СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 1. ВРБАС 22. МАРТ 2004. ГОДИНА XL

1.
На иницијативу грађана, ученика, привредника, одборника Скупштине општине Врбас,
верских конфесија и политичких и друштвених организација, Скупштина општине Врбас на
својој 32. седници одржаној дана 22. марта 2004. године доноси следећи
ПРОГЛАС
Житељи општине Врбас са 22 нације који су заједно прошли све пошасти двадесетог
века за који смо мислили да је најгори у нашој заједничкој историји, а сада смо свесни да
најгоре није иза нас;
Згрожени погромом над Србима на Косову и Метохији, а изгледа и над свима који нису
Албанци, ужаснути смо чињеницом да цео свет сада види да се на Косову убија цео један
народ, да се затире сваки траг његовог вековног постојања и живота, да се спаљују цркве,
школе и сви трагови вере и културе српског постојања.
Видимо да су постојеће међународне снаге немоћне да зауставе овај организовани
терор.
ТРАЖИМО;
•

•
•

Од Уједињених нација и Европске заједнице да свим расположивим средствима
заштите наше сународнике и да, без обзира на Резолуцију 1244 омогуће приступ
нашој полицији и војсци на Косову и Метохији како би они бранили преостали народ и
нашу свеколику верску и културну баштину;
Од наших суграђана мирну подршку Србима и свим другим жртвама албанског терора
како не би скретали пажњу светске јавности са, за нас најважнијих догађаја;
Од наших привредника и предузетника али и свих грађана да материјално помогну
пострадалима на Косову и Метохији директно или преко Хуманитарног удружења
«Солидарност» и Црвеног крста у Врбасу.
II
Овај Проглас објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 2. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године

2.
На основу члана 18. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије» број 9/2000 и 33/2002) 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. марта 2004. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Приступа се изради Локалног еколошког акционог плана општине Врбас (у даљем
тексту ЛЕАП).
Члан 2.
Циљ ЛЕАП-а је, процена стања животне средине, одређивање приоритета у животној
средини и приоритетних активности у оквиру утврђених приоритета.
Члан 3.
Носиоци израде ЛЕАП-а су стручни тимови.
Члан 4.
Израду ЛЕАП-а ће финансирати Европска унија преко Европске агенције за
реконструкцију.
Члан 5.
Општина Врбас ће обезбедити канцеларијски простор (једну канцеларију за несметан
рад два лица) за рад на изради ЛЕАП-а.
Канцеларијска опрема ће се обезбедити из средстава пројекта. Опрема постаје
власништво Општине након завршетка пројекта.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2004-I/01
Дана:22. марта 2004. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 3. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године

3.
На основу члана 40. става 3. Закона о заштити животне средине («Службени гласник
Републике Србије» број 66/91 и 83/92) 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.марта 2004. године, доноси
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о условима за држање и заштиту
домаћих животиња на територији општине Врбас
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији
општине Врбас (Сл.лист општине Врбас, бр. 2/2001), члан 1. се мења и гласи:
''Овом Одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња на
парцелама унутар граница грађевинског рејона града Врбас.
Овом Одлуком прописују се такође услови за држање и заштиту домаћих животиња
на парцелама унутар граница грађевинског рејона осталих насељених места општине
Врбас, а који нису обухваћени допунама Привремених правила грађења за свако насељено
место.
Услови за држање и заштиту домаћих животиња изван грађевинског рејона Врбаса
утврђени су Генералним планом града Врбас.''
Члан 2.
Члан 5. се мења и гласи:
''У објекту породичног, вишепородичног становања и објекту мешовите намене могу
се држати следеће домаће животиње: пси и мачке, украсне и егзотичне птице и то под
посебним условима и на начин прописан овом Одлуком.''
Члан 3.
Члан 6. се мења и гласи:
''Унутар грађевинског рејона могуће је држати домаће животиње само за сопствен
потребе у некомерцијалне сврхе и то по следећим критеријумима:
- парцела на којој се држе домаће животиње мора бити састављена од два дела:
предњег дела парцеле са главним објектом и задњег дела парцеле јасно
одвојеног од првог дела парцеле,
- домаће животиње (копитари,папкари, перната живина) се смеју држати само у
другом делу парцеле,
- на парцели која није састављена од два дела која су јасно одвојена једно од
другог могу се држати пси, мачке, кунићи, голубови, украсне и егзотичне птице и
пчеле.
Држање домаћих животиња за своје потребе сматра се држање до 2 краве, до 10
свиња и држање живине.
Оријентациони норматив за димензионисање објеката за држање домаћих животиња за
своје потребе узима се 1,6 м2 по комаду.
Објекти за држање домаћих животиња за своје потребе морају бити опремљени
Број: 1. Страна 4. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године

свом потребном инфраструктуром ради испуњавања услова санитарне заштите –
водонепропусне септичке јаме и одговарјуће ђубриште у складу са нормативима.
Пражњење стоке и одношење ђубрива мора се вршити редовно по потреби и на за то
одређено условно место.
Удаљеност објеката за држање домаћих животиња од становања мора бити 15
метара, а од улице 20 метара и исти морају бити изграђени од чврстог материјала.
Изузетно, када се ова удаљеност не може испунити због мање дужине парцеле,
објекти морају бити смештени на максималној удаљености од стамбених објеката и уличне
линије.
У деловима градског центра где је преовлађујућа намена опште градски и линијски
центри забрањује се изградња објеката и држање домаћих животиња и за сопствене потребе
домаћинства.
Не дозвољава се изградња објеката и држање домаћих животиња у близини јавних и
културних објеката (школа, болница, здравствених станица, водозахвата, споменика културе
и сл.).
Најмања удаљеност објекта за држање домаћих животиња од јавних објеката је 10
метара од граничне линије суседне парцеле.''
Члан 4.
Члан 7. се брише.
Члан 5.
У члану 24. став 5. се брише, а нови гласи:
''У објекту из става 2. овога члана може се држати до 100 комада бројлера и до 100
комада кока носиља''.
Члан 6.
Члан 30. се брише, а нови гласи:
''Забрањује се коришћење изграђених објеката за држање домаћих животиња,
уколико се не могу обезбедити санитарно-хигијенски и остали услови у објекту и
околини који су предвиђени одредбама ове Одлуке''.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Врбас.
Члан 8.
Овлашћује се Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине, да након ступања на снагу ове Одлуке сачини пречишћен текст.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 5. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
4.
На основу члана 18. тачка 21. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/02), члана 100. Статута општине Врбас («Службени лист општине
Врбас» број 3 и 5/2002) a у вези члана 65. Статута општине Врбас («Службени лист општине
Врбас» број 7/99), Скупштина општине Врбас на седници одржаној дана 22.марта2004.
године, донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката
за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Члан 1.
У члану 3. иза тачке 1. Одлуке о радном времену угоститељских објеката и објеката
за приређивање игара за забаву и игара на срећу (Службени лист општине Врбас, број
1/2002 и 6/2002) додаје се нови став који гласи:
''Угоститељски објекти у којима се производи и продаје такозвана брза храна и где се
могу служити само сокови (газирани, негазирани и други сокови, као и топли напитци), могу
бити отворени нон стоп у периоду од 00 до 24 часа''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Председник Скупштине општине,

Број: : 011-4/2004-I/01

Милан Станимировић,с.р.

Дана: 22. марта 2004. године
ВРБАС

5.
На основу члана 79. и 83. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002) 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 и 5/2000), Скупштина општине Врбас на седници одржаној дана 22.
марта 2004. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (Службени лист општине Врбас, број 7/2001,
7/2002, 3/2003 и 6/2003) и члану 1. став 1. бришу се тачке 8. и 10.

Број: 1. Страна 6. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
Члан 2.
У таксеној тарифи локалних комуналних такси (Службени лист општине Врбас, број
7/2001, 7/2002, 3/2003 и 6/2003) бришу се одредбе тарифних бројева 11. и 12.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Станимировић,с.р.

6.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002 и 5/2002/,а у вези члана 69. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас»
број 7/99/, Скупштина општине Врбас, на својој 32. седници од 22. марта 2004. године даје
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
Одељка V "Спровођење плана" тачка 1.0. "Правилника за уређење и изградњу
простора" поглавље " Услови за изградњу објеката у карактеристичним
наменама" подељак "Становање" - Породично становање" став 1. и "Вишепородично
становање", став 1. Елабората Генералног плана Врбас,
који је саставни део Одлуке о доношењу Генералног плана Врбас
/»Службени лист општине Врбас» број 4/2003./
Одељком "Спровођење плана" тачка 1.0. "Правилника за уређење и изградњу
простора" поглавље "Услови за изградњу објеката у карактеристичним наменама" подељак
"Становање" - Породично становање", став 1. и "Вишепородично становање", став 1.
Елабората Генералног плана Врбас,који је саставни део Одлуке о доношењу Генералног
плана Врбас /Сл.лист општине Врбас, број 4/2003/, између осталог прописано је следеће:
"Породично становање"
Планом дефинисане зоне представљају преовлађујућу намену, унутар које су
потребни и пожељни ванстамбени садржаји, пословање, трговине, угоститељства и други,
који не ремете услове основне функције, а по правилима дефинисања у наредним алинејама
за ову намену".
****
V намени вишепородичног становања
"Планом дефинисане зоне представљaју преовлађујућу намену, унутар које је могућа
и пожељна изградња ванстамбених пословних садржаја, у функцији центра
/нпр.административни, пословни, трговачки, занатски, културни и слични садржаји који
не ремете услове за одвијање функције основне намене. Услови за реализацију усклађују
се са условима основне намене".

Број: 1. Страна 7. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
I Ванстамбени садржаји у намени становања како породичног тако вишепородичног
могу бити само чисте и тихе делатности које не ометају преовлађујућу намену загађивања
ваздуха, буком нити на било који други начин. То подразумева да је у тим зонама обавезно
искључивати изградњу објеката за обављање делатности које према Правилнику о анализи
утицаја објекта односно радова на животну средину /Сл.гласник РС, број 61/92/, подлежу
обавези претходне провере локације кроз израду претходне и детаљне анализе.
II Ово аутентично тумачење објавити у "Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2004-I/01
Дана: 22. март 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Милан Станимировић,с.р.

7.
На основу члана 29. Закона о заштити становништва од заразних болести
(«Службени гласник Републике Србије» број 59/89. и «Службени гласник Републике Србије»
број 44/91, 53/93, 67/93 и 48/94) тачке 49. Одлуке о начину спровођења имунизације и
заштите лековима против одређених заразних болести («Службени лист СРЈ» број 27/97)
члан 100. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002. и 5/2002.), а
у вези члана 25. Статута општине Врбас ('' Службени лист општине Врбас '' број 7/99), а на
предлог Здравственог центра "Вељко Влаховић " Врбас, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 22. марта 2004.године донела је
ПЛАН
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНИХ ИМУНИЗАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПРОТИВ ОДРЕЂЕНИХ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2004.ГОД.
Члан 1.
У 2004.години планира се:
1. Обавезна систематска имунизација одређених група становништва против
следећих заразних болести:
-

туберкулозе
дечје парализе
дифтерије
тетанус
великог кашља
малих богиња
заушака
црвенке и
хепатитиса Б

Број: 1. Страна 8. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
2. Обавезна имунизација лица по епидемиолошким и клиничким индикацијама против:
- хепатитиса Б
- трбушног тифуса
- беснила
- тетануса
- жуте грознице
- колере
- дифтерије
- обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа Б
- менонгококног менингитиса
- обољења изазваних стрeптококусом пнеумоние и
- других заразних болести
На основу Програма обавезних имунизација становништва против одређених
заразних болести за 2004. годину, а на предлог Хигијенско – епидемиолошке службе
Здравственог центра "Вељко Влаховић" Врбас планира се потреба за следећим количинама
вакцине:
1. БЦГ
2. Полио
3. Ди-Те-Пер
4. Ди-Те-Ал
5. ММР
6. Те-Ал
7. Ди-Те-про ад.
8. Вакцина против грипа

1600 доза
4000 доза
1600 доза
700 доза
1500 доза
500 доза
720 доза
2500 доза

Спровођење програма
Обавезна имунизација лица одређеног узраста и обавезна имунизација лица по
епидемиолошким и клиничким индикацијама спроводи се по Програму имунизације који за
сваку годину доноси Савезни секретаријат за рад, здравство и социјално старање.
Неопходно је доследно спровођење Програма обавезних имунизација становништва
против одређених заразних болести на територији СЦГ за 2004. годину.
Здравствене установе спроводе обавезну имунизацију против одређених заразних
болести свих обвезника који јој припадају по месту становања или похађања школе.
Програм обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести за
2004.годину спроводи се према одговарајућем стручном методолошком упутству.
Члан 2.
Овај План ће се објавити у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-7/2004- I/01
Дана: 22. марта 2004. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 9. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
8.
На иницијативу Извршног одбора Скупштина општине Врбас, Скупштина општине
Врбас, на својој 32. седници одржаној дана 22. марта 2004. године, донела је следећи
Закључак
Даје се сагласност Извршном одбору Скупштине општине Врбас да из средстава
текуће буџетске резерве утврђене Одлуком о буџету општине Врбас за 2004. годину
(«Службени лист општине Врбас» број 6/2003) одобри средства у укупном износу од
500.000,00 динара на име помоћи општине Врбас у санацији последица пожара у Манастиру
Хиландар.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-8/2004-I-01
Дана:22. марта 2004. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Станимировић,с.р.

9.

На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени 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 32. седници одржаној дана 22. марта 2004.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС'' ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
а/ Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Привременог управног одбора Јавног
предузећа ''Врбас-гаса'' за дистрибуцију природног гаса Врбас, и то :
1. МИОДРАГ ЈОВОВИЋ, председник
2. СВЕТИСЛАВ ДОЛАПЧЕВ, заменик председника
3. НИКОЛА ШАНТА, члан
4. РАДОСАВ СИМИЋЕВИЋ, члан
5. ИШТВАН БУТОР, члан
6. МИЛИНКО НЕДОВИЋ, члан
7.ВЛАДИМИР БИЈЕЛОВИЋ, члан

Број: 1. Страна 10. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
II
б/ Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Привременог надзорног одбора Јавног
предузећа ''Врбас-гаса'' за дистрибуцију природног гаса Врбас, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

МИЉА БРДАР, председник
МИРЈАНА ЛАЗИЋ, члан
АНДРЕА ЧЕРНИК, члан
МИЛЕНКО КЛОПАН, члан
МАРИНА МЕЂЕДОВИЋ, члан
III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-3/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р

10.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 3
и 5/02/,а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас''
број 7/99) и чланом 8. и 11. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
дистрибуцију природног гаса, друштва са ограниченом одговорношћу ''Врбас-гас'' (''Службени
лист општине Врбас '' број 5/2003), Скупштина општине Врбас, на 32. седници одржаној дана
22. марта 2004.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС'' ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
а/ У Управни одбор Јавног предузећа ''Врбас-гаса'' за дистрибуцију природног гаса Врбас,
именују се :
1. МИОДРАГ ЈОВОВИЋ, за председника
2. СВЕТИСЛАВ ДОЛАПЧЕВ, за заменика председника
3. НИКОЛА ШАНАТА, за члана
4. РАДОСАВ СИМИЋЕВИЋ, за члана
5. АЛЕКСЕЈ РАСКАЗОВ, за члана
6. МИЛИНКО НЕДОВИЋ, за члана
7. МАРИНА МЕЂЕДОВИЋ, за члана

Број: 1. Страна 11. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
II
б/ У Надзорни одбор Јавног предузећа ''Врбас-гаса'' за дистрибуцију природног гаса
Врбас, и м е н у ј у с е:
1.
2.
3.
4.
5.

МИЉА БРДАР, за председника
МИРЈАНА ЛАЗИЋ, за члана
АНДРЕА ЧЕРНИК, за члана
МИЛЕНКО КЛОПАН, за члана
НАТАША ВАСИЉЕВИЋ, за члана
III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-4/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р.

11.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени 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 32. седници одржаној дана 22. марта 2004.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВРБАС-ГАС'' ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС.
I
ВЛАДИМИР БИЈЕЛОВИЋ, дипл. инг. машинства, из Врбаса, р а з р е ш а в а се
дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Врбас-гас'' Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-5/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 12. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
12.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'' број 3
и 5/02/, а у складу са чланом 25. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас ''
број 7/99) и члана 10. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
дистрибуцију природног гаса, друштва са ограниченом одговорношћу ''Врбас-гас'' (''Службени
лист општине Врбас '' број 5/2003) Скупштина општине Врбас, на 32. седници одржаној дана
22. марта 2004.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВРБАС-ГАС''
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
ВЛАДИМИР БИЈЕЛОВИЋ, дипл. инг. машинства, из Врбаса, и м е н у ј е
директора Јавног предузећа ''Врбас-гас'' за дистрибуцију природног гаса Врбас.

се за

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-6/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р.

13.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени 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 32. седници одржаној дана 22. марта 2004.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАС
I
ГОРАН КАЛУЂЕРОВИЋ, из Врбаса, р а з р е ш а в а
центра Врбас, на лични захтев.

с е дужности директора Културног

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-7/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р.

Број: 1. Страна 13. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
14.
На основу члана 100. Статута општине Врбас /''Службени 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 32. седници одржаној дана 22. марта 2004.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАС
I
ДРАГИЦА ВУКОТИЋ, из Врбаса, и м е н у ј е с е за вршиоца дужности директора
Културног центра Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2004-I/01
Дана: 22. марта 2004.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Милан Станимировић,с.р.

15.
На основу члана 122. Одлуке о обављању комуналних делатности /»Службени лист
општине Врбас» број 2/2001, 3/2001, 4/2001, 7/2001 и 1/2002/ члана 100. Статута општине
Врбас /»Службени лист општине Врбас» број 3/2002 и 5/2002 а у вези са
чланом 45.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99) и члана 11. Одлуке о
Извршном одбору Скупштине општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 3/94 и
5/94) Извршни одбор Скупштине општине Врбас, решавајући по захтеву ЈП за превоз путника
"Врбас" из Врбаса за давање сагласности на цене у приградском саобраћају, на 115. седници
одржаној дана 16. јануара 2004. године, донео је
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност ЈП за превоз путника "Врбас" из Врбаса за повећање цена превоза
путника у приградском линијском саобраћају у општини Врбас, тако да нове цене превоза у
приградском линијском саобраћају почев од 16. јануара 2004. године, на следећим
релацијама износе:
1. Врбас - Куцура
2. Врбас - Бачко Добро Поље
3. Врбас - Змајево
4. Врбас - Савино Село
5. Врбас - Равно Село

40,00 динара
40,00 динара
55,00 динара
55,00 динара
75,00 динара

Број: 1. Страна 14. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број:06.2-3/2004II-02
Дана:16. јануара 2004. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора,
Миодраг Јововић,с.р.

16.
На основу члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак и
предшколско васпитање и образовање деце /''Службени лист општине Врбас '' број 14/92,
10/2000 и 5/2003./ Извршни одбор Скупштине општине Врбас на 119. седници одржаној
дана 27. фебруара 2004. године донео је следећи
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Предшколске установе ''
Бошко Буха '' Врбас од 18. фебруара 2004. године о избору ЗЕЧЕВИЋ СЛОБОДАНА за
директора Предшколске установе ''Бошко Буха'' Врбас на мандатни период од 4. године.
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Врбас»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.2- 37/2004 – II/02
Дана:27. фебруара 2004. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Миодраг Јововић,с.р.

САДРЖАЈ
Редни
број

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
1.

ПРОГЛАС

1

2.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА

2

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА
ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

3

3.

Број: 1. Страна 15. Службени лист општине Врбас, 22. март 2004. године
4.

5.
6.

7

8.

9.

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

5
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