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Нa oснoву члaнa 73. стaв 1. Стaтутa oпштинe Aпaтин („Сл.лист oпштинe Aпaтин“, број 10/2008
– пречишћен текст и 4/14) и члана 7. став 2. Одлуке о додели награде «24. октобар» општине Апатин
(«Службени лист општине Апатин», бр. 6/94), Скупштинa oпштинe Aпaтин, нa 27. сeдници oдржaнoj
дaнa 23. октобра 2015 гoдинe, на предлог Председника општине Апатин, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ «24. ОКТОБАР» ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Награда «24. октобар» општине Апатин за 2015. годину додељује се:
МИЛАНУ РИСТИЋУ - ДИРЕКТОРУ
УПРАВЕ ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
1.
МИНИСТАРСТВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2.

РОБЕРТУ ВИТИЈУ
ВЛАСНИКУ „FLASHSRB“ АПАТИН

3. ПП „БИРОГРАФ“ АПАТИН

за допринос у оснивању и раду
слободне зоне Апатин
за резултате постигнуте у развоју привреде

5. др РАДОСЛАВУ БАРЈАКТАРОВИЋУ

за резултате постигнуте у развоју привреде
за постигнуте резултате у области социјалне
заштите
за резултате остварене у области медицине

6. МИЛОРАДУ ЈЕЛАЧИ

за резултате остварене у образовању

7. ВОЈИСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

за резултате остварене у образовању
за резултате постигнуте у начно-техничком
стваралаштву

4. ЛЕНКИ БОЈИЋ

8. СРЂАНУ ПАВИЋУ
9.

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ПРИГРЕВИЦА

за резултате остварене у организацији и уређењу
Пригревице

10. МИЛОШУ ТРАВИЦА

за друштвено-хуманитарни рад

11. АМБРУШ РОБЕРТУ

вишеструком добровољном даваоцу крви

12. ЋУЛИБРК УРОШУ

за друштвено-хуманитарни рад

13. САВЧИЋ РАДМИЛИ

за пост за постигнуте резултате у области културе

14. ЈОВАНУ ПОПОВИЋУ

за постигнуте резултате у области културе

15. РАДМИЛИ УЗЕЛАЦ

за постигнуте резултате у области културе

16. БОРИ МИЛЕУСНИЋУ постхумно

за постигнуте реултате у области културе

17. РАШЕТА МИЛАНУ

за постигнуте резултате у спорту
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18. МАРКУ МЕДИЋУ МАЋИ
19.

за постигнуте резултате у спорту

ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ ОПШТИНЕ
АПАТИН

20. НАТАШИ САВИЋ
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за постигнуте резултате у спорту
за постигнуте резултате у спорту

II
Награда ће се уручити на свечаној седници Скупштине општине Апатин поводом Дана
ослобођења општине Апатин.
III
Ову одлуку објавити у «Службеном листу општине Апатин».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-61/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
120.
На основу чјана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014-др закон), члана 21. став 1. тачка 4. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008- пречишћен текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин на 27. седници одржаној дана 23 октобра 2015. године, доноси:
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Стратегија одрживог развоја општине Апатин за период 2015-2020 године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-66/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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Члан 4.

На основу члана 32. став 1. и 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“ бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), и члана 73.
став 1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин
на 27. седници, дана 23. октобра 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ О НАЧЕЛИМА
КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ
ОПШТИНИ КУПУСИНA
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим начелима одређује се локација
земљишта у државној својини, начин
груписања земљишта на коме постоји право својине, земљишта која се остављају у
фактичком стању, начин под којим условима се обезбеђују ветрозаштитни појасеви,
начин груписања земљишта чланова истих
пољопривредних газдинстава, време привремене предаје земљишта и редослед позивања
учесника комасације на расправе које спроводи Комисија за комасацију катастарске општине Купусина (у даљем тексту Комисија) и
друга питања од значаја за утврђивање фактичког стања, наделу и спровођење постука
комасације.
Члан 2.
Предмет комасације и премера су сва
земљишта катастарске општине Купусина (у даљем тексту К.О. Купусина). Расподелу земљишта из комасационе масе учесника
комасације у К.О. Купусина врши Комисија на
основу Закона о пољопривредном земљишту и
Начела комасације.
Члан 3.
У поступку комасације К.О. Купусина, сви
учесници комасације су равноправни, без обзира на величину земљишног поседа који су
унели у комасациону масу и без обзира да ли се
ради о имаоцима права својине на земљишту у
државној или приватној својини.

Све радње у поступку комасације врше се
јавно, уз учешће учесника комасације. Учесници комасације у току целог поступка имају право увида у елеборате и осталу документацију. У
току поступка комасације учесници комасације
могу подносити приговоре и друга правна
средства у складу са законом.
Члан 5.
Учесници комасације могу формирати Одбор учесника комасације који:
-заступа интересе комасације,
-разматра извештаје о процени вредности
земљишта и расподеле комасационе масе,
-одбор учесника комасације не одлучује о
правима учесника комасације.
Члан 6.
Учесник комасације добија из комасационе
масе одговарајуће земљиште приближно исте
укупне вредности, а по могућности истих проценбених разреда и удаљености од сопственог економског дворишта и утицаја вода на
искоришћавање земљишта, као и положаја који
пружа приближно исте могућности у погледу
начина обраде. Просечна удаљеност се цени на
основу укупне удаљености свих земљишта које
је учесник комасације унео и земљишта које
је добио из комасационе масе. При расподели
земљишта из комасационе масе сваки учесник
комасације мора да добије што боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на мањем
или истом броју места него што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на
више места.
Члан 7.
Расподела комасационе масе врши се на
основу утврђене и прихваћене комасационе
процене вредности земљишта. Учесницима
комасације даће се приближно иста вредност
земљишта које су унели у комасациону масу и
то изражену у процембеним јединицама.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
НАЧИН ГРУПИСАЊА ЗЕМЉИШТА НА
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КОМЕ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ
Члан 8.
Приликом расподеле земљишта из комасационе масе извршиће се груписање земљишта
тако да сваки учесник комасације добије што
боље заокружено земљиште у једном потезу.
Имаоцу права својине даје се земљиште из комасационе масе правилнијег облика него што је
унето у комасациону масу и на мање места уколико је у комасациону масу унето земљишта на
два или више места, ако се Комисија и учесници комасације другачије не споразумеју.
Члан 9.
Учеснику комасације не може се дати
земљиште на више места него што је имао
земљишта које је унео у комасациону масу.
Члан 10.
Ималац права својине може у поступку
комасације предложити да приликом расподеле комасационе масе добије земљиште поред својих сродника или других лица са којима
заједнички обрађује земљиште или им даје
земљиште у закуп.
ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА
ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА
Члан 11.
Учесници комасације који сачињавају исто
пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног
обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је
дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће, у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.
ОДРЕДБЕ О ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
Члан 12.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном
делу грађевинског подручја остају у фактичком стању, као и вишегодишњи и стални заса-
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ди (воћњаци, виногради, шуме).
Учесник комасације и Комисија ради
стварања већих и правилнијих парцела које
би омогућиле економичнију пољопривредну
производњу, могу сагласно извршити замену
земљишта у неизграђеном делу грађевинског
реона за земљиште у ванграђевинском реону.
Парцеле на потесу Кучка- викенд насеље и
Буџак биће снимљене према фактичком стању.
Парцеле које сече граница грађевинског реона, остају у досадашњем власништу, и у делу
који припада комасационом подручју.
Члан 13.
Приликом
утврђивања
фактичког
стања учесници комасације нису дужни да
Поткомисији за утврђивање фактичког стања
прилажу исправе о стицању непокретности.
Када се стање на терену не слаже са стањем у
Катастру непокретности, земљиште и објекти
уносе се на основу фактичког стања, у складу
са чланом 45. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
Члан 14.
Закључно са даном 31.12.2015. године, односно моментом окончања поступка
утврђивања фактичког стања, Катастар непокретности више не може да спроводи промене на територији обухваћеној поступком
комасације.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА
Члан 15.
У циљу заштите животне средине, заштите
земљишта од утицаја ветрова, вода и стварања
повољније микроклиме обезбеђују се ветрозаштитни појасеви. Ветрозаштитни појасеви
лоцираће се у складу са Пројектно-техничком
документацијом подизања пољо-заштитних
појасева на територији општине Апатин.
РАСПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА И
ПРИВРЕМЕНА ПРЕДАЈА ЗЕМЉИШТА
ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
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Члан 16.

Члан 19.

Привремена расподела земљишта из комасационе масе отпочеће када се стекну сви фактички и формално-правни услови.
Привремена примопредаја земљишта
извршиће се пре доношења решења о расподели комасационе масе, о чему ће бити сачињен
записник.
Члан 17.

Мрежа пољских путева и мрежа канала за
одводњавање формираће се и пренети на терен на основу главног пројекта за К.О. Купусина, који усваја Комисија по прибављеном
мишљењу Одбора учесника комасације.

Сви учесници комасације дужни су да
приликом примопредаје земљишта очисте земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева, шибља, од сламе,
сена, кукурузовине и сличног, до привремене
примопредаје земљишта у посед. Такође, дужан је да уклони старе међне белеге са својих
парцела. Ако учесник комасације не поступи
у складу са наведеним одредбама Комисија ће
дати налог, правном или физичком лицу које
се бави том делатношћу, да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације, и
овластити то лице да наплати потраживање од
имаоца предметне парцеле.
РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА
УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 18.
Редослед позивања учесника комасације
на расправу приликом расподеле комасационе
масе почиње на табли које се налазе на граници атара и врши се редом по таблама до насеља
Купусина, тако да се учесници комасације
позивају по следећем редоследу:
-учесници који станују у другим местима
ван Купусине,
-учесници који су пре комасације имали
земљиште на једном месту,
-остали учесници по величини поседа који
уносе у комасациону масу,
-имаоци права коришћења земљишта у
државној својини.
МРЕЖА ПОЉСКИХ ПУТЕВА И МРЕЖА
КАНАЛА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Члан 20.
Ако се у поступку комасације, услед
изградње нове мреже пољских путева и мрежа канала за одвоњавање и осталих јавних
објеката, које треба изградити на комасационом подручју, да би се омогућило боље
искоришћавање земљишта, као и изградње
објеката од инвестиционог значаја, смањи
укупна површина земљишта, односно вредност комасационе масе коју треба доделити учесницима комасације, сваком учеснику
комасације доделиће се сразмерно мања површина, односно вредност земљишта од површине односно вредности земљишта унетог у комасациону масу.
Ако се услед смањења мреже пољских путева и мрежа канала за одводњавање и осталих
јавних објеката, повећа површина земљишта у
комасационој маси, вишак земљишта постаје
јавна својина општине Апатин.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-64/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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123.

На основу члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС„ бр.46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005,
62/2006 и 31/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС „број 129/2007 и 83/2014 - др. закон)
и члана 11. став 1. тачка 5. и члана 73. став 1.
Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ број 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин
на 27. седници одржаној дана 23. октобра 2015.
године, доноси:
ОДЛУКУ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Апатин („Службени лист општине Апатин” број
11/2008, 13/2008, 14/2008 и 7/2014) у члану 22.
у делу који се односи на аутобуска стајалишта
у Купусини после тачке 2. додају се нове тачке
које гласе:
„ 3. Купусина - ул. Апатински пут, испред
кућног броја 83
4. Купусина - ул. Апатински пут, испред
кућног броја 94
5. Купусина – ул. Сомборски пут, испред
кућног броја 27
6. Купусина – ул. Сомборски пут, испред
кућног броја 28 “.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине Апатин”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-62/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 25. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/2007), члана 99. Закона 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 и 145/2014),
члана 18. став 1. и члана 22. став 1. Одлуке о
грађевинском земљишту («Службени лист општине Апатин», број 1/2010, 3/2010, 5/2011
и 11/2013) и члана 21. став 1. тачка 5. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 10/2008-пречишћен текст
и 4/2014), а по предлогу ЈП ''Дирекције за
изградњу''Апатин, Скупштина општине Апатин, на 27. седници одржаној дана 23.октобра
2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско
земљиште, катастарска парцела бр. 4021/2
к.о. Апатин, површине 254 м2 која је у јавној
својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 2501 к.о. Апатин у урбанистичком
Блоку бр. 63 у Апатину, Балаћ Душану и Балаћ
Зорки из Апатина, ул. Филипа Вишњића бр. 1,
путем јавне лицитације за износ од 114.800,00
динара.
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште, катастарска парцела бр. 1764/12, површине 439 м2
(цена 31.500,00) и парцела бр. 1764/13, површине 586м2 (цена 42.000,00) обе у к.о. Свилојево
које су у јавној својини општине Апатин, уписане у лист непокретности 1739 к.о. Апатин,
Марковић Данијели из Апатина, ул. Првомајска
бр. 20, путем јавне лицитације за укупан износ
од 73.500,00 динара.
ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско
земљиште, катастарска парцела бр. 4408 к.о.
Апатин, површине 211 м2 која је у јавној
својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин у урбанистичком Блоку бр. 76 (Кружни насип) у Апатину, Силађев Павлу из Апатина, ул. Кружни насип бр. 85, путем јавне лицитације за износ од
95.200,00 динара.

23. OKTOBAR 2015. GODINE

SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN

ОТУЂУЈЕ СЕ градско грађевинско
земљиште, катастарска парцела бр. 8035/2
к.о. Апатин, површине 107м2 која је у јавној
својини општине Апатин, уписана у лист непокретности 844 к.о. Апатин, угао улица Кружни насип и Дравска у Апатину, Момић Нади
из Апатина, ул. Кружни насип бр. 159, путем
јавне лицитације за износ од 65.000,00 динара.
II
ОБАВЕЗУЈE СЕ Балаћ Душан и Балаћ
Зорка, Марковић Данијела, Силађев Павле и Момић Нада да у року од 30 дана од дана
достављања овог решења, са ЈП ''Дирекција за
изградњу'' Апатин закључе појединачне уговоре о отуђењу грађевинског земљишта и то
свако од именованих лица за парцелу за коју је
лицитирао, а у складу са важећим прописима,
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које проистичу из овог решења, под теретом губитка тог права.
III
Oво решење објавити у ''Службеном листу
општине Апатин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број:350-31/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ОПШТИНСКОГ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА АПАТИН
I
У Решењу о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Општинског Културног Центра Апатин („Службени лист општине
Апатин“, бр. 12/2012 и 4/2014), врши се следећа
измена:
РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Управном одбору
Општинског Културног Центра Апатин
из реда запослених;
ЈОВАН ПОПОВИЋ, са 23. октобром 2015.године
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан у Управном одбору Општинског Културног Центра Апатин
из реда запослених;
БРАНКО БОГУНОВИЋ, почев од 23. октобра
2015.године, до истека мандата Управног одбора
III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-41/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

124.
На основу члана 41.став 3. Закона о култури („ Службени гласник Републике Србије“
бр.72/2009), члана 21.тачка 9. и члана 73. став
1.Статута општине Апатин („ Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014),Скупштина општине Апатин
на 27. седници одржаној 23. октобра 2015.године, доноси
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125.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 21.
став 1. тачка 8. и члана 73. став 1. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апа-
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тин» бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014)
и члана 7. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању
Предшколске установе за децу – Дечји вртић
„Пчелица“ Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 3/2004 - пречишћен текст и
1/2010), Скупштина општине Апатин на 27.
седници, одржаној 23. октобра 2015. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
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ници, одржаној 23. октобра, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
систематизацији радних места у Општинском
културном ценру Апатин, којег је донео директор Установе дана 08. октобра 2015. године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
реализацији годишњег плана рада Предшколске установе за децу – Дечји вртић „Пчелица“ Апатин за радну 2014/2015.годину, као и на
Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

II
Oвај закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-19/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 022-12/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

126.
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („ Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009), члана 12. став 1. алинеја 2. Одлуке о оснивању Општинског културног центра општине Апатин („Службени лист општине Апатин“, број 1/2003- пречишћен текст,
13/2004 и 3/2011) и члана 73. став 1. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 10/2008- пречишћен текст и 4/2014)
Скупштина општине Апатин на својој 27. сед-

127.
На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона
о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007 и 83/2014 – др закон), члана 21. став 1. тачка 19. и члана 73. став
1. Статута општине Апатин („Службени лист
општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен
текст и 4/2014), Скупштина општине Апатин
на 27.седници, одржаној 23. октобра 2015.године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Планети ДОО
Апатин на употребу имена Апатин у називу
Naxi Radio Apatin.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 642-2/2015-I
Дана, 23. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р.

128.
На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007), члана 159. став 2. тачка 8. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013 и 68/2015), члана 35. став 1. тачка 6.
и члана 73.став 2. Статута општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008
– пречишћен текст и 4/2014), Општинско веће
општине Апатин, на 17. седници одржаној дана
12.октобра 2015. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УСЛОВИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС
ТРОШКОВА УЖИНЕ УЧЕНИЦИМА
ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ АПАТИН

Члан 1.
У члану 2. став 1. Решења о условима за
утврђивање права на регрес трошкова ужине ученицима основних школа са подручја општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ бр.
10/2012 и 12/2013), алинеја 2. мења се и гласи:
-

„су ученици који похађају продужени боравак у основним школама са подручја општине Апатин, што
доказују потврдом/уверењем школе о
похађању продуженог боравка,.“
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Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а примењује се од 01. септембра
2015. године и има се објавити у „Службеном
листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 443-45/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

129.
На основу члана 123. 157. и 158. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник РС” број: 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - УС и 55/2014), члана 53.
и 56. Закона о јавним путевима (“Службени
гласник РС” број: 101/2005, 123/2007, 101/2011,
93/2012 и 104/2013) и члана 73. став 2. Статута
општине Аптин (“Службени лист општине
Апатин“ број 10/2008 - пречишћен текст и
4/2014), Општинско веће Општине Апатин на
17. седници, одржаној дана 12. октобра 2015.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим
саобраћаја општинских путева и улица на
територији општине Апатин.
Члан 2.
Мере и акције којима се утврђује режим
саобраћаја су: усмеравање и вођење транзитног,
теретног,
бициклистичког,
пешачког
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саобраћаја, управљање брзинама у функцији
густине саобраћајног тока, ограничење брзине
у функцији стања коловоза и временских
услова, утврђивање путева и улица намењених
јавном превозу путника, усмеравање и вођење
саобраћаја, ограничење брзине кретања за све
или поједине категорије возила, управљање
брзинама, одређивање простора за паркирање и
заустављање возила, одређивање једносмерних
путева и улица, пешачких зона, зона успореног
саобраћаја, зона „30“, зона школе, зона заштите
животне средине, утврђивање путева и
улица у којима се забрањује саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила, снабдевање,
усмеравање и преусмеравање корисника,
одређивање безбедног и ефикасног начина
регулисања саобраћаја на раскрсницама,
локација аутобуских стајалишта, дозвољена
осовинска оптерећења.
Члан 3.
Сагласност на саобраћајни пројекат, да
је израђен у складу са режимом саобраћаја
утврђеним овим решењем, издаје руководилац
одељења за инспекцијске послове Општинске
управе Оппштине Апатин.
Руководилац одељења за инспекцијске
послове Општинске управе Оппштине Апатин,
забраниће саобраћај или саобраћај одређене
врсте возила, на јавном путу, његовом делу или
путном објекту, на предлог управљача јавног
пута, у следећим случајевима:
1) ако се јавни пут налази у таквом стању
да се на њему не може одвијати саобраћај
или се не може одвијати саобраћај одређене
врсте возила;
2) ако би учешће одређених врста возила
у саобраћају наносило штету јавном путу,
његовом делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на
реконструкцији и одржавању јавног пута;
4) ако то захтевају други разлози заштите
јавног пута и безбедности саобраћаја на
јавном путу и
5) ако то захтева одржавање спортске
или друге манифестације.
Члан 4.
Локације аутобуских стајалишта за возила
јавног превоза путника су:
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- у Апатину:
1. Апатин - ул. Д.Туцовића бб, испред такси
стјалишта,
2. Апатин - ул. Д.Туцовића, испред кућног
броја 52/а,
3. Апатин - ул. Д.Туцовића, испред кућног
броја 103,
4. Апатин - ул. Д.Туцовића, испред кућног
броја 125,
5. Апатин - ул. Пригревачка, испред кућног
броја 22,
6. Апатин - ул. Пригревачка, РО «Метал»
испред броја 72,
7. Апатин - ул. Пригревачка испред кућног
броја 83,
8. Апатин - ул. Нова, испред кућног броја 4 ,
9. Апатин - ул. Нова, испред кућног броја 84,
10. Апатин - ул Нова , испред кућног броја 141,
11. Апатин - ул. Нова, испред кућног броја 71,
12. Апатин - ул. Нова, испред ватрогасне
станице,
13. Апатин - Нова, испред некадашње РО
«Apatex»,
14. Апатин – Пут за депонију, иза раскрснице
са Пољском улицом,
15. Апатин - Нова, испред раскрснице са
Пољском улицом,
16. Апатин - Нова, испред ПГП„Рапид Апатин“,
17. Апатин - Ромско насеље, улица Кружни
насип, преко пута кућног броја 215,
18. Апатин - Ромско насеље, улица Кружни
насип, испред кућног броја 219,
19. Апатин - Ромско насеље, пут ка депонији,
поред игралишта у доласку,
20. Апатин - Ромско насеље, пут ка депонији,
поред игралишта у одласку,
21. Апатин - Ромско насеље, пут ка депонији,
код улице Звезданска у доласку,
22. Апатин - Ромско насеље, пут ка депонији,
код улице Звезданска у одласку,
23. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 2/б,
24. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 35,
25. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 69,
26. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 42,
27. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 74/а,
28. Апатин - ул. Петра Драпшина, испред
кућног броја 69,
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29. Апатин - ул. Лађарска, испред кућног броја
34,
30. Апатин - ул. Трг ослобођења, испред кућног
броја 9-11,
31. Апатин - ул. Милоша Обилића, испред
кућног броја 8,
32. Апатин - ул. Кружни насип, испред кућног
броја 35,
33. Апатин - ул. Раде Кончара, испред кућног
броја 75-77,
34. Апатин - ул. Сомборска, испред кућног
броја 4,
35. Апатин - ул. Сомборска, испред кућног
броја 9,
36. Апатин - ул. Сомборска, испред кућног
броја 81,
37. Апатин - ул. Сомборска, испред кућног
броја 88,
38. Апатин - ул. Сомборска, испред бензинске
пумпе,
39. Апатин - Блок 84 (простор логистичког
центра),
- у Пригревици:
1. Пригревица - ул. Апатински пут, испред
кућног броја 2/б,
2. Пригревица - ул. Апатински пут, испред
кућног броја 5,
3. Пригревица - ул. Краља Петра Првог, испред
кућног броја 11,
4. Пригревица - ул. Краља Петра Првог, испред
кућног броја 10,
5. Пригревица - ул. Нине Мараковића, испред
Апотеке,
6. Пригревица - ул. Нине Мараковића, испред
зграде „Пригревчанка“,
7. Пригревица - Железничка станица,
- на локацији испред Бање „Јунаковић“.
- у Свилојеву:
1. Свилојево - ул. Главна, испред кућног броја
44,
2. Свилојево - ул. Главна, испред кућног броја
72,
3. Свилојево - ул. Главна, испред кућног броја
55,
4. Свилојево - ул. Главна бб, поред Здравствене
станице,
5. Свилојево - РЈ “Јединство” пре кривине,
6. Свилојево - РЈ “Јединство” после кривине,
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- у Сонти:
1. Сонта - ул. Апатински пут, испред кућног
броја 51,
2. Сонта - ул. Апатински пут, испред кућног
броја 60,
3. Сонта - ул. Ј. Ј. Змаја, испред кућног броја 11,
4. Сонта - ул. Ј. Ј. Змаја, испред кућног броја 24,
5. Сонта - ул. Вука Караџића, испред кућног
броја 19,
6. Сонта - ул. Вука Караџића, испред кућног
броја 26,
7. Сонта - ул. Вука Караџића, испред
посластичарнице „Лабуд”,
8. Сонта - ул. Вука Караџића, испред школе
„И.Г.Ковачић“,
9. Сонта - ул. Југословенска, испред кућног
броја 23,
10. Сонта - ул. Југословенска, испред кућног
броја 24,
11. Сонта - Железничка станица,
- у Купусини:
1. Купусина - ул.Апатински пут, испред кућног
броја 83,
2. Купусина - ул.Апатински пут, испред кућног
броја 3,
3. Купусина - ул.Апатински пут, испред кућног
броја 6,
4. Купусина - ул.Апатински пут, испред кућног
броја 94,
5. Купусина - ул. Сомборски пут, испред кућног
броја 28,
6. Купусина - ул. Сомборски пут, испред кућног
броја 27,
7. Купусина - пре скретања према Апатину,
раскрсница Регионалног пута Сомбор
- Апатин,
8. Купусина - пре скретања према Купусини, на
регионалном путу Апатин - Сомбор,
Члан 5.
Локација аутобуске станице за возила
јавног превоза путника се налази у Апатину у
улици Димитрија Туцовића 129.
Члан 6.
Такси стајалишта за возила којима се
обавља такси превоз путника се налазе:
- у Апатину у улицама: Димитрија Туцовића
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(испред Дома културе), Стевана Сремца
(поред аутобуске станице), Српских владара
(део улице испред кућног броја 47 – зграда
некадашњег ПИК-а) и Милоша Обилића
(испред продавнице мегамаркетa „IDEA“);
- у Пригревици у улици Вука Караџића
(поред раскрснице са улицом Нине
Мараковића) и улици Обилићева (код
железничке станице);
- у Сонти у улици Вука Караџића (испред
Месне заједнице, испред кућног броја 26 и код
железничке станице);
- у Купусини испред зграде Месне заједнице
у улици Апатински пут;
- у Свилојеву испред зграде Месне заједнице
у улици Железничка.
Члан 7.
Полигон намењен за почетну обуку
кандидата у практичном управљању моторним
возилом, као и за део испита из практичног
управљања моторним возилом се налази у
Апатину у Блоку 20 (део између улице Раде
Кончара и дела улице Матије Гупца).
На свим локалним, некатегорисаним
путевима и саобраћајницама у насељеним
местима може се вршити обука кандидата.
Члан 8.
Локације паркинг простора за теретна
возила се налазе:
- у Апатину Блок 84 (простор логистичког
центра – парцела друмског речног терминала);
- у Пригревици у улици Обилићева (од
улице Железничка до улице Нова);
- у Сонти у улици Марка Орешковића код
предузећа “Уљарице Бачка”;
- у Купусини у улици Сомборска (на
парцели индустријског парка).
Члан 9.
Паркинг простори за путничка возила се
налазе:
- у Апатину у улицама: Српских владара (од
улице Средња до улице Марка Орешковића),
Марка Орешковића, Д. Туцовића, Сомборска,
Трг ослобођења, Дунавска, Пиварска, Милоша
Обилића, Иве Лоле Рибара, Лађарска,
Сонћанска, Нова, Жарка Зрењанина, Петра
Драпшина, Бранка Радичевића, Душка
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Трифуновића, Блок 112, Наде Димић,
Пригревачка, Светог Саве, Станка Опсенице,
Петефи Шандора, Дунавска обала, Средња,
Савска, Железничка и Београдска;
- у Пригревици у улицама: Краља Петра
Првог, Обилићева, Васиља Гаћеше, Вука
Караџића, Нине Мараковића, Апатински пут и
Железничка;
у Свилојеву у улицама: Главна,
Железничка и Ослободилачка.
- у Сонти у улицама: Јована Јовановића
Змаја,
Вука
Караџића,
Гробљанска,
Југословенска,
Марка
Орешковића
и
Војвођанска;
- у Купусини у улицама: Апатински пут,
Сомборска и Ади Ендреа.
Члан 10.
Пешачке зоне на територији општине
Апатин су:
- у Апатину у улицама: Светог Саве (од
кућног броја 4 до колског пролаза између
зграде општине и суд-а), Српских владара (од
улице Милоша Обилића до улице Средња), део
улице у Блоку 112 (део између ПУ“Пчелица“
и улицe Душка Трифуновића и део између
улице Душка Трифуновића и улице Српских
владара), Бранка Радичевића (од улице
Српских владара до паркинг простора),
Поштанска (од улице Српских Владара до
паркинг простора), Светозара Милетића,
Дунавски кеј (од Шумске управе до подручја
предузећа „Напредак“) и Трг Николе Тесле;
- у Пригревици у улицама: Вука Караџића
(од улице Краља Петра Првог до улице Васиља
Гаћеше) и Краља Петра Првог (од улице Вука
Караџића до улице Драгана Ракића).
Члан 11.
Забрањен је саобраћај свим возилима у
пешачкој зони.
Члан 12.
Изузетно од одредбе члана 11. овог решења,
а који се односи на саобраћај у пешачкој зони,
дозвољава се улазак возилима за посебне
потребе, која се не смеју кретати брзином
већом од кретања пешака.
Возила за посебне потребе у смислу
претходног става су: возила хитне помоћи,
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ватрогасна возила, возила МУП – а, возила
Јавног комуналног предузећа « Наш дом »,
возила инспекцијских органа, возила ПТТ,
возила Електродистрибуције и путничка
возила чији су власници корисници станарског
права у пешачкој зони.
Изузетно од одредбе члана 11. овог решења,
у времену од 20,00 до 7,00 часова, дозвољава се
улазак доставних возила чија укупна тежина не
прелази 3,5 t која се не смеју кретати брзином
већом од кретања пешака.
Члан 13.
Забрањен је саобраћај за сва возила:
- у Апатину у улици Душка Трифуновића
(од улице Милоша Обилића до паркинг
простора у улици Бранка Радичевића),
четвртком и недељом у времену од 7,00 до 12,00
часова;
- у Сонти у улици Југословенска (од улице
Јована Јовановића Змаја до улице Београдска),
суботом у времену од 7,00 до 11,00 часова.
Члан 14.
Забрањен је саобраћај, за сва теретна возила
чија укупна маса прелази 12 тона, на путевима
и улицама у насељеном месту Апатин.
Изузетно од става 1. овог члана дозвољава
се саобраћај возилима чија укупна маса
прелази 12 тона и то:
- у Апатину у улицама: Сомборска, Раде
Кончара(од улице Сомборска до улице
Светог Саве), Димитрија Туцовића (од улице
Сомборска до улице Нова), Пригревачка,
Нова, Лађарска, Кружни насип (од улице
Пиварске до улице Петра Драпшина),
Пиварска, Трг ослобођења (од улице Дунавска
до улице Димитрија Туцовића), Светог Саве
(од улице Димитрија Туцовића до улице
Раде Кончара), Дунавска, Иве Лоле Рибара
(од улице Дунавска до паркинга за теретна
возила), Дунавска обала, Омладински пут,
Миће Радаковића (од улице Сомборска до
Омладинског пута), Петра Драпшина (од
улице Кружни насип до улице Лађарска) и
улице у Блоку 71, 74, 81, 84, 85, 87.
Члан 15.
Забрањен је саобраћај за сва теретна возила
чије осовинско оптерећење прелази 5 тона
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на путу Бродоградилиште - Вагони, Вагони устава и Апатин - Рибарево.
Члан 16.
Изузетно од члана 14 и 15 овог Решења
дозвољава се саобраћај возилима за које је
издато одобрење од стране управљача пута - ЈП
“Дирекције за изградњу” Апатин.
Члан 17.
Забрањено је заустављање и паркирање
возила на коловозу:
- у Апатину у улицама: Сомборска, Трг
ослобођења, Димитрија Туцовића (од улице
Сомборска до улице Нова), Пригревачка,
Јуке Колака, Пиварска, Српских владара (од
улице Средња до улице Марка Орешковића),
Огњен Прице (од улице Српских владара до
улице Димитрија Туцовића), Петра Драпшина
(од улице Српских владара до улице Лађарска),
Стевана Сремца, Нова, Поштанска, Дунавска
обала, Дунавска, Железничка (од улице
Дунавска до улице Димитрија Туцовића), Иве
Лоле Рибара, Марка Орешковића, Кружни
насип, Милоша Обилића (од улице Српских
Владара до улице Николе Тесле), Светог
Саве, Лађарска, Владе Ћетковића (од улице
Сомборска до улице Јуке Колака) и Душка
Трифуновића;
- у Пригревици у улицама: Апатински пут,
Нине Мараковића (од улице Драгана Ракића
до улице Вука Караџића), Стапарски пут и
Обилићева;
- у Сонти у улицама: Апатински пут
(од места уласка у Сонту до улице Јована
Јовановића Змаја), Јована Јовановића
Змаја (од улице Апатински пут до улице
Југословенска), Југословенска (од улице
Јована Јовановића Змаја до изласка из Сонте
према Богојеву) и Вука Караџића (од улице
Војвођанска до улице Народне одбране);
- у Купусини у улицама: Апатински пут и
Сомборска;
- у Свилојеву у улици Главна.
Члан 18.
Забрањено је паркирање возила на
коловозу у свим насељеним местима у улицама
са једносмерним саобраћајем.
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Члан 19.
Путеви и улице са једносмерним
саобраћајем су:
- у Апатину улице: Партизанска (са смером
у делу од улице Петра Драпшина до улице
Пиварска), Његошева (са смером у делу од
улице Николе Тесле до улице Кружни насип),
Дринска (са смером у делу од улице Кружни
насип до улице Жарка Зрењанина), Шумска
(са смером у делу од улице Бошка Бухе до
улице Кружни насип), Сељачка (са смером у
делу од улице Кружни насип до улице Бошка
Бухе), Виноградарска (са смером у делу од
улице Кружни насип до улице Бошка Бухе),
Пољска (са смером у делу од улице Нова до
улице Кружни насип), Саве Ковачевића (са
смером у делу од улице Нова до улице Наде
Димић), Мирка Штулића (са смером у делу
од улице Наде Димић до улице Нова), Улица
29. Новембра (са смером у делу од улице Нова
до улице Ловачка), Матије Гупца (са смером у
делу од улице Приморска до улице Радничка и
са смером у делу од улице Приморска до улице
Светог Саве), Радничка (са смером у делу од
улице Матије Гупца до улице Владе Ћетковића),
Приморска (са смером у делу од улице Владе
Ћетковића до улице Матије Гупца), Огњен
Прице (са смером у делу од улице Приморска
до улице Владе Ћетковића), Миће Радаковића
(са смером у делу од улице Огњена Прице до
улице Јуке Колака), Јадранска (са смером
у делу од улице Владе Ћетковића до улице
Миће Радаковића), Источна (са смером у делу
од улице Миће Радаковића до улице Владе
Ћетковића), Светог Николе (са смером у делу
од улице Војводе Путника до улице Јуке Колака),
Војвођанска (са смером у делу од улице Светог
Саве до улице Доже Ђерђа), Гробљанска (са
смером у делу од улице Доже Ђерђа до улице
Војвођанска и у два паралелна дела улице
Гробљанска), Хајдук Вељка (са смером у делу
од пута који води ка пружном прелазу до улице
Змај Јовине), Змај Јовина (са смером у делу
од улице Хајдук Вељка до улице Плитвичка),
Плитвичка (са смером у делу од пута који води
ка пружном прелазу до улице Ервина Шинка
и са смером у делу од улице Језерска до улице
Ервина Шинка), Ервина Шинка (са смером у
делу од улице Плитвичка до улице Сомборска),
Језерска (са смером у делу од улице Сомборска
до места раздвајања улице према атарском
путу), Светозара Марковића (са смером у делу
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од улице Миће Радаковића до улице Језерска),
Рибарска (са смером у делу од улице Дунавска
до улице Београдска), Савска (са смером у делу
од улице Рибарска до улице Трг ослобођења);
- у Сонти улица Београдска (са смером у
делу од улице Југословенска до улице Марка
Орешковића), Цара Лазара (са смером у делу од
улице Марка Орешковића до улице Косовска),
Милоша Обилића (са смером у делу од улице
Марка Орешковића до улице Косовска),
Кумановска (са смером у делу од улице Вука
Караџића до улице Карађорђева) и Пионирска
(са смером у делу од улице Апатински пут до
улице Народне одбране);
- у Пригревици улица Васиља Гаћеше (са
смером у делу од улице Апатинска улица до
улице Апатински пут) и Мала (са смером у делу
од улице Апатински пут до улице Гребенарска);
- у Купусини улица Иве Лола Рибара (са
смером у делу од улице Кошут Лајоша до улице
Апатински пут).
Члан 20.
Путеви и улице са првенством пролаза су:
- у Апатину улице: Сомборска, Димитрија
Туцовића (од улице Железничка до улице
Сомборска и од улице Сомборска до улице
Нова), Пригревачка, Нова, Пиварска,
Дунавска, Дунавска обала, Светог Саве,
Марка Орешковића, Петра Драпшина (од
улице Српских владара до улице Лађарска),
Лађарска, Кружни насип (од пута за депонију
до улице Средња и од улице Средња до улице
Пиварска), Средња, Српских Владара (од
улице Средња до улице Марка Орешковића),
Владе Ћетковића (од улице Сомборска до
улице Светог Саве и од улице Светог Саве до
улице Јуке Колака), Раде Кончара (од улице
Сомборска до улице Светог Саве и од улице
Светог Саве до улице Приморска), Миће
Радаковића (од Омладинског пута до улице
Сомборска, од улице Сомборске до улице
Светог Саве и од улице Светог Саве до улице
Јуке Колака), Станка Опсенице (од улице
Петефи Шандора до улице Светог Саве и од
улице Светог Саве до улице Јуке Колака), Јуке
Колака, Сонћанска (од улице Партизанска до
улице Нова и од улице Нова до улице Ловачка),
Саве Ковачевића (од дела улице Наде Димић
који се спаја са Сонћанском до улице Ловачка),
Мирка Штулића (од дела улице Наде Димић
који се спаја са Сонћанском до улице Серво
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Михаљ), Серво Михаљ (од улице Саве
Ковачевић до улице Николе Тесле), Томице
Поповића (од улице Саве Ковачевића до улице
Николе Тесле), Ловачка (од улице Сонћанска
до улице Пригревачка), Николе Тесле (од
улице Милоша Обилића до улице Средња,
од улице Марка Орешковића до улице Нова
и од улице Нова до улице Ловачка), Петефи
Шандора (од улице Миће Радаковића до улице
Димитрија Туцовића и од улице Димитрија
Туцовића до улице Српских владара), Милоша
Обилића, Ђуре Ђаковића, Ђуре Салаја, Васе
Пелагића, Доже Ђерђа (од улице Станка
Опсенице до улице Миће Радаковића и од
улице Раде Кончара до улице Гробљанска),
Светозара Марковића (од улице Миће
Радаковића до улице Језерска), Рибарска (од
улице Димитрија Туцовића до улице Миће
Радаковића), улица у Блоку 112 (део који спаја
улицу Душка Трифуновића и улицу Николе
Тесле), Душка Трифуновића, Стојана Матића,
Др Младена Стојановића (од улице Николе
Тесле до улице Карађорђева), Карађорђева,
Кате Пејиновића, Немањић Стевана (од
улице Кате Пејиновића до улице Николе
Тесле), Језерска (од улице Златка Шнајдера до
улице Сомборска), Војвођанска, Наде Димић
(од улице Николе Тесле до улице Сонћанска),
Војводе Синђелића (бивша Првомајска), Трг
Ослобођења (од улице Дунавска до улице
Димитрија Туцовића), Жарка Зрењанина
(од улице Лађарска до улице Кружни насип),
Војводе Путника, Светог Николе, Стевана
Сремца (од улице Станка Опсенице до улице
Светог Николе), Пољска (од улице Нова до
улице Кружни насип), Иве Лоле Рибара (од
улице Дунавска до храма) и Језерска (од
улице Златка Шнајдера до улице Сомборска
и од улице Раде Кончара до места спајања са
атарским путем);
- у Сонти улице: Апатински пут (од места
уласка у Сонту из правца Апатина до улице
Јована Јовановића Змаја), Јована Јовановића
Змаја (од улице Апатински пут до улице
Југословенска), Југословенска (од улице Јована
Јовановића Змаја до места изласка из Сонте
према Богојеву и од улице Гробљанска до улице
Николе Тесле), Марка Орешковића, Вука
Караџића (од улице Штросмајерова до улице
Јована Јовановића Змаја и од улице Јована
Јовановића Змаја до железничке станице),
Штросмaјерова (од улице Марка Орешковића
до улице Југословенска и од улице Вука
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Караџића до улице Кајмакчаланска), Народне
Одбране (од улице Пионирска до улице Вука
Караџића) и Војвођанска (од улице Вука
Караџића до улице Апатински пут);
- у Свилојеву улица Главна;
- у Купусини улице: Апатински пут,
Сомборска и улица Кошут Лајоша (од улице
Сомборска до улице Калварна);
- у Пригревици улице: Апатински пут,
Стапарски пут, Стојана Матића (од улице
Апатински пут до улице Железничка), Драгана
Ракића (од улице Краља Петра I до улице Нине
Мараковића и од улице Нине Мараковић до
улице Стапарски пут), Вука Караџића (од
улице Нине Мараковића до улице Стапарска),
Стапарска (од улице Вука Караџића до
улице Стапарски пут), Железничка (од
улице Карађорђева до улице Обилићева),
Милоша Чавића (од улице Железничка до
улице Стапарски пут), Обилићева (од улице
Железничка до улице Стапарски пут), Васиља
Гаћеше (од улице Драгана Ракића до улице
Железничка) и Карађорђева.
Члан 21.
Раскрснице са пружањем пута са
првенством пролаза који је одређен правцем
улица:
- у Апатину: Сомборска и Трг Ослобођења,
Димитрија Туцовића и Железничка према
улици Дунавска, Димитрија Туцовића и
Пригревачка, Лађарска и Кружни Насип
према улици Пиварска, Средња и Српских
Владара према улици Петра Драпшина,
Сонћанска и Партизанска према улици Петра
Драпшина, Ловачка и Сонћанска према улици
Серво Михаљ, Рибарска (од улице Димитрија
Туцовића до улице Миће Радаковића),
Пиварска и Трг Ослобођења према улици
Савска, Раде Кончара и Приморска према
улици Матије Гупца, Дунавска обала и пут
Бродоградилиште – Вагони и Петефи Шандора
са Милоша Обилића;
- у Сонти: из правца Апатина Апатински
пут и Јована Јовановића Змаја,
Јована
Јовановића Змаја и Југословенска према
Богојеву, Штросмајерова и Вука Караџића
према Војвођанској;
- у Пригревици: из правца Апатина
Апатински пут и Стапарски пут, Kраља Петра I
и Драгана Ракића према улици Васиља Гаћеше,
Драгана Ракића из правца Васиља Гаћеше и
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Нине Мараковић према улици Вука Караџића,
Нине Мараковића из правца Драгана Ракића и
Вука Караџића према улици Мирка Штулића,
Вука Караџића из правца Стојана Матића
и Краља Петра I према Железничкој, Вука
Караџића из правца Нине Мараковића и
Стапарска, Железничка и Обилићева према
Стапарском путу;
- у Купусини: Апатински пут и Сомборска.
Члан 22.
На делу Омладинског пута у зони кривине
возила се не смеју кретати брзином већом од
50 km/h.
Члан 23.
Путеви и улице у којима се возила не смеју
кретати брзином већом од 40 km/h су:
- у Апатину у улици Нова (од улице
Карађорђева до кућног броја 65 - на делу улице
у зони кривине);
- у Пригревици на делу пута Л1 од
Пригревице према Стапару (на мосту код
канала ДТД);
- у Сонти у улици Апатински пут (деоница
која се односи на кривину на месту спајања са
улицом Јована Јовановића Змаја).
Члан 24.
Путеви и улице у којима се возила не смеју
кретати брзином већом од 20 km/h су:
- на делу пута где су постављени успоривачи
брзине (избочине на коловозу);
- у Пригревици у делу улица Апатински
пут и Стапарски пут (у зони кривине између
улице Мала и улице Гребенарска);
- у Сонти у делу улица Југословенска и
Јована Јовановића Змаја (у зони кривине на
раскрсници те две улице).
Члан 25.
Путеви и улице у којима су постављени
успоривачи брзине (избочине на коловозу).
- у Апатину: Петра Драпшина (од
кућног броја 69 до кућног броја 76 – поред
ПУ „Пчелица“), на некатегорисаном путу
Бродоградилиште -Вагони (део пута поред
градске плаже), део улице у Блоку 112 који
спаја улицу Душка Трифуновића и улицу
Николе Тесле (поред зграде С-4) и Душка
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Трифуновића ( део између две пешачке зоне) .
Члан 26.
У Апатину у улици Гробљанска и Матије
Гупца возила се не смеју кретати брзином
већом од 10 km/h.
Члан 27.
Локација „Зона школе“ се налази:
- у Апатину у улицама: Димитрија
Туцовића (од улице Светог Саве до улице
Светозара Милетића), Светог Саве (од кућног
броја 23 до улице Димитрија Туцовића), и
Пригревачка (од кућног броја 23 до кућног
броја 72);
- у Свилојеву у улици Главна (од улице
Железничка до улице Ослободилачка);
- у Купусини у улици Сомборска (у делу од
цркве до канала);
- у Сонти у улици Вука Караџића (од улице
Јована Јовановића Змаја до улице Војвођанска).
Члан 28.
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важи Решење о режиму саобраћаја
у улици Српских владара у Апатину (пешачка
зона) („Службени лист општине Апатин“, број
5/2007, 6/2007 и 1/2008), Решење о режиму
саобраћаја на територији општине Апатин
(„Службени лист општине Апатин“, број
5/2007 и 9/2009), Решење о режиму саобраћаја
у улици Светог Саве у Апатину (пешачка
зона) („Службени лист општине Апатин“,
број 9/2009) и Решење о режиму саобраћаја у
Апатину, део улице у блоку 112 између улице Д.
Трифуновића и ПУ „Пчелица“ (пешачка зона)
(„Службени лист општине Апатин“, број 3/2010).
Члан 29.
Ово решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Апатин „.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 344-46/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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11/2008), у вези члана 69, 135. и 145. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09, 81/09 - испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14), а по захтеву Телеком Србија,
Предузећа за телекомуникације а.д. Регија
Нови Сад, Извршна јединица Сомбор, Општинско веће општине Апатин на17. седници
одржаној дана 12. октобра 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

130.

I

На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин («Службени лист општине Апатин»
бр. 10/2008- пречишћен текст и 4/2014) Општинско веће општине Апатин на 17. седници одржаној дана 12. октобра 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Спортског савеза општине Апатин
о усвајању ранг листа спортскох организација
бр. КО-7/15 од 07. октобра 2015. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 66-7/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН

ДАЈЕ СЕ сагласност Телекому Србија,
Предузећу за телекомуникације а.д. Регија
Нови Сад, Извршна јединица Сомбор, за
полагање-изградњу оптичног кабла на траси
од ''Ромског насеља'' до фабрике ''Flash'' у Апатину, а преко земљишта парц. бр. 10199 (улица
Кружни насип), парц. 7803/1, 7805/17 и 7805/18
све к.о. Апатин које су у јавној својини општине Апатин.
Ова сагласност се даје под условом да се
пре извођења радова закључи уговор са ЈП
''Дирекцијом за изградњу'' Апатин у вези надзора над радовима на јавној површини и враћању
земљишта у првобитно стање уз накнаду евентуално причињене штете, те у складу са Законом о планирању и изградњи прибаве услови,
сагласности и дозволе надлежних органа.
II
Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

131.
На основу члaна 35. тачка 8. Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014),
члана 9. тачка 8. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 352-40/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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132.
На основу члaна члaна 73. став 2 Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 10/2008-пречишћен текст и
4/2014) , члана 9. тачка 10. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број 11/2008), а по захтеву Бубало Жељка
из Апатина, Општинско веће општине Апатин
на 17 -ој седници одржаној дана 12. октобра
2015. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност- одобрава се инвеститору Бубало Жељку из Апатина да изгради
стамбено-пословну зграду спратности П+3
на парцели бр. 2932 к.о.Апатин на углу улица
Средња и Душка Труфуновића , у две фазе, а у
складу са ситуационим приказом урађеним од
стране „Урбан планинг“ бр. 07/15 из јуна 2015
године. у улици С. Владара бр. 36.
Даје се сагласност Бубало Жељку да се према претходно наведеном ситуационом приказу пешачки и колски улази у зграду може формирати из правца ул. Д. Трифуновић, Средња и
земљишта парцеле бр. 2920/1 к.о.Апатин која је
у јавној својини општине Апатин.
II
Одобрава се уређење-исправка међа између
парцела бр. 2920/1 и 2946/1 к.о.Апатин које су у
јавној својини општине и парцеле бр. 2932 к.о.
Апатин у власништву Бубало Жељка на начи
да се део земљишта парцеле бр. 2932 власника Бубало Жељка која се налази иза школске
радионице припоји општинској парцели бр.
2946/1 к.о.Апатин, а да се „за узврат“ парцели
бр. 2932 Бубала Жељка додели иста величина
површине земљишта дела општинске парцеле
2920/1 к.о.Апатин.

23. OKTOBAR 2015. GODINE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 35-30/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

133.
На основу члaна 73. став 2 Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'',
број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014) , члана 9. тачка 10. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број
11/2008), а по захтеву стрељачког клуба „Раде
Кончар“ из Апатина, Општинско веће општине Апатин на 17-ој седници одржаној дана 12.
октобра 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се предлог стрељачког клуба „Раде Кончар“ из Апатина да се у урбанистичком блоку бр. 44 у Апатину започне
изградња спортског објекта-стрељане оквирних димензија основе од 18х45м.
II
Задужује се ЈП „Дирекција за иградњу“ из
Апатина да у складу са предлогом стрељачког
клуба „Раде Кончар“ из Апатина и правилима
струке изврши препарцелацију земљишта парцеле 1746/46 к.о.Апатин у урбанистичком блоку 46, а која је у јавној својини општине, ради
формирања парцеле за предметну градњу.

III

III

Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 46-16/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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135.
На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 11/2008 ) Општинско веће општине Апатин, на 17. седници одржаној дана 12. октобра
2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

134.
На основу члaна 73. став 2 Статута општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'',
број 10/2008-пречишћен текст и 4/2014) , члана 9. тачка 10. Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'', број
11/2008), а по ОШ „Жарко Зрењанин “ из Апатина, Општинско веће општине Апатин на 17ој седници одржаној дана 12. октобра 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се иницијатива ОШ „Жарко
Зрењанин “ из Апатина у погледу издавања
дела земљишта парцеле бр. 2103 к.о.Апатин
(део школског дворишту у близини спортске хале) у закуп на одређено време, а ради
постављања киоска за продају пецива, брзе
хране, безалкохолних пића и сл.
II

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина
Апатин сноси трошкове реализације музичког
програма под називом „Новогодишњи концерт“ , који ће припремити ученици музичке секције Основне школе „Жарко Зрењанин“
Апатин, у износу од 24.000,00 динара.
Средства из става 1. овог закључка
одобравају се Општинском културном центру Апатин, на терет средстава планираних Одлуком о буџету општине Апатин
за 2015. годину, Програм 13: Развој културе, ПА: Функционисање локалних установа културе, функција 820 – услуге културе,
позиција 236, економска класификација 424 –
специјализиване услуге.
II
За реализацију овог Закључка задужује се
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.

Овaj закључак објавити у ''Службеном листу општине Апатин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 46-15/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-195/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.
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136.
На основу члана 73. став 2. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014) и члана 9. став 1. тачка 10. Одлуке о Председнику
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин („Службени лист општине Апатин“
број 11/2008 ) Општинско веће општине Апатин, на 17. седници одржаној дана 12. октобра
2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да општина
Апатин сноси трошкове – ванредна средства
за реализацију програмских активности Савеза удружења бораца НОР – а, у висини од
200.000,00 динара.
Средства из става 1. овог закључка
одобравају се на терет средстава планираних
Одлуком о буџету општине Апатин за 2015.
годину, Програм 11: Социјална и дечија заштита, ПА: Подршка социо-хуманитарним
организацијама, функција 133 – остале опште
услуге, позиција 208, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама
(општинске организације и удружења).
II
За реализацију овог Закључка задужује се
Одељење за привреду и финансије Општинске
управе општине Апатин.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-196/2015-III
Дана, 12. октобра 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Живорад Смиљанић, с.р.

23. OKTOBAR 2015. GODINE

ним органима и јавним службама ( «Службени гласник Републике Србије» бр. 34/2001,
62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закон, 116/2008 – др. закон, 92/2011 – др. закон,
10/20133, 55/2013 и 99/2014), члана 2 став 1.
алинеја 9. и члана 5. став 1. тачка 3. алинеја
1.и став 2. алинеја 1.Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених лица у државним органима ( «Службени гласник Републике Србије»бр.44/2008-пречишћени текст и
бр.2/2012), члана 30. став 2. тачка 6. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 10/2008 – пречишћен текст и 4/2014)
и члана 39. став 3 Пословника Скупштине општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 12/2008 - пречишћен текст и 12/2012),
Кадровско- административна комисија, на 26.
седници, дана 14. априла 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
РЕШЕЊА О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ
ОПШТИНЕ И ОПШТИНЕ АПАТИН
Члан 1.
У Решењу о платама изабраних и
постављених лица у Скупштини општине и општини Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2004) (У даљем тексту: Решење):, у
тачки IV ставу 1. алинеја 4 мења се и гласи:
„

23,85 увећан за 30% по
постављења, за секретара СО“

основу

Алинеје 5. и 6. се бришу.
Члан 2.
У Решењу у тачки V проценат : „40%“
замењује се процентом: „50%“
Члан 3.

137.
На основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 9. став 2. тачка 4. Закона о платама у држав-

У Решењу у тачки VI после речи: „радном
односу“ додају се речи: „код послодавца“

23. OKTOBAR 2015. GODINE
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Члан 4.
Решење о изменама и допунама Решења
о платама изабраних и постављених лица у
Скупштини општине и општини Апатин ступа на снагу даном доношења, а има се објавити
у „Службеном листу општине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Кадровско-административна комисија
Број: 120-21/2015-I
Дана, 14. априла 2015. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Жељко Декан, с.р.

138.
Комисија за спровођење референдума на
основу чл. 15. став 3. Закона о референдуму
и народној иницијативи («Службени гласник
Р.Србије бр. 48/94 и 11/98») на седници
одржаној 23. октобра 2015 године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА
ЗА ГЛАСАЊЕ НА РАСПИСАНОМ
РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АПАТИН ПО
СТОПИ ОД 3 % ЗА ПЕРИОД ОД
01. ЈАНУАРА 2016.ГОДИНЕ ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, ЗАКАЗАНИМ
ЗА 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 И
22. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ
У Решењу о одређивању гласачких места за гласање на расписаном референдуму о
увођењу самодоприноса за подрућје насељеног
места Апатин по стопи од 3 % за период од
01.јануара 2016.године до 31. децембра 2020.
године, заказаним за 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. новембар 2015. године («Службени лист општине Апатин» број
9/2015) под редним бројем 2 уместо речи «гласачко место број 2 - Дом старих и пензионара
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Апатин, ул. Београдска 1», треба да стоје речи
«гласачко место број 2 Стамбена зграда, ул.
Београдска 18 «
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА
Број : 014-9/2015- I
Дана, 23.октобра 2015.
AПАТИН
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
дипл. правник Писар Ковиљко
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SADR@AJ
Red.
br.

NAZIV

STRANA

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ АПАТИН
119. Одлукa о додели награде општине
Апатин „24. ОКТОБАР“ за 2015. 179
годину
120. Одлукa о усвајању Стратегије
одрживог
развоја
општине
Апатин за период 2015 – 2020 180
године
121. Одлукa о начелима комасације у 181
катастарској општини Купусина
122. Одлукa о допуни Одлуке о јавном
превозу путника у друмском
саобраћају на територији општине 184
Апатин
123. Решењe о отуђењу грађевинског
земљишта у к.о. Апатин и к.о. 184
Свилојево
124. Решењe о измени Решења о
именовању чланова Управног и
Надзорног одбора Општинског
185
Културног Центра Апатин
125. Закључак о давању сагласности на
Извештај о реализацији годишњег
плана рада Предшколске установе
за децу - Дечији вртић „Пчелица“
за радну 2014/15 годину, као и на
Годишњи плана рада за школску 185
2015/2016,
126. Закључак о давању сагласности
на Правилник о систематизацији
радних места у Општинском 186
културном центру Апатин,
127. Закључак о давању сагласности
„Планета“ доо Апатин
на
употребу имена Апатин у називу
186
„Naxi Radio Apatin“

Red.
br.

NAZIV

STRANA

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АПАТИН
128. Решење о измени Решења о
условима за утврђивање права
на регрес трошкова ужине
ученицима основних школа са
подручја општине Апатин,

187

129. Решење о режиму саобраћаја на
територији општине Апатин,

187

130. Закључак о давању сагласности
на Одлуку Управног одбора
Спортског
савеза
општине
Апатин о усвајању ранг листа
спортских организација

195

131. Закључак о давању сагласности
Телекому Србија за полагање изградњу оптичког кабла на траси
од „Ромског насеља“ до фабрике
„Flash“ у Апатину

195

132. Закључак о давању сагласности
инвеститору Бубало Жељку из
Апатина да изгради стамбено
- пословну зграду на углу улица
Средња и Душка Трифуновића у
Апатину

196

133. Закључак о давању сагласности
за изградњу спортског објекта стрељане у урбанистичком Блоку
44 у Апатину,

196

134. Закључак у вези постављања
киоска у дворишту Основне
школе „Жарко Зрењанин“ у
Апатину

197

135. Закључак
за
финансирање
музичког
програма
„Новогодишњи концерт“ који
ће се одржати у спортској
хали Основне школе „Жарко
Зрењанин“ у Апатину

197

136. Закључак
за
финансирање
програмских
активности
СУБНОР – а Апатин

198

STRANA 202

Red.
br.
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STRANA

КАДРОВСКО –
АДМИНИСТРАТИВНА
КОМИСИЈА
137.

Решење о изменама и допунама
Решења о платама изабраних и
постављених лица у Скупштини
општини и општини Апатин

198

КОМИСИЈА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
138. Решење о измени решења о
одређивању
гласачких места
за гласање на расписаном
референдуму
о
увођењу
самодоприноса
за
подручје
насељеног места Апатин по стопи
од 3 % за период од 01. јануара
2016.године до 31. децембра 2020.
године, заказаним за 8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21и22.
новембар 2015. године

199

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`: 50
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".
"

