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На основу члана 29. став 1. тачка 1), Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), а у вези члана 77-80 Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС“ бр. 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015 и 36/2018) и члана 69. став 1. тачка 
15. Статута Општине Апатин („Службени лист општине Апатин”, бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка),  
Општинско веће на 56. седници одржаној дана 28.септембра 2022. године донело је:

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 
општине Апатин, посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења 
ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у заштити и спасавању, обавезе израде 
процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавање, плана смањења ризика од катастрофа, 
екстерног плана заштите од великог удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање 
повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица 
цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, 
одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга питања.

I  НАЧЕЛА

Овом одлуком се обезбеђује доследна примена начела заштите и спасавања утврђена Законом 
а посебно: начело приоритета, начело поступности при употреби снага и средстава, начело 
примарне улоге локалних заједница, начело равноправности и заштите људских права, начело 
партиципативности и солидарности, и начело информисања јавности.

Начело приоритета
Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних добара 

на територији општине  Апатин  представља најважнији приоритет у односу на све
друге без обзира на пол, националну или било коју другу припадност.
Начело поступности при употреби снага и средстава
У заштити и спашавању прво се користе снаге и средства са територије општине Апатин, а када те 

снаге нису довољне надлежни орган обезбеђује употребу снага и средстава са територије Републике 
Србије, укључујући полицију и војску. 

Начело примарне улоге локалних заједница
Органи општине и сви други субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору 

општине имају примарну улогу у управљању ванредном ситуацијом и одговорни су за правовремен 
и ефикасан први организовани одговор у случају најаве или настанка неке опасности која угрожава 
животе и здравље људи материјала добра на простору општине Апатин.

Начело равноправности и заштите људских права
Органи општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање старају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде рачуна да 
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ни једна наредба, одлука, радња или мера на 
сме бити на штету женског пола а такође се 
обезбеђује принцип да и жене равноправно 
учествују у актовностима превентивне 
заштите и оперативним активностима заштите 
и спасавања људи и материјалних добара у 
ванредним ситуацијама. Такође, су дужни 
да воде рачуна о заштити људских права а 
посебно о заштити сиромашних, старих, 
болесних, деце, трудница и других рањивих 
група на простору општине Апатин.

Начело партиципативности и 
солидарности

Право је угрожених грађана да учествују 
у предлагању, предузимању и извршавању 
одређених мера, задатака и активности у 
заштити и спашавању и изразе своје потребе у 
средствима помоћи. Грађани који су претрпели 
штету имају право на помоћ у складу са 
својим потребама и приоритетима које 
пружају хуманитарне и друге регистроване 
организације, а ако су претрпели већу 
материјалну штету имају право и на државну 
помоћ у складу са посебним законом. 

Начело информисања јавности
Председник општине и штаб за ванредне 

ситуације имају обавезу да правовремено и 
истинито обавештавају јавност о упозорењима 
да се очекује нека опасност и поступцима које 
воде треба да преузму односно о последицама 
опасности која је задесила простор општине. 
Информисање вршити на редовним и 
ванредним саопштењима и на конференцијама 
за медије.

II СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА 
СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.

Субјекти система смањења ризика 
од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама у општини су:

1. скупштина општине,
2. председник општине,
3. општинско веће,
4. општинска управа и њени органи,
5. субјекти од посебног значаја за заштиту 

и спасавање.

Снаге система смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама на територији општине Апатин 
су:

1. штаб за ванредне ситуације,
2. повереници и заменици повереника 

цивилне заштите,
3. јединице цивилне заштите опште 

намене,
4. јединице за узбуњивање,
5. ситуациони центар општине Апатин,
6. добровољна ватрогасна друштва,
7. екипе Црвеног крста,
8. радиоаматери,
9. грађани и удружења грађана.

Скупштина општине

Члан 2.

У остваривању своје улоге у систему 
смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на територији оп-
штине Апатин, а у складу са одредбама Зако-
на, Скупштина општине Апатин врши следеће 
послове:

-   образује и поставља чланове Штаба за 
ванредне ситуације, 

- разматра извештај председника општине 
Апатин о битним питањима из области 
смањења ризика од катастрофе, управљања 
ванредним ситуацијама и отклањању 
последица ванредних ситуација;

- доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања на територији јединице 
локалне самоуправе;

- планира и утврђује изворе финансирања 
за развој, изградњу и извршавање задатака 
заштите и спасавање и развој цивилне заштите 
и спровођење мера задатака цивилне заштите 
на територији општине;

-  обавља и друге послове у складу са 
законом и другим прописима.

Председник општине

Члан 3.

У области смањења ризика од катастрофа 
и управљања ванредним ситуацијама врши 
следеће послове:

- стара се о спровођењу закона и других 
прописа из области смањења ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама;

- врши функцију команданта Штаба 
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за ванредне ситуације општине Апатин и 
руководи његовим радом;

- у сарадњи са замеником и начелником 
штаба предлаже постављање осталих чланова 
Штаба за ванредне ситуације;

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању 
ванредне ситуације на територији општине 
Апатин, на предлог општинског штаба за 
ванредне ситуације;

- доноси наредбу о активирању субјеката од 
посебног значаја;

- доноси наредбу о мобилизацији јединица 
цивилне заштите на својој територији; 

- руководи заштитом и спасавањем и 
наређује мере утврђене и другим прописима;

- усмерава и усклађује рад општинских 
органа и правних лица чији је општина оснивач 
у спровођењу мера заштите и спасавања;

- остварује сарадњу са начелником 
Западнобачког управног округа и Окружним 
штабом за ванредне ситуације као и са 
штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС 
у циљу јединственог и усклађеног деловања у 
ванредним ситуацијама;

- стара се о организацији и спровођењу 
мобилизације грађања, правних лица и 
материјалних добара у циљу укључења истих у 
активности заштите и спасавања;

- одлучује о увођењу дежурства општинским 
органима и другим правним лицима у 
ванредној ситуацији;

- планира и преко скупштине општине и 
општинског већа обезбеђује буџетска средства 
намењена за смањење ризика од катастрофа 
и управљање ванредним ситуацијама и 
отклањању последица ванредних ситуација;

- на захтев или по сопственој процени 
извештава скупштину општине о стању на 
територији и о предузетим активностима у 
ванредној ситуацији;

- разматра и одлучује о другим питањима 
из области заштите и спасавања из своје 
надлежности.

Општинско веће

Члан 4.

У области смањења ризика од катастрофа 
и управљања ванредним ситуацијама врши 
следеће послове:

- доноси Oдлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите на 

територији општине Апатин, на предлог 
општинског штаба за ванредне ситуације и 
обезбеђује њено спровођење;

- усваја (доноси) Процену ризика од 
катастрофа за територију општине Апатин 
након добијања сагласности од МУП-а Сектор 
за ванредне ситуације;

- усваја (доноси) План смањења ризика од 
катастрофа за територију општинена основу 
Процене ризика од катастрофа;

- усваја (доноси) План заштите и спасавања 
општине након добијања сагласности од 
МУП-а, Сектор за ванредне ситуације;

- усваја (доноси) Екстерни план заштите од 
великог удеса након добијене сагласности од 
МУП-а, Сектор за ванредне ситуације;

- доноси акт о одређивању субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање 
за територију општине Апатин на предлог 
надлежног штаба;

- доноси акт о формирању јединица 
цивилне заштите опште намене и јединице за 
узбуњивање;

-  разматра висину насталих штета од 
елементарних непогода и доставља захтеве за 
помоћ од Владе;

- образује Комисију за процену штете 
настале од елементарних непогода;

- одлучује о накнади штете настале од 
елементарне непогоде и других несрећа;

- одлучује о додели помоћи грађанима који 
су претрпели штете у ванредним ситуацијама, 
у складу са расположивим финансијским 
средствима;

- успоставља ситуациони центар у складу 
са актом о организацији и функционисању 
цивилне заштите, а у зависности од техничких 
и материјалних могућности;

-  предлаже акта која доноси Скупштина 
општине Апатин;

-  предузима хитне и превентивне мере у 
циљу смањења ризика од катастрофа;

-  обављају и друге послове утврђене 
законом.

Општинска управа

Члан 5.

У области смањења ризика од катастрофа 
и управљања ванредним ситуацијама врши 
следеће послове:

- обезбеђује и функционисање ситуационог 
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центра, уз сагласност председника општине 
Апатин, у складу са техничким и материјалним 
могућностима општине Апатин;

- носилац је активности на изради Процене 
ризика од катастрофа општине Апатин;

- носилац је на изради Плана смањења 
ризика од катастрофа;

- носилац је на изради Плана заштите и 
спасавања;

- учествује у припремама, организацији 
и извођењу привременог померања или 
евакуације угроженог становништва;

- учествује у припремама и спровођењу 
збрињавања настрадалог становништва;

- стара се око обезбеђења неопходних 
средстава за рад Штаба за ванредне ситуације 
општине Апатин;

- стара се о планирању и имплементацији 
урбанистичких мера заштите и спасавања 
у делу који се односи на израду и усвајању 
просторних планова општине;

- набавка и одржавање средства за 
узбуњивање у оквиру система јавног 
узбуњивања за територију општине Апатин;

- обезбеђење телекомуникационе и 
информационе подршке за потребе заштите и 
спасавања;

-  развијање и организуја  личне и узајамне 
заштите у свим органима општине;

- организација, формирање, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите опште 
намене и јединица за узбуњивање;

- сарадња са организационим јединицама 
Сектора за ванредне ситуације Одељењем за 
ванредне ситуације у Сомбору;

- обављање и других послова заштите 
и спасавања у складу са законом и другим 
прописима.

Штаб за ванредне  ситуације

Члан 6.

 За руковођење и координацију рада 
субјеката и снага за смањење ризика од 
катастрофа на територији општине формира 
се штаб за ванредне ситуације у чији састав ће 
ући:

- председник општине – командант штаба;
- заменик председника општине – заменик 

команданта штаба;
- представник Сектора за ванредне 

ситуације – начелник штаба;

- начелник општинске управе – члан штаба;
- представник  општинског већа – члан 

штаба;
- руководиоци одељења општинске управе;
- директори јавних комуналних предузећа – 

члан штаба;
- директор здравствене установе – члан 

штаба;
- директор грађевинског предузећа или 

другог привредног друштва – члан штаба;
- директор ветеринарске службе – члан 

штаба;
- секретар Црвеног крста – члан штаба;
- представник из састава 1. Центра за обуку 

ВС
- и други на основу предлога команданта и 

начелника штаба.
Поред надлежности дефинисаних Законом, 

Општински штаб, у случају ванредне ситуације 
може наредити следеће мере:

- ангажовање (употребу) јединица цивилне 
заштите опште намене, грађана и материјалних 
средстава у ванредним ситуацијама;

- увођење дежурства субјектима од посебног 
значаја за заштиту и спасавање и другим 
правим лицима;

- ангажовање (употребу) субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање;

- посебан режим обављаања одређених 
комуналних делатности;

- посебне мере и поступке хигијенско-
профилактичног карактера;

- посебан режим саобраћаја или забрану 
саобраћаја локалним путевима;

- евакуацију становништва;
- одређивање другачијег распореда радног 

времена;
- посебне приоритете у испоруци 

комуналних и других производа и пружању 
услуга (воде, грејања, гаса, електричне енергије, 
градског превоза, железнички и друмски 
превоз и сл);

- привремену забрану приступа и кретања у 
појединим угроженим подручјима;

- привремену забрану коришћења 
одређених покретних и непокретних ствари 
власницима односно корисницима;

- обезбеђење обавезног поштовања 
наређених мера од стране становништва и 
правних лица у организовању и спровођењу 
евакуације и других активности у заштити и 
спасавању;

- корисницима, односно власницима 
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стамбених зграда, станова, пословних 
просторија и других зграда да приме на 
привремени смештај угрожена лица из 
угроженог подручја;

- и друге мере.

Стручно-оперативни тимови

Члан 7.

Општински штаб за ванредне ситуације 
формираће стручно оперативне тимове 
као своја помоћна стручна саветодавна и 
оперативна тела за следеће опасности и мере 
цивилне заштите:

- стручно оперативни тим за евакуацију;
- стручно оперативни тим за заштиту и 

спасавање од поплава и несрећа на води и под 
водом;

- стручно оперативни тим за заштиту и 
спасавање од епидемија и пандемија;

- стручно оперативни тим за заштиту и 
спасавање од пожара и експлозија;

- стручно оперативни тим за заштиту од 
техничко технолошких несрећа;

- стручно оперативни тим за прву и 
медицинску помоћ;

- и други по процени штаба за ванредне 
ситуације.

Потребно је да у састав стручно 
оперативних тимова уђу стручњаци и 
руководећи кадрови из органа или институција 
надлежних и компетентних за одређену 
опасност; представници општинских органа, 
представници здравствених, образованих и 
научних установа, привредних друштава и 
других правних лица у чијем делокругу су, 
поред осталих и послови од значаја за заштиту 
и спасавање у ванредним ситуацијама.

Општински штаб за ванредне ситуације 
може формирати нове или расформирати 
већ формиране стручно оперативне тимове у 
зависности од идентификованих опасности 
у ажурираној или новој Процени ризика од 
катастрофа за територију општине.

Ситуациони центар

Члан 8.

Ситуациони центар се образује у оквиру 
општинске управе у ситуацији проглашене 
ванредне ситуације на простору општине 

који ће успоставити непрекидан рад са 
циљем правовременог информисања грађана 
о ситуацији на терену и о поступцима које 
грађани треба да преузимају у одређеној 
опасности.

Поред наведеног, ситуациони центар ће 
обављати и следеће послове:пријем наредби, 
закључака и препорука од надлежних органа, 
преношење наредби, закључака и препорука 
општинског штаба надлежним органима и 
службама општине, месних заједница и снагама 
заштите и спасавања, прикупљање података и 
информација о угроженом становништву и 
интервенцијама снага заштите и спасавања на 
терену.

Субјекти од посебног значаја за заштиту 
и спасавање

Члан 9.

Субјекти од посебногзначаја, односно 
привредна друштва и друга правна лица која 
егзистирају на простору општине, а која у свом 
саставу располажу са људским и материјалним 
ресурсима који се могу искористити у заштити 
и спасавању људи и материјалних добара, 
одредиће општинско веће својим актом којим 
ће обухватити:

- јавна комунална предузећа која се 
финансирају из буџета локалне самоуправе;

- здравствене установе;
- ветеринарске установе;
- саобраћајна предузећа;
- грађевинска предузећа;
- хуманитарне организације и др.
На основу плана заштите и спасавања, 

а на предлог штаба за ванредне ситуације 
општинска управа ће субјектима одредити 
задатке у заштити и спасавању.

Трошкови стављња у припавности 
ангажовање субјеката од посебног значаја за 
заштиту и спасавање, падају на терет буџета 
општине.

Општинска управа припрема уговоре за 
реализацију задатака, а пописује их председник 
општине.

Субјекти од посебног значаја имају 
обавезу планирања и припремања ефикасног 
и правовременог ангажовања и извршење 
задатака постављених од стране општинског 
штаба за ванредне ситуације.
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Остала привредна друштва и друга 
правна лица

Члан 10.

Сва  привредна  друштва   и   друга   правна   
лица  на  простору  општине  су  у обавези да

учествују у заштити и спасавању на 
основу налога штаба за ванредне ситуације, 
а у складу са својом делатношћу и људским и 
материјалним ресурсима.

Трошкови настали учешћем привредних 
друштава и других правних лица спровођењу 
мера заштите и спасавања, надокнађује се из 
буџета општине Апатин.

Хуманитарне организације и удружења 
грађана

Члан 11.

Организација Црвеног крста и друге 
хуманитарне оргаизације и удружења, која 
своју делатност обављају на територији 
општине учествују у планирању, припремама 
и спровођењу задатака заштите и спасавања 
и пружању помоћи становништву погођеним 
последицама катастрофа. Ангажовање 
хуманитарних организација и удружења 
грађана врши Општински штаб за ванредне 
ситуације.

Грађани

Члан 12.

У извршавању задатака заштите и спасавања 
дужни су да учествују сви способни грађани од 
18 до 60 година старости на простору општине 
укључујући и стране држављане, сем трудница 
и мајки са децом до десет година старости и 
самохраних родитеља са децом до 15 година 
старости, особа са инвалидитетом и особа које 
брину о особама са инвалидитетом и лица која 
жива са старијим особама у истом домаћинству 
које нису способне да се брину о себи. 

За потребе заштите и спасавања грађани су 
дужни да поштују све наредбе и друге мере које 
доноси општински штаб за ванредне ситуације 
а које се односе на њихово поступање и учешће у 
случају ванредних ситуација, затим да омогући 
извођење неопходних радова за заштиту и 
спасавање на својим непокретностима, као и да 
дају на коришћење непокретне ствари, возила, 

машине, опрему, материјално-техничка 
средства и друга материјална средства (вода, 
храна, одећа, обућа, грађевински и други 
производи). За ствари и материјална средства 
дата на коришћење, као и за штету насталу 
извођењем радова на непокретностима 
за потребе заштите и спасавања, грађани 
имају право на накнаду која се исплаћује по 
тржишним ценама из буџетских средстава 
општине.

Повереници цивилне заштите

Члан 12.

За организацију и спровођење 
превентивних мера заштите и покретање 
почетних активности у случају појаве или 
најаве опасности по људе и материјална 
добра, општински штаб за ванредне ситуације 
именоваће повереника и заменике повереника 
цивилне заштите у следећим насељеним 
местима:

- Месна заједница Апатин - 1 повереник, 1 
заменик повереника

- Месна заједница Пригревица - 1 повереник, 
1 заменик повереника

- Месна заједница Сонта- 1 повереник, 1 
заменик повереника

- Месна заједница Свилојево - 1 повереник, 
1 заменик повереника

- Месна заједница Купусина - 1 повереник, 1 
заменик повереника

Повереници и заменици повереника у 
насељеним местима предузимају непосредне 
мере за учешће грађана у спровођењу мера и 
задатака цивилне заштите и личне и узајамне 
заштите.

Најважније мере које предузимају 
повереници и заменици повереника цивилне 
заштите у насељеним местима општине су:

- обавештавају штаб за ванредне ситуације 
о насталој опсности у зони своје одговорности;

- активирање и ангажовање становништва 
и координирање њиховим активностима на 
спасавању живота угрожених и имовине на 
угроженом подручју;

- упознају грађане са знацима за узбуњивање 
и о поступцима грађана на знак опасности;

- организовање личне и узајамне заштите у 
зони своје одговорности;

- учешће у активностима организације и 
вршење евакуације угроженог становништва 
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са угроженог подручја;
- учешће у активностима организације 

и спровођења збрињавања угроженог 
становништва;

- информишу општински штаб о броју 
закрчених саобраћајница, кварова на електро, 
водоводној и гасној мрежи, поплављеним 
подручјима и другим подацима који се односе 
на заштиту и спасавање грађана и њихове 
имовине.

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту 
и спасавање општине, општинска управа, 
привредна друштва и друга правна лица на 
простору општине одређују своје поверенике. 

Именовање повереника и заменика 
повереника у насељеним местима и деловима 
насеља врши општински штаб за ванредне 
ситуације, у општинској управи начелник 
општинске управе, а у привредним друштвима 
и другим правним лицима директори истих.

Рад и именовање повереника и заменика 
повереника прописани су Поверенике  
Правилником о раду повереника и заменика 
повереника цивилне заштите и критеријумима 
за њихово именовање („Службени гласник 
РС“, број 102 од 24. јула 2020.)

Јединице цивилне заштите

Члан 13.

За потребе оперативног деловања у акцијама 
заштите и спасавања људи и материјалних 
добара на простору општине Апатин 
формираће се јединица цивилне заштите 
опште намене и јединица за узбуњивање.

Општинско веће, у складу са Проценом 
ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама 
цивилне заштите, намени и задацима, 
мобилизацији и начину употребе („Службени 
гласник РС“ број 84/2020) и у складу са буџетом 
општине, формира јединице из става 1. овог 
члана.

Јединице цивилне заштите опште су 
намењене за  гашење мањих пожара на 
отвореном,  изградњу заштитних насипа, 
црпљење воде, рашчишћавање из рушевина, 
предузимање активности при евакуацији, 
збрињавању и заштити живота и здравља 
угрожених људи, животиња, материијалних 
и културних добара и животне средине, као 
и за предузимање превентивних мера ради 
спречавања настанка опасности.

Лична и узајамна заштита

Члан 14.

Лична  и  узајамна заштита је облик 
организовања грађана за спровођење личне и 
узајамне

заштите и самопомоћи и пружање помоћи 
другим особама којима је та помоћ неопходна.

Лична и узајамна заштита као  најмасовнији  
облик  припремања  и  организованог учешћа

грађана у заштити и спасавању обухватају  
мере и поступке њихове  непосредне заштите и

спасавања у пословним и стамбеним 
зградама и другим објектима где живе и раде.

На основу процене угрожености, општина 
Апатин, привредна друштва и друга правна 
лица обезбеђују и држе средства за личну и 
узајамну заштиту и друга средства за заштиту 
и спасавање на угроженим територијама и то: 
средства за пружање прве помоћи, гашење 
почетних и мањих пожара, рашчишћавање 
урушених објеката и откопавање плитко 
затрпаних, чишћење површина од снежних 
наноса и леда, приручна средства за 
дезинфекцију и деконтаминацију и слично.

Мере цивилне заштите

Члан 15.

За потребе заштите и спасавања 
становништва на простору општине, сви 
субјекти смањења ризика од катастрофа а 
посебно општинско веће, штаб за ванредне 
ситуације, општинска управа и субјекти од 
посебног заначаја планирају организују и 
предузимају мере цивилне заштите, поштујући 
специфичност њиховог садржаја и њихову 
примену кроз мере и активности по појединим 
опасностима, планским документима 
разрађују мере заједничке за све опасности 
које угрожавају територију јединица локалне 
самоуправе и то:

- Узбуњивање становништва;
- Евакуација становништва и стоке;
- Збрињавање угроженог становништва;
- Заштиту и спасавање од поплава и несрећа 

на води и под водом;
- Заштиту и спасавање од пожара и 

експлозија
- Заштиту и спасавање од техничко-

технолошких несрећа;
- Прву медицински помоћ и



STRANA 335 - BROJ 14 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 24. SEPTEMBAR 2022. GODINE

- Асанацију.

Међуопштинска сарадња

Члан 16.

Општина Апатин успоставља сарадњу 
са суседним општинама у припремама, 
планирању, организацији и спровођењу 
система смањења ризика од катастрофа. У 
том смислу се усклађују Процена ризика од 
катастрофа и поједина планска решења у 
Плану заштите и спасавања. Посебну сарадња 
се остварује са суседним општинама по питању 
израде Плана смањења ризика од катастрофа 
за све заједничке ризике.

Обучавање

Члан 17.

Општина Апатин планира обуку 
припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и повереника и заменика повереника 
цивилне заштите.

За потребе организовања и извођење обуке, 
обезбеђују се финансијска средства из буџета 
општине.

Финансирање

Члан 18.

Општинска управа у сарадњи са општинским 
већем планира и предложе Скупштини 
општине да у буџету усвоји финансијска 
средства потребна за функционисање система 
смањења ризика од катастрофа и управљање 
ванредним ситуацијама на простору општине.

За ову намену обезбеђују се и други извори 
финансирања кроз пројекте, програме, 
донације, помоћи и др.

За  потребе  заштите  и  спасавања  
становништва и материјалних  добара од 
елементарних

непогода, техничко-технолошких несрећа и 
опасности, из буџета општине, финансирају се 
следеће активности:

- организовање, опремање и обучавање 
штаба за ванредне ситуације;

- организовање, опремање и обучавање 
јединице цивилне заштите опште намене;

- обука повереника и заменика повереника 
цивилне заштите;

- трошкови ангажовања субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање;

- изградња система за узбуњивање;
- набавка, одржавање, смештај, чување и 

осигурање посебне опреме за јединице цивилне 
заштите опште намене;

- организација и спровођење мера и задатака 
цивилне заштите из делокруга рада општине;

- санирање штета насталих природном и 
другом незгодом, у складу са материјалним 
могућностима;

- и друге послове у складу са законом и 
другим прописима.

Наведене активности се, поред средстава 
из буџета, могу реализовати и путем донација, 
поклона и других видова помоћи, у складу са 
законом, као и наменски пренетим средствима 
из Републичког буџета.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 19.

 По доношењу ове одлуке у року 30 дана 
донети појединачна акта која проистичу из 
Одлуке о организација и функционисање 
цивилне заштите на територији општине 
Апатин.

Члан 20

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о организацији 
и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ бр. 8/2011)

Члан 21.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 38/2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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181.

На основу члана 29. став 1. тачка 6),члана 
80. став 2. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ број 
87/2018), Уредбе о јединицама цивилне 
заштите, намени, задацима, мобилизацији 
и начину употребе („Службени гласник РС“ 
број 84/2020), Одлуке о личној и материјалној 
формацији јединица цивилне заштите које 
образује јединица локалне самоуправе, Број: 
Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године и члана 
69. став 1. тачка 15. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“, бр. 1/2019 
и 21/2020 - исправка), Општинско веће на 56. 
седници одржаној дана 28. септембра 2022. 
године доноси: 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 
И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  ЗА 
УЗБУЊИВАЊЕ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се врста, број и 
величина јединица цивилне заштите, лична 
и материјална формација, начин попуне 
људством, мобилизацијско место, извршилац 
и заменик извршиоца мобилизације, време 
трајања мобилизације и друго (опремање, 
оспособљавање и финансирање) јединица 
цивилне заштите за територију општине 
Апатин. 

Члан 2. 

За  потребе  извршавања  мера  цивилне  
заштите  на  територији  општине  Апатин, 
формирају се следеће врсте јединица цивилне 
заштите: 

- Специјализована јединица цивилне 
заштите за узбуњивање и 

- Јединица цивилне заштите опште намене. 
Критеријум за утврђивање  врсте,  величине 

и броја  припадника  јединица  цивилне заштите 
је „Одлука о личној и материјалној формацији 
јединица цивилне заштите које образује 
јединица локалне самоуправе“, Број: Инт. 01-
4682/21 од 05.05.2021. године, Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије. 

Члан 3. 

Број и величина јединица цивилне заштите 
формираних у општини Апатин: 

Јединица цивилне заштите опште намене 
је формација од једног вода са 30 (тридесет) 
припадника, коју чини:

- Команда вода - 3 (три) припадника: 
командир, заменик командира и логистичар;

-Прво оделења - 9 (девет) припадника: 
командир, медицински техничар, возач „Ц“ 
категорије и 6 (шест) припадника;

-Друго оделења - 9 (девет) припадника: 
командир, медицински техничар, возач „Ц“ 
категорије и 6 (шест) припадника;

-Треће оделења - 9 (девет) припадника: 
командир, медицински техничар, возач „Ц“ 
категорије и 6 (шест) припадника;

Специјализована јединица цивилне заштите 
за узбуњивање је формација од једног оделења 
са 29 (двадесетдевет) припрадника, коју чини: 

- Команда одељења – 2 (два) лица: командир 
и заменик командира;

- Тим за пријем и пренос сигнала – 3 (три) 
лица: вођа тима - радио-телефониста и 2 члана 
тима - радио-телефонисти

- Осам Тимова за узбуњивање – 24 ( 
двадесетчетири ) припадника, сваки тим се 
састоји од: вође тима – руковалац сирене и 2 
члана тима – руковаоци сирене. 

Категорија    војних    обвезника,   као   и   
бројна   величина   јединица   утврђене   су 

„Одлуком о личној и материјалној 
формацији јединица цивилна заштите које 
образује јединица локалне самоуправе“, 
Број: Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године, 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије.

Јединице цивилне заштите опште 
намене, намењене су за заштиту и спасавање 
становништва, материјалних и културних 
добара, односно за извршења мера цивилне 
заштите као  што су локализовање и гашење 
почетних-мањих пожара и шумских пожара, 
учешће у зштити од поплава, указивање прве 
помоћи, учешће у збрињавању угроженог 
становништва, помоћ у асанацији терена и 
друге активности по процени општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији 
општине.
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 Специјализоване јединице цивилне заштите 
за узбуњивање намењене су за: укључивање 
јавних сирена у случају елементарних непогода 
и других несрећа (по добијању сигнала из 
надлежног оперативног центра 112). 

Члан 4.

Распоређивање припадника у јединице 
цивилне заштите, врши Центар МО Сомбор, 
надлежан за локалну самоуправу Апатин, а 
у складу са исказаним потребама за попуном 
наведених јединца и одобреним плановима 
попуне. 

Добровољци се распоређују у јединице 
цивилне заштите у складу са њиховим 
претходно стеченим знањима, способностима, 
склоностима и исказаним жељама. Пре 
распоређивања у јединице цивилне заштите, 
потребно је упутити списак лица и дужности 
на које се распоређују, у Центар МО Сомбор, 
надлежан за локалну самоуправу Апатин, ради 
провере и добијања сагласности. 

Добровољац потписује писану изјаву о 
добровољном прихватању права и обавеза 
припадника јединице цивилне заштите 
на пет година, саопштава му се дужност и 
тиме постаје припадник јединице цивилне 
заштите. Уз писану изјаву прилаже и потврду 
о здравственој способности, издату од стране 
изабраног лекара у Дому здравља Апатин, 
као и друге податке и исправе од значаја за 
распоређивање у јединице цивилне заштите. 

Члан 5. 

За специјализовану јединицу цивилне 
заштите за узбуњивање и јединицу цивилне 
заштите опште намене, мобилизацијско 
место је у Апатину. По добијању сагласности 
на предложена мобилизацијска зборишта од 
стране Регионалног центра МО Нови Сад, 
свакој јединици биће дефинисано основно и 
резервно мобилизацијско збориште. 

Члан 6.

Извршиоци    и   заменици  извршиоца  
мобилизације  су  командири  јединица  односно 
њихови заменици.  Извршиоци  мобилизације  
о  току извршења мобилизације и ангажовању 
јединица цивилне заштите опште намене и 
специјализованих јединица цивилне заштите 

за узбуњивање, извештавају председника 
општине Апатин. 

 
Члан 7.

Време трајања мобилизације јединица 
цивилне заштите је 24 часова. У планираном 
времену мобилисати јединице на 
мобилизацијском зборишту, опремити 
потребним материјалним средствима, 
извршити смотру и информисање припадника 
јединица односно довести јединице у стање 
приправности за извршење додељених 
задатака. 

Члан 8. 

Када се прогласи ванредна ситуација, у 
случају ванредног догађаја или када постоји 
непосредна опасност од настанка елементарне 
непогоде и техничко-технолошке несреће,  а 
по процени општинског штаба за ванредне 
ситуације Апатин позивање припадника 
јединица цивилне заштите врши општинска 
управа општине Апатин путем запослених 
у Одсеку за послове одбране и ванредне 
ситуације општине Апатин, а по наредби 
штаба за ванредне ситуације општине Апатин.  

Члан 9. 

Јединице цивилне заштите ангажовати 
самостално или у садејству са другим снагама 
заштите и спасавања у следећим случајевима: 

- када се прогласи ванредна ситуација;
- у случају ванредног догађаја; 
- када постоји непосредна опасност од 

настанка елементарне непогоде и техничко-
технолошке несреће; 

- у циљу обуке и увежбавања за спровођење 
мобилизације. 

Јединице   цивилне   заштите   опште   
намене   се  ангажују  и  у  циљу  предузимања 
превентивних мера и активности у циљу 
смањења ризика и претњи по живот и здравље 
људи, животиња и материјалних добара. 

Члан 10.

Евиденцију о припадницима, средствима 
и опреми јединица цивилне заштите опште 
намене и специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање води надлежна служба 
у општинској управи тј. Одсек за послове 
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одбране и ванредне ситуације општине Апатин.

Члан 11.

Опремање и оспособљавање 
специјализоване јединице цивилне заштите 
за узбуњивање и јединице цивилне заштите 
опште намене у надлежности је општине 
Апатин.

 
Члан 12.

Активности  специјализоване  јединице  
цивилне  заштите за узбуњивање и јединица 
цивилне заштите опште намене финансираће 
се из буџета општине Апатин. 

Припадницима цивилне заштите за време 
обуке, као и за време ангажовања у случају 
ванредног стања, ратног стања или ванредне 
ситуације припада одговарајућа новчана 
накнада. 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 
да важи Решење о образовању јединица 
цивилне заштите опште намене у општини 
Апатин (“Службени лист општине Апатин“ бр. 
1/2012)

Члан 14.

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

182.
           
На основу члана 21.став 1. и 2. Одлуке 

о прибављању, располагању, управљању и 
коришћењеу непокретне ствари у јавној 
својини општине Апатин („Сл. лист општине 
Апатин“ бр. 22/2021), члана 5. став 1. Одлуке о 
двању у закуп пословних просторија ( „Сл. лист 
општине Апатин“ бр. 6/2017, 8/2017 и 13/2019), 
члана 69. став 1. тачка 20. Статута општине 
Апатин (‘’Службени лист општине Апатин’’ 
бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка) и члана 9. став 
1. тачка 21. Одлуке о Председнику општине 
Апатин и Општинском већу општине Апатин 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 11/2008 
и 3/2019), Општинско веће општине Апатин на 
56. седници одржаној дана, 28. септембра  2022. 
године,  доноси

О Д Л У К У

I
            
ОДОБРАВА СЕ покретање поступка 

издавања у закуп пословног простора (објекта) - 
надстршнице у јавној својини општине Апатин 
у 1/1 дела, на рок од годину дана,  уписане у 
лист непокретности бр. 658 к.о. Пригревица 
као објекат бр. 3 (прва надстрешница до 
улазних врата дворишта парцеле), у површини 
од 1629 м2 изграђене на кат. парцели бр. 4697/2 
к.о. Пригревицa, у ул. Сомборска, и то путем 
јавног надметања – прикупљањем писмених 
понуда, а где је почетна висина месечног закупа 
који је предмет  надметања 115.028,00 динара 
месечно. 

II

УСВАЈА СЕ предложени текст огласа за 
спровођења поступка јавног надметања  за 
избор најповољније понуде за доделу пословног 
простора– објекта, наведеног у поглављу I ове 
Одлуке. 

III

Задужује се Комисија за спровођење 
поступка прибављања, отуђења и давања у 
закуп непокретности у јавној својини односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, да објави усвојени 
текст огласа и спроведе поступак избора 
најповољнијег понуђача, те након тога достави 
предлог одлуке о најповољнијем понуђачу 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 39   /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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Општинском већу.

IV

Почетни износ месечне закупнине који 
је предмет надметања за стицање права на 
закуп пословног простора одређен је Решењем 
о утврђивању висине закупнине пословних 
просторија у јавној својини општине Апатин 
за 2017. годину које је донело Општинско веће 
под бр. 011-56/2017-III, дана 10.05.2017. године, 
и исти је сходно поменутом Решењу усклађен 
са порастом цена на мало према подацима 
Републичког завода за статистику.

V

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

183.

На основу члана 111. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011),  
члана 69. став 1. тачка 26. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020-испр.) и члана 8. Одлуке 
о буџету општине Апатин за 2022. годину 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 
22/2021, 7/2022 и 13/2022), Општинско веће 
општине Апатин на    седници, одржаној дана 
28. септембра 2022.године, доноси

О Д Л У К У

I

Одобрава се субвенција за куповину 500 

кубних метара огревног дрвета, за потребе 
250 социјално угрожених домаћинстава на 
територији општине Апатин.

Услов за доделу помоћи је да су лица 
корисници новчане социјалне помоћи на 
неодређено време и да живе у самачком 
домаћинству.

 Изузетно право на помоћ може се признати 
и другим лицима према процени Центра за 
социјални рад Апатин.

 
II

Центар за социјални рад Апатин дужан је да 
у року од 15 дана од дана пријема ове одлуке 
Општинској управи општине Апатин достави 
списак корисника помоћи, а корисницима 
да изда потврду о праву коришћења наведне 
помоћи.

III
 
Набавку огревног дрвета спровешће 

Општинска управа општине Апатин, применом 
Закона о јавним набавкама. 

             
IV

За реализацију ове одлуке средства ће 
се обезбедити из средстава текуће буџетске 
резерве.

V

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 464-296 /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011- 40 /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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184.
                   
На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014,68/2015– др. закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017,195/201/,31/2019,72/2019, 
149/2020 и 118/2021), члана 14. Одлуке о буџету 
општине Апатин за 2022. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 22/2021, 7/2022 
и 13/2022) и на основу члана 69. став 1. тачка 
11. Статута општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020- 
исправка), Општинско веће општине Апатин 
на 56. седници одржаној дана 28. септембра 
2022. године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2022. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 22/2021, 7/2022 и 
13/2022), Раздео 5: Општинска управа општине 
Апатин, Програм 15: Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 
130 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 
499 – средства резерве, позиција 55 – текућа 
буџетска резерва, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 3.500.000,00 динара, за 
куповину огревног дрвета - помоћ за потребе 
социјално угроженог становништва на 
територији општине Апатин.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа 
општине Апатин, Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, ПА: Једнократне помоћи 
и други облици помоћи, функција 070 – 
социјална помоћ угроженом становништву, 
економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту, позиција 31.

III

О реализацији овог решења ће се старати 
Одељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

185.
                   
На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 
103/2015, 99/2016 и 113/2017, 195/201/, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 14. Одлуке 
о буџету општине Апатин за 2022. годину 
(„Службени лист општине Апатин“ број 
22/2021, 7/2022 и 13/2022) и на основу члана 
69. став 1. тачка 11. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 
1/2019 и 21/2020- исправка), Општинско веће 
општине Апатин на 56. седници одржаној дана 
28. септембра 2022. године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2022. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 22/2021, 7/2022 и 
13/2022), Раздео 5: Општинска управа општине 
Апатин, Програм 15: Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 
130 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 
499 – средства резерве, позиција 55 – текућа 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-87/2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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буџетска резерва, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 2.900.000,00 динара, за 
финансирање поправке крова на фискултурној 
сали у ОШ Жарко Зрењанин Апатин.

.
II

Средства из тачке I овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска 
управа општине Апатин, Програм 9: Основно 
образовање и васпитање, ПА: Реализација  
делатности основног образовања, функција 
912 – основно образовање, економска 
класификација 463 – Донације и трансфери 
осталим нивоима власти, позиција 125.

III
     
О реализацији овог решења ће се старати 

Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

186.
          
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 
члана 170. став 1.тачка 1. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
РС“ број 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), члана 69. став 1.тачка 6. Статута 
општине Апатин (“Службени лист општине 
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020 - исправка), 

члана 9. став 1. тачка 6. Одлуке о председнику 
општине Апатин и општинском већу општине 
Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008 и 3/2019)  решавајући по жалби 
„Auto City Expert“доо Сомбор, ул. Сивачки 
пут 32 изјављеној против Решења Одељења за 
инспекцјске послове бр. 344-27/2022-IV/05 од 
4.јула 2022. године, Општинско веће општине 
Апатин  на 56.седници одржаној дана 28.  
септембра 2022. године,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБИЈА СЕ жалба „Auto City Expert“доо 
Сомбор, ул. Сивачки пут 32 изјављена против 
Решења Одељења за инспекцјске послове бр. 
344-27/2022-IV/05 од 4.јула 2022. године, као 
неоснована.

187.
                  
На основу члана 8. став 2 Закона о 

безбедности  саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 
- др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 
- др. закон), члана 69. тачка 26. Статута 
општине Апатин (‘’Службени лист општине 
Апатин’’ бр. 1/2019 и 21/2020-исправка) члана 
9. тачка 28. Одлуке о Председнику општине 
Апатин и Општинском већу општине Апатин 
(‘’Службени лист општине Апатин’’ бр. 11/2008 
и 3/2019) Општинско веће општине Апатин на 
56. седници, одржаној дана, 28. септембра 2022. 
године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-88  /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 344-51  /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА САВЕТА  ЗА КООРДИНАЦИЈУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  НА 
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АПАТИН

I

Решење о именовању савета за координацију 
безбедности саобраћаја на путевима општине 
Апатин („Службени лист Општине Апатин“, 
бр. 3/2019) мења се на начин да у саставу 
савета: под тачком 6. уместо „Сања Шијан – 
члан“ именује се: „Јасна Павићевић – члан“

 
II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:344- 55 /2022   /2022-III
Дана,28. септембра 2021. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дубравка Кораћ, с.р.
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Red.
br. N A Z I VSTRANA STRANA

S A D R @ A J
Red.
br. N A Z I V

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

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

5

180.

181.

182.

183.

186.

187,

328

336

338

339

340

341

341

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлукa о организацији и 
функционисању цивилне за-
штите на територији општине 
Апатин

Одлукa о образовању јединице 
цивилне заштите опште намене 
и специјализоване јединице ци-
вилне заштите за узбуњивање 
на територији општине Апатин
 
Одлукa о одобравању 
покретања поступка давања 
у закуп пословног простора 
(објекта) - надстршнице у к.о. 
Пригревица у јавној својини 
општине Апатин, на рок од 
годину дана, путем јавног 
надметања – прикупљањем 
писмених понуда

Одлукa о куповини огревног 
дрвета за потребе социјално 
угрожених домаћинстава на 
територије општине Апатин

Решења о одобравању средста-
ва из текуће буџетске резерве 
за куповину огревног дрвета 

Решење у предмету жалбе 
„Auto City Expert“доо Сомбор, 
изјављене на Решење Одељења 
за инспекцјске послове 

Решење о измени Решења о 
именовању чланова савета за 
координацију безбедности 
саобраћаја на путевима општи-
не Апатин


