у Катастар непокретности и права 
 
    Потребна документација: личне карте или пасоши уговорних страна, листови непокретности и 
права које издаје Служба за катастар непокретности и права 
 
    Прописи који се примењују:  
-Закон о облигационим односима ( Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020),  
-Закон о промету непокретности и права  (Сл. лист СФРЈ бр, 6/80... Сл. лист СРЈ“ бр.29/96) и 
„Службени гласник РС“ бр. 115/2005),  
-Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење).  
 
3.Пуномоћ: за обаљање раличитих правних и фактичких радњи по налогу  у име и за рачун 
налогодавца, као што су закључења уговора, прибављање различитих докумената у земљи и 
иностранству 
 
4.Изјаве: наследничке изјаве за потребе оставинског поступка, изјаве о члановима заједничког 
домаћинства, ради остваривања права енергетски заштићеног купца, остваривања права на посету 
лицу на издржаванју казне затвора, затим изјаве о сагласности за гранични прелаз млл лица, изјаве 
о издржавању лица од стране сродника запослених у иностранству. 
Потребна документација: важећа лична карта  односно пасош 
 
Прописи који се примењују:  
-Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење). 

 
 

5. Састављање  аката по захтеву грађана: 
  а) предлога : 
      -за исходовање одобрења за  склапање брака малолетног лица,  
      - за расправљање накнадно пронађене имовине у оставинском поступку, 
      - за проглашење несталог лица  умрлим, 
  б)  тужби,  опомена пред тужбу и одговора на тужбу, 
  в)  жалби и приговора на одлуке органа локалне самоуправе, државних        
        органа и организација које врше јавна овлашћења, 
   г) кривичних пријава и захтева за одлагање извршења изречених санкција, 
   д) молби и других захтева, 
  
   Прописи који се примењују:  
- Закон о парничном поступк („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 – 
одлука  УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020),, 
- Закон о ванпарничном поступку(„Службени гласник СРС“ бр. 25/82 и „Службени гласник РС“ 
бр.46/95, 106/2015.....14/2022), 
- Закон о наслеђивању(„Службени гласник РС“ бр. 46/95 и 6/2015), 
- Породични закон . („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2005,72/2011 - др. закон и 
6/2015), 
- Закон о облигационим односима(„Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, 
"Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 
18/2020),  
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05 ...95/2018 – аутентично тумачење), 
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС бр.106/2015) 
- Закон о пензијско инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“ бр. 34/03... 101/10), 
- Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011), 
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
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тумачење), 
- Кривични законик  („Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), 
- Закон извршењу кривичних санкција(„Службени гласник РС“ бр. 95/14 и 35/2019), 
- Закон о прекршајима(„Службени гласник РС“ бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 
и 91/2019 - др. закон), 
- Одлука о пружању правне помоћи грађанима општине Апатин („Службени лист општине Апатин“  
бр.2/93, 4/94 и 5/94). 
 
 
6. Послови Комисије  за решавање захтева грађана за накнаду  штете настале  услед напада 
напуштених животиња у циљу постизања вансудског поравнања по питању накнаде настале 
штете 
 
Потребна документација: предлог за мирно решавање спора поднет преко Јавног 
правобранилаштва општине Апатин, потврда Одељења за инспекцијске послове о евиденцији 
насталог штетног догађаја, лекарски извештај надлежне службе дома здравља, као  и извештај 
Инфектолошке службе болнице у Сомбор са налогом  ветеринарској служби за преглед  животиње 
на беснило и фотографије настале повреде оштећеног лица по могућности у боји, оверене од стране 
овлашћеног лица здравствене установе, 
 
Прописи који се примењују:  
-Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), 
-Закон о парничном поступк („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 – 
одлука  УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020), 
-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Апатин 
(„Службени  лист општине Апатин“ број 11/2013 и 4/2014). 
-Упутство о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед напада 
напуштених животиња („Службени  лист општине Апатин“ број 7/12). 

 
7. Послови из области остваривања права  бесплатно покриће трошкова сахрањивања из 
средстава самодоприноса уведених за насељена места Апатин, Пригревица, Купусина и Сонта 
 
Потребна документација: захтев за бесплатно оствариванје права  на трошкове сахрањивања,  
рачун са отпремницом о трошковима сахрањивања, извод из МКУ и  копије личних карата за умрло 
лице, а  за подносиоце захтева  за сахрањивање на подручју  МЗ Купусина,  копија личне карте и 
број текућег   рачуна банке или поштанске штедионице; 
 
Прописи који се примењују:  
-Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), 
-Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Апатин по стопи од 1% за период од 
01.01.2014. до 31.12.2023. године („Сл. лист општине Апатин“ бр. 17/2013) 
-Одлука о увођењу самодоприноса за насељено место Пригревица  по стопи од 1% за период од 27. 
12. 2013 до  26. 12. 2023 године („Сл. лист општине Апатин“ бр. 17/2013) 
-Упутство о примени Одлуке о увођењу самодоприноса 1% на подручју насељеног места Апатин 
(Дел.бр. 382/1-2013 од дана 30.12.2013. године), 
-Ценовник комуналних услуга ЈКП „Наш дом“ Апатин на који је сагласност дала скупштина 
општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 13/2015). 

 
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, СПОРТА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЛИЧНИХ 
СТАЊА ГРАЂАНА 
 
Место обављања делатности/вођења поступка: канцеларија бр. 8, 025/772-122 лок.622, Дукић 
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Владимир 
 
ВРСТЕ ПРАВА: 
 
1. Издавање Уверења о месечном приходу по члану домаћинства: 
 
Потребна документација: Уверење о имовном стању из катастра, Потврда о примањима издата од 
стране послодавца, ПИО фонда, Потврда о регистрованом пољопривредном газдинству или потврда о 
незапослености за чланове домаћинства. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење). 
 
 
2. Послови из области регреса трошкова превоза: 
 
Потребна документација: Потврда школе (оригинал), Потврда о пребивалишту издата од стране ПС 
Апатин не старија од 6 месеци (оригинал), Уверење о имовном стању из катастра, Потврда о 
примањима издата од стране послодавца, ПИО фонда, Потврда о регистрованом пољопривредном 
газдинству или потврда о незапослености за чланове домаћинства. 
 
НАПОМЕНА: у зависности од врсте основа, као и процента регреса  по коме се конкурише за регрес 
трошкова превоза, доставља се различита документација на основу важеће одлуке. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење),  

- Одлука о општинској управи општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 12/2008 - 
пречишћен текст,12/2016, 18/2016 и 1/2018),  

- Одлука о регресирању трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Апатин 
(„Сл. лист општине Апатин“ бр. 9/2021).  

 
 
 
 
3. Стипендије студената: 
 
Потребна документација: Уверење са факултета о уписаној текућој школској години студија 
(оригинал), Сведочанства о завршеној првој, другој, трећој и четвртој години средње школе коју су 
похађали (оригинал или оверена фотокопија), Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија), Потврда о пребивалишту издата од стране ПС Апатин не старију од 6 месеци 
(оригинал), Уверење са факултета о положеним испитима са назначеном просечном оценом студирања 
(оригинал). 
 
НАПОМЕНА: у зависности од врсте основа по коме се конкурише за стипендију, доставља се 
различита документација на основу важеће одлуке. 
 
Прописи који се примењују:  

- Oдлука о стипендирању студената („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2016 и 1/2019),  
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 

95/2018 – аутентично тумачење). 
 

   Стипендије ученика средње школе: 
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Потребна документација: Уверење о упису текуће школске године, оверена фотокопија сведочансва 
осмог разреда оновне школе или претходно завршеног разреда средње школе односно уверење или 
потврда предметне школске установе о успеху ученика 

- Одлука о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 9/2021) 

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 
95/2018 – аутентично тумачење). 

 
4. Координатор Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику – ИРР комисија: 
 
Потребна документација: медицинска документација детета, мишљења психолога, дефектолога и 
осталих стручних лица, захтев потписан од стране родитеља/старатеља и оверен од стране дома 
здравља и остало (по потреби). 
 
Прописи који се примењују:  

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 63/2010),  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење). 

 
 
5. Послови из области матичних књига - доношење решења у управном поступку у предметима: 
 

- исправке у МК рођених, венчаних и умрлих на матичним подручјима општине Апатин. 
    -     промена личног имена лицима са пребивалиштем, односно боравиштем на територији  
      општине Апатин. 
   -     склапање брака ван службених просторија на матичним подручјима општине Апатин. 
   -     склапање брака преко пуномоћника на матичним подручјима општине Апатин. 
 
Потребна документација: Личне исправе, изводи из МК, Уверење о држављанству РС, Уверење 
Основног суда у Сомбору да се против лица које тражи промену личног имена не води кривични 
поступак, нити истражне радње, Потврда ПС Апатин да не постоје сметње/препреке за прмену личног 
имена, по потреби пуномоћје оверено код јавног бележника,  и остала документација потребна у 
конкретном случају (предмету). 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење), 

- Породични закон («Службени гласник Републике Србије» бр.18/2005, 72/2011 – др. закон и 
6/2015), 

- Закон о матичним књигама („Службени гласник Републике Србије“ број 20/2009, 145/2014 и 
47/2018). 

 
6. Жалбе на решење Центра за социјални рад Апатин на ускраћивање једнократне помоћи: 
 
Потребна документација: Жалба потписана од стране подносиоца и достава првостепеног предмета 
од стране ЦСР Апатин по службеној дужности. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење), 

- Закон о социјалној заштити («Сл. гласник РС» бр. 24/2011), 
- Одлука о социјалној заштити општине Апатин («Службени лист општине Апатин», број 

1/2020). 
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7. Послови из области регреса трошкова ужине ученицима основних школа: 
 
Потребна документација: Сву потребну документацију (потписан захтев са списком ученика) 
доставља основна школа коју ученик похађа, а надлежно одељење доноси решење о регресу трошкова 
ужине. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење),  

- Одлука о општинској управи општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр. 12/2008 - 
пречишћен текст,12/2016, 18/2016 и 1/2018),  

- Одлука о условима за утврђивање права на регрес трошкова ужине ученицима основних школа 
са подручја општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 16/2016).  

 
8. Послови из области регресирања трошкова смештаја ученика: 
 
Потребна документација: Потврда школе (оригинал), Уверење Центра за социјални рад о правима 
које ученик и његова породица остварују у овој установи (оригинал), Уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал  или оверена фотокопија), Потврда о пребивалишту издата од стране ПС 
Апатин не старија од 6 месеци (оригинал), и фотокопија личне карте подносиоца захтева. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење), 

- Oдлука о регресирању трошкова смештаја ученика („Службени лист општине Апатин“ бр. 
16/2016).  

 
 
9. Послови из области покрића трошкова боравка деце у ПУ „Пчелица“ Апатин: 
 
Потребна документација: Сву потребну документацију доставља ПУ „Пчелица“ Апатин, а надлежно 
одељење доноси решење о трошковима боравка у предшколској установи. 
 
Прописи који се примењују:  

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 
95/2018 – аутентично тумачење), 

- Одлука о покрићу трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 16/2016).  

 
 
МАТИЧНИ ПОСЛОВИ 
 
Телефон: (025 772-122) локал 619 
 
У матичној служби се воде матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, а на основу матичних књига 
издају се извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге 
умрлих и уверења о пијединим подацима уписани у матичне књиге. 
Грађани могу да затраже уписе, изоде, уверења у канцеларији број 5, приземље Општине Апатин, 
Српских Владара 29. 
Изводи из матичних књига и уверења се издају из изворника матичне књиге који садрже последње 
податке који су уписани у матичну књигу до времена издавања извода. Уколико изводи из матичних 
књига не садрже последње податке одговорно је лице које га стави у правни саобраћај. 
Изводи из матичних књига се издају на захтев странке односно лица на које се ти подаци односе, 
ужем члану породице и другим лицима на начин  утврђен законом којим се уређује заштита података 
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о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја. 
 
Документација коју издаје матичар и заменик матичара  
-Извод из матичних књига рођених, венчаних и умрлих 
-Интернационлни извод из матичне књиге рођених, венчаних и урлих 
-Уверење о држављанству 
-Уверење о чињеницама и појединим подацима из матичних књига 
-Уверење о слободном брачном стању 
-Уверење да лице није уписано у књигу држављана Републике Србије 
 
Врсте образаца извода из матичних књига 
-Изводи – домаћи образац 
-изводи – образац намењен иностранству (интернационални) 
 
Документи које обрађује  матичар или заменик матичара 
-Записник о пријави рођења код куће 
-Записник о признању очинства 
-Записник о пријави закључења брака 
-Записник о враћању презимена након развода брака 
-Записник о пријави о смрти 
 
Пратећи документи: 
Издавање извода из матичних књига 
 
 

МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ АПАТИН 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ   РОЂЕНИХ 
 
Презиме и име ________________________________________ 
Девојачко презиме за удате жене _________________________ 
Место и датум рођења __________________________________ 
Презиме и име оца _____________________________________ 
Презиме, име и девојачко презиме мајке ___________________ 
Извод потребан за ______________________________________ 
 
                                                                                                             
 
                                                                          Подносилац захтева 
 
                                                          ________________________ 
 
                                    Адреса: _______________________________ 
 
 
 
 

МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ АПАТИН 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ   ВЕНЧАНИХ 
                                                              
МЕСТО И ДАТУМ СКЛАПАЊА БРАКА  
_________________________________ 
 
ПРЕЗИМЕ ЖЕНИКА И ИМЕ  
___________________________________________ 
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ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ НЕВЕСТЕ И ИМЕ  
______________________________ 
 
ИЗВОД ЈЕ ПОТРЕБАН РАДИ  
__________________________________________ 
 
 
                                                                             Подносилац захтева 
                                                                        ________________________ 
 
                                            Адреса:  _________________________________ 
 
 

 
 

МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ АПАТИН 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ   УМРЛИХ 
 
Презиме и име (покојника)_______________________________________ 
Девојачко презиме за удате жене ___________________ 
Место и датум смрти ______________________________ 
Извод потребан за ________________________________ 
 
                                                                                                             
 
                                                                            Подносилац захтева 
 
                                                                        ________________________ 
 
                                Адреса: 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
-Захтев који се добија од стране матичата или заменика матичар за издавање извода 
-потврда о упалти на: Рачун: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 71203, износ 450,00 динара, 
Прималац:Републички буџет, Сврха: Републичка административна такса 
-потврда о уплати на: Рачун: 840-742351843-94, модел: 97, позив на број: 71203, износ: 50,00 динара, 
Прималац: Буџет општине Апатин, сврха уплате: Приходи општинских органа 
Рок израде: одмах, најкасније наредног дана 
Издавање интернационалног извода из матичне књиге 
-Захтев који се добија од стране матичата или заменика матичар за издавање извода 
-потврда о упалти на: Рачун: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 71203, износ 760,00 динара, 
Прималац:Републички буџет, Сврха: Републичка административна такса 
-потврда о уплати на: Рачун: 840-742351843-94, модел: 97, позив на број: 71203, износ: 370,00 динара, 
Прималац: Буџет општине Апатин, сврха уплате: Приходи општинских органа 
Рок израде: одмах, најкасније наредног дана 
Издавање Уверења о појединим подацима 
-Захтев за Уверења о чињеницама из матичних књига 
-потврда о упалти на: Рачун: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 71203, износ 820,00 динара, 
Прималац:Републички буџет, Сврха: Републичка административна такса 
-потврда о уплати на: Рачун: 840-742351843-94, модел: 97, позив на број: 71203, износ: 100,00 динара, 
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Прималац: Буџет општине Апатин, сврха уплате: Приходи општинских органа  
Рок израде: одмах, најкасније наредног дана 
Издавање Уверења о држављанству 
-Захтев за уверење о држављанству 
-потврда о упалти на: Рачун: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 71203, износ 800,00 динара, 
Прималац:Републички буџет, Сврха: Републичка административна такса 
-потврда о уплати на: Рачун: 840-742351843-94, модел: 97, позив на број: 71203, износ: 100,00 динара, 
Прималац: Буџет општине Апатин, сврха уплате: Приходи општинских органа 
Рок израде: одмах, најкасније наредног дана 
НАПОМЕНА: грађани могу своја уверења о држављанству подићи у матичној служби, уписани по 
периодима за које важе правила: 
-лица рођена пре августа 1945. године у месту своје завичајности 
-лица рођена од 1945. године до 1965. године по месту свог пребивалишта у време првог 
установљења књига држављана, односно у месту у коме је у књигу држављања уписан родитељ по 
коме су стекла републичко држављанство  
-лица рођена у периоду од 1965. године  до 1974. године, у месту уписа њихових родитеља или у 
месту пребивалишта њихових родитеља у тренутку рођења детета 
-лица рођена од 1974. године до 1980. године у месту пребивалишта њихових родитеља у трентку 
рођења детета 
-лица рођена од 1980. године у месту свог рођења  
на увид) 
 
Записник о пријави рођења - Упис чињенице рођења у иностранству 
Документи: 
-интернационални извод из матичне књиге рођених образац „А“, или инострани извод оверен (печат 
„apostille“) и преведен од стране овлашћеног судског тумача, што зависи од конвенција. 
-потврда о пребивалишту у време рођења детета 
-лична карта наувид родитеља 
Документи потребни за признање очинства: 
-Извод из МКР за родитеље (укилико није уписан у Апатину) 
-Уверење о држављанству за родитеље 
-Лична карта родитеља 
-фотокопија отпусне листе новорођенчета (оригинал на увид) 
Документи потребни за пријаву за закључење брака 
-извод из матичне књиге рођених 
-уверење о држављанству 
-лична карта (на увид) 
-доказ да је ранији брак престао или је оглашен неважећим за лица која су била у браку 
-дозвола надлежног органа за склапање брака пре пунолетства 
Документи потребни за пријаву закључења брака са страним држављанином 
За нашег држављанина: 
-извод из матичне књиге рођених 
-уверење о држављанству 
-лична карта (на увид) 
За страног држављанина: 
-интернационални извод из матичне књиге рођених, или уколико је редован извод да има печат 
„apostille“ са преводом од стране овлашћеног судског тумача 
-уверење о слободном брачном стању,  односно доказ да по прописима земље чији је држављанин не 
постоје сметње за закључење брака са држављанином Р. Србије. 
-пасош на увид 
Закључење брака ван службених просторија 
Дoкументи: 
-захтев који се добија у Матичној служби 
-потврда о уплати  на: Рачун: 840-742351843-94, модел: 97, позив на број: 71203, износ: 8.000,00 
динара, Прималац: Буџет општине Апатин, сврха уплате: Приходи општинских органа 
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З А Х Т Е В  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документи потребни за враћање презимена након развода брака 
у случају развода брака у року 60 дана од дана правоснажности Пресуде 
- захтев који станка подноси по пребивалишту односно боравишту подносиоца захтева 
-Пресуда о разводу брака 
-лична карта 
-извод из  МКР са клаузулом о разводу брака  
-уверење о држављанству 
 
Пријава смрти 
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Када је смрт наступила код куће, чланови породице дужни су да пријаве смрт у року 3 дана од 
настанка смрти. 
Документи: 
-потврда о смрти, издата од стране лекара који је установио смрт 
-извод из МКР за умрлог 
-фотокопија личне карте умрлог  
-лична карта пријавиоца срти (на увид) 
Прописи који се примењују 

- Закон о општем упраном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – 
аутентично тумачење, 

- Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 72/2011,  6/2015), 
- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, БРОЈ 20/90 И 145/2014), 
- Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, број 135/04 и 90/07), 
- Упутство о вођењу матичнх књига и обрасцима матичнх књига („Службени гласник РС“, број 

109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013), 
- Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за 

вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о 
држављанству („Службени гласник РС“, број 22/05, 84/05, 121/07 и 69/2010), 

- Правилник о издавању извода из матичних књига намењени иностранству („Службени 
гласник РС“ број 15/2010 и 102/2011) 

 
У раду Одељења у примени су: 

- Закон о државној управи (''Службени гласник РС", бр. 79/05,101/07, 95/10,99/14); 
- Закон о локалној самуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07,83/14 и 47/2018); 
- Статут Општине Апатин (''Службени лист Општине Апатин'', бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка); 
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС" број, 18/16 и 95/2018 – 
аутентично тумачење); 
- Закон о раду («Службени гласник РС» бр ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14,  13/17 и 95/2018 – аутентично тумачење). 
.-  Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017, 113/2017- други закон, 95/2018 и 114/2021) 
- Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерила за опис радних места 
службеника у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2016, 12/2022, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 
157/2020 - др. закон i 123/2021 - др. закон) 

- Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерила за опис радних места   
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2016) 
 
- Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе 
општине Апатин и Правобранилаштва општине Апатин. бр. 110- 4 /2018-IV од  12. фебруара 2018. 
године, бр. 110-19/2018-IV од 1. октобра 2018.  године и бр. 110-2/2019-IV од 18. фебруара 2019.  године 
и бр. 110 –  4 / 2020-IV/ III од 12.10.2020. године и бр. 110 –  12 / 2022-IV/ III од 15.07.2022. године 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 
– одлука УС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УС, 5/2009, 107/2009, 
101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и 
62/2021); 

- Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник РС", бр.36/10) 
 
- Правилник  о  правилима  понашања  послодавца  и  запослених  у  вези  са  превенцијом  и  
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заштитом  од злостављања на раду (''Службени гласник РС", бр. 62/10) 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" бр. 34/01.....99/14) 
 
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (''Службени гласник РС", бр. 44/2008 – пречишћен текст, 2/2012, 
113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - 
др. закон); 

- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Службени 
гласник РС", бр.98/07-пречишћен текст 84/2014, 84/2015 и 74/2021); 

- Уредба   о   програму   и   начину   полагања   државног   стручног   испита   (''Службени   
гласник   РС", бр.16/09,84/14); 

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021); 

- Закон  о  евиденцијама  у  области  рада  ("Службени  лист  СРЈ",  бр.46/96  и  ''Службени  
гласник  РС", бр.101/05-други закон , 36/09-други закон); 

- Одлука о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у матичним 
евиденцијама о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања 
(''Службени гласник РС", бр.118/2003,11/2006); 

- Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене 
заштите (''Службени гласник РС", бр.68/2006, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 
25/09, 42/10, 45/10, 103/10,89/11,91/11,34/12.....17/15); 
 
- Одлука о обрасцима пријава за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из 
пензијско- инвалидског осигурања (''Службени гласник РС", бр.118/03, 11/06, 54/10-др.уредба); 
- Закон о државним и другим празницима(''Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07,92/11); 
 
- Закон о печатима државних и других органа (''Службени гласник РС", бр.101/07); 
 
- Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр.43/03, 51/03, 
53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 ,35/2010.........62/2021); 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 
21/2020 и 32/2021); 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) 
- Закон о избору народних посланика (''Службени гласник РС", бр.14/2022); 
 
- Закон о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 14/2022); 
 
- Закон о националним саветима националних мањина (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 47/2018); 
 
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019); 
 
- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (''Службени 
гласник РС'', бр.61/2018); 
- Закон о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник РС'', бр. 111/2021 и 119/2021); 
- Пословник о раду Скупштине општине Апатин ( „Службени лист Општине Апатин“ 
број 12/2008- пречишћен текст, 2/2012,8/2017, 3/2019, 5/2019 и 21/2020 - исправка) 
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- Пословник о раду општинског већа општине Апатин ( „Службени лист Општине Апатин“ број 5/2009 
и 3/2019). 

 
7.3 Посебне организационе јединице 

 
- КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
Кабинет председника општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-
техничке послове који се односе на остваривање надлежности и овлашћења председника општине 
и заменика председника општине;обавља послове протокола за органе општине припрема састанке 
који се организују у општини и стара се о реализацији утврђених обавеза са тих састанака;обавља 
послове координирања активности на остваривању јавности рада органа општине;врши протоколарне 
послове за потребе председника и заменика председника општине, обавља техничке и 
административне послове везане за организацију прославе празника општине и других 
манифестација обавља организационе и стручно техничке послове који се односе на: службени 
боравак представника из других општина и других гостију у општини Апатин, службени боравак 
представника општине Апатин у другим општинама, свечаности, прославе, уручења одликовања и 
признања и организовања свечаних седница;организује потписивање уговора и других службених 
докумената;обавља послове организације комеморативних скупова и полагања венаца на спомен 
обележја;организовање посете страних и домаћих делегација; води евиденцију значајних 
протоколарних посета;обавља послове у вези са остваривањем сарадње са општинама и градовима у 
земљи и иностранству;обавља послове пријема странака, распоређивање аката и предмета и 
сређивање документације који се односе на председника општине, заменика председника општине 
и начелника Управе;обавља послове везане за представке и притужбе грађана;обавља послове 
везане за сарадњу са медијима и др. 
 

У раду Кабинета у примени су: 
- Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 

47/2018 и 111/2021 - др. закон) 
 

- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 аутентично 
тумачење); 

 
- Статут Општине Апатин ("Сл.лист Општине Апатин" бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка) 

 
-Одлука  о  Општинској  управи  општине  Апатин  ("Службени  лист  општине  Апатин"  бр.  
12/2008 - пречишћен текст,12/2016, 18/2016 и 1/2018) 
 
- Одлука о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин ("Службени лист 
општине Апатин" бр. 11/2008 и 3/2019) 

 

-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
Организационих јединица у Општинској управи, која се стара о развоју постојеће привреде и 
привлачењу инвеститора у општини као и реализацији развојних пројеката од интереса за 
општину,као и о представљању инвестиционих потенцијала општине и оставривању сарадње са 
приватним, јавним и невладиним сектором, кординацији њихове активности и подстицању приватно 
јавног партнерства, анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и 
реализацију Плана капиталних улагања општине. 

 
У раду канцеларије у примени су: 
 
- Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично 

тумачење) 
- Закон о улагањима („Службени гласник РС“ бр.89/15 и 95/2018) 
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-  Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС“бр.54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 
108/13, 142/14, 68/15, 103/15..........118/2021), 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 9/2019 )  
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/16 – 

др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон)  
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014 ,104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)  
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС ", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 
145/14) , 

- Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. 
закон),  

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон i 95/2018 - 
др. закон)  

- Закон о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/2009) 
- Статут општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020 – исправка) 

 

-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
Спроводи и прати локалну омладинску политику и иницира израду и прати спровођење ЛАП 
локалне стратегије за младе везаних за решавање низа проблема младих људи из  области  образовања, 
запошљавања, заштите здравља, спорта, културе и коришћења слободног времена, укључивање 
младих у изградњу цивилног друштва и волонтеризам, мобилност и информисање младих, 
екологију и одрживи развој и спровођење социјалне политике према младима, успоставља сарадњу 
са свим релевантним партнерима омладинске политике која се односи на умрежавање, комуникацију 
и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у сагласности 
са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; прати рад одговорних за рад са младима и 
наменско трошење средстава; подстиче активизам младих остварује комуникацију и сарадњу са 
младима, удружењима младих и за младеу циљу подстицања активизма младих и ствара услове за 
учешће младих у процесима доношења одлука; иницира припрему, припрема и реализује пројекте и 
учешће општине у програмима и пројектима за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од 
значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине. 

 
У раду канцеларије у примени су: 

 
- Закона о младима („Службени гласник РС“ бр. 50/11) 
- Национална стратегија за младе за период од 2015 до 2025 године 

 

-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА 
Утврђује бројчано стање, социјални статус и најважније проблеме ромске локалне заједнице, као 
основу за израду локалних Акционих планова за Роме.Иницира доношење одлуке о члановима и 
начину рада радних група  за  израду  локалних  Акционих  планова  у   општини.  Координира  
састанке  радних  група за израду локалних акционих планова..Сарађује и свакодневно комуницира 
са ромском мањином у циљу решавања постојећих проблема и изналажења начина побољшања 
услова живота и могућности имплементације у сфере обрзовања,запошљавања спорта, културе и 
других области цивилног друштва. 
 
 
 

У раду канцеларије у примени су: 
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- Закона о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/02, 

"Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – Уставна повеља и "Службени  гласник РС", бр. 72/09 – др. 
закон и 97/13 – одлука УС и 47/2018) 

- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018) 

- Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/16 – 
др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон)  

- Статут општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр1/2019 и 21/2020 - исправка) 
- Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 

2025 године 
 

( 8. - 11. ) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ОБАВЕЗА,НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА, УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА И ПОСТУПАК 
РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 
Напомена: Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза, навођење прописа, услуге 
које орган пружа заинтересованим лицма и поступак ради пружања услуга приказан је у поглављу 
"7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза". 

 
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ПРИМЉЕНИХ И РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У 2021. ГОД. 
 

Ред. 
Бр. ОРГАН Примљени у 

2021.год. 
Решени у 
2021.год. 

У раду из 
2021.год. 

1. Председник општине 619 145 474 
2. Општинско веће 328 150 178 
3. Скупштина општине 197 93 104 
4. Општинска управа 723 300 423 

6. 
Одељење за привреду 
и финансије 1208 216 992 

7. 
Одељење за општу управу, 
друштв.дел.ску пштинске послове 2319 1832 487 

8. 
Одељење за стам кому. Дел. Заш. Жив. 
Сред. Урба. И грађ. Имо. Прав. 
Послове 

206 186 20 

 Одељење за инспекцијске послове 843 700 143 

 УКУПНО 6443 3622 2821 
 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АПАТИН 
 

Средства за финансирање послова општине одређују се одлуком Скупштине општине, која се односи 
на једну календарску годину. Послови општине се финансирају из изворних, уступљених прихода, 
трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања у складу са законом. 
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Средства буџета општине користе се у складу са законом и Одлуком о буџету општине. 
Одлука о буџету општине доноси се сходно применом закона којим се уређује доношење буџета 
јединице локалне самоуправе и доноси се за једну календарску годину. 
По истеку године за коју је донет буџет општине, саставља се завршни рачун о извршењу буџета, који 
доноси Скупштина општине. 
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета општине доступни су јавности и налазе се на 
интернет страници општине www.soapatin.org , у одељку ЛОКАЛНА САМОУПРАВА/БУЏЕТ.  
Y наставку дајемо преглед планираних прихода и расхода из прве измене Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2022. годину, која је усвојена на седници СО Апатин, одржаној 04. маја 2022. године: 
 

Планирани приходи у 2022. години, укупно и по ставкама 
 

Група Аналитика Врста прихода и примања 
Приходи  из 

буџета               

Приходи  из 
осталих 
извора                   

Укупни 
приходи                      

1 2 3 4 5 6  

711   
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 459,200,000   459,200,000  

  711110 Порез на зараде 332,000,000   332,000,000  

  711120 Порез на прихoде од самосталних 
делатности 

48,500,000   48,500,000  

  711140 Порез на приходе од имовине 1,700,000   1,700,000  
  711180 Самодопринос 40,000,000   40,000,000  
  711190 Порез на друге приходе 37,000,000   37,000,000  

712   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 180,000   180,000  
  712110 Порез на фонд зарада 180,000   180,000  

713   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 193,399,430   193,399,430  
  713120 Порез на имовину 160,000,000   160,000,000  
  713310 Порез на наслеђе и поклон 10,000,000   10,000,000  
  713420 Порез на капиталне трансакције 23,299,430   23,299,430  
  713610 Порез на акције на име и уделе 100,000   100,000  

714   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 28,214,000   28,214,000  

  714430 
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 1,000   1,000  

  714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 15,701,000   15,701,000  

  714540 Накнаде за коришћење добара од општег 
интереса 

2,000   2,000  

  714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 2,500,000   2,500,000  
  714560 Накнада за заштиту животне средине 10,000,000   10,000,000  
  714570 Општинске и градске комуналне таксе 10,000   10,000  

716   ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,300,000   7,300,000  
  716110 Комунална такса на фирму 7,300,000   7,300,000  

733   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 177,000,000 251,606,000 428,606,000  

  733150 Текући трансфери општинама 177,000,000 33,642,000 210,642,000  
  733250 Капитални трансфери општинама   217,964,000 217,964,000  

741   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 125,401,000   125,401,000  
  741150 Камате на средства буџета општине 2,000,000   2,000,000  
  741410 Прих од имовине - полисе осигурања 1,000   1,000  

  741510 Накнаде за коришћење минералних 
сировина 

2,300,000   2,300,000  

  741520 
Средства остварена од закупа 
пољопривредног земљишта 110,000,000   110,000,000  

  741530 Накнада за коришћ.простора и ГГЗ 9,300,000   9,300,000  
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  741590 Накнаде за заштиту животне средине 1,800,000   1,800,000  
742   ПРОДАЈА РОБА И УСЛУГА 33,610,000 180,000 33,790,000  

  742120 Накнада по основу конверзије права 
коришћења 

200,000   200,000  

  742150 Приходи од продаје добара и услуга и закупа 28,500,000   28,500,000  
  742250 Накнада за уређење грађевинског земљишта 1,510,000   1,510,000  
  742350 Приходи органа управе 3,400,000   3,400,000  

  742370 
Приходи индиректних корисника буџетских 
средстава који се остварују додатним 
активностима 

  180,000 180,000  

743   НОВЧАНЕ КАЗНЕ 8,353,720   8,353,720  

  743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

6,800,000   6,800,000  

  743350 Новчане казне 1,200,000   1,200,000  
  743920 Остале новчане казне, пенали 353,720   353,720  

744   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 0 1,000,000 1,000,000  
  744150 Текући добровољни трансфери   1,000,000 1,000,000  

745   МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 800,000   800,000  
  745150 Остали општински приходи 800,000   800,000  

772   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 4,000,000   4,000,000  

  772110 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 

4,000,000   4,000,000  

811   
ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕПОКРЕТ. 
ИМОВ. 800,000   800,000  

  811150 Примања од продаје непокр. ствари 800,000   800,000  
812   ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТ. ИМОВ. 50,000   50,000  

  812150 Примања од продаје покр. ствари 50,000   50,000  

823   
ПРИМАЊА ОД ПРОД. РОБЕ ЗА ДАЉУ 
ПРОДАЈУ 500,000   500,000  

  823150 Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа општина 

500,000   500,000  

841   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 
У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА 17,000,000   17,000,000  

  841150 
Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа општина 

17,000,000   17,000,000  

911   
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА  

25,000,000   25,000,000  

  911550 
Примања од задуживања од осталих 
поверилаца у земљи у корист нивоа 
општина 

25,000,000   25,000,000  

    СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ИМОВИНЕ 0 71,961,623 71,961,623  

    Пренета неутрошена средства из ранијих 
година 

  71,961,623 71,961,623  

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 1,080,808,150 324,747,623 1,405,555,773  
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Планирани  расходи у 2022. години, укупно и по ставкама 
 

 
Eконом.      

Клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗАДАТАКА  Средства из 

буџета  

 Средства из 
осталих 
извора  

 Укупна 
средства  

1 2 3 4 5 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 235,660,500 0 235,660,500 

411 Плате и додаци запослених                
185,542,000               

185,542,000  

412 Социјални доприноси на терет послодавца                  
30,889,000                 

30,889,000  

413 Накнаде у натури                       
417,500                      

417,500  

414 Социјална давања запосленима                    
3,924,000                   

3,924,000  

415 Накнаде за запослене                    
8,577,000                   

8,577,000  

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи                    
6,311,000                   

6,311,000  
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 370,722,650 22,654,263 393,376,913 

421 Стални трошкови                  
71,548,500                3,300,000               

74,848,500  

422 Трошкови путовања                    
2,697,000                   150,000                 

2,847,000  

423 Услуге по уговору                  
92,470,600                2,647,000               

95,117,600  

424 Специјализоване услуге                
106,014,800                8,410,570             

114,425,370  

425 Текуће поправке и одржавање                   
80,160,000                3,201,693               

83,361,693  

426 Материјал                  
17,831,750                4,945,000               

22,776,750  
450 СУБВЕНЦИЈЕ 50,451,000 14,950,000 65,401,000 

451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

                 
28,700,000  

               
28,700,000  

454 Субвенције приватним предузећима                  
21,751,000              14,950,000               

36,701,000  
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 150,500,000 0 150,500,000 

463 Tрансфери осталим нивоима власти                
126,500,000               

126,500,000  

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                  
24,000,000                 

24,000,000  

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 101,890,000             
16,470,000  

118,360,000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 101,890,000 
            

16,470,000  118,360,000 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 90,462,000                    
10,000  

90,472,000 

481 Дотације невладиним организацијама                  
68,176,000                 

68,176,000  

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                       
486,000                     10,000                    

496,000  

483 Новчане казне и пенали по решењу судова                  
19,500,000                 

19,500,000  

485 Накнада штете                    
2,300,000                   

2,300,000  
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490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 8,400,000 0 8,400,000 

49911 Стална буџетска резерва 1,400,000   1,400,000 
49912 Текућа буџетска резерва 7,000,000   7,000,000 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 72,422,000 
          

270,663,360  343,085,360 

511 Зграде и грађевински објекти 62,380,000 270,563,360 
           

332,943,360  

512 Машине и опрема                    
9,167,000                   100,000                 

9,267,000  

513 Остала основна средства                       
245,000  

                    
245,000  

515 Нематеријална имовина                       
630,000                      

630,000  

621 Набавка домаће финансијске имовине                       
300,000  0                   

300,000  

621 Набавка домаће финансијске имовине                       
300,000                      

300,000  

  Укупно расходи и издаци: 1,080,808,150 324,747,623 1,405,555,773 

 
 
 

Планирани  расходи у 2022. години, по програмима 
 

Назив програма Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 
Укупна 
средства 

Становање, урбанизам и просторно планирање 1,800,000 999,360 2,799,360 

Комунална делатност 146,730,000 3,750,000 150,480,000 

Локални економски развој 7,900,000   7,900,000 

Развој туризма 39,813,000 26,000,000 65,813,000 

Пољопривреда и рурални развој 46,771,000 7,380,570 54,151,570 

Заштита животне средине 22,530,000 6,270,000 28,800,000 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 75,500,000 241,124,000 316,624,000 

Предшколско васпитање и  образовање 103,569,250 9,110,000 112,679,250 

Основно образовање и васпитање 85,000,000   85,000,000 

Средње образовање и васпитање 27,331,000   27,331,000 

Социјална и дечија заштита 124,756,000 16,820,000 141,576,000 

Здравствена заштита 23,400,000   23,400,000 

Развој културе 73,642,800   73,642,800 

Развој спорта и омладине 39,000,000 1,531,693 40,531,693 

Опште услуге локалне самоуправе 225,402,100   225,402,100 

Политички систем локалне самоуправе 27,513,000 1,812,000 29,325,000 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 10,150,000 9,950,000 20,100,000 

Укупно по програмима: 1,080,808,150 324,747,623 1,405,555,773 

 
 
Буџет општине и завршни рачун о извршењу буџета општине доступни су јавности и налазе се на 
интернет страници општине www.soapatin.org , у одељку ЛОКАЛНА САМОУПРАВА/БУЏЕТ.  
 
 
Податак да ли је буџет у претходним годинама био подвргнут ревизији 
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Завршни рачун за 2021. годину је контролисан од стране ревизорске куће Parkerr Rusell из Београда. 
 
Комплетни ревизорски извештаји се налази на сајту општине www.soapatin.org , у одељку ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА/БУЏЕТ/ Завршни рачун 2021. годин 
 

 

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. ГОДИНА https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6455 
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 
Општина Апатин је у 2022. години је након спроведеног Конкурса за суфинансирање пројеката 
провизводње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Апатин у 
2022. години доделила средства за реализацију пројеката следећим субјектима: 
 
ДВП ДИГИТАЛ – 600.000,00 динара 
ДОО МЕДИЋ РАДИО Б.Б. – 500.000,00 динара 
НС ВИД МЕДИА ДОО – 600.000,00 динара 
УГ “ЈА ВОЛИМ СОМБОР” –1.000.000,00 динара 
ТВ АПАТИН -4.500.000,00 динара 
СТЕФАН СТРЕЕТ – 1.100.000,00 динара 
ВТВ ТВ ДОО – 500.000,00 динара 
НОВОСАДСКА ТВ ДОО – 1.000.000,00 динара 
ДНЕВНИК (Пољопривредник) – 600.000,00 динара. 
 
Ова давања представљају де минимис државну помоћ. 
 
16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 
 

Ред.бр. Руководиоци и запослени Износ нето зараде исплаћен  
за јун 2022.год. 

1. Председник Општине 104.906,79 
2. Заменик председника Општине 100.200,00 
3. Председник СО 106.418,89 
4. Секретар СО 90.586,25 
5. Начелник Општинске управе 89.285,10 
6. Правобранилац Општине Апатин 92.073,28 
7. Помоћници председника (2) 145.496,29 
8. Општинска управа – запослени (73) 4.053.317,95 

 УКУПНО 4.782.284,54 
 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

Непокретна имовина – стање на дан 31.12.2021. године 
 

Ред.бр. Опис Књиговодствена вредност  
 

   
   

1. Стамбене зграде за јавне службенике 1.758.293,84 
2. Пословне зграде и пословни простор 169.277.61

 3. Гараже 118.468.917,54 
4. Комуникациони и електрични вод 93.848.739,69 
5. Спортски и рекреациони објекти 49.800.984,67 
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Покретна имовина – стање на дан 31.12.2021. године 

 
 

Ред.бр. Опис Књиговодствена вредност 
   

1. Возила 9.962.650,60 
2. Канцеларијска опрема и намештај 3.674.948,42 
3. Опрема за радио и тв саобраћај 139.853,66 
4. ПТТ опрема 375.971,08 
5. Рачунари и штампачи 2.789.435,78 
6. Опрема за јавну безбедност (противпожар.) 39.428,11 
7. Остала опрема (за трим стазу, кошар.игр.) 14.981.595,97 

 
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Подаци о месту и начину чувања носача информација – АРХИВА 

Место и начин чувања информација у Општинској управи општине Апатин регулисано је 
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе, (''Службени гласни РС'', бр. 21/2020 
и 32/2021) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', 
бр. 10/93, 14/93 - испр., 67/2016, 3/2017 и 20/2022 - др. упутство). Информације се заводе путем 
аутоматске обраде података. Начин чувања носача информација: Архивска грађа – носачи 
информација се чувају у картонским фасциклама на металним полицама. Сређују се по редном броју 
који се добија аутоматском обрадом података, затим по класи која се такође добија аутоматском 
обрадом података на основу Уредбе о категоријама регистарског материјала с роковима чувања и на 
крају се распоређују по години настанка. Сав регистарски материјал настао у текућој години уписује 
се у Архивску књигу која представља начин чувања података архивске грађе односно носача 
информација. Место чувања носача информација: Сав регистарски материјал се чува у Архивском 
депоу. 
 
 
 

19. ВРСТE ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

У Одељењу за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове преко писарнице, 
примају се сви поднесци упућени органима Општине Апатин (Скупштина општине, Председник, 
Општинско веће, Општинска управа).У истом Одељењу, (архиви), се и чувају сви решени предмети, 
а у складу са важећим прописима. 
 
Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се 
налазе у поседу органа власти: 

- дописи, захтеви, предлози, молбе 
- одлуке, решења, закључци, 
- жалбе, прговори, 
- закључени уговори, 
- документација о извршеним плаћањима, 
- документација о спроведеним конкурсима, 
- документација у вези са спроведеним поступцима јавне набавке, 
- збирке прописа, 
- документа запослених. 
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20. ВРСТE ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Све информације које су настале у раду или у вези са радом Скупштине општине, Председника, 
Општинског већа и Општинске управе, овлашћено тј. одговорно лице ће саопштити тражиоцу 
информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију 
документа у складу саодредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), осим када су се по 
Закону стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 

 
 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
 
Корисник, односно тражилац информације је сваки грађанин и правно лице. 

1.Поступак - Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац 
информације поднети писменим путем или га може саопштити усмено. 

Захтев мора да садржи: 
- назив органа власти 
- име, презиме и адресу тражиоца 
- што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 
Писмени захтев се може поднети и лично на писарници општине. Тражилац од органа јавне власти 
може да захтева: 

- обавештење да ли поседује тражену информацију, 
- да омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 
- да изда копију тог документа, 
- да достави копију документа поштом или на друти начин. 

2.Oдлучивање по захтеву - Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 
дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави на увид документ који 
садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа. Ако се захтев односи 
на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког 
лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти 
мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да стави на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно да изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема 
захтева. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 
пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да стави на увид докумет који 
садржи тражену информацију, да изда односно да упути копију тог документа, дужан је да о томе 
одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана 
пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити на увид 
документ који садржи тражену информацију, издати, односно упутити копију тог документа. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

3.Накнада -Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа 
која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 
трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Влада прописује 
трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове. 

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију, 
ослобођени су: 

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 
- удружења  за  заштиту људских  права,  када  копију документа  захтевају ради  остваривања 
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циљева удружења, 
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 

становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се 
ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. 
 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја у року 
од 15 дана од дана достављања решења органа власти. 

Захтеви се предају писарници Општинске управе Општине Апатин, Српских владара 29, Апатин. 
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