СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС

БРОЈ 6 ВРБАС 22. НОВЕМБАР 2002.

ГОДИНА XXXVIII

58.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /'' Службени лист
општине Врбас '' број 3 и 5/2002/, а у вези са чланом 25. Статута општине
Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 7/99/ Скупштина општине на
седници одржаној 22. новембра 2002. године донела је
Пословник о допуни Пословника Скупштине општине Врбас
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Врбас /''Службени лист општине
Врбас'' број 8./2001-пречишћени текст и 2/2002/ у члану 53. у ставу 2. иза речи
«захтева» додају се речи «са дневним редом који је предложен у захтеву за
сазивање седнице Скупштине општине. «
У истом члану иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:"Ако је
седница Скупштине општине сазвана у складу са чланом 53. ставом 2. овог
Пословника, на седници се разматрају само тачке дневног реда које су
достављене у захтеву за сазивање седнице Скупштине.
Досадашњи став 3. члана 53. постаје став 4."
Члан 2.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Врбас».

Скупштина општине Врбас
Број: 011-29/02-I/01
Дана: 22. новембра 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 107. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
59.
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије" бр. 46/95 и 66/2001), члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002 ), a у вези члана
65. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. новембра 2002.
године, донела је
ОДЛУКУ
о превозу путника у друмском саобраћају
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се одређује јавни превоз путника у градском,
приградском и ауто-такси превозу на подручју Општине Врбас.
II ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 2.
Јавни превоз путника у линијском градском и приградском превозу на
територији Општине Врбас обавља Јавно предузеће за превоз путника "Врбас"
из Врбаса.
Члан 3.
Превозник је дужан, након спроведеног поступка усаглашавања реда
вожње између превозника и корисника превоза да у року од 30 дана пре
отпочињања обављања линијског градског и приградског превоза пријави ред
вожње на оверу и регистрацију надлежном општинском органу управе.
Члан 4.
Општински орган управе је дужан да у року од седам дана од дана
пријаве овери и региструје ред вожње са роком важења од 1. јуна, односно 1.
децембра текуће године.
Превозник је дужан поштовати оверени ред вожње.
Члан 5.
Превозник може од надлежног општинског органа управе, у току важења
реда вожње тражити измену истог ако за то постоје разлози као што су:
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- отварање нових линија
- прекид саобраћаја због извођења радова на реконструкцији пута и сл.
Члан 6.
Укрцавање и искрцавање путника у приградском линијском превозу
превозник је дужан да врши на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима.
Члан 7.
Аутобуси који саобраћају на градским, приградским и међумесним
линијама могу се заустављати на стајалиштима само ако су иста унета у
регистровани ред вожње одређене линије.
Члан 8.
Локацију аутобуских стајалишта одређује надлежни општински орган
управе по прибављеном мишљењу: ОУП Врбас и Јавног предузећа "Дирекција
за изградњу" Врбас.
Члан 9.
Аутобуска стајалишта обележавају се прописним вертикалним ознакама.
Део стајалишта намењен за укрцавање и искрцавање путника мора бити
уређен и повезан са најближом пешачком стазом или тротоаром.
Члан 10.
Начин и услове превоза утврђује превозник својим актима и корисник
превоза је дужан да их се придржава.
Цене превоза се одређују у складу са посебним законским прописима из
области цена.
Члан 11.
Путник мора за време вожње имати возну карту односно исправу на
основу које има право превоза и на тражење овлашћеног радника превозника
показати је ради контроле.
Путник који се у возилу затекне без возне карте односно без исправе на
основу које има право превоза дужан је да овлашћеном раднику превозника
плати возну карту у доплатну карту одмах или да да податке о свом идентитету.
Члан 12.
Предузећа која се баве превозом путника за сопствене потребе дужна су
да користе за укрцавање и искрцавање путника постојећа аутобуска
стајалишта.
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Предузећа из горњег става овог члана учествују сразмерно у трошковима
одржавања аутобуских стајалишта.
Члан 13.
Одређивање намена аутобуских стајалишта за међумесни, приградски и
градски превоз одређује надлежни општински орган управе.
III АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 14.
Ауто такси превоз путника може обављати предузеће, друго правно лице
или предузетник (у даљем тексту: превозник) који испуњавају услове прописане
Законом и овом Одлуком.
Члан 15.
Поред услова прописаних Законом о личном раду и Законом о превозу у
друмском саобраћају, лице које жели да се бави ауто-такси превозом мора да
испуњава и следеће услове:
1. да има пет година искуства у управљању моторним возилом Б
категорије,
2. да има завршену средњу школу, односно трећи или четврти степен
стручне спреме или занимање КВ возача, што доказује дипломом или приказом
радне књижице,
3. да је власник путничког аутомобила за обављање ауто-такси превоза
(у даљем тексту: такси возило), односно да поседује ваљан правни акт којим се
утврђује право коришћења путничког аутомобила,
4. да поседује уверење о познавању општине Врбас и познавању прописа
који регулишу ауто такси превоз
5. да има доказ да се против њега не води поступак, односно да није
кажњаван за тешка кривична дела (убиство, силовање, пљачке и слично),
6. да није оснивач друге радње или предузећа и да није остварио право
на инвалидску или породичну пензију,
7. да има пребивалиште на територији општине Врбас.
Испит из тачке 4. став 1. овог члана полаже се по програму који доноси
Извршни одбор СО Врбас, који и образује испитну комисију и именује њене
чланове.
Члан 16.
Такси возило којим се врши превоз путника мора гласити на име такси
превозика што ће се унети у такси решење и исто мора бити заведено у
регистар радњи општине Врбас.
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Члан 17.
Такси возило, поред услова прописаних Законом мора да испуњава и
следеће услове:
1. Да је регистровано код надлежног органа у Врбасу, осим у случају
уговора о лизингу,
2. да има уграђен таксиметар, технички исправан, баждарен, пломбиран
и тако постављен у такси возилу, да је износ утврђен радом таксиметра видљив
путнику,
3. на видном месту у возилу мора бити назив (име и презиме) такси
возача и ценовник услуга,
4. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
5. да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком
употребе,
6. да је уредно обојено и да се одржава у чистом стању,
7. да је ценовник услуга тако постављен да је видљив путнику,
8. да на крову возила има такси таблу, која је с обе стране истог изгледа,
опремљена уређајем за осветљавање и са исписаним називом "TAXI".
Члан 18.
За обављање такси превоза путника, правно лице мора да испуњава
следеће услове:
1. да је регистровано за ову врсту превоза,
2. да има седиште на територији општине Врбас,
3. да има најмање три такси возила у власништву или право коришћења
возила којима ће обављати такси превоз и која испуњавају услове из члана 17.
ове Одлуке,
4. да по сваком такси возилу има најмање једог запосленог возача који
испуњавају услове прописане чланом 15. тачке 1, 2, 4, 6, 7 и 8.
Члан 19.
Превозник је дужан да приликом регистрације возила осигура путника и
пртљаг.
Члан 20.
Превозник је дужан да на основу уверења о упису радње, односно
предузећа у регистар радњи, односно регистар предузећа, прибави од органа
управе евиденциони број и такси легитимацију.
Образац такси легитимације прописује орган управе и води евиденцију о
издатим такси легитимацијама.
Члан 21.
Такси легитимације садрже следеће податке:
1. Име, презиме и лични број превозника,
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2. фотографију превозника,
3. адресу пребивалишта,
4. евиденциони број такси возила,
5. датум издавања такси легитимације,
6. датум овере такси легитимације,
7. заштитни број образца и редни број регистра и др.
У такси легитимацију предузећа уносе се назив и седиште предузећа и
подаци из тачке 7. до тачке 10. става 1. овог члана.
За запосленог возача код превозника орган управе издаје посебну
легитимацију - овлашћење које садржи податке из става 1. овог члана, тачке 1,
2, 3, 4,5,6 и 7.
Члан 22.
Такси легитимацију оверава орган управе једном годишње. Приликом
овере, легитимације орган управе проверава да ли такси возило испуњава
услове прописане Законом и члановима 15, 16, 17, 18 и 19 ове Одлуке.
Техничку исправност возила превозник доказује овереном саобраћајнотехничком документацијом.
Члан 23.
Уколико су испуњени услови из члана 22. ове Одлуке превознику се
оверава такси легитимација и издаје легитимациона ознака – налепница или
такси табла.
Превозник је дужан да налепницу постави у горњи десни угао предњег
ветробранског стакла са унутрашње стране.
Изглед и садржај налепнице прописује орган управе.
Члан 24.
Превозник је дужан да сваку промену података који се односе на услове
за обављање такси превоза или који се уносе у такси легитимацију, пријави
надлежном органу одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана настале
промене.
У случају привременог или трајног престанка обављања делатности
такси превоза, превозник је дужан да надлежном органу врати такси
легитимацију.
Члан 25.
Уколико превозник не овери такси легитимацију до дана истека рока за
оверу, сматраће се да су привремено престали услови за обављање такси
превоза, а орган управе је дужан да, у складу са Законом, покрене поступак за
привремени престанак обављања такси превоза.
Изузетно, рок за оверу такси легитимације може да се продужи најдуже
30 дана превознику који из оправданих разлога није био у могућности да до
истека рока за оверу испуни услове из чланова 17, 18 и 19 ове Одлуке.
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Одлагање овере такси легитимације одобрава надлежни орган на
писмени захтев превозника који се подноси пре истека рока за оверу такси
легитимације.
Члан 26.
Превозник не може да замени евиденциони број са другим превозником
без сагласности органа управе који цени оправданост разлога за замену.
Члан 27.
Ауто такси превоз се обавља са одређених такси стајалишта. Такси
стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне
површине, намењене за стајање такси возила у току рада превозника.
Члан 28.
Локацију за такси стајалишта одређује орган управе по захтеву Удружења
такси превозника, уз прибављено мишљење Јавног преудзећа "Дирекција за
изградњу" и за саобраћај.
Члан 29.
Стајалишта могу бити стална и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за
организовано обављање такси превоза.
Повремена стајалишта су одређене саобраћајне површине које се
користе за време одржавања значајних скупова пијаца, већих спортских и
културних манифестација.
Члан 30.
Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" у Врбасу стара се о
постављању и одржавању вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације на стајалиштима у зимским и летњим условима.
За опремање стајалишта другим комуналним објектима сагласност даје
Орган управе.
Члан 31.
Такси превозницима који имају дозволе за рад издате у другим
општинама забрањено је на територији општине Врбас да врше превоз путника
у локалном саобраћају, односно да започињу вожњу на територији општине
Врбас и исту завршавају на територији општине Врбас.
Члан 32.
Превозници су дужни примити на вожњу кориснике превоза у границама
расположивих места у аутомобилу.
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Превозник је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника,
изузев путника под утицајем алкохола и опојних дрога, или са изузетно
запрљаном одећом, као и лични пртљаг путника према величини простора за
пртљаг и носивости такси возила.
Под личним пртљагом подразумевају путне торбе и кофери чија укупна
тежина не прелази 50 кг.
Превозник није дужан да у такси возило прими лични пртљаг путника
којим би се загадило, испрљало или оштетило такси возило.
Члан 33.
Превозник је обавезан да се за време обављања такси превоза према
путницима опходи са пажњом.
Превозник је обавезан да за време превоза биде уредан (чист,
подшишан, обријан или са негованом брадом и брковима) и да му је одећа
прикладна и чиста, да не пуши у возилу за време вожње.
Члан 34.
Превозник је обавезан да непосредно пре започињања вожње са
путником, укључи таксиметар и да га искључи одмах после завршетка вожње.
Члан 35.
Превозник је дужан да путника превезе најкраћим путем до места
опредељења или путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја.
Члан 36.
Накнада за обављање такси превоза утврђује се на основу ценовника
услуга, а наплаћује се у износу који покаже таксиметар.
Члан 37.
Ценовнике за ауто такси превоз, у складу са посебним прописима из
области цена, утврђује Удружење ауто такси превозника.
Члан 38.
Ако путник има лични пртљаг тежи од 50 кг, ценовником може да се
предвиди посебна доплата.
Са посебном доплатом за пртљаг путник мора да буде упознат и
сагласан пре започињања превоза.
Ако више путника истовремено користе такси превоз до истог места
опредељења, а другачије се не договоре, накнаду за обављени такси превоз
сносе сви корисници подједнако.
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Члан 39.
У случају немогућности да заврши започети превоз, превозник има право
да наплатити половину износа који у моменту прекида покаже таксиметар, осим
у случају квара возила када му не припада накнада за превоз.
У случају квара возила превозник је дужан да путнику обезбеди наставак
започетог превоза са другим такси возилом.
IV НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше органи управе надлежни за
послове комунално-саобраћајне инспекције и овлашћена лица ОУП Врбас.
Орган управе надлежан за послове комуналне делатности забраниће
вршење јавног превоза превозницима, ако обављају превоз супротно
одредбама ове Одлуке.
Орган из претходног става, наложиће превозницима у градском,
приградском и ауто такси превозу да недостатке у погледу примене одредаба
ове Одлуке уклоне у примереном року који не може бити дужи од 30 дана.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се превозник:
Ако поступи супротно одредбама члана 3. ове Одлуке .
Ако поступи супротно одредбама члана 4. став 2. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 6. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 7. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 12. ове Одлуке.
Члан 42.
Новчаном казном од 2.500,00 динара казниће се за прекршај ауто-такси
превозник:
Ако поступи супротно одредбама члана 16. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 19. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 20. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 23. став 2. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 26. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 31. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 32. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 33. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 34. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 35. ове Одлуке.
Ако поступи супротно одредбама члана 36. ове Одлуке
Ако поступи супротно одредбама члана 38. ове Одлуке
Ако поступи супротно одредбама члана 39. ове Одлуке
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Превозник који обавља такси превоз, а не испуњава услове из члана 15.
или превоз обавља такси возилом које не испуњава услове из члана 17. ове
Одлуке, дужан је да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке
испуни прописане услове.

Члан 44.
Орган управе је дужан да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, пропише образац такси легитимације и легитимације возача, као и
облик и садржај налепнице.
Члан 45.
Извршни одбор СО Врбас ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке донети Програм и образовати Комисију за полагање испита из
познавања општине Врбас, и познавања прописа који регулишу ауто-такси
превоз.
Члан 46.
Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-21/02-I/01
Дана: 22. новембра 2002. године
ВРБАС

Председник Скупшитне општине,
Рафаил Русковски,с.р.
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60.
На основу члана 14. става 2. Закона о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије" бр. 46/95 и 66/2001) и члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени Лист општине Врбас" број 3 и 5/2002), а у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22. новембра 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
o одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Врбас
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се локације за аутобуска стајалишта која се користе за
линијски превоз путника на територији општине Врбас као и ближи саобраћајнотехнички и други услови за одржавање и експлоатацију Одлуком одређених аутобуских
стајалишта.
Члан 2.
Аутобуска стајалишта одређена овом Одлуком могу се користити за линијски
превоз путника у градском (превоз на територији града односно насељеног места),
приградском ( превоз између насељених места општине односно града ) и међумесном
превозу ( превоз између насељених места две или више општина) путника.
Члан 3.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно обележена
површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса и за укрцавање и
искрцавање путника и утовар и истовар пртљага.
Аутобуским стајалиштем у смислу ове Одлуке сматра се и аутобуска станица ако
не испуњава услове прописане Законом и подзаконским актом.
Општина одређује стајалишта која могу да се користе за линијски превоз
путника на локалним путевима, а на магистралном и регионалном путу аутобуска
стајалишта се одређују уз претходну сагласност Републичке дирекције.
Урбанистичко техничке услове за изградњу стајалишта прописује ЈП
''Дирекција за изградњу'' Врбас.
Члан 4.
Стајалиште мора да буде обележено прописаним саобраћајним знаком, да има
истакнут назив линије и извод из реда вожње.
Стајалиште мора да има надстрешницу, уздигнуту површину за путнике и корпу
за отпадке.
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Члан 5.
Извод из реда вoжње на аутобуском стајалишту дужан је да постави превозник.
За коришћење аутобуских стајалишта путницима и превозницима се не може
наплаћивати накнада.
Члан 6.
Стајалиште се гради одвојено за сваки смер саобраћаја а изван насеља и са
прописаним подужним нагибом.
Локација за изградњу стајалишта одређује се у зависности од дужине прегледности
у односу на уливну тачку стајалишта и од пројектне брзине.
Стајалиште се не може градити на унутрашњим странама кривина пута, на местима
где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су на путу
обележене саобраћајним знацима опасности.
Члан 7.
Стајалишта се морају одржавати тако да увек одговарају својој намени.
Под одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржавању у исправном стању
стајалишта и то: оправка и замена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова,
обнављање коловозног застора, уклањање отпадака на хигијенски начин, уклањање снега
и посипање одговарајућим материјалом ради спречавања поледице, о чему ће се старати
ЈП ''Дирекција за изградњу'' Врбас.
Члан 8.
На територији општине Врбас за линијски превоз путника у градском,
приградском и међумесном превозу одређују се следећа аутобуска стајалишта и то:
- У ВРБАСУ - улица
1.Светозара Марковића испред бр. 58
2.Светозара Марковића испред бр.128
3.Сивч Јовгена испред бр.183
4.Сивч Јовгена испред бр.147
5.Сибч Јовгена испред бр.107
6.Сивч Јовгена испред бр.49
7.Његошева испред бр.21
8.Његошева испред бр.32
9.Маршала Тита испред бр.2
10.Маршала Тита испред бр.15
11.Бачка испред бр.44
12.Куцурски пут код пруге
13.И.Л.Рибара број 9 само у летњем периоду
14.Народни Фронт испред бр.51 само у летњем
периоду
15.Народни Фронт бр.47-49
16. Саве Ковачевића бр.1

Врста
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски
Градски
Градски
Градски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски
Градски
Градски
Градски и међумесни
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17. Саве Ковачевића бр.68-70
18. Саве Ковачевића бр.154-158
21.код Нове Болнице (окретиште)
22.Виноградска улица бр.10
23.Виноградска улица бр. 25
24.Кулски пут испред бр.2
25.Кулски пут код ''Житара''
26.Кулски пут код ''Тривита''
27.Кулски пут преко пута пекаре
28.Кулски пут испред ''Карнекса''
29.Кулски пут окретиште код Шећеране
30. Кулски пут – наспрам улаза у насеље Колонија
шећеране (улаз 3, смер Кула – Врбас)
31.Његошева испред бр.46
32. Његошева испред бр.45
33.Ивана Милутиновића испред бр.72
34.Ивана Милутиновића испред бр.20
35.Србобрански пут (код гробља)
36.Србобрански пут (код ул. у гробље)
37.V Пролетерске бр.1 (испред Омладинске задруге )
38.Козарачка бр.1 (код железничке станице окретница)
39.Густава Крклеца бр.19а

Градски
Градски
Градски
Градски
Градски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и приградски
Градски и међуградски
Градски и међуградски
Градски и међуградски
Градски
Градски
Градски
Градски
Градски и међуградски
градски и међуградски
градски
градски

- У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
1.Маршала Тита испред бр.33
2.Маршала Тита испред бр.69
3.Маршала Тита испред бр.78
4.Маршала Тита испред бр.119
5.Маршала Тита испред бр. 122
6.Маршала Тита испред бр.156

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

- У ЗМАЈЕВУ
1.Иве Лоле Рибара између бр.2 и 4
2.Иве Лоле Рибара испред бр.1
3.Иве Лоле Рибара испред бр.18
4.Иве Лоле Рибара исперд бр. 9
5.Војвођанска испред бр.122
6.Војвођанска испред бр.105
7.Маршала Тита (испред игралишта)
8.Маршала Тита испред бр.6/а

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

- У РАВНОМ СЕЛУ
1.29.Новембра испред бр.7
2.29.Новембра испред бр.28
3.Маршала Тита испред бр.107
4.Маршала Тита испред бр.122
5.угао Првомајска и И.Л.Рибара (окретница)

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
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-У САВИНОМ СЕЛУ
1.Јанка Чмелника испред бр.31
2.Јанка Чмелника испред бр.16
3.Маршала Тита испред бр.34
4.Маршала Тита испред бр.27
5.Маршала Тиат испред бр.87
6.Маршала Тита испред бр.92
7.Славка Родића (испред парка)
8.Косанчић –окретница у центру

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски
приградски

-У КУЦУРИ
1.угао Партизанске улице и Новог шора
2.Партизанска испред бр.
3.Маршала Тита испред бр.57
4.Маршала Тита испред бр.60
5.Маршала Тита испред бр.9
6.Маршала Тита испред бр.12

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

Члан 9.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа-Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Врбас, а
инспекцијски надзор надлежне инспекције, саобраћајна и комунална инспекција.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном од 2.000.00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај
превозник уколико:
- на стајалишту нема истакнут назив линије и извод из реда вожње (супротно
члану 4. ставу 1. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај
превозник уколико:
- путницима или превозницима наплаћује накнаду за коришћење аутобуских
стајалишта (супротно члану 5. ставу 2. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће и одговорно лице у предузећу уколико:
- стајалиште не обезбеди одговарајућим саобраћајним знаком (супротно члану 4.
став 1. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће и одговорно лице у предузећу уколико:
- не одржава стајалишта тако да увек одговарајућу својој намени (супротно
члану 7. ове Одлуке);
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Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00 динара казниће се
одговорно лице у предузећу уколико - на стајалишту нема
настрешнице (супротно члану 4. ставу 2. ове Одлуке.
Новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 динара казниће се
предузеће и одговорно лице у предузећу уколико:
- на стајалишту не постоји корпа за отпатке (супротно члану 4.
Одлуке).

предузеће и
постављене
за прекршај
ставу 2. ове

Члан 11.
Постојећа аутобуска стајалишта поред магистралних, регионалних и локалних
путева морају испунити прописане услове из члана 3. ове Одлуке до 31.06.2003. године.
Аутобуска стајалишта која не испуне прописане услове у року из става 1. овога
члана не могу се користити после наведеног рока.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
аутобуских стајалишта на територији општине Врбас (Службени лист општине
Врбас, бр. 2/96).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-22/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски, с.р.

Број:6. Страна 121. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
61.
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 46/95, 66/2001), члана 100. Статута општине
Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002), a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22. новембра 2002. године, донела је
ОДЛУКУ

o одређивању такси стајалишта на територији општине Врбас
Члан 1.
Овом одлуком одређују се локације за такси стајалишта која се користе за
ауто такси превоз путника као и ближи саобраћајно технички услови за
одржавање и експлоатацију Одлуком одређених такси стајалишта.
Члан 2.
Такси стајалишта одређена овом Одлуком могу се користити за
ванлинијски превоз путника такси возилима која испуњавају услове прописане
Одлуком о превозу у друмском саобраћају.
Члан 3.
Такси стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно
обележена површина на коловозу намењена за такси возила и укрцавање
путника и утовар пртљага.
Члан 4.
Општина одређује стајалишта која су намењена за такси возила.
Урбанистичко-техничке услове за изградњу такси стајалишта прописује ЈП
''Дирекција за изградњу'' Врбас.
Члан 5.
Такси стајалиште мора да буде обележено прописаним саобраћајним
знаком и хоризонталним ознакама на коловозу.
Такси стајалиште може да има надстерешницу.
Такси стајалиште мора имати корпу за отпадке.
Члан 6.
Такси стајалиште се не може градити на унутрашњим странама кривина
пута, на местима где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у
зонама које су на путу обележене саобраћајним знацима опасности.
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Члан 7.
Такси стајалишта се морају одржавати тако да у сваком тренутку
одговарају својој намени.
Под одржавањем такси стајалишта сматрају се радови на одржавању у
исправном стању саобраћајних знакова и коловозног застора, уклањање снега и
посипање одговарајућим материјалом ради спречавања поледице и уклањање
отпадака на хигијенски начин.
Члан 8.
На територији општине Врбас за ванлинијски такси превоз путника
одређују се следећа такси стајалишта са потребним бројем места:
-

на аутобуској станици - 7 такси места
на железничкој станици – 4 такси места
на градском гробљу - 4 такси места
код болнице - 4 такси места
у центру града (бивше стајалиште ЈГП-а) - 4 такси места
члан 9.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа Оделење за урбаниизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине, а инспекцијски надзор надлежне - саобраћајна и комунална инспекција.
Члан 10.
Овако одређена такси стајалишта морају испунити овом Одлуком
прописане услове до 1. марта 2003. године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу Скупштине општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-23/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 123. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
62.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и
насеља ("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98), члана
100. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002), a
у вези члана 65. Статута општине Врбас (Службени лист општине Врбас" бр.
7/99) Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002.
године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Урбанистичког плана Бачког Доброг Поља
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Урбанистичког плана Бачког Доброг
Поља (Службени лист општине Врбас, број 8/87), са циљем да се утврде
регулациони, нивелациони, технички, урбанистички и други услови за изградњу
објеката и уређења простора обухваћеног планом.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке о доношењу Урбанистичког плана насеља Бачког
Доброг Поља
(Службени лист општине Врбас, број 8/87) уместо речи:
''Урбанистички план'', треба да стоје речи: ''Регулациони план''.
Члан 3.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана обухвата површину
унутар граница грађевинског реона Бачког Доброг Поља.
Члан 4.
Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште,
изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 6.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са
надлежним органима и организацијама општине и инвеститором, а по потреби и
надлежним републичким и савезним органима.
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Члан 7.
Средства за израду измена и допуна Регулационог плана обезбедиће ЈП
за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Врбас.
Члан 8.
На подручју за које се израђују измене и допуне Регулациог плана до
доношења плана могу се издавати привремени урбанистичко-технички услови
за извођење радова.
Члан 9.
Измене и допуне Регулационог плана из члана 1. ове Одлуке урадиће се
у складу са чланом 20. и 21. Закона о планирању и уређењу простора и
насеља.
Члан 10.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице
Бачког Доброг Поља у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване
институције бити обавештене најмање 15 дана пре оглашавања у средствима
информисања.
Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време
излагања плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања
примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција
за изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и
стручној расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу"
и Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи
податке о спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим
примедбама са ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-24/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 125. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
63.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002), a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Урбанистичког плана Змајева
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Урбанистичког плана Змајева (Службени лист
општине Врбас, број 3/88), са циљем да се утврде регулациони, нивелациони,
технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења простора
обухваћеног планом.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке о доношењу Урбанистичког плана насеља Змајево (Службени
лист општине Врбас, број 3/88) уместо речи: ''Урбанистички план'', треба да стоје речи:
''Регулациони план''.
Члан 3.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана обухвата површину унутар
граница грађевинског реона Змајева.
Члан 4.
Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 6.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним
органима и организацијама општине и инвеститором, а по потреби и надлежним
републичким и савезним органима.
Члан 7.
Средства за израду измена и допуна Регулационог плана обезбедиће ЈП за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Врбас.
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Члан 8.
На подручју за које се израђују измене и допуне Регулациог плана до доношења
плана могу се издавати привремени урбанистичко-технички услови за извођење радова.
Члан 9.
Измене и допуне Регулационог плана из члана 1. ове Одлуке урадиће се у
складу са чланом 20. и 21. Закона о планирању и уређењу простора и насеља.
Члан 10.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице Змајево
у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване институције бити обавештене
најмање 15 дана пре оглашавања у средствима информисања.
Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време излагања
плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за
изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и стручној
расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" и
Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи податке о
спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са
ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-25/02-I/01
Дана: 22.новембар 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 127. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
64.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98), члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002), a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас"бр. 7/99) Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Регулационог плана Равног Села
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Регулационог плана Равног Села (Службени
лист општине Врбас, број 3/91 и 3/96), са циљем да се утврде регулациони,
нивелациони, технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења
простора обухваћеног планом.
Члан 2.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана обухвата површину унутар
граница грађевинског реона Равног Села.
Члан 3
Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 5.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним
органима и организацијама општине и инвеститором, а по потреби и надлежним
републичким и савезним органима.
Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Регулационог плана обезбедиће ЈП за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Врбас.
Члан 7.
На подручју за које се израђују измене и допуне Регулациог плана до доношења
плана могу се издавати привремени урбанистичко-технички услови за извођење радова.

Број:6. Страна 128. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
Члан 8.
Измене и допуне Регулационог плана из члана 1. ове Одлуке урадиће се у
складу са чланом 20. и 21. Закона о планирању и уређењу простора и насеља.
Члан 9.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице Равно
Село у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване институције бити
обавештене најмање 15 дана пре оглашавања у средствима информисања.
Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време излагања
плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за
изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и стручној
расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" и
Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи податке о
спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са
ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 011-26/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
65.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98), члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002), a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22. новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Урбанистичког плана Савиног Села
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Урбанистичког плана Савиног Села
(Службени лист општине Врбас, број 3/91), са циљем да се утврде регулациони,
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нивелациони, технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења
простора обухваћеног планом.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке о доношењу Урбанистичког плана насеља Савиног Села
(Службени лист општине Врбас, број 3/91) уместо речи: ''Урбанистички план'', треба да
стоје речи: ''Регулациони план''.
Члан 3.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана обухвата површину унутар
граница грађевинског реона Савиног Села.
Члан 4.
Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 6.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним
органима и организацијама општине и инвеститором, а по потреби и надлежним
републичким и савезним органима.
Члан 7.
Средства за израду измена и допуна Регулационог плана обезбедиће ЈП за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Врбас.
Члан 8.
На подручју за које се израђују измене и допуне Регулациог плана до доношења
плана могу се издавати привремени урбанистичко-технички услови за извођење радова.
Члан 9.
Измене и допуне Регулационог плана из члана 1. ове Одлуке урадиће се у
складу са чланом 20. и 21. Закона о планирању и уређењу простора и насеља.
Члан 10.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице Савино
Село у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване институције бити
обавештене најмање 15 дана пре оглашавања у средствима информисања.
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Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време излагања
плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за
изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и стручној
расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" и
Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи податке о
спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са
ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 011-27/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
66.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002) a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Урбанистичког плана Куцуре
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Урбанистичког плана Куцуре (Службени лист
општине Врбас, број 3/91), са циљем да се утврде регулациони, нивелациони,
технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења простора
обухваћеног планом.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке о доношењу Урбанистичког плана насеља Куцура (Службени
лист општине Врбас, број 3/91) уместо речи: ''Урбанистички план'', треба да стоје речи:
''Регулациони план''.
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Члан 3.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана обухвата површину унутар
граница грађевинског реона Куцуре.
Члан 4.
Рок за израду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 6.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним
органима и организацијама општине и инвеститором, а по потреби и надлежним
републичким и савезним органима.
Члан 7.
Средства за израду измена и допуна Регулационог плана обезбедиће ЈП за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Врбас.
Члан 8.
На подручју за које се израђују измене и допуне Регулациог плана до доношења
плана могу се издавати привремени урбанистичко-технички услови за извођење радова.
Члан 9.
Измене и допуне Регулационог плана из члана 1. ове Одлуке урадиће се у
складу са чланом 20. и 21. Закона о планирању и уређењу простора и насеља.
Члан 10.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама Месне заједнице Куцура
у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване институције бити обавештене
најмање 15 дана пре оглашавања у средствима информисања.
Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време излагања
плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за
изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и стручној
расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" и
Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи податке о
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спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са
ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 011-28/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
67.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима /"Службени гласник
Републике Србије" број 16/97 и 42/98/ и члана 100. Статута општине Врбас /"Службени
лист општине Врбас" број 3 и 5/2002/, а у вези члана 65. Статута општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас" број 7/99/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналних делатности
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних делатности /"Службени лист општине Врбас"
број 2/2001, 3/2001, 4/2001, 7/2001 и 1/2002/ у члану 37. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се
тачка 8. која гласи:
"употреба водоупојних бунара, јама и канала ради прикупљања отпадних вода
објеката који имају урбанистичко-техничке могућности за прикључак на јавну
канализацију за одвођење отпадних вода".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листи општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:011-30/02- I/01
Дана:22. новембра 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил
Русковски,с.р.
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68.
На основу члана 18. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" бр. 9/02) члана 100. Статута општине Врбас ("Службени лист
општине Врбас" бр. 3 и 5/2002) a у вези члана 65. Статута општине Врбас ("Службени
лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана
22.новембра 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката
за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Члан 1.
У члану 9. став 3. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката
за приређивање игара за забаву и игара на срећу (Службени лист општине Врбас, број
1/2002) износ: ''2.000 до 5.000 динара'' мења се и гласи: ''5.000 до 50.000 динара''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
листу општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 011-31/02-I/01
Дана: 22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

69.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) члана 100. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 3 и 5/2002) a у вези члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр. 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изради измена и допуна Детаљног урбанистичког плана блока број ''88'' у Врбасу
Члан 1.
Приступа се изменама и допунама Детаљног урбанистичког плана блока број
''88'' (Службени лист општине Врбас, број 6/91) са циљем да се утврде регулациони,
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нивелациони, технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења
простора обухваћеног планом.
Члан 2.
Измене и допуне Детаљног урбанистичког плана из члана 1. ове одлуке радиће
се у смислу члана 20. Закона о планирању и уређењу простора и насеља (Службени
гласник РС, број 44/95, 16/97 и 46/98), тако да ће будући назив Детаљног
урбанистичког плана блока број ''88'' гласити: Регулациони план дела насеља - блока
број ''88'' у Врбасу.
Члан 3.
Територија за коју се доносе измене и допуне плана оивичена је улицама
Маршала Тита, Густава Крклеца, Народног фронта и Палих бораца, а према
Генералном плану града Врбаса резервисана је за централне друштвено-економске
садржаје града и парковско зеленило.
Површина блока у оквиру регулационих линија је 5,19 хектара.
Члан 4.
Циљ израде измена и допуна Урбанистичког плана из члана 1. ове одлуке је
предвиђање локације за изградњу Православног храма на слободном простору који се
налази између зграда Општинског суда и ОУП-а у Врбасу.
Парцеле које ће бити обухваћене изменама и допунама Урбанистичког плана су:
6316, 6317, 6319/2, 6319/1, 6321/1, 6321/2, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6329/1,
6329/2, 6331/1, 6331/2, 6334, 6338, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6351/1, 6351/2.
Укупна површина наведених парцела је 1 ха 45 а 52 м2.
У оквиру парцела наведених у ставу 2. овога члана формираће се нова парцела
за изградњу Православног храма и Парохијског дома, а преостале површине ће се
предвидети за потребну пратећу инфраструктуру и парковско зеленило.
Члан 5.
Рок за изграду плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
За носиоце израде плана одређује се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве "Дирекција за изградњу" из Врбаса.
Члан 7.
Избор оптималног урбанистичког решења извршиће се у сарадњи са надлежним
органима и организацијама општине и инвеститором.
Члан 8.
Средства за израду измена и допуна Урбанистичког плана из члана 1. ове одлуке
обезбедиће ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу"
Врбас.
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Члан 9.
Измене и допуне Урбанистичког плана из члана 1. ове одлуке урадиће се у
складу са чланом 20. Закона о планирању и уређењу простора и насеља.
Члан 10.
Нацрт плана изложиће се на јавни увид у просторијама II Месне заједнице, Саве
Ковачевића 94, у трајању од 30 дана о чему ће грађани и заинтересоване институције
бити обавештене најмање 15 дана пре оглашавања у средствима информисања.
Приликом оглашавања ће се навести подаци о плану, место и време излагања
плана и одржавања стручне расправе, рок и начин стављања примедби и предлога.
Обавезују се ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за
изградњу" из Врбаса и Комисија за јавни увид да се старају о јавном увиду и стручној
расправи.
ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" и
Комисија за јавни увид су дужни да о свом раду сачине извештај који садржи податке о
спроведеном јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са
ставом о свакој примедби.
Један примерак извештаја из претходног става доставиће се Оделењу за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 011-32/02-I/01
Дана: 22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
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70.
На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) члана 21.става 2.члана 30. тачке 6. и члана 93.Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002.године, је утврдила
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
ВРБАС
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Врбас.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- за изградњу фекалне канализације у Врбасу......................…... 57%
- за решавање потреба грађана водом за пиће у Врбасу............. 5%
- за учешће у изградњи Дома културе у Врбасу......................... 5%
- за учешће у изградњи фискултурне сале у ОШ «Светозар Милетић» у
Врбасу..................................................................………………... 5%
- за програме комуналног уређења месних заједница у Врбасу и то:
.............................................................................................….….. 20%
а) за уређивање угрожених подручја од атмосферских вода,
б) за поправку тротоара, прилаза и прелаза,
в) за уређивање територија месних заједница са озелењавањем,
г) за финансирање реализције програма месних заједница и
одржавање објеката месних заједница
- за учешће у финансирању капиталих објеката у области, образовања,
здравства и културе и побољшања услова рада Општинског удружења
пензионера у Врбасу ..........................…………………………… 5%
- за остале намене.................... .....................................................… 3%
Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- године 2003...................................................... 24.000.000,00 динара
- године 2004...................................................... 26.000.000,00 динара
- године 2005...................................................... 28.000.000,00 дианра
- године 2006...................................................... 30.000.000,00 динара
- године 2007 ..................................................... 32.000.000,00 динара.
Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 140.000.000,00
динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месних заједница.
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Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена
из члана 2. ове Одлуке а према програму који утврде Савети месних заједница за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доносе Савети месних заједница о којима
информишу грађане.
Савети месних заједница су дужни да обавештавају грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01. јануара 2003. до 31.
децембра 2007.године
Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ нето зараде (плате) запослених и друга нето
примања која имају карактер зарада (плата) ............................. 3%
- на годишњи катастарски приход од пољопривреде................. 10%
- на приходе-доходак од самосталне делатности......................... 3%
- на остала нето примања (по основу уговора о делу, грађанско-правних
послова, хонорара, ауторских права и слично) ......………….. 3%
Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања.
На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана
који обављају самосталну делатност, обрачун ће вршити надлежни орган који врши
обрачун пореза и доприноса.
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Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања
која имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних
примања.Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од грађана од
пољопривреде и на приход од обављања самосталних делатности су исти као и за
обрачун пореза на доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава самодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља
стручна служба радне заједнице Треће месне заједнице.
Служба Треће месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса доставити
извод ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас» а примењиваће се од 01. јануара 2003. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-33/02-I/01
Дана, 22. новембар 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
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71.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) и члана 10. става 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи («Службени гласник Републике Србије» број 48/94 и 11/98) и члана 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела
је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРБАС РАДИ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ОД
01.ЈАНУАРА 2003. ГОДИНЕ ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Расписује се референдум у насељеном месту Врбас ради изјашњавања
грађана о увођењу самодоприноса за период од 01. јануара 2003. године до 31. децембра
2007. године, који ће се спровести на дан 08.децембра 2002. године, од 07: 00 до 20:00
часова.
Утврђује се план прилива средстава самодоприноса Прве, Друге и Треће
месне заједнице Врбас за период 01.јануар 2003. до 31. децембра 2007. године који чини
саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Грађани насељеног места Врбас изјасниће се на референдуму о увођењу
самодоприноса у складу са утврђеним планом прилива и утрошка средстава
самодоприноса Прве, Друге и Треће месне заједнице Врбас, за период од 01.јануара
2003. године до 31. децембра 2007. године.
Члан 3.
Образује се Комисија за спровођење референдума у саставу:
1. Рајко Кривокапић
Радомир Пејовић

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Којо Ђокић
Бранислав Копривица

за члана
за заменика члана

3. Вељко Миловић
Бранко Марковић

за члана
за заменика члана
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Члан 4.
Комисија за спровођење референдума образује гласачке одборе, одређује
места за гласање, стара се о законитости спровођења референдума, обезбеђивању
материјала за спровођење референдума, прописује обрасце за спровођење референдума,
утврђује и проглашава укупне резултате референдума и утврђује форму и садржину
гласачког листића за изјашњавање на референдуму и обавља друге послове везане за
спровођење референдума утврђене Законом и овом Одлуком, те након спроведеног
референдума сачини јединствен извештај и исти достави Скупштини општине Врбас и
Саветима Прве, Друге и Треће месне заједнице Врбас.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-34/02-I/01
Дана, 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

72.
На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002), члана 21.става 2.члана 30. тачке 6. и члана 93.Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002.године је утврдила
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Бачко Добро Поље.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- Инвестиције за потребе водовода...............................................20%
- за учешће у изградњи канализације у месту............................. 20%
- за учешће у изградњи гасовода................................................... 5%
- за одржавање комуналних објеката ........................................... 20%
- за учешће у изградњи спортске хале
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-

-

( до потписа уговора средства иду за спорт) .............................10%
за учешће у изградњи цркве ........................................................ 5%
за физичку културу................ ....................................................... 5%
за културу..................................................... ................................. 5%
за образовање...................................... .......................................... 5%
за редовну делатност СИР-а ........................................................ 2%
за трошкове месне заједнице за реализцију програма
месног самодоприноса .............................................................. 3%
Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
године 2003...................................................... 5.200.000,00 динара
године 2004...................................................... 6.760.000,00 динара
године 2005...................................................... 8.808.000,00 дианра
године 2006...................................................... 11.450.000,00 динара
године 2007 ..................................................... 14.885.000,00 динара.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 47.103.000,00
динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месне заједнице.
Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена
из члана 2. ове Одлуке а према програму који утврди Савет Месне заједнице за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доноси Савет месне заједнице о којима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01. јануара 2003. до 31.
децембра 2007.године
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Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ прихода по основу зарада..............................4%на
лична примања по Уговору о делу, примања на основу грађевинскоправног односа, хонорара и ауторских права ...……………………3%
- на лична примања лица која се баве самосталном занатском или
другом привредном делатношћу................................................…….3%
- на утврђени годишњи катастарски приход од пољопривредне
делатности...................................................................................……10%
Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања.
На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана
који обављају самосталну делатност, обрачун ће вршити надлежни орган који врши
обрачун пореза и доприноса.
Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања
која имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних
примања.Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од грађана од
пољопривреде и на приход од обављања самосталних делатности су исти као и за
обрачун пореза на доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава смодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
Пензионери који дају писану изјаву имају право да издвајају за самодопринос у
висини од 2%.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља
стручна служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса доставити извод
ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас» а примењиваће се од 01. јануара 2003. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-35/02-I/01
Дана, 22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.
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73.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) и члана 10. става 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи («Службени гласник Републике Србије» број 48/94 и 11/98) и члана 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године,
донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БАЧКО ДОБРО
ПОЉЕ РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.ЈАНУАРА 2003. ГОДИНЕ ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Расписује се референдум у Месној заједници Бачко Добро Поље ради
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за период од 01. јануара 2003. године
до 31. децембра 2007. године, који ће се спровести на дан 08.децембра 2002. године, од
07: 00 до 20:00 часова.
Утврђује се план прилива средстава самодоприноса Месне заједнице Бачко
Добро Поље за период 01.јануар 2003. до 31. децембра 2007. године који чини саставни
део ове Одлуке.
Члан 2.
Грађани Месне заједнице Бачко Добро Поље изјасниће се на референдуму о
увођењу самодоприноса у складу са утврђеним планом прилива и утрошка средстава
самодоприноса месне заједнице Бачко Добро Поље, за период од 01.јануара 2003.
године до 31. децембра 2007. године.
Члан 3.
Образује се Комисија за спровођење референдума у саставу:
1. Никитовић Божо
Богдановић Сунчица

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Секуловић Александра
Благојевић Данијела

за члана
за заменика члана

3. Косанић Бојана
Бошњак Тања

за члана
за заменика члана
Члан 4.

Комисија за спровођење референдума образује гласачке одборе, одређује места
за гласање, стара се о законитости спровођења референдума, обезбеђивању материјала
за спровођење референдума, прописује обрасце за спровођење референдума, утврђује и
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проглашава укупне резултате референдума и утврђује форму и садржину гласачког
листића за изјашњавање на референдуму и обавља друге послове везане за спровођење
референдума утврђене Законом и овом Одлуком, те након спроведеног референдума
сачини јединствен извештај и исти достави Скупштини општине Врбас и Савету месне
заједнице Бачко Добро Поље.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 011-36/02-I/01
Дана, 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

74.
На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) члана 21.става 2.члана 30. тачке 6. и члана 93.Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002.године, утврђује
ПЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
ЗМАЈЕВО
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Змајево.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- за завршетак спортског центра (што обухвата учешће у изградњи
базена – почетна фаза изградње бање у Змајеву, уређење спортских
терена у насељу, уређење простора спортског центра и одржавање
спортских објеката)..............................................…………….... 10%
- учешће у инвестицијама за обезбеђење питке воде .................. 10%
- за решавање других комуналних потреба (одржавање јавне расвете,
изградњу и одржавање путева и тротоара, уређење и одржавање
депоније смећа, партерно уређење центра села, учешће у опремању и
одржавању објеката: дома културе, библиотеке, школе и предшколске
установе, здравствене станице, месне заједнице, водовода,
атмосферске канализације, ДВД-а, озелењавање и друго уређење
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- јавних површина и учешће у гасификацији насеља, учешће у изградњи
фекалне канализције....................................................……………………...45%
- за редовну делатност спортских клубова и удружења грађана ...............10%
- за учешће у уређењу и одржавању црквених објеката и гробља…….......10%
- за трошкове реализације програма (израду пројектне и урбанистичко техничке
документације, трошкове платног промета, финансијске оперативе и књиговодствене
евиденције, ангажовање стручних служби анализе, надзора и слично, трошкове
информисања грађана и остале трошкове везане за реализцију програма
самодоприноса………………………………………………………………………..15%
Члан 3.
-

Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
године 2003...................................................... 4.200.000,00 динара
године 2004...................................................... 5.500.000,00 динара
године 2005...................................................... 6.800.000,00 дианра
године 2006...................................................... 8.500.000,00 динара
године 2007 ..................................................... 11.000.000,00 динара.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 36.000.000,00 дин.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месне заједнице.
Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена
из члана 2. ове Одлуке а према програму који утврди Савет Месне заједнице за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доноси Савет месне заједнице о којима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
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Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01. јануара 2003. до 31.
децембра 2007.године.
Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ нето зараде (плате) запослених и друга нето
примања која имају карактер зарада (плата)..............................3%
- на годишњи катастарски приход од пољопривреде ...............20%
- на приход – доходак од самосталне делатности...................... 3%
- на остала нето примања (по основу уговора о делу, грађанско правних
послова, хонорара, ауторских права и слично)........................ 3%
Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања.
На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана
који обављају самосталну делатност, обрачун ће вршити надлежни орган који врши
обрачун пореза и доприноса.
Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања
која имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних
примања. Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од грађана од
пољопривреде и на приход од обављања самосталних делатности су исти као и за
обрачун пореза на доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава смодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља
стручна служба радне заједнице Месне заједнице.
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Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самоприноса доставити извод
ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас» а примењиваће се од 01. јануара 2003. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-37/02-I/01
Дана,22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

75.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) и члана 10. става 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи («Службени гласник Републике Србије» број 48/94 и 11/98) и члана 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године,
донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЗМАЈЕВО РАДИ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ОД
01.ЈАНУАРА 2003. ГОДИНЕ ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Расписује се референдум у Месној заједници Змајево ради изјашњавања грађана
о увођењу самодоприноса за период од 01. јануара 2003. године до 31. децембра 2007.
године, који ће се спровести на дан 08.децембра 2002. године, од 07: 00 до 20:00
часова.
Утврђује се план прилива средстава самодоприноса Месне заједнице Змајево за
период 01. јануар 2003. до 31. децембра 2007. године који чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 2.
Грађани Месне заједнице Змајево изјасниће се на референдуму о увођењу
самодоприноса у складу са утврђеним планом прилива и утрошка средстава
самодоприноса месне заједнице Змајево, за период од 01.јануара 2003. године до 31.
децембра 2007. године.
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Члан 3.
Образује се Комисија за спровођење референдума у саставу:
1. Половина Мирослав
Ботић Милош

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Субашић Чедо
Ботић Радослав

за члана
за заменика члана

3. Гаћеша Јован
Чојановић Здравко

за члана
за заменика члана
Члан 4.

Комисија за спровођење референдума образује гласачке одборе, одређује места
за гласање, стара се о законитости спровођења референдума, обезбеђивању материјала
за спровођење референдума, прописује обрасце за спровођење референдума, утврђује и
проглашава укупне резултате референдума и утврђује форму и садржину гласачког
листића за изјашњавање на референдуму и обавља друге послове везане за спровођење
референдума утврђене Законом и овом Одлуком, те након спроведеног референдума
сачини јединствен извештај и исти достави Скупштини општине Врбас и Савету месне
заједнице Змајево.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-38/02-I/01
Дана, 22.новембар 2002 године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.
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76.
На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002), члана 21.става 2.члана 30. тачке 6. и члана 93.Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22. новембра 2002.године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
САВИНО СЕЛО И КОСАНЧИЋ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје насељеног места Савино Село и Косанчић.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- инвестиције за потребе водовода.............................................. 12 %
- инвестиције у области физичке културе.................................. 8%
- за одржавање споменика културе-црква.................................. 4%
- одвођење атмосферских вода из насеља.................................. 5%
- за одржавање и опремање јавних објеката-месна заједница,
сала ловачког дома, омлдински дом, јавна расвета, завичајни
музеј,дом културе,санирање главне и дивљих депонија смећа 15%
- за поправку,изградњу и асвалтирање путева и тротоара........... 6%
- изградња капеле................ ............................................................. 4%
- за одржавање гробља и бесплатно сахрањивање........................ 6%
- за потребе насеља Косанчић-тротоари, расвета, путеви............ 5%
- помоћ школи .................................................................................. 3%
- учешће за израду пројекта за фекалну канализацију и учешће за
изградњу канализације .............................................................. 4%
- помоћ предшколској установи «Б.Буха» С.Село...................... 1%
- помоћ ДВД-у С.Село .................................................................. 2%
- помоћ спортским клубовима ..................................................... 5%
- за културу .................................................................................... 3%
- Медицинском центру за амбуланту и апотеку у С.Селу ........ 1%
- за трошкове месне заједнице везане за реализацију месног
самодоприноса ............................................................................ 10%
- за озелењавање ........................................................................... 2%
- за остале намене – хуманитарне, пројектна документација,
технички пријем итд................................................................... 4%
Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- године 2003...................................................... 3.630.000,00 динара
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-

године 2004......................................................
године 2005......................................................
године 2006......................................................
године 2007 .....................................................

3.993.000,00 динара
4.392.000,00 дианра
4.831.000,00 динара
5.315.000,00 динара.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 22.161.000,00 дин.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месне заједнице.
Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена из
члана 2. ове Одлуке а према програму који утврди Савет Месне заједнице за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доноси Савет месне заједнице о којима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01. јануара 2003. до 31.
децембра 2007.године.
Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ прихода по основу зарада..............................3%
- на лична примања по Уговору о делу, примања на основу грађевинскоправног односа, хонорара и ауторских права ...………………3%
- на лична примања лица која се баве самосталном занатском или другом
привредном делатношћу................................................………..3%
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-

на утврђени годишњи катастарски приход од пољопривредне
делатности..................................................................................... 10%

Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања.
На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана
који обављају смосталну делатност, обрачун ће вршити надлежни орган који врши
обрачун пореза и доприноса.
Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања која
имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних примања.
Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од грађана од пољопривреде и на
приход од обављања самосталних делатности су исти као и за обрачун пореза на
доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава смодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
Пензионери који дају писану изјаву имају право да издвајају за самодопринос у
висини од 2%.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља стручна
служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самоприноса доставити извод ове
Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас» а примењиваће се од 01.01.2003. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-39/02-I/01
Дана, 22. новембар 2002.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 152. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
77.
На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) и члана 10. става 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи («Службени гласник Р.Србије» број 48/94 и 11/98) и члана 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ САВИНО СЕЛО
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.ЈАНУАРА 2003. ГОДИНЕ ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Расписује се референдум у Месној заједници Савино Село ради изјашњавања
грађана о увођењу самодоприноса за период од 01. јануара 2003. године до 31.
децембра 2007. године, који ће се спровести на дан 08.децембра 2002. године, од 07: 00
до 20:00 часова.
Утврђује се план прилива средстава самодоприноса Месне заједнице Савино
Село за период 01.јануар 2003. до 31. децембра 2007. године који чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 2.
Грађани Месне заједнице Савино Село изјасниће се на референдуму о увођењу
самодоприноса у складу са утврђеним планом прилива и утрошка средстава
самодоприноса месне заједнице Савино Село, за период од 01.јануара 2003. године до
31. децембра 2007. године.
Члан 3.
Образује се Комисија за спровођење референдума у саставу:
1. Марко Ђукић
Жељко Лаиновић

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Жељко Вулић
Милан Мојашевић

за члана
за заменика члана

3. Милош Бајић
Миро Неурочни

за члана
за заменика члана
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Члан 4.
Комисија за спровођење референдума образује гласачке одборе, одређује
места за гласање, стара се о законитости спровођења референдума, обезбеђивању
материјала за спровођење референдума, прописује обрасце за спровођење референдума,
утврђује и проглашава укупне резултате референдума и утврђује форму и садржину
гласачког листића за изјашњавање на референдуму и обавља друге послове везане за
спровођење референдума утврђене Законом и овом Одлуком, те након спроведеног
референдума сачини јединствен извештај и исти достави Скупштини општине Врбас и
Савету месне заједнице Савино Село.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-40/02-I/01
Дана: 22.новемар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

78.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине
Врбас'' број 3 и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22.новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' У ВРБАСУ
ЈОВАН МИЉАНИЋ, дипл. ецц. из Врбаса, р а з р е ш а в а с е дужности
директора Јавног предузећа за превоз путника ''Врбас'' у Врбасу, због истека
мандата.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-29/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 154. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
79.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине
Врбас'', број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22.новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' У ВРБАСУ
ЈОВАН МИЉАНИЋ, дипл. ецц. из Врбаса, и м е н у ј е с е за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за превоз путника ''Врбас'' у Врбасу.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-30/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

80.

На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас''
број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВРБАС-ГАС'' ДОО ИЗ ВРБАСА
ВЛАДИМИР ЂУРИЋ, дипл. инг. машинства из Врбаса, р а з р е ш а в а се
дужности директора Јавног предузећа ''Врбас-гас'' ДОО Врбас, због истека
мандата.
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Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-31/02-I/01
Дана: 22 новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

81.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас''
број 3 и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС'' ДОО ИЗ ВРБАСА

ЂУРИЋ ВЛАДИМИР, дипл.инг. маш. и м е н у ј е с е
дужности директора Јавног предузећа ''Врбас-гас'' ДОО Врбас.

за вршиоца

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-32/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 156. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
82.

На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас
број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС'' ДОО ИЗ
ВРБАСА
а/ Разрешавају се дужности досадашњи чланови Управног одбора Јавног
предузећа ''Врбас-гас'' ДОО из Врбаса и то :
1.
2.
3.
4.
5.

ЂУРКОВИЋ ВУЈАДИН, председник
БУТОР ИШТВАН, члан
ТОМАНОВИЋ РАДОВАН, члан
ШУВАКОВ САВА, члан
ЂУРИЋ ВЛАДИМИР, члан

б/ Разрешавају се дужности досадашњи чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Врбас-гас'' ДОО из Врбаса и то:
1. БАБИЋ ПРЕДРАГ,члан
2. КАРАБАСИЛ РАДЕНКО,члан
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-33/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 157. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
83.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине
Врбас број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС'' ДОО ИЗ ВРБАСА
а/У Управни одбор Јавног предузећа ''Врбас-гас'' ДОО из Врбаса и м е н у ј у
се :
6. НЕДОВИЋ МИЛИНКО, председник
7. БУТОР ИШТВАН, члан
8. ТОМАНОВИЋ РАДОВАН, члан
9. ШУВАКОВ САВА, члан
10. ЂУРИЋ ВЛАДИМИР, члан
б/ У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Врбас-гас'' ДОО из Врбаса и м е н у ј у
се:
3. КЛОПАН МИЛЕНКО,члан
4. АНДРИЋ ВЛАДИМИР,члан
5.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-34/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 158. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______

84.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас''
број 3 и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' У ВРБАСУ
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности досадашњи чланови Управног одбора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекција за
изградњу'' из Врбаса и то:
1.ЋУТИЛО ЈОВИЦА ,члан
2.ЕЛЕЗОВИЋ ДУШАН, члан

представници друштв. заједнице

3.УШЋУМЛИЋ СНЕЖАНА, члан из реда запослених
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-35/02-I/01
Дана: 22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.
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85.

На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине
Врбас'' број 3 и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' ИЗ ВРБАСА

У Управни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве ''Дирекција за изградњу'' из Врбаса и м е н у ј у с е :
1. БАЈАЦ РАДА, за члана
2.ЂУРОВИЋ ЗОРАН, за члана

представници друштв. заједнице

3. КУЗМАНОСКИ ВОЈО, за члана из реда запослених
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-36/02-I/01
Дана: септембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:6. Страна 160. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
86.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине
Врбас'' број 3 и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ВРБАС'' ИЗ ВРБАСА
ЕРАКОВИЋ БРАНКО из Врбаса, р а з р е ш а в а с е дужности
председника Управног одбора Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' у
Врбасу.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-37/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

87.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас''
број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ВРБАС'' У ВРБАСУ
У Управни одбор Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' у Врбасу и
менује се:
ДАБОВИЋ ЖЕЉКО, за председника
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Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-38/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

88.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Сл.лист општине Врбас
број 3 и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени
лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 22. новембра 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ
ДАТУМА, ЈУБИЛЕЈА, ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ И НАЗИВА УЛИЦА
У Комисију за утврђивање значајних датума, јубилеја, обележја и назива
улица и м е н у ј у с е :
1.РАДА БАЈАЦ, председник
2.MИОДРАГ ЈОВОВИЋ,члан
3.БАБИЋ БРАНИСЛАВ, члан
4.ДОЛАПЧЕВ СВЕТИСЛАВ, члан
5.СТАНИМИРОВИЋ МИЛАН,члан
6.ЂАКОНОВИЋ БОРА, члан
7.ГРУЈИЋ ЉУБОМИР, члан
8.ШАНТА НИКОЛА, члан
9.ГШВЕНГ ИМРЕ, члан
10. ИВАНОВИЋ Др МИОДРАГ, члан
11. ТРИФУНОВИЋ САВО, члан
12. ВИДОВИЋ ЖЕЉКО, члан
13. ВУКОТИЋ МИОДРАГ, члан
14. ПОПОВИЋ КОСТАДИН, члан
15. БУЛАТОВИЋ ВЕСЕЛИН, члан
16. СИМИЋЕВИЋ РАДОСАВ, члан
17. ШКРБИЋ СНЕЖАНА, члан
18. МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА, члан
19. МАРТИНОВИЋ МИЛОРАД, члан
20. МАОДУШ ГОРАН, члан
21. КАЛУЂЕРОВИЋ ГОРАН, члан

Број:6. Страна 162. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
Задатак Комисије је да координира активности и припреми предлог
обележавања значајних датума, јубилеја и обележја општине, као и да
разматра захтеве за измену назива улица и да своје предлоге о наведеном
достави Скупштини општине на разматрање.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-39/02-I/01
Дана: 22.новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.

89.
На основу члана 118. Закона о основној школи ('' Сл. Гласник Републике Србије''
број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 100. Статута општине Врбас
(Сл. лист општине Врбас бр. 3/2002 и 5/2002),, а у вези члана 65. Статута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22.новембра 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ПЕТАР ПЕТРОВИЋ -ЊЕГОШ'' У ВРБАСУ
I
Разрешавају се чланови школског одбора Основне школе ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋЊЕГОШ''' у Врбасу, именовани на седници Скупштине општине Врбас, одржаној дана
21. јуна 2002. године, и то:
Као представници локалне самоуправе:
1. Вукашин Вујичић
2. Весна Пејовић
3. Драган Тунгуз
Као представници наставничког већа:
1.Емсура Сладоје
2.Ана Марија Зечевић
3.Вера Пејовић
Као представници савета родитеља:
1.Тодор Дакић
2.Живко Булајић
3.Гордана Шимун

Број:6. Страна 163. Службени лист општине Врбас, 22. новембар 2002. године______
II
До именовања новог Школског одбора досадашњи Школски одбор наставља са
радом.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-40/02-I/01
Дана: 22. новембар 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Рафаил Русковски,с.р.

90.
Na osnovu ~lana 53. Zakona o dru{tvenoj brizi o deci ("Sl.glasnik
Republike Srbije", br.49/92.... 25/96 ) i ~lana 30 и 100. Statuta op{tine Vrbas
("Службени лист op{tine Vrbas" br. 3/02) Skup{tina op{tine Vrbas, na sednici
odr`anoj dana 22.новембра 2002. godine, donela je
R E [ E W E
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
И ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
''БОШКО БУХА'' ЗА РАДНУ 2002/2003 ГОДИНУ
DAJE SE SAGLASNOST na Program rada Ustanove za pred{kolsko
vaspitawe i obrazovawe "Bo{ko Buha" Vrbas za radnu 2002/2003.godinu, koji }e se
finansirati u skladu sa odredbama Odluke o buxetu op{tine Vrbas.

Ovo Re{ewe }e se objaviti u "Slu`benom listu op{tine Vrbas".

SKUP[TINA OP[TINE VRBAS
Broj: 011 - 42 /2002 - I/01
Dana: 22. новембра 2002.godine
VRBAS

Председник Скупштине општине,
Рафаил Русковски,с.р.
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