СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 2. ВРБАС 31. MART 2005. ГОДИНА XLI
41.
На основу члана 25. Статута Месне заједнице Бачко Добро Поље и на основу
резултата непосредног личног изјашњавања грађана Бачког Доброг Поља уз потпис
одржаног од 02. до 16. марта 2005. године, Савет месне заједнице Бачко Добро Поље, на
седници одржаној дана 28. марта 2005. године, донео је
ОДЛУКУ
о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за
насељено место Бачко Добро Поље.
Члан 1.
Проглашава се да су грађани насељеног места Бачко Добро Поље путем непосредног
личног изјашњавања уз потпис спроведеног у времену од 02. до 16. марта 2005. године
донели Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Бачко Добро Поље за период
од 01. 04. 2005. до 31. 03.2010. године, јер је за увођење самодоприноса односно за Одлуку о
увођењу самодоприноса за насељено место Бачко Добро Поље гласало 1559 грађана Бачког
Добро Поља од укупно 3020 грађана Бачког Доброг Поља који имају изборно право, што
износи 51,62% од укупног броја грађана Бачког Доброг Поља.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Број: 61/2005
Дана 28. марта 2005. године
Бачко Добро Поље

Председник
Савета месне заједнице
Дарко Крчмар,с.р.

Број: 2. Страна 46. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
42.
На основу члана 87, 88, 90 и 91. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 9/2000, 33/2004, 135/2004), члана 21. став 2. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2002, 5/2002 и 10/2004), члана 1,2, и 6, Одлуке о
поступку, начину и времену непосредног личног изјашњавања грађана уз потпис о увођењу
самодоприноса у насељеном месту Бачко Добро Поље за период од 01.04.2005. до
31.03.2010. године («Службени лист општине Врбас», број 1/2005) и члана 12, 13,15. и 16.
Статута Месне заједнице Бачко Добро Поље, грађани насељеног места Бачко Добро Поље
непосредним личним изјашњавањем уз потпис одржаном у времену од 02. до 16. марта 2005.
године, донели су
ОДЛУКУ
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
- за учешће у изградњи канализације у месту
- за учешће у изградњи гасовода
- за одржавање комуналних објеката
- за учешће у изградњи спортске хале
/за друге потребе из програма/
- за учешће у изградњи цркве
- за физичку културу
- за културу
- за образовање
- за редовну делатност СИР-а
- за трошкове Месне заједнице за реализацију
програма месног самодоприноса

20%
20%
5%
20%
10%
5%
5%
5%
5%
2%
3%

Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- 2005. године
- 2006. године
- 2007. године
- 2008. године
- 2009. године
- 2010. године

2.400.000,00
3.000.000,00
3.300.000,00
3.650.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 17.350.000,00 динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је овом одлуком одређен враћање
средстава самодоприноса вршиће се одлуком Савета месне заједнице Бачко Добро Поље.

Број: 2. Страна 47. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
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 5 година.
Финансијски план и Завршни рачун доноси Савет Месне заједницео којима
информише грађане.
Савет Месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утврошку средстава
самодоприноса најмање једном годишње.
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од 5 година и то од 01.04.2005. године до
31.03.2010. 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
- на лична примања по Уговору о делу, примања
по основу гврађевинско-правног односа, хонорара
и ауторских права
- на лична примања лица која се баве самосталном
занатском или другом привредном делатношћу
- на утврђени годишњи катастарски приход од
пољопривредне делатности

3%
3%
3%
10%

Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани којим имају пребивалиште на подручју насељеног
места Бачко Добро Поље.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других 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 које
имају карактер зарада су истоветни са моментом исплате 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 примања која су Законом изузета од
опорезивања.
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
доставити извод ове Одлуке.

заједнице

ће

свим

исплатиоцима

самодоприноса

Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас'', а примењиваће се од 01.04.2005. године.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Број:60/2005
Дана: 28. марта 2005. године
Бачко Добро Поље

Председник
Савета месне заједнице
Дарко Крчмар,с.р.

43.
На основу члана 25. Статута Месне заједнице Змајево и на основу резултата
непосредног личног изјашњавања грађана Змајева уз потпис одржаног од 02. до 16. марта
2005. године, Савет месне заједнице Змајево, на седници одржаној дана 28. марта 2005.
године, донео је
ОДЛУКУ
о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за
насељено место Змајево.
Члан 1.
Проглашава се да су грађани насељеног места Змајево путем непосредног личног
изјашњавања уз потпис спроведеног у времену од 02. до 16. марта 2005. године донели

Број: 2. Страна 49. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Змајево за период од 01. 04. 2005. до
31. 03.2010. године, јер је за увођење самодоприноса односно за Одлуку о увођењу
самодоприноса за насељено место Змајево гласало 1730 грађана Змајева од укупно 3332
грађана Змајева који имају изборно право, што износи 51,92% од укупног броја грађана
Змајева.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗМАЈЕВО
Број: 28/2005
Дана 29. марта 2005. године
ЗМАЈЕВО

Председник
Савета месне заједнице
Веселин Копривица,с.р.

44.
На основу члана 87, 88, 90 и 91. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 9/2000, 33/2004, 135/2004), члана 21. став 2. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2002, 5/2002 и 10/2004), члана 1,2, и 6, Одлуке о
поступку, начину и времену непосредног личног изјашњавања грађана уз потпис о увођењу
самодоприноса у насељеном месту Змајево за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године
(«Службени лист општине Врбас», број 1/2005) и члана 12, 13,15. и 16. Статута Месне
заједнице Змајево, грађани насељеног места Змајево непосредним личним изјашњавањем уз
потпис одржаном у времену од 02. до 16. марта 2005. године, донели су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗМАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ОД
01.04. 2005 ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ
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 и ДВД-а; озелењавање и друго

Број: 2. Страна 50. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
уређење јавних површина; учешће у фасификацији насеља; и учешће у изградњи
фекалне канализације)....................................................................................... 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 самодоприноса (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
реализацију програма самодоприноса) .......................................15%
Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- године 2005....................................................................... 1.200.000,00 динара
- године 2006....................................................................... 1.800.000,00 динара
- године 2007 ...................................................................... 2.200.000,00 динара
- године 2008....................................................................... 2.600.000,00 динара
- године 2009...................................................................... 3.200.000,00 динара
- године 2010...................................................................... 1.000.000,00 динара
Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 12.000.00,00 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
средства самодоприноса могу се 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 и о њима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.

Број: 2. Страна 51. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од 01.04.2005. до 31.03.20010.
године.
Члан 8.
Самодопринос се увиди 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,
хонорарта, 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 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
разматрања извештаја о утрошку средстава самодоприноса.

врше

грађани

путем

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 Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса доставити извод ове
Одлуке.

Број: 2. Страна 52. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас», а примењиваће се од 01.04.2005. године.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗМАЈЕВО
Број: 27/2005
Дана:29. марта 2005. године

Председник
Савета месне заједнице
Веселин Копривица,с.р.

ЗМАЈЕВО

45.
На основу члана 25. Статута Месне заједнице Савино Село и на основу резултата
непосредног личног изјашњавања грађана Савнино Село и Косанчић уз потпис одржаног од
02. до 16. марта 2005. године, Савет месне заједнице Савино Село на седници одржаној
дана 28. марта 2005. године, донео је
ОДЛУКУ
о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за
насељено место Савино Село и Косанчић.
Члан 1.
Проглашава се да су грађани насељеног места Савино Село и Косанчић путем
непосредног личног изјашњавања уз потпис спроведеног у времену од 02. до 16. марта 2005.
године донели Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Савино Село и
Косанчић за период од 01. 04. 2005. до 31. 03.2010. године, јер је за увођење самодоприноса
односно за Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Савино Село и Косанчић
гласало 1486 грађана Савиног Села и Косанчића од укупно 2790 грађана Савиног Села и
Косанчића који имају изборно право, што износи 53,27% од укупног броја грађана Савиног
Села и Косанчића.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
САВИНО СЕЛО
Број: 23/2005
Дана 31. марта 2005. године
САВИНО СЕЛО

Председник
Савета месне заједнице
Милош Бајић,с.р.

Број: 2. Страна 53. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године

46.
На основу члана 87, 88, 90 и 91. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 9/2000, 33/2004, 135/2004), члана 21. став 2. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2002, 5/2002 и 10/2004), члана 1,2, и 6, Одлуке о
поступку, начину и времену непосредног личног изјашњавања грађана уз потпис о увођењу
самодоприноса у насељеном месту Савино Село и Косанчић за период од 01.04.2005. до
31.03.2010. године («Службени лист општине Врбас», број 1/2005) и члана 12, 13,15. и 16.
Статута Месне заједнице Савино Село, грађани насељеног места Савино Село и Косанчић
непосредним личним изјашњавањем уз потпис одржаном у времену од 02. до 16. марта 2005.
године, донели су

ОДЛУКУ
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:
1. Комунално опремање насеља:
(водовод, одвођење атмосферских вода из насеља,
санирање главне и дивљих депонија смећа,
за одржавање и опремање јавних објеката –
месна заједница, сала ловачког дома,
јавна расвета, поправка и изградња тротоара
и асфалтирање путева, озелењавање).......................................45%
2. Изградња капеле, поправка пијаце,
одржавање гробља и бесплатно сахрањивање.......................15%
3. Помоћ културним спортским организацијама,
јавним установама и удружењима грађана
(школа, предшколска установа ''Б. Буха'', ДВД ''С.Село
спортским клубовима, завичајни музеј, омладински дом,
дом културе)..................................................................................20%
4. За трошкове Месне заједнице везано за
реализацију месног самодоприноса........................................10%
5. За остале намене (хуманитарне, пројектна
документација, црква, технички пријем, итд.).........................10%
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Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса од обвезника из радног односа на нето зараде 3%,
од самосталних делатности 3% и на катастарски приход од пољопривредника 10% биће
следећи :
-

Године 2005 од 04 до 12 – ог месеца..................1.905.000,00 дин.
Године 2006...........................................................2.668.000,00 дин.
Године 2007...........................................................2.801.000,00 дин.
Година 2008...........................................................2.941.000,00 дин.
Година 2009...........................................................3.088.000,00 дин.
Година 2010 до 31. 03..............................................810.000,00 дин.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 14.213.000 динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је овом одлуком одређен враћање
средстава самодоприноса вршиће се одлуком Савета месне заједнице Савино Село.
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
средства 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 01.04.2005. године
до 31.03.2010. 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......................................3%
- на лична примања по Уговору о делу, примања по
основу грађевинско – правног 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.
Обвезници самодоприноса су сви грађани који имају пребивалиште на подручју
месне заједнице Савино Село и насеља Косанчић.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других 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 исплате 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 врши Савет Месне заједнице
Савино Село.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на примања која су Законом изузета од
опорезивања.
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.
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Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас'', а примењиваће се од 01.04.2005. године.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САВИНО СЕЛО
Број: 22/2005
Дана: 31. марта 2005. године
САВИНО СЕЛО

Председник
Савета месне заједнице
Милош Бајић,с.р.

47.
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана / ''Сл. гласник РС'' број 36/91...84/04 /, члана 7. став 6.
Споразума о реализацији Пројекта тзв. ''социјално становање у заштићеним условима'' од
02.04.2004., Анекса истог Споразума од 31.01.2005. године и члана 30. став 1. тачка 5.
Статута општине Врбас / ''Сл.лист општине Врбас'' број 3/02, 5/02 и 10/2004/, Скупштина
општине Врбас на седници одржаној дана 31. марта 2005. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана општине Врбас / '' Сл.лист општине Врбас ''
број 7/93/ у члану 2. став 1. иза тачке 6. додају се нове тачке 7. 8. и 9. које гласе:
'' 7. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
8. социјално становање у заштићеним условима''.
9. активности које имају за циљ спречавање и сузбијање насиља у породици.''
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
'' За обављање послова из члана 2. ове Одлуке Центру се обезбеђују средства и то за:
1. зараде потребног броја запослених радника,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

накнаде за запослене из тачке 1. овог члана,
сталне трошкове,
трошковe путовања,
услуге по уговору,
текуће поправке и одржавање,
канцеларијски материјал, средства за одржавање хигијене,
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8. куповину и одржавање опреме.
Средства за намене из става 1. тачке 1. овог члана утврђују се на основу Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Закључка
Владе РСрбије о основици за обрачун зарада у центрима за социјални рад.
Председник општине може својим закључком утврдити основицу за обрачун зарада
запослених у Центру већу од основице коју утврђује Влада РСрбије у складу са Одлуком о
буџету општине Врбас.
Средства за намене од тачке 2. до тачке 8. овог члана обезбеђују се у складу са
Одлуком о буџету општине Врбас, на основу сагледавања потрошње у претходном периоду и
финансијског плана социјалне заштите за текућу годину.''
Члан 3.
Чланови 6. и 7. се бришу.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
'' Помоћ и нега у кући и дневни боравак из члана 2. ове Одлуке, као облици социјалне
заштите социјално угрожених грађана општине Врбас, обављаће се у Служби помоћи у кући
и кућне неге и Клубу за стара и одрасла лица у Врбасу / у даљем тексту: Служба и Клуб /
који се налазе у саставу Центра.
Седиште Службе и Клуба налази се у Врбасу, Ул. Маршала Тита број 133.
Правилник о организацији и начину рада Службе и Клуба и нормативе и стандарде за
обављање њихове делатности утврђује Управни одбор Центра уз сагласност Председника
Општине'' .
О остваривању права на коришћење услуга помоћи у кући и кућне неге и Клуба
одлучује Центар на захтев корисника или по службеној дужности.''
Члан 5.
Чланови 9, 10. и 11. се бришу.
Члан 6.
Члан 12. мења се и гласи:
'' Критеријуме и мерила за утврђивање цена услуга и утврђивање цене услуга у
Служби и Клубу прописује Управни одбор Центра уз сагласност Председника Општине .''
Члан 7.
У члану 14. став 3. на крају реченице брише се тачка и додаје се текст: '' а исто лице
може највише три пута годишње бити корисник једнократне помоћи''.
Члан 8.
У члану 15. у ставу 1. речи '' неспособна за рад '' замењују се речима:'' завештала
своју непокретну имовину Центру или Општини Врбас ''.
Члан 9.
У члану 18. у ставу 1. на почетку реченице иза речи'' смрти'' брише се реч '' умрлог '', а
став 2. мења се и гласи:
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'' Незбринутим лицем у смислу ове Одлуке сматра се лице које није имало никаквих
прихода ни имовине, као ни сроднике који би били у могућности да учествују и његовом
издржавању.''
Члан 10.
У члану 19. иза речи '' сроднике '' додају се речи '' који су по закону дужни да учествују
у његовом издржавању.''
Члан 11.
Иза члана 19. додају се чланови 19а, 19б, 19в, 19г,19д,19ђ. и 19е. који гласе:
'' Члан 19а.
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује се социјално
угроженим грађанима којима је хитно потребан краткотрајни смештај док се за њих не утврди
одговарајући облик трајног збрињавања сходно Закону о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана / у дањем тексту; Закон / смештањем у најближу прихватну
станицу која је у могућности да га прихвати.
Члан 19б.
Социјално становање у заштићеним условима подразумева да Општина сноси
следеће трошкове:
1. текућег и инвестиционог одржавања објеката,
2. текуће трошкове боравка корисника у објекту који обухватају средства за
утрошену струју, воду, грејање и комуналне услуге корисника који немају прихода или имају
приход мањи од нивоа социјалне сигурности утврђене законом. Средства се исплаћују преко
Центра.
3. средства за накнаду за рад домаћина / у висини једног и по износа социјалне
сигурности за породицу са четири члана, према решењу Министарства о номиналним
износима минималног нивоа социјалне сигурности за месец на који се обрачун односи,
увећана за износ доприноса за пензијско инвалидско осигурање/.
Сви корисници који имају приходе веће од нивоа социјалне сигурности грађана према
Закону, својим средствима из дела прихода који су изнад социјалне сигурности плаћају
сразмеран део текућих трошкова. Начин и рокови плаћања регулишу се уговором који
закључују Центар и корисник, односно домаћин.
Центар је у обевези да општини достави фактуру о текућим трошковима за претходни
месец са спецификацијом износа и намена и фотокопијом одговарајуће документације.
Исплата ће се реализовати према динамици буџетских средстава у законском року.
Обрачун текућих трошкова боравка корисника се примењује од њиховог усељења у
објекте.
Члан 19в.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима за које општина сноси
трошкове у смислу ове Одлуке су становници који имају пребивалиште на територији
општине Врбас, а који, поред критеријума из Закона за смештај лица у социјалну установу,
испуњавају и следеће критеријиме:
да су самохрани родитељи са децом док се деца налазе на редовном школовању,
да спадају у категорију старих лица, самце и парове којима није потребна туђа
нега,
- остале категорије посебно социјално угрожених породица / материјално
необезбеђене породице, које због здравствених проблема – инвалидитета или хроничне
болести, социо – економског или породичног статуса не могу самостално решити даље
збрињавање /.
-
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Центар може у оправданим случајевима омогућити коришћење објеката и од стране
других корисника уз услов да коришћење објекта има намену социјалне заштите.
Члан 19г.
Власник објеката социјалног становања у заштићеним условима је Општина Врбас
чије је право коришћења уписано у земљишне књиге.
Поверава се Центру управљање, коришћење и одржавање објеката социјалног
становања у заштићеним условима. Обавезује се Центар да изврши осигурање објеката и
опреме.
Центар обезбеђује наменско коришћење објеката. Рад домаћинске породице
контролишу стручне службе Центра.
Решавање свих спорних питања и све одлуке везане за функционисање и одржавање
објеката у надлежности су Центра.
Члан 19д.
Правилник о начину рада и кућном реду у објектима социјалног становања у
заштићеним условима из члана 19г. ове Одлуке и Правилник о критеријумима за плаћање
трошкова боравка корисника у социјалном становању у заштићеним условима из члана 19б
ове Одлуке доноси Управни одбор Центра уз сагласност Председника општине.''
Члан 19ђ.
Активности које имају за циљ спречавање и сузбијање насиља у породици су:
- израда Протокола о поступању и интерног споразума о сарадњи : Општине,
Општинског одбора за превенцију болести зависности, Комисије за популациону политику,
Министарства унутрашњих послова – ОУП Врбас, Општинског јавног тужилаштва,
Општинског суда, Здравственог центра, основних и средњих школа, Предшколске установе,
месних заједнице, Центра и локалних НВО ради прописивања стандарда у раду са насиљем
у породици, омогућавања лакшег протока информација и ефикаснијег рада на заштити од
насиља. Координацију активности на изради Протокола вршиће радници Центра,
- формирање Координационог тима на нивоу општине за унапређење сарадње и
синхронизованог деловања на спречавању и сузбијању насиља у породици. Чланове
координационог тима ће именовати Председник општине на предлог Центра.
- Формирање и ажурирање јединствене базе података о насиљу у породици,
- Информисање јавности о распрострањености, друштвеном значају и последицама
насиља у породици, као и промовисање права на живот без насиља у циљу смањења
толеранције средине на насиље уопште.
Члан 19е.
У буџету општине обезбеђују се средства за учешће у финансирању ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ.
Програм из става 1. овог члана обухвата мере и активности за подстицај и развој
облика и услуга социјалне заштите , побољшање квалитета услуга социјалне заштите и
стално усавршавање стручних радника запослених у Центру.
Програм из става 1. овог члана ће донети Председник општине.''
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу
општине Врбас '', а примењиваће се од 01.јануара 2005. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Председник Скупштине општине

Број:011-18/2005- II/01

Бранислав Петровић,с.р.

Дана:31. марта 2005. године
ВРБАС

48.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»,
број 3/2002, 5/2002 и 10/2004) и члана 8. Одлуке о поступку, начину и времену непосредног
личног изјашњавања грађана уз попис о увођењу самодоприноса у насељеном месту Врбас за
период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године («Службени лист општине Врбас», број 1/2005)
Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној дана 31. марта 2005. године, донела је
Закључак
1. Усваја се Извештај Комисије за спровођење личног изајшњавања грађана за
насељено место Врбас о резултатима гласања на непосредном личном
изјашњавању грађана уз потпис одржаном од 02. до 16. марта 2005. године у
Врбасу о увођењу самодоприноса у насељеном месту Врбас за период од
01.04.2005. до 31.03.2010. године.
2. Констатује се да грађани насељеног места Врбас путем непосредног личног изјашњавања
уз потпис одржаног од 02. до 16. марта 2005. године нису донели Одлуку о увођењу
самодоприноса за насељено место Врбас за период од 01. 04. 2005. до 31.03.2010.
године, јер је за увођење самодоприноса односно за Одлуку о увођењу самодоприноса за
насељено место Врбас гласало 8356 грађана Врбаса од укупно 21162 грађана Врбаса који
имају изборно право, што износи 39,48% од укупног броја грађана Врбаса.

Скупштина општине Врбас
Број: 011-19/2005- II/01
Данај:31 марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.
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49.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»,
број 3/2002, 5/2002 и 10/2004) и члана 8. Одлуке о поступку, начину и времену непосредног
личног изјашњавања грађана уз попис о увођењу самодоприноса у насељеном месту Бачко
Добро Поље за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године («Службени лист општине Врбас»,
број 1/2005) Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној дана 31. марта 2005. године,
донела је
Закључак
1. Усваја се Извештај Комисије за спровођење личног изајшњавања грађана за насељено
место Бачко Добро Поље о резултатима гласања на непосредном личном изјашњавању
грађана уз потпис одржаном од 02. до 16. марта 2005. године у Бачком Добром Пољу о
увођењу самодоприноса у насељеном месту Бачко Добро Поље за период од 01.04.2005. до
31.03.2010. године.
2. Констатује се да су грађани насељеног места Бачко Добро Поље путем непосредног личног
изјашњавања уз потпис одржаног од 02. до 16. марта 2005. године донели Одлуку о увођењу
самодоприноса за насељено место Бачко Добро Поље за период од 01. 04. 2005. до 31.03.2010.
године, јер је за увођење самодоприноса односно за Одлуку о увођењу самодоприноса за
насељено место Бачко Добро Поље гласало 1559 грађана Бачког Доброг Поља од укупно 3020
грађана Бачког Доброг Поља који имају изборно право, што износи 51,62% од укупног броја
грађана Бачког Доброг Поља.
Скупштина општине Врбас
Број: 011-20/2005- II/01
Данај:31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

50.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»,
број 3/2002, 5/2002 и 10/2004) и члана 8 Одлуке о поступку, начину и времену непосредног
личног изјашњавања грађана уз попис о увођењу самодоприноса у насељеном месту Змајево за
период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године («Службени лист општине Врбас», број 1/2005)
Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној дана 31. марта 2005. године, донела је
Закључак
1. Усваја се Извештај Комисије за спровођење личног изајшњавања грађана за
насељено место Змајево о резултатима гласања на непосредном личном
изјашњавању грађана уз потпис одржаном од 02. до 16. марта 2005. године у
Змајеву о увођењу самодоприноса у насељеном месту Змајево за период од
01.04.2005. до 31.03.2010. године.
2. Констатује се да су грађани насељеног места Змајево путем непосредног личног

Број: 2. Страна 62. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
изјашњавања уз потпис одржаног од 02. до 16. марта 2005. године донели
Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Змајево за период од 01.
04. 2005. до 31.03.2010. године, јер је за увођење самодоприноса односно за
Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Змајево гласало 1730
грађана Змајева од укупно 3332 грађана Змајева који имају изборно право, што
износи 51,92% од укупног броја грађана Змајева.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-21/2005- II/01
Данај:31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

51.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»,
број 3/2002, 5/2002 и 10/2004) и члана 8. Одлуке о поступку, начину и времену непосредног
личног изјашњавања грађана уз попис о увођењу самодоприноса у насељеном месту Савино
Село и Косанчић за период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године («Службени лист општине
Врбас», број 1/2005) Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној дана 31.марта 2005.
године, донела је
Закључак
1. Усваја се Извештај Извештај Комисије за спровођење личног изајшњавања грађана за
насељено место Савино Село и Косанчић о резултатима гласања на непосредном личном
изјашњавању грађана уз потпис одржаном од 02. до 16. марта 2005. године у Савином Селу
и Косанчићу о увођењу самодоприноса у насељеном месту Савино Село и Косанчић за
период од 01.04.2005. до 31.03.2010. године.
2. Констатује се да су грађани насељеног места Савино Село и Косанчић путем непосредног
личног изјашњавања уз потпис одржаног од 02. до 16. марта 2005. године донели Одлуку о
увођењу самодоприноса за насељено место Савино Село и Косанчић за период од 01. 04.
2005. до 31.03.2010. године, јер је за увођење самодоприноса односно за Одлуку о увођењу
самодоприноса за насељено место Савино Село и Косанчић гласало 1486 грађана Савиног
Села и Косанчића од укупно 2790 грађана Савиног Села и Косанчића који имају изборно
право, што износи 53,27% од укупног броја грађана Савиног Села и Косанчића.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-22/2005- II/01
Дана:31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 2. Страна 63. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године

52.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас»,
број 3. 5/2002 и 10/2004/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 31. марта
2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о начину обављања дужности у Скупштини општине
I
У Скупштини општине Врбас на сталном раду своју дужност обавља заменик
председника Скупштине општине МАРЈАНА МАРАШ.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-24/2005- II/01
Дана: 31. марта 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

53.
На основу члана 30. Статута општине Врбас /Службени лист општине Врбас, број 3. и
5/2002 и 10/2004/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 31. марта. 2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ДАНИЛО КИШ'' У ВРБАСУ
I
МИЛОРАД МАРТИНОВИЋ, професор из Врбаса, р а з р е ш а в а с е дужности
директора Народне библиотеке ''Данило Киш'' у Врбасу.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 25 / 2005 - II
Дана : 31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 2. Страна 64. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
54.
На основу члана 30. Статута општине Врбас /Службени лист општине Врбас, број 3. и
5/2002 и 10/2004/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 31. марта 2005.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ДАНИЛО КИШ'' У ВРБАСУ
I
МИЛОРАД МАРТИНОВИЋ, професор из Врбаса, и м е н у ј е с е за директора Народне
библиотеке ''Данило Киш'' у Врбасу.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-26/ 2005 - II
Дана : 31. марта 2005.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

55.
На основу чл. 34 Закона јо планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 47/2003), чл. 2. Одлуке о образовању Комисије за планове (''Службени лист
општине Врбас'' 3/2003), а у складу са чл. 30. Статута општине Врбас, (« Службени лист
општине Врбас'' број 3 и 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас на седници одржаној
31. марта 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
1. ГОРАН МАРКОВИЋ, из Врбаса р а з р е ш а в а с е дужности председника
Комисије за планове.
2. НИКОЛА ЧОЛИЋ и ВЛАДИМИР ЂУРИЋ, из Врбаса р а з р е ш а в а ј у с е
Дужности чланова Комисије за планове.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-27/2005-II/01
Дана: 31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 2. Страна 65. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године

56.
На основу чл. 34 Закона јо планирању и изградњи / ''Службени гласник Републике
Србије'' број 47/2003), чл. 2. Одлуке о образовању Комисије за планове( '' Службени лист
општине Врбас'' 3/2003), а у складу са чл. 30. Статута општине Врбас, («Службени лист
општине Врбас'' број 3 и 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас на седници одржаној
31. марта 2005. године, донела је
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1. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ, дипл. инг. машинства из Врбаса и м е н у ј е с е
за председника Комисије за планове.
3. ГОРАН МАРКОВИЋ, инг. грађевине и ВЛАДИМИР ДУЛЕТИЋ, дипл. инг. грађевине
из Врбаса и м е н у ј у с е за чланове Комисије за планове.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28/2005-II/01
Дана: 31. марта 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 2. Страна 66. Службени лист општине Врбас, 31. март 2005. године
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