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GODINA LVII Apatin, 21. maj  2021. godine BROJ 6

98.
На основу члана 61. став 8. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 

104/2016 и 9/2020-др.закон) члана 69. став 1. тачка 26. Статута општине Aпатин („Сл. лист општине 
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020 - исправка), Општинско веће општине Апатин је, на 19. седници 
одржаној дана 21. маја 2021. године донело: 

ПРАВИЛНИК O ФИНАСИСКОЈ ПОДРШЦИ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АПАТИН

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова, које општина може 
суфинансирати у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и 
критеријуми за учешће у јавним позивима за суфинансирање ових активности.

Члан 2.

У циљу остваривања јавног интереса општине Апатин, Одлуком о буџету за сваку календарску 
годину, могу се  определити  средства за бесповратно суфинансирање активности унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Финасиска подршка спроводиће се у складу са уловима даваоца средстава уколико су услови 
другачији од услова правилника.

Члан 3.

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету општине Апатин и посебном 
одлуком за сваку календарску годину, могу се суфинансирати активности које обухватају следеће 
мере:

- Унапређење термичког омотача (замена спољних прозора и врата и других транспарентних 
елемената термичког омотача; постављање термичке изолације зидова, крова, таваница изнад 
отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном 
простору)

- Унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом (замена постојећег котла ефикаснијим котлом; уградња топлотних пумпи; 
уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи; опремање извора топлоте – радијатора 
са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром; опремање система грејања са 
уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту; замена постојећих и уградња 
нових ефикасних уређаја за климатизацију; замена постојећих или уградња нових система за 
вентилацију са рекуперацијом топлоте)

- уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде. За 
меру енергетске ефикасности замена постојећег котла ефикаснијим котлом, искључиво се прихвата 
уградња новог извора топлоте који као гориво користи: 1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, 
пиролизу дрвета); 2) природан гас; 3) течни нафтни гас
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Члан 4.

Пројекат суфинансирања спроводи се на 
основу јавног позива.

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси 
председник општине. 

Одлука из става 2. овог члана садржи услове 
јавног позива:

1. Документација која се подноси уз 
пријаву

2. Рок за подношење пријаве
3. Право учешћа ан јавном позиву
4. Време отварања пристиглих пријава
5. Начин и рокови плаћања
6. Укупна процењена вредност пројекта
7. Удео који се финансира из средстава 

буџета општине, а у складу са чланом 2. овог 
Програма.

8. Критеријуме за рангирање
9. Рок за објављивање ранг листе
10. Рок за објављивање коначне Одлуке о 

пројектима који ће бити суфинансирани,
11. Мере које ће се суфинасирати,
12. Максимални удео општиних средстава 

по пројекту је 50 %

Уз пријаву из става 3. под тачком 1. 
овог члана, обавезно се подноси следећа 
документација:

- Препис листа непокретности или други 
доказ о легалности објекта и о власништву на 
објекту

- Друга документација од значаја за 
спровођење јавног позива

Члан 5.

Пријава се може поднети само за објекте 
који се налазе на територији општине Апатин.

Пријаве могу поднети власници, односно 
власници уз оверену изјаву о сагласности свих 
власника преосталих делова непокретности.

Јавни позив се објављује на званичној 
интернет страници општине Апатин, огласној 
табли Општинске управе општине Апатин и у 
локалним медијима.

Члан 6. 

Поступак Јавног позива спроводи 
Комисија за избор пројеката за бесповратно 
суфинансирање активности унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, 
породичних кућа и станова (у даљем тексту: 

Комисија).
Председник општине  именује Комисију за 

спровођење јавног позива у следећем саставу, 
где се за сваког члана именује и заменик:

1. Најмање један члан из области правних 
наука

2. Најмање један члан из области 
економије

3. Најмање један члан из области 
техничких наука.

Задатак Комисије је да: 
- Донесе Пословник о раду Комисује
- Припреми текст јавног позива ради 

објављивања у складу са чланом 4. овог 
Програма

- Прегледа сваку приспелу пријаву и 
утврди да ли је благовремена и уредна

- Сачини писани извештај о стручној 
оцени пристиглих пријава

- Изврши рангирање приспелих пријава 
и сачини ранг листу до висине опредељених 
средстава

- Ранг листу достави достави надлежној 
служби Општинске управе ради објављивања 
на интернет страници Општинске управе.

- Утврди према достављеним рачунима 
о потрошњи енергије да ли се објекат користи 
континуирано.

- Утврћује услове у складу са 
правилником или условима даваоца средстава.

Члан 7.

Пријава се подноси у затвореној коверти, 
директно на писарници Општинске управе 
општине Апатин или препоручено поштом на 
адресу: Општинска управа општине Апатин, 
Српских Владара 29, са назнаком: „Пријава на 
Јавни позив“ , наводећи број и датум јавног 
позива. 

Образац пријаве може се преузети са сајта 
општине Апатин или на писарницу Општинске 
управе општине Апатин.

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) 
дана од дана објављивања Јавног позива на 
интернет страници општине Апатин.

Члан 8.

Комисија у року од 5 (пет) дана од дана 
истека рока за подношење пријава врши 
отварање поднетих пријава.
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Пријаве које су поднете након истека 
рока за подношење пријава, сматраће се 
неблаговременим и исте неће бити предмет 
разматрања Комисије. Пријаве уз које није 
достављена комплетна документација 
сматраће се неуредним пријавама и исте неће 
бити рангиране односно биће одбачене.

Најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана 
истека рока за подношење пријава, Комисија је 
дужна да сачини ранг листу пројеката и исту 
достави  надлежној организационој јединици 
Општинске управе Апатин ради објављивања 
на интернет страници општине Апатин.

Члан 9.

Председник општине доноси одлуку 
о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање активности унапређења 
енергетске ефикасности стамбених зграда, 
породичних кућа и станова. 

На решење из става 1. овог члана подносилац 
пријаве има право жалбе Општинском већу 
општине Апатин у року од 15 (петнаест) дана 
од дана пријема решења.

Члан 10.

На основу правоснажности решења 
председник општине закључује тројни уговор 
између подносиоца пријаве и извођача радова.

Уговором из става 1. овог члана уређују 
се међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна.

Уговор о суфинансирању радова нарочито 
садржи:

- Предмет уговора
- Рок у ком се пројекат реализује
- Укупну вредност пројекта
- Износ средстава који се суфинансира 

из буџета општине Апатин

Члан 11.

  Овај Правилник објавити у „Службеном 
листу Општине Апатин“. 

99.

На основу члана 3. и 6. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 16/2018), члана 6. Одлуке 
о давању у закуп пословних просторија 
(‘’Службени лист општине Апатин“, бр. 6/2017), 
члана 8. Одлуке о грађевинском земљишту 
(‘’Службени лист општине Апатин’’, бр. 
6/2017), члана 6. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним и другим површинама (‘’Службени 
лист општине Апатин’’, бр. 6/2017) и члана 
члана 69. став 1. тачка 5.Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка), Општинско 
веће општине Апатин на ванредној седници 
одржаној дана 14. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА 
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН 

I

РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за спровођење 
поступка прибављања, отуђења и давања у 
закуп непокретности у јавној својини општине 
Апатин, и то:

1. Десница  Биљана, председник
2. Дрча Веселин, члан

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-  9 /2021 - III 
Дана, 21. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.
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3. Петровић Татјана, члан 
и њихови заменици:
4. Бешир Бранислава, заменик 

председника
5. Жужић Марица, заменик члана
6. Маљковић-Поповић Ксенија, заменик 

члана

Због истека мандата.

II

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

100.

На основу члана 3. и 6. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 16/2018), члана 6. Одлуке 
о давању у закуп пословних просторија 
(‘’Службени лист општине Апатин“, бр. 6/2017), 
члана 8. Одлуке о грађевинском земљишту 
(‘’Службени лист општине Апатин’’, бр. 
6/2017), члана 6. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним и другим површинама (‘’Службени 
лист општине Апатин’’, бр. 6/2017) и члана 
члана 69. став 1. тачка 5.Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка), Општинско 
веће општине Апатин на ванредној седници 
одржаној дана 14. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за спровођење по-
ступка прибављања, отуђења и давања у за-
куп непокретности у јавној својини општи-
не Апатин, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права оп-
штине Апатин, у следећем саставу:

1. Станимировић Недељко,  председник
2. Дрча Веселин,  члан
3. Петровић Татјана, члан
и њихови заменици:
4. Бешир Бранислава, заменик 

председника
5. Жужић Марица,заменик члана
6. Маљковић-Поповић Ксенија, заменик 

члана

Комисија се именује на период од четири 
године, почев од 14. маја 2021. године.

II

Комисија има задатак да спроводи 
поступак прибављања, отуђења и давања у 
закуп непокретности у јавној својини односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права као и поступак 
у вези одобрења извођења радова који 
имају карактер инвестиционог одржавања 
закупљеног пословног простора и обавља све 
друге послове који су предвиђени у складу са 
одредбама Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као 
и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда, Одлуке о давању у закуп 
пословних просторија, Одлуке о грађевинском 
земљишту, Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним и другим површинама и другим 
прописима којима је регулисана област 
прибављања, отуђења и давања у закуп 
непокретности у јавној својини.

III

 Ово решење објавити у ‘’Службеном 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02- 40 /2021 - III 
Дана, 14. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.
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листу општине Апатин’’.

101.
            
Општинско веће општине Апатин, на 

основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 171. тачка 3. Закона 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 -аутентично 
тумачење), члана 69. став 1.тачка 6. Статута 
општине Апатин (“Службени лист општине 
Апатин“ број 1/2019 и 21/2020 - исправка) и 
члана 9. став 1. тачка 6. Одлуке о председнику 
општине Апатин и општинском већу општине 
Апатин (“Службени лист општине Апатин“ 
број 11/2008 и 3/2019), решавајући по жалби 
Дабић Дејана из Апатина, ул. Партизанска 
бр. 36 изјављеној на Решење Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Апатин бр. 501-198/2020-IV/05 од 
03.02.2021.године на 19.седници одржаној дана 
21. маја 2021. године,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ПОНИШТАВА СЕ Решење Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе 
општине Апатин бр. 501-198/2020-IV/05 
од 03.02.2021.године и предмет се враћа 
првостепеном органу на поновно одлучивање.

102.

На основу члана 69. став 4. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017,195/201/,31/2019,72/2019 и 
149/2020), члана 14. Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2021. годину („Службени лист 
општине Апатин“ број 23/2020 ) и 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 19 седници одржаној 
дана 21. маја 2021. године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Апатин за 2021. годину 
(„Службени лист општине Апатин“ број 
23/2021), Раздео 5: Општинска управа општине 
Апатин, Програм 15: Опште услуге локалне 
самоуправе, ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 
130 – опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 
499 – средства резерве, позиција 59 – текућа 
буџетска резерва, одобрава се коришћење 
средстава у износу од 2.000.000,00 динара 
-   обезбеђивање недостајућих средстава за 
суфинансирање Програма енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова 
који спроводе јединице локалне самоуправе, а 
по јавном позиву Министарства рударства и 
енергетике.

II

Средства из тачке I овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 5 – Општинска управа 
општине Апатин, Програм 17: Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије, ПА: 
Енергетски менаџмент, функција 436 – остала 
енергија, економска класификација 454 – 
Субвенције приватним предузећима, отвара се 
нова позиција 81/1.

III
 
О реализацији овог решења ће се старати 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02- 41 /2021 - III 
Дана, 14. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 501-34 /2021 - III 
Дана, 21. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.
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Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

103.

На основу члана 64. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 46. став 
1. тачка 5a. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018),  и члана 69. став 1. тачка 8.  
Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), 
Општинско веће општине Апатин, на  19. 
седници одржаној дана 21. маја 2021. године, 
донело је 

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ 
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 
АКТИВНОСТИ  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА ПЕРИОД  1. ЈАНУАР – 31. МАРТ 2021. 
ГОДИНЕ

I

Усваја се Информација о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности за период  1. јануар – 31. март 
2021. године (у даљем тексту: Информација) за 
следећа предузећа:

1. Јавно комунално предузеће ЈКП „Наш 
дом“ Апатин

2. Јавно предузеће за управљање 

путничким пристаништем и марином 
„Апатин“ Апатин

II

Информација је саставни део овог решења.

III

Ово  решење и Информацију доставити 
Министарству привреде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 453-48 /2021 - III 
Дана, 21. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-109 /2021 - III 
Дана, 21. мај 2021. године   
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радован Ђукић, с.р.
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S A D R @ A J

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН

Правилник за подршку и 
унапређење енергетске ефикасно-
сти стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији оп-
штине Апатин

Решење о разрешењу Комисије 
за спровођење поступка 
прибављања, отуђења и давања 
у закуп непокретности у јавној 
својини општине Апатин

Решење о именовању Комисије 
за спровођење поступка 
прибављања, отуђења и давања 
у закуп непокретности у јавној 
својини општине Апатин

Решење по жалби Дабић Дејана 
из Апатина, изјављеној на Решење 
Одељења за инспекцијске посло-
ве Општинске управе општине 
Апатин 

Решење о одобравању средстава 
из текуће буџетске резерве

Закључак о усвајању Информације 
о степену усклађености пла-
нираних и реализованих 
активностијавних предузећа за 
период 1. јануар – 31. март 2021. 
године

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

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