СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 1. ВРБАС 29. МАРТ 2010. ГОДИНА XLVI

1.
На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 129 /2007) и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас
(«Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је

ПОСЛОВНИК
о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Врбас
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'',
број 11/2004, 3/2005. и 21/2009) у члану 74. иза става 3. додаје се нови став 4. који
гласи :
''Предлози за измену и допуну предложеног дневног реда достављају се
председнику Скупштине најкасније 24 часа пре часа одређеног за почетак седнице у
писаној форми и морају бити образложени''.
Став 5. истог члана мења се и гласи :
''Предлагач има право да предлог за измену и допуну предложеног дневног
реда образложи у трајању до три минута. Ако је предлагач поднео више предлога
има право да образложи сваки предлог за измену и допуну предложеног дневног
реда у трајању до три минута, с тим да образложење предлагача за све предлоге за
измену и допуну предложеног дневног реда може трајати најдуже до петнаест
минута''.
Досадашњи ставови 4,5,6,7,8,9,10. и 11. постају нови ставови 5,6,7,8,9,10,11.
и 12.
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Члан 2.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Врбас».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

2.
На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије, број 72/2009. и 81/2009''), Уредбе о условима и начину под којима
локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени,
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Службени гласник
Републике Србије, број 13/2010) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009''),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак и начин отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист општине
Врбас (у даљем тексту: грађевинско земљиште), критеријуми за утврђивање цене
грађевинског земљишта које се отуђује, односно закупнине грађевинског земљишта,
поништај решења о отуђењу грађевинског земљишта и престанак закупа
грађевинског земљишта.
Општина Врбас стара се о рационалном коришћењу грађевинског земљишта
према намени одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и
изградњи (у даљем текстут: Закон).
Члан 2.
Општина Врбас отуђује грађевинско земљиште у јавној својини ради изградње,
у складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска дозвола.
Грађевинско земљиште даје се у закуп ради изградње објекта са краћим роком
амортизације, у складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска
дозвола.
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Члан 3.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима
ради изградње.
Изузетно из става 1. овог члана Општина може отуђити или дати у закуп
грађевинско земљиште у јавној својини по цени односно закупнини која је мања од
тржишне цене односно закупнине или отуђити или дати у закуп грађевинско
земљиште без накнаде у складу са Уредбом о условима и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде („Службени гласник Републике
Србије“, број 13/2010).
Члан 4.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне
својине.
Члан 5.
Рок за привођење намени земљишта из члана 2. став 2. ове Одлуке је три
године од дана закључивања уговора о закупу грађевинског земљишта.
Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за објекте из члана 2. став 2. ове
Одлуке је најдуже 40 година.
II

ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено.
Изузетно од става 1. овог члана, може се давати у закуп неизграђено
грађевинско земљиште које није уређено, под условом да лице коме се то
грађевинско земљиште даје прихвати прописане услоев за уређивање грађевинског
земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме обавезу да о свом трошку
изврши опремање грађевинског земљишта.
Члан 7.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп јавним надметањем или
прикупљањем понуда јавним огласом.
Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случајевима предвиђеним Законом.
Члан 8.
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање
понуда јавним огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта
доноси Управни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве ''Дирекција за изградњу'' Врбас (у даљем тексту: Управни одбор), уз претходну
сагласност Општинског већа општине Врбас.
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Члан 9.
Јавни оглас из члана 8. ове Одлуке објављује се у средствима јавног
информисања и у електронском облику путем интернета.
Члан 10.
Поступак јавног надметања и поступак прикупљања понуда јавним огласом
спроводи Комисија, у складу са законом и овом одлуком.
Комисија има председника, заменика председника, пет чланова и њихове
заменике.
Комисију именује Управни одбор.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
Стручне и административне послове за Комисију обавља Јавно предузеће за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекција за изградњу'' (у даљем тексту:
Дирекција).
О току поступка јавног надметања и поступку прикупљања понуда јавним
огласом, води се записник.
Члан 11.
Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта доноси
Општинско веће општине Врбас.
Решење из става 1. овог члана доставља се Општинском јавном
правобранилаштву.
Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор пред
надлежним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.
Члан 12.
Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта закључује се
између лица које прибавља грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се
грађевинско земљиште даје у закуп и Дирекције, у року од 30 дана од дана
правоснажности решења из члана 11. ове Одлуке.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је
грађевинско земљиште дато у закуп не приступи закључењу уговора из става 1. овог
члана, Општинско веће ће поништити решење из члана 11. став 1. ове одлуке, на
предлог Управног одбора.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор у року
од 30 дана од дана достављања решења.
1. Јавно надметање
Члан 13.
Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно давања у закуп грађевинског
земљишта јавним надметањем, садржи:
1. податке Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности
Врбас, за грађевинско земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,
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2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима
који се на њему могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. обавештење да се даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено,
као и да је лице коме се грађевинско земљиште даје у закуп обавезно да о
свом трошку изврши одређене радове на уређивању тог грађевинског
земљишта,
5. обавештење да ће накнаду за извшену промену намене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште платити лице које је прибавило
грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у
закуп, у складу са чланом 87. Закона о планирању и изградњи,
6. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
7. дужину трајања закупа,
8. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа
учесницима који не добију у закуп земљишта, односно не понуде
најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта,
9. обавештење ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве,
10. обавештење о документацији која се мора приложити приликом
пријављивања на јавни оглас,
11. обавештење да подносилац пријаве које је прибавило грађевинско
земљиште у својину, односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп не
закључи уговор у складу са чланом 12. став 1. ове Одлуке, губи право на
повраћај гарантног износа и
12. место и време одржавања јавног надметања.
Рок за подношење пријава по расписаном јавном огласу је 30 дана од дана
објављивања огласа.
Члан 14.
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања,
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште,
Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица и
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући
регистар.
Члан 15.
Пријава се доставља Комисији.
Ако се уз пријаву не достави потпуна и уредна документација из члана 14. ове
одлуке, Комисија обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени у току
дана одређеног за пријем пријава.
Ако подносилац пријаве из става 2. овог члана не отклони недостатке у складу
са обавештењем Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.
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До одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о
подносиоцима пријава.
Члан 16.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет
подносиоца уредних пријава или њихових овлашћених заступника, издаје нумерисане
картице и утврђује листу учесника јавног надметања.
Члан 17.
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад јавном
надметању приступи један учесник, односно његов овлашћени заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована
лица.
Члан 18.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи
катастарску парцелу која је предмет јавног надметања и почетну цену грађевинског
земљишта, односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за катастарску
парцелу која је предмет јавног надметања и ко нуди почетну цену грађевинског
земљишта, односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи
износ од понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања
који нуди већи износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не
понуди већу цену грађевинског земљишта, односно већи износ закупнине од
последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и председник
Комисије објављује да је јавно надметање за ту катастарску парцелу завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметну
катастарску парцелу завршено и у случају кад после његовог трећег позива нико од
присутних учесника не понуди ни почетну цену грађевинског земљишта, односно
почетни износ закупнине.
Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставом 4. и 5.
овог члана не могу се подносити накнадне понуде.
Члан 19.
Уколико у поступку јавног надметања за предметну катастарску парцелу
учествује један учесник, односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се
завршава када учесник, односно овлашћени заступник прихвати почетну цену
грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине.
Почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине се
утврђује као најповољнији износ.
Члан 20.
Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије,
удаљиће се из просторије у којој Комисија заседа.
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После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са
радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених
мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и
време када ће се поступак наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или
прекидом поступка, уносе се у записник.
Члан 21.
На почетку поступка јавног надметања у записник се уноси место и време
јавног надметања, лични подаци чланова Комисије и подаци о катастарској парцели.
Поред података из става 1. овог члана, у записник се уносе и следећи подаци:
1. број пријављених учесника,
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
3. листа учесника са понуђеним ценама, односно износом закупнине,
4. примедбе учесника јавног надметања,
5. цена грађевинског земљишта, односно износ закупнине који је утврђен као
најповољнији и податке о учеснику са најповољнијом понудом,
6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања,
7. околности у вези са чланом 20. ове Одлуке и
8. друге податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.
Члан 22.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.
Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 21. ове одлуке Комисија
доставља Управном одбору.
Члан 23.
Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и
записника Комисије, Управни одбор утврђује да ли је поступак јавног надметања
спроведен у складу са Законом и овом Одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Управни одбор може сам
уколико је то могуће да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак
понови у целости или за поједине катастарске парцеле.
Члан 24.
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком,
Управни одбор сачињава посебан Извештај о спроведеном поступку јавног
надметања и доставља га Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу,
2. податке о катастарској парцели која је предмет јавног надметања,
3. број пријављених учесника,
4. листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним
ценама грађевинског земљишта и износима закупнине и

Број:1. Страна 8. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

5. предлог Општинском већу да донесе решење из члана 11. став 1. ове
одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.
Члан 25.
Уколико утврди недостатке и нејасноће у Извештају из члана 24. ове Одлуке,
Општинско веће налаже Управном одбору да отклони уочене недостатке.
Уколико утврди да је дошло до повреде поступка јавног надметања, Општинско
веће може да поништи одлуку о расписивању јавног огласа.
Члан 26.
Након разматрања Извештаја из члана 24. ове Одлуке, Општинско веће доноси
решење из члана 11. став 1. ове Одлуке и доставља га свим учесницима јавног
надметања.
2. Прикупљање понуда јавним огласом
Члан 27.
Јавни оглас, расписан ради прикупљања понуда за отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта, садржи:
1. податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности
Врбас, за грађевинско земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима
који се на њему могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. обавештење ако се даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено,
да је лице коме се даје грађевинско земљиште у закуп обавезно да о свом
трошку изврши одређене радове на уређивању тог грађевинског земљишта,
5. обавештење да ће накнаду за извршену промену намене пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште платити лице које је прибавило
грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у
закуп, у складу са чланом 87. Закона.
6. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
7. дужину трајања закупа,
8. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа
учесницима који не добију у закуп грађевинско земљиште, односно они који
не понуде најповољнију цену,
9. обавештење да подносилац понуде који је прибавио грађевинско земљиште
у својину, односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи
уговор у складу са чланом 12. став 1. ове Одлуке, губи право на повраћај
гарантног износа,
10. податке о обавезној садржини понуде,
11. обавештење ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве и
12. место и време одржавања јавног отварања понуда.
Гарантни износ из става 1. тачка 8. овог члана утврђује се у висини од 20% од
почетне цене грађевинског земљишта, односо почетног износа закупнине.
Рок за подношење пријава по расписаном јавном огласу је 30 дана од дана
објављивања огласа.
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Члан 28.
Понуде из члана 27. став 1. тачка 10. садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања,
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште.
Уз понуду се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија личне карте за физичка лица и
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући
регистар.
Члан 29.
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на
коју катастарску парцелу се односи.
Понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине
мора да буде у динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног
одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење
понуда.
Неуредна је понуда:
1. поднета о отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну
катастарску парцелу се односи,
2. која не садржи податке и уредна документа из члана 28. ове Одлуке и
3. у којој понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ
закупнине није у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 30.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и
времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о
катастарским парцелама за које су прикупљене понуде.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се
записнички консатује.
Понуде се разврставају према катастарским парцелама.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке
понуде, и Комисија констатује да ли су понуде уредне.
Комисија у записник констатује ако за поједине катастарске парцеле није
поднета ни једна понуда.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је
приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.
Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва
заинтересована лица.
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Члан 31.
У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се
примењују одредбе члана 20. ове Одлуке.
Члан 32.
Записник о поступку јавног надметања отварања понуда потписују сви чланови
Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови
овлашћени заступници.
Пре потписивања записника из става 1. овог члана на захев присутних
подносиоца понуда, односно њихових овлашћених заступника у записник се могу
унети евентуалне примедбе на поступак јавног отварања.
Члан 33.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда
који мора да садржи редослед подносиоца понуда према висини износа који је
понуђен за сваку катастарску парцелу посебно.
Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 32. ове Одлуке Комисија
доставља Управном одбору.
Члан 34.
На основу извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и
записника Комисије, Управни одбор утврђује да ли је поступак прикупљања понуда
јавним огласом спроведен у складу са Законом и овом одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, Управни одбор може сам
уколико је то могуће да отклони те неправилности, или да одлучи да се поступак
понови у целости или за поједине катастарске парцеле.
Члан 35.
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком,
Управни одбор сачињава посебан Извештај о спроведеном поступку прикупљања
понуда јавним огласом и доставља га Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу,
2. податке о катастарској парцели која је предмет јавног отварања понуда,
3. број приспелих понуда за сваку катастарску парцелу,
4. образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неуредне или
неблаговремене,
5. редослед подносиоца понуда по понуђеним износима, за сваку катастарску
парцелу посебно и
6. предлог Општинског већа да донесе решење из члана 11. став 1. ове
Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.
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Члан 36.
Уколико утврди недостатке и нејасноће у извештају из члана 35. ове Одлуке,
Општинско веће налаже Управном одбору да отклони уочене недостатке.
Уколико утврди да је дошло до повреде поступка прикупљања понуда јавним
огласом, Општинско веће може да поништи одлуку о расписивању јавног огласа.
Члан 37.
Након разматрања Извештаја из члана 35. ове одлуке, Општинско веће доноси
решење из члана 11. став 1. ове Одлуке и доставља га свим учесницима.
3. Непосредна погодба
Члан 38.
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом, у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних
органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне
самоуправе, као и других објеката у јавној својини;
2. прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта,
који је захтев поднео у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог
објекта у складу са условима предвиђеним Законом;
3. исправке граница суседних катастарских парцела;
4. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона;
5. отуђења или давања у закуп у складу са чланом 96. став 6. Закона и
6. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је
било предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији.
Члан 39.
Поступак непосредне погодбе спроводи Дирекција, по захтеву заинтересованог
лица.
Управни одбор доноси закључак о утуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта, непосредном погодбом.
Након разматрања закључка из става 2. овог члана Општинско веће доноси
решење из члана 11. став 1. ове Одлуке о утуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта, непосредном погодбом.

III

ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА
Члан 40.

Цену грађевинског земљишта, односно закупнину плаћа лице које је прибавило
грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у
поступку утврђеном овом Одлуком.
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Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем,
прикупљањем понуда јавним огласом, или непосредном погодбом ради изградње
утврђује се у висини тржишне вредности грађевинске парцеле увећане за износ
средстава које је Дирекција уложила у грађевинску парцелу, осим у случају из члана
38. тачка 5. ове Одлуке.
Тржишна вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена
за процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје
у закуп.
Највећа цена или највиши износ закупнине за грађевинско земљиште, се
накнадно не може умањивати.
Члан 41.
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило грађевинско
земљиште у својину, дужно је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у
року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, закупнину може платити у
целости у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу или у ратама, и то:
прва рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а
преостали износ у највише 36 месечних рата, које се усклађују са растом цена на
мало у Републици Србији.
Изузетно, ако је власник бесправно саграђеног објекта за породично
становање прибавио грађевинско земљиште у својину непосредном погодбом, цену
грађевинског земљишта може платити у ратама и то: прва рата у износу од 5% у року
од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише 240 месечних
рата, које се усклађују са растом цена на мало у Републици Србији.
За вишепородичне стамбене, стамбено-пословне и пословне, бесправно
саграђене објекте, утврђена цена се може платити у ратама и то: прва рата у износу
од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у највише
36 месечних рата, које се усклађује са растом цена на мало у Републици Србији.

IV СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 42.
Ради обезбеђења плаћања закупнине на начин утврђен у члану 41. ове
Одлуке, закупац који је правно лице дужан је да достави средство обезбеђења, и то:
1. НЕОПОЗИВО УГОВОРНО ОВЛАШЋЕЊЕ у складу са Законом о платном
промету, за реализацију НАЛОГА ЗА НАПЛАТУ;
2. Уз налоге за наплату и овлашћење обавезно је и средство обезбеђења које
вредносно покрива износ уговорене обавезе и то:
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ''без приговора'', ''на први позив'', банкарска
супергаранција, уз обавезну клаузулу о укључењу ревалоризације у гаранцију.
Поред једног од средстава обезбеђења из става 1. тачка 2. овог члана закупац
је обавезан да достави и следеће оверене копије: решење о упису у Регистар
привредних субјеката, потписе лица овлашћених за заступање оверених од стране
суда, овлашћење о разврставању – извод из регистра Републичког завода за
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статистику и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки текући
рачун који правно лице има.
Дирекција је обавезна да закупцу изда потврду о пријему уредне и комплетне
документације.
Ради обезбеђења плаћања закупнине из члана 41. став 2, 3. и 4. ове Одлуке,
ако је закупац предузетник или физичко лице, дужан је да достави средство
обезбеђења и то уговор о хипотеци у корист Дирекције, односно заложну изјаву на
непокретности чија је вредност већа од износа уговорене обавезе.

V ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ПРЕСТАНАК ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 43.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши своју
уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу
се једнострано раскида и Дирекција покреће поступак за поништај решења из члана
11. став 1. ове Одлуке.
Решење о поништају решења о отуђењу грађевинског земљишта доноси
Општинско веће на предлог Управног одбора.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор у року
од 30 дана од дана достављања решења.
У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на
име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.
Члан 44.
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком уговореног рока.
Закуп грађевинског земљишта престаје пре уговореног рока ако закупац:
1. у уговореном року не плати закупнину или део закупнине, у складу са
чланом 41. ове Одлуке,
2. не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта,
3. користи грађевинско земљиште противно намени за које му је дато,
4. у року од три године од дана закључења уговора о давању у закуп
грађевинског земљишта, дато земљиште не приведе намени,
5. одустане од изградње објекта пре истека рока од три године од дана
закључења уговора о закупу.
Решење о престанку закупа из члана 2. овог члана доноси Општинско веће на
предлог Управног одбора.
Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор у року
од 30 дана од дана достављања овог решења.
Члан 45.
Ако закуп грађевинског земљишта престане на основу члана 44. став 2. тачке
2, 3, 4. и 5. ове Одлуке закупац нема право на повраћај уплаћеног износа закупнине
за грађевинско земљиште.
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У случају одустајања из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која
су дата на име гарантног износа за учешће у поступку давања у закуп грађевинског
земљишта.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању у закуп
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Врбас, број 5/2003. и 3/2005'').
Члан 47.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

3.
На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 10/2004, 11/2008. и
21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се: услови држања и заштите домаћих животиња,
кућних љубимаца и егзотичних животиња на начин којим се не узнемиравају трећа
лица; начин и услови организованог сакупљања и нешкодљивог уништавања
животињских лешева; начин и услови хватања паса и мачака луталица; начин
збрињавања, хватања и одузимања домаћих животиња на територији општине
Врбас.
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Члан 2.
Домаће животиње у смислу ове Одлуке су: копитари, папкари, перната живина,
кунићи, домаћи голубови, пчеле.
Члан 3.
Kућни љубимци су све животиње које човек држи или намерава да држи,
нарочито у свом домаћинству, ради властитог уживања и дружења.

Члан 4.
Егзотичне животиње у смислу ове Одлуке су животиње које нису аутохтоне на
тероторији Републике Србије.
Члан 5.
Држање и тов: коња, говеда, магараца, свиња, оваца, коза и осталих папкара и
копитара (у даљем тексту: крупне стоке) и кунића и домаће живине (у даљем тексту:
ситне стоке), осим кућних љубимаца (пас, мачка, папагај, канаринац и слично),
забрањено је:
1. у Врбасу у II МЗ (центар) у деловима улица Народног фронта, Маршала
Тита и Саве Ковачевића на потезу од Иве Лоле Рибара до улице Густава Крклеца,
2. у двориштима колективних стамбених зграда,
3. у двориштима јавних објеката,
4. у двориштима образовних, просветних, културних, здравствених и осталих
установа,
5. у двориштима цркви и верских објеката.
Члан 6.
Забрањено је напуштање, злостављање и свирепо понашање према домаћим
животињама кућним љубимцима и егзотичним животињама.
Члан 7.
Власник или држалац домаћих животиња, кућних љубимаца и егзотичних
животиња дужан је да обезбеди чување и надзор, негу, исхрану, хигијенске услове и
лечење домаћих животиња, као и да се држањем домаћих животиња не загађује
околина и не узнемиравају трећа лица.
Члан 8.
У случају да власник или држалац домаћих животиња посумња да је животиња
оболела од неке заразне болести, дужан је да о томе одмах обавести најближу
ветеринарску службу или надлежну републичку ветеринарску инспекцију, у складу са
посебним прописима и да поступи по њиховом налогу.
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Члан 9.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од врсте стамбених
објеката и подручја општине Врбас у коме се стамбени објекат налази.
Врсте објеката у смислу ове Одлуке су:
1. зграде - објекти колективног становања;
2. објекти породичног индивдуалног становања на подручју насељеног места
Врбас и
3. објекти породичног индивидуалног становања на подручју насељених места
Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 10.
У зградама - објектима колективног становања могу се држати: пси, мачке,
украсне и егзотичне животиње, под условима и на начин прописан овом Одлуком.
Члан 11.
У објектима породичног индивидуалног становања насељеног места Врбас:
- на изграђеним парцелама индивидуалног становања градског типа могу се
држати домаће животиње, само за сопствене потребе у некомерцијалне сврхе, и то:
1. где не постоје помоћни објекти: пси, мачке, кунићи, перната живина,
голубови, украсне и егзотичне животиње и пчеле,
2. где постоје помоћни објекти: све врсте домаћих животиња из члана 2. ове
Одлуке.
Држање домаћих животиња у објектима из става 1. овог члана мора да буде у
складу са општим одредбама и посебним условима прописаним овом Одлуком.
Члан 12.
У објектима за индивидуално становање насељених места Бачко Бачко Добро
Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура дозвољено је држање
свих врста животиња.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања
пољопривредног типа могу се држати све врсте животиња из члана 2. ове Одлуке, и
то у складу са посебним условима прописаним овом Одлуком.
1. ПСИ И МАЧКЕ
Члан 13.
У објектима или зградама колективног становања у једном стану може се
држати највише један пас и једна мачка са подмлатком.
У објектима или зградама колективног становања у једном стану може се, уз
претходну писмену сагласност већине станара, односно скупштине станара зграде,
држати највише до два пса и две мачке са подмлатком, у складу са чланом 9. ове
Одлуке и посебним условима прописаним овом Одлуком.
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Члан 14.
Подмладак животиња из члана 13. став 1. домаћинство може држати до четири
месеца старости.
Члан 15.
У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима прописаним
овом Одлуком, само ако постоји претходна сагласност сустанара.
Члан 16.
У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање
паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму или другој
заједничкој просторији (улаз зграде, ходник, степениште и сл.).
Члан 17.
На територији општине Врбас није дозвољено држање, извођење и шетање
паса расе питбул теријер.
Члан 18.
У дворишту породичне стамбене зграде са два или више станова један власник
може држати највише два пса и две мачке, а њихов подмладак најдуже до четири
месеца старости.
У дворишту индивидуалног стамбеног објекта могу се држати пси и мачке и
њихов подмладак, и то највише до три пса и подмладак до четири месеца старости.
Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору са
одговарајућом кућицом, или у одговарајућој кућици, везани на ланцу, тако да не могу
угрозити трећа лица.
Опасни, агресивни и уједљиви пси се у дворишту индивидуалног стамбеног
објекта морају држати у ограђеном простору са одговарајућом кућицом, или у
одговарајућој кућици, везани на ланцу, који не може бити краћи од два метра и дужи
од три метра.
Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у
заједничком дворишту, под условом да му је онемогућен излазак, а ван одређеног ограђеног простора може бити слободан само ако не постоји могућност да напусти
двориште или да на други начин угрози или узнемири трећа лица.
Ограђен простор или кућица, морају бити удаљени најмање 10 метара од
најближег стамбеног или пословног објекта који није у власништву власника или
држаоца животиња.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији, на видном месту
истакне натпис којим се обавештавају и упозоравају, трећа лица, да се у објекту
налази пас.
Под узнемиравањем у смислу ове Одлуке подразумева се држање паса који
лајањем или завијањем ометају мир у стамбеној згради, заједничком дворишту.
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Члан 19.
У одгајивачницама се могу држати пси у већем броју, по зоохигијеничарским
мерама које утврђује надлежни орган.
Члан 20.
У дворишту зграде колективног становања (у даљем тексту: заједничко
двориште) пас се може држати под условима прописаним чланом 15. ове Одлуке,
само ако постоји претходна писмена сагласност свих корисника заједничког
дворишта.
Члан 21.
Власник или држалац пса може да изводи пса само на поводцу.
Поводац из става 1. овог члана не сме да буде дужи од два метра.
Пси следећих раса: немачки овчар, белгијски овчар (сви варијетети), ротвајлер,
доберман, немачки боксер (сви варијетети), велики шнауцер (сви варијетети), руски
теријер, аргентински пас, бразилска фила, бул мастиф, кане-корсо, бордошка дога,
тоса ину, напуљски мастиф, мастиф, пиринејски мастиф, канарски пас, шарпланинац,
кавкаски овчар, средње азијски овчар, торњак, ердел теријер, амерички стафордски
теријер, бултеријер, стафордски бултеријер, мајоршки чувар, пси настали укрштанјем
поменутих раса, као и други пси који могу изазвати већу опасност по здравље људи
могу да се изводе само са заштитном корпом на њушци и на поводцу који не може да
буде дужи од једног метра.
Члан 22.
Лица млађа од 16 година не могу да изводе у шетњу пса расе из члана 21.
става 3. ове Одлуке без пратње родитеља или стараоца.
Члан 23.
Пси се могу изводити на делове јавних зелених површина и на места одређена
за извођење паса.
Решење о деловима јавних зелених површина и местима одређеним за
извођење паса на територији насељеног места Врбас донеће Општинско веће
општине Врбас, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Ловачки пси за време лова, службени пси у току полицијске акције, овчарски
пси за време чувања стоке, могу слободно да се крећу, под контролом држаоца пса и
без заштитне корпе на њушци.
Пси из члана 21. става 3. ове Одлуке могу слободно да се крећу под контролом
власника или држаоца, на површинама из става 1. овог члана, само са заштитном
корпом на њушци.
Приликом извођења пса власник или држалац дужан је да код себе има
потврде о извршеном обележавању пса и вакцинацији против беснила.
Члан 24.
Необележен пас, који се затекне на јавној површини, сматра се псом
луталицом.
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Пас који се затекне на јавној површини, без присуства власника или држаоца,
сматра се псом без надзора.
Псом без надзора сматраће се и пас чији власник или држалац одбије да се на
захтев комуналне инспекције легитимише и пружи доказ о власништву над псом.
Члан 25.
Уколико пас или мачка при извођењу из стана и другим сличним радњама,
загаде заједничко степениште или друге заједничке просторије и јавне површине,
држалац животиње је дужан да загађену површину одмах очисти и опере.
Члан 26.
Власник или држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен
посебним прописом.
Члан 27.
Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави
надлежној ветеринарској служби ради евиденције.
Члан 28.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да редовно вакцинише пса или
мачку против беснила и других заразних болести.
Члан 29.
Власник, односно држалац кућних љубимаца дужан је да спречи рађање
нежељених кућних љубимаца и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и
применом контрацепције, кастрације или стерилизације.
Члан 30.
Ако пас или мачка озледе неко лице, власник или држалац животиње и лице
које је озлеђено су дужни да о томе одмах обавесте најближу ветеринарску службу.
Члан 31.
У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року од
24 сата пријави нестанак овлашћеној Зоохигијенској служби општине Врбас.
Члан 32.
Пријава о нестанку пса или мачке треба да садржи:
- време и место нестанка;
- врсту
- расу;
- физички опис;
- име животиње;
- потврду о извршеном обележавању и
- податке о извршеној вакцинацији.
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Члан 33.
Власник или држалац пса или мачке дужан је да одмах, а најкасније у року од
24 сата, пријави угинуће надлежној ветеринарској служби.
2. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ И ПТИЦЕ
Члан 34.
У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и
егзотичне животиње (које не представљају опасност по живот људи) и птице у броју и
на начин којим се други станари не ометају у јавном реду и миру.
У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум,
степениште, таван и слично) није дозвољено држање украсних и егзотичних
животиња и птица.
У помоћним објектима зграда колективног становања (гараже и слично) могу се
држати украсне и егзотичне животиње и птице у броју и на начин којим се не ометају
други станари.
Члан 35.
За украсне и егзотичне животиње и птице које се налазе у индивидуалном,
стамбеном или пословном објекту, у једном кавезу, или у више мањих кавеза,
дозвољен je број у једном стану или пословном објекту, у броју и на начин којим се
трећа лица не ометају у мирном коришћењу својих станова и пословних простора.
Члан 36.
У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама
тих објеката, или и у двориштима у кавезима, могу се држати украсне и егзотичне
животиње и птице у циљу размножавања и продаје, само под условом да се
претходно прибави сагласност надлежних органа.
Члан 37.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима или кавезима у дворишту, могу да се држе украсне и
егзотичне птице под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује
околина.
3. КУНИЋИ
Члан 38.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима у
дворишту, могу да се држе кунићи, под условом да се не узнемиравају трећа лица и
да се не загађује околина.
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Члан 39.
Помоћни објекти или просторија, ограђени простор или кавез за држање
кунића, мора да буде изграђен од чврстог материјала који може да се лако чисти и
дезинфикује.
Члан 40.
У помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима у
дворишту могу се држати највише два одрасла кунића на једном квадратном метру.
Помоћни објекти, просторије, ограђени простор или кавези у дворишту, морају
бити удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта који
није у власништву власника или држаоца животиње.
Ако двориште, помоћни објекат или просторију користи више власника или
корисника, кунићи се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако
се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, помоћног објекта или
просторије.
4. ПЕРНАТА ЖИВИНА
Члан 41.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима у
дворишту, може да се држи перната живина, под условом да се не узнемиравају
трећа лица и да се не загађује околина.
Члан 42.
Помоћни објекти или просторија, ограђени простор или кавез за држање
пернате живине, мора да буде изграђен од чврстог материјала који може да се лако
чисти и дезинфикује.
Под у помоћним објектима, ограђеном простору или кавезу мора да буде од
водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и
нечистоћа у јаму за осоку или ђубриште.
Члан 43.
Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту, под
условом да је простор ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и
уређен тако да се може хигијенски одржавати.
Члан 44.
У помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или кавезима у
дворишту може да се држи највише четири комада живине на једном квадратном
метру.
Помоћни објекти, просторије, ограђени простор или кавези у дворишту, морају
бити удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на
истој парцели и 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта који није у
власништву власника или држаоца животиње.
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Ако двориште, помоћни објекат или просторију користи више власника или
корисника, перната живина се може држати под условима прописаним овом Одлуком,
само ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, помоћног
објекта или просторије.
5. ГОЛУБОВИ
Члан 45.
Голубови се могу држати у објектима колективног становања у посебно
изграђеним просторијама на тавану или објектима на крову или заједничкој тераси, уз
претходно прибављену сагласност свих станара, под условом да се не узнемиравају
суседи и да се не загађује околина.
У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум,
степениште) није дозвољено држање голубова.
У помоћним објектима зграда колективног становања (гараже и слично) не могу
се држати голубови.
Члан 46.
У објектима породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2. и 3. ове
Одлуке, на таванима, у помоћним објектима, просторијама, у ограђеном простору или
кавезима у дворишту, могу да се држе голубови под условом да се не узнемиравају
трећа лица и да се не загађује околина.
Члан 47.
За држање до десет голубова може се изградити привремени објекат као што
је кавез од дасака, жице или сличног материјала.
За држање више од десет голубова мора се изградити објекат од тврдог
материјала у дворишту или посебна просторија на тавану или заједничкој тераси
стамбеног објекта, који морају бити удаљени најмање 10 метара од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
Члан 48.
Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити
изграђени од материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
Стални и привремени објекти за држање голубова морају се редовно чистити и
по потреби, а најмање два пута годишње, дезинфиковати.
Члан 49.
Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више власника или
корисника, голубови се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само
ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта, тавана или
помоћног објекта.
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6. ПЧЕЛЕ
Члан 50.
Пчеле се могу држати на територији општине Врбас под следећим условима:
1. На стационарном месту боравка пчелињак се поставља тако да испуњава
следеће услове:
- да је удаљен најмање 20 м од од суседне стамбене зграде, пословне
просторије или стаје за стоку,
- да је удаљен најмање 50 м од предшколске или школске установе, интерната
и игралишта,
- да је удаљен најмање 20 м од јавног пута,
- да је удаљен најмање 10 м од сеоског и пута за прогон стоке,
- да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених
зграда, пословног простора, предшколских и школских установа, интерната и стаја за
стоку, јавног пута, сеоског пута и пута за прогон стоке.
2. На изграђеним парцелама на објектима индивидуалног становања и
породичних стамбених зграда које користи више власника или корисника, пчеле се
могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се са тим писмено
сагласе сви власници односно корисници објеката;
3. На привременом месту боравка на паши пчелињак се поставља тако да
испуњава следеће услове:
- да је удаљен најмање 20 м од стамбене зграде, пословне просторије или
стаје за стоку,
- да је удаљен најмање 50 м од предшколске или школске установе, интерната
и игралишта,
- да је удаљен најмање 20 м од јавног пута,
- да је удаљен најмање 5 м од сеоског и пута за прогон стоке,
- да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених
зграда, пословног простора, предшколских и школских установа, интерната и стаја за
стоку, јавног пута, сеоског пута и пута за прогон стоке.
Власник или држалац пчела је дужан да предузима све мере редовног
одржавања пчелињих друштава у складу са Програмом мера здравстевене заштите
животиња МПШБ – управе за ветерину.
Члан 51.
За време када је пчелињак на паши, сходно члану 50. став 1. тачка 3. ове
Одлуке, држалац пчела је у обавези да на видном месту истакне своје име и
презиме и пуну адресу, а кошнице да обележи својим бројем из централне базе
односно регистра (према Решењу МПШВ – управе за ветерину).
7. НОЈЕВИ
Члан 52.
У објектима индивидуалног породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2.
и 3. ове Одлуке, у посебно изграђеним објектима у дворишту, могу да се држе нојеви
под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина.
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Члан 53.
Посебно изграђен објекат из члана 52. ове Одлуке мора да буде од тврдог
материјала, који може да се чисти и дезинфикује, као и да буде осветљен, са
природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту.
Изузетно, у летњим месецима, нојеви могу да се држе испод надстрешнице,
под условом да се њиховим држањем не узнемиравају трећа лица и да се не
загађује околина.
Члан 54.
У посебно изграђеном објекту или испод надстрешнице, може да се држи на
првих 10 м2 један ној, а на сваких следећих 5 м2 још по један ној.
Члан 55.
Посебно изграђени објекат или надстрешница морају да буду удаљени од
најближег стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 15 метара, а од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 м.
8. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Члан 56.
У објектима индивидуалног породичног становања из члана 9. става 2. тачке 2.
и 3. ове Одлуке, у посебно изграђеним објектима - стајама у дворишту, могу да се
држе копитари и папкари, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не
загађује околина.
Члан 57.
Посебно изграђен објекат - стаја из члана 56. ове Одлуке, мора да буде од
тврдог материјала, са подовима од непропусног материјала, са равним површинама и
нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни базен, који може
да се чисти и дезинфикује, као и да буде осветљен, са природном вентилацијом и
вратима окренутим према дворишту.
Ђубриште мора бити удаљено више од 30 м од суседног објекта који није у
власништву власника или држаоца животиња, а стајско ђубре се мора редовно
износити (на за то условно место) и вршити дезинсекција ђубришта у периоду од маја
до септембра месеца.
Забрањено је изношење стајског ђубрива у градском грађевинском реону на
површинама већим од 10 ари земљишта.
Јама за осоку мора да буде од бетона или од другог водонепропусног
материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта , тако да не дозвољава
пропуштање и отицање нечистоће, загађивање околине, земљишта, природних и
изграђених извора водоснабдевања и мора се редовно празнити.
Власник или корисник објекта породичног становања, мора да изгради
ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог водонепропусног материјала. Дно
ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу – кинети за
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сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се улива у јаму за
осоку.
Члан 58.
У летњим месецима, копитари и папкари могу да се држе испод надстрешнице,
под условом да се њиховим држањем не узнемиравају трећа лица и да се обезбеди
одвођење нечистоће у складу са чланом 57. ове Одлуке.
Члан 59.
У стаји се може држати одређен број копитара и папкара у зависности од
површине објекта:
- говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једно грло на првих 10 квадратних
метара, а на сваких следећих пет квадратних метара још по једно грло и
- овце, козе и свиње - по једно грло на свака два квадратна метра.
Члан 60.
Посебно изграђени објекат или стаја мора да буде удаљена најмање 15 метара
од стамбеног или пословног објекта који није у власништву власника или држаоца
животиње.
Надстрешнице за држање копитара и папкара из члана 59. ове Одлуке морају
бити најмање 15 метара удаљене од стамбеног или пословног објекта изграђеног на
истој парцели, а најмање 20 метара од стамбеног или пословног објекта који није у
власништву власника или држаоца животиње.
Прихватни базен или ђубриште из члана 57. став 2. ове Одлуке мора бити
удаљен од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 20 метара, а
од сваког стамбеног објекта најмање 15 метара.
Члан 61.
У помоћним објектима који се налазе у заједничком дворишту, копитари и
папкари се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако постоји
сагласност свих корисника заједничког дворишта.
У заједничким двориштима, копитари и папкари се могу држати под условима
прописаним овом Одлуком, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког
дворишта.

III ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
Члан 62.
Напуштени пси и мачке, пси и мачке, које се затекну ван стана или дворишта,
односно и на подручјима супротно одредбама ове Одлуке, на територији општине
Врбас, смештају се на посебно уређеном простору у насељеном месту Врбас
(у даљем тексту: Прихватилиште).
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Члан 63.
Прихватилиште је објекат за смештај паса и мачака непознатих власника и без
власника, а које је зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или су их
нашли грађани на јавним местима и површинама и то до збрињавања код новог
власника или стерилизације ових животиња или до лишавања живота, у складу са
Законом о добробити животиња
Члан 64.
Трошкове изградње и одржавања Прихватилишта за домаће животиње,
формирања Зоохигијенске службе, набавке опреме за Прихватилиште и друге
трошкове сносиће општина Врбас.
Трошкови хватања, превоза и смештаја домаћих животиња падају на терет
власника или држаоца, уколико је познат, под претњом принудне наплате.
Члан 65.
У прихватилишту животињама се обезбеђују:
довољне количине воде и хране;
физичка, термичка и психолошка удобност;
довољно пространа површина за одмор и кретање, на којој пас или мачка
може удобно да лежи, да стоји, да заузима природне положаје тела и да се
креће колико је неопходно за дневну активност;
- социјални контакт са другим псима, односно мачкама; испољавање свих
облика понашања карактеристичних за врсту осим испољавања
агресивности, и парења.
-

Члан 66.
Над свим животињама које се стављају у Прихватилиште мора се извршити
обележавање, дезинсекција и дехелминтизација приликом пријема и отпуштања из
Прихватилишта.
Животиње смештене у Прихватилишту морају се редовно хранити и појити.
Члан 67.
1) Изолатор је просторија која служи за смештај паса и мачака која су оболела у
прихватилишту;
2) Карантински простор (у даљем тексту: карантин) је простор за смештај
животиња непознатог здравственог статуса, агресивних и болесних животиња,
као и оних за које се сумња да су оболеле од беснила .
Члан 68.
О животињама у прихватилишту се брине особље и то најмање једно лицe на
двадесет животиња.
Руководилац зоохигијенске службе, дипломирани ветеринар, одговара за рад
прихватилишта, вођење евиденције о животињама и рад особља у прихватилишту.
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За обезбеђење здравствене заштите животиња може се склопити уговор са
ветеринарском амбулантом или ветеринарском станицом или основати ветеринарска
амбуланта.
Члан 69.
Унутар круга прихватилишта налази се просторија за боравак, одмор и исхрану
особља и просторија за пресвлачење особља (гардероба), просторија или простор за
припрему хране за псе и мачке, просторија или простор за прање посуда за храну и
воду за псе и мачке, просторија или простора за складиштење хране за животиње и
санитарног чвора.
Поред просторија наведених у ставу 1. овог члана прихватилиште мора да има
и одвојену просторију за администрацију у којој се води пословна администрација и
евиденције прописане овим правилником.
На ограђеном делу круга прихватилишта треба да се налазе две раздвојене
функционалне целине у којима се налазе животиње, и то:
a. нечисти део прихватилишта и
б. чист део прихватилишта.
На прелазу из нечистог у чист део прихватилишта налази се дезинфекциона
баријера
Особље које се брине о животињама у нечистом делу прихватилишта не сме
да се брине о животињама у чистом делу прихватилишта и обратно.
Смештајни
објекти за
псе и мачке,
изолатор
и карантин
садрже
боксове и кавезе за смештај животиња.
Члан 70.
Нечисти део прихватилишта се састоји од:
1. Просторије за пријем, преглед и разврставање паса и мачака,
2. Карантина,
3. Просторије или простора за купање паса и мачака,
4. Просторије или простора за привремено одлагање лешева,
5. Дезинфекционог пункта за возила,
6. Простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме.
Члан 71.
Чисти део прихватилишта се састоји од:
1. Смештајног објекта за псе и мачке,
2. Изолатора,
3. Просторије или простора за купање паса и мачака,
4. Просторије или простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме,
5. Простора за шетање.
Ако се у прихватилишти обављају хирушке и друге ветеринарске интервенције
поред просторија из става 1. овог члана у прихватилишту треба да се налази и
просторија за спровођење мера здравствене заштите животиња, хирушких и других
интервенција
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Члан 72.
Пси и мачке, пре уступања, односно удомљавања, морају да буду прегледани,
вакцинисани, кастрирани, односно стерилисани и обележени.
Члан 73.
Стари, болесни и агресивни пси и мачке еутаназираће се на хуман начин.
Члан 74.
Само ветеринар или друго надлежно лице може убити кућног љубимца, осим у
хитним случајевима када је непходно окончати патњу дотичне животиње, а када
ветеринарска и друга компетентна помоћ нису брзо доступни. Свако убијање ће се
обавити уз минимум физичке и менталне патње сходно датим околностима.
Изабрани метод, осим у хитним случајевима, ће:
1. изазвати тренутни губитак свести или смрт, или
2. започети са увођењем дубоке опште анестезије, коју прати поступак, до
коначне и сигурне смрти
Лице одговорно за убијање ће, пре уклањања леша, проверити да ли је
дотична животиња мртва.
Члан 75.
Следеће методе убијања биће забрањене:
1. дављење и друге методе гушења
2. употреба било које отровне супстанце и лека, чије се дозирање и примена
не могу контролисати.
3. убијање електричном струјом, осим уколико томе не претходи тренутни
губитак свести.
Члан 76.
У прихватилишту се води евиденција o примљеним животињама у коју се уносе
следећи подаци:
•
име и презиме, адреса и контакт телефон власника,
•
врста и име животиње,
•
опис животиње који укључује:
- пол
- расу или тип
- боју
- старост
- приметне физичке карактеристике
•
час и датум пријема животиње,
•
потребан здравствено-ветеринарски третман (лечење, вакцинација и сл.),
•
датум сваког извршеног третмана,
•
податке о обављеној стерилизацији/кастрацији (уколико је извршена),
•
податке о извршеним вакцинацијама,
•
број обележене и евидентиране животиње и број потврде о вакцинацији
против беснила паса и мачака,
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•
•

cвака огрлица, каиш или други предмет са којим је животиња нађена,
име и презиме, адреса и контакт телефон ветеринара.
Поред евиденције из става 1. овог члана, у прихватилишту се води и
евиденција о удомљеним животињама, животињама упућеним у друго
прихватилиште, угинулим или животињама лишеним живота, као и евиденција о
здравственом стању животиња.
Члан 77.
Након
пријема информације о пронађеној
напуштеној
или изгубљеној
животињи,
извршиће
се
њено
хватање и превоз
до
прихватилишта,
преко Зоохигијенске службе локалне самоуправе и возила прихватилишта.
Ако се пронађена животиња налази на списку тражених животиња, о томе се
обавештава власник.
Члан 78.
За прихватање и превоз животиња обезбеђује се одговарајући број возила или
приколица. Животиње
се превозе у најкраћем могућем року. У току
превоза животиње или у паркираним возилима обезбедиће се адекватна
вентилација и заклон од директног деловања сунчевих зрака.
Члан 79.
Ухваћени пси и мачке смештају се у посебне објекте.
О ухваћеним животињама из става 1. овог члана, одмах, а најкасније у року од
24 сата, обавештава се ветеринарски и комунални инспектор, а познати власник,
односно држалац ових животиња најдуже у року од два дана од дана хватања.
Члан 80.
Прихватилиште може преузети и животиње о којима се њихови власници не
могу бринути, у циљу проналажења новог власника за животињу, осим у случају
недостатка простора, када помажу у проналажењу другог смештаја за животињу.
Власник који животињу смешта у прихватилиште, поред личних података даје
изјаву којом потврђује да је власник животиње, да се одриче власништва над њом и
предаје сву документацију о животињи, као што су потврде о вакцинацији, потврде за
псе и мачке, резултате ветеринарских прегледа, евиденције о лечењу и информације
о њеном карактеру и обичајима.
Члан 81.
Након обављеног клиничког прегледа , пси и мачке се разврставају према
врсти и половима.
У посебним смештајним просторима карантина одвајају се:
- болесни или повређени одрасли пси
- болесни или повређени штенци старији од четири месеца
- болесне или повређене мачке
- агресивни пси и мачке
- пси и мачке сумњиви на беснило ради посматрања
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пси и мачке са идентификационим ознакама
Животиње се смештају у боксеве или кавезе, који су опремљени уређајем за
затварање и које животиње не могу отворитити.
-

Члан 82.
Уколико животиња оболи у Прихватилишту, мора се сместити у посебан
објекат и лечити (изолатор).
Начин лечења одређује надлежна ветеринарска служба.
Уколико животиња угине у Прихватилишту, надлежна ветеринарска служба
обавезно утврђује узрок угинућа, а лешеви угинулих животиња уништавају се на
нешкодљив начин.
Члан 83.
Приступ у просторије Прихватилишта где се налазе стари, болесни и агресивни
пси и мачке, дозвољен је само лицима која раде код животиња, ветеринарском и
комуналном инспектору, надлежној ветеринарској служби, а другим лицима само по
одобрењу руководиоца прихватилишта.
Дозвољен је приступ и контакт са здравим и неагресивним псима и мачкама,
трећим лицима, у дворишту Прихватилишта.
Малолетним особама (деци) је дозвољен приступ и контакт са животињама из
става 2. овог члана у присуству и под надзором одраслих особа.

IV ХВАТАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
И НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 84.
Послове хватања, одузимања, превоза и смештаја напуштених домаћих
животиња, као и послове нешкодљивог уклањања лешева угинулих домаћих
животиња, на територији општине Врбас, обавља, по налогу комуналног инспектора
или ветеринарског инспектора, надлежна Зоохигијенска служба општине Врбас.
Нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња на територији општине
Врбас, врши се на посебно уређеном простору за те намене - Објекту за сакупљање
животињских лешева, које се налази у насељеном месту Врбас и које одржава
Зоохигијенска служба општине Врбас.
Члан 85.
Објекат за сакупљање животињских лешева претставља систем расхладних
уређаја у који се допремају свежи лешеви домаћих животиња, са територије општине
Врбас и чувају до одпремања у неку од кафилерија на територији Војводине, где ће
бити нешкодљиво уништени.
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Члан 86.
У објекат из члана 85. могу се сакупљати и други споредни производи
животињског порекла, осим стајњака.
Члан 87.
Споредни производи животињског порекла су лешеви животиња, труп, делови
трупа животиња, саставни делови тела животиња, производи животињског порекла и
храна животињског порекла који нису намењени и безбедни за исхрану људи, отпад
из објеката у којим се припрема храна за исхрану људи и стајњак.
Члан 88.
У објекту из члана 85. споредни производи животињског порекла се
класификују у три категорије, тако се чувају и тако категорисани отпремају из објекта.
Члан 89.
Надлежна Зоохигијенска служба општине Врбас дужна је да током целе године
врши послове хватања, одузимања, превоза и смештаја напуштених домаћих
животиња, као и послове нешкодљивог уклањања лешева угинулих домаћих
животиња, у насељеним местима општине Врбас: Бачко Добро Поље, Змајево,
Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура
Надлежна Зоохигијенска служба општине Врбас дужна је да обавља послове
из става 1. овог члана, по позиву секретара Месне заједнице насељеног места, а по
налогу овлашћеног комуналног или ветеринарског инспектора.
Секретар Месне заједнице насељеног места дужан је да о потреби изласка
писмено или преко ПИМ система извести надлежну Зоохигијенску службу и
надлежног комуналног или ветеринарског инспектора.
Члан 90.
Трошкове одузимања домаћих животиња, осим паса и мачака, у поступку
принудног извршења, сноси власник или држалац домаће животиње, тако што се
одузета животиња уступа одговарајућој организацији или предузетнику уз накнаду, од
које власнику или држаоцу припада износ накнаде умањен за трошкове принудног
извршења.
Трошкови из става 1. овог члана обухватају: трошкове превоза, трошкове
лечења, трошкове смештаја и исхране домаћих животиња, као и друге трошкове.
Ако трошкови из става 2. овог члана буду већи од износа накнаде из става 1.
овог члана, разлику трошкова сноси власник или држалац домаће животиње, под
претњом принудне наплате.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 91.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња;
2. хватање и уништавање домаћих животиња, осим од стране овлашћене
Зоохигијенске службе општине Врбас;
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3. остављање или сахрањивање лешева угинулих домаћих животиња и
споредних производа животињских лешева, ван места одређеног за ту сврху (објекта
за сакупљање животињских лешева);
4. увођење паса и мачака и других домаћих животиња у службене просторије,
средства јавног саобраћаја, на јавна купалишта, дечја игралишта или на друга јавна
места где се окупља већи број грађана;
5. шишање паса на јавним површинама;
6. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана;
7. самостално збрињавање и храњене паса и мачака луталица на јавним
површинама, у заједничким просторијама и двориштима објеката колективног
становања и
8. приступ и контакт са псима и мачкама у дворишту Прихватилишта
малолетним особама (деци) без надзора одрасле особе.

VI

НАДЗОР
Члан 92.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке обавља
Одељење Општинске управе Врбас надлежно за инспекцијске послове, путем
комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине.
Члан 93.
Послове инспекцијског надзора, који су везани за области ветерине и
добробити животиња, спроводи Управа за ветерину, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, преко ветеринарске инспекције.
Члан 94.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор или инспектор за
заштиту животне средине је дужан да:
1. донесе решење о отклањању недостатака или решење о забрани држања
домаћих животиња, када се недостаци не могу отклонити под претњом принудног
извршења;
2. покрене поступак принудног одузимања домаће животиње, уколико власник
или држалац не поступи у складу са решењем о забрани држања домаће животиње,
или не отуђи домаћу животињу у остављеном року;
3. донесе решење о забрани држања домаће животиње и одузме је од
власника, односно држаоца, без накнаде и права враћања, уколико се ради о домаћој
животињи која је нанела телесну озледу или материјалну штету трећим лицима;
4. покрене прекршајни поступак против власника или држаоца домаћих
животиња уколико не поступи у складу са решењем из тачке 1. тачке 2. и тачке 3. овог
члана;
5. изда налог овлашћеној Зоохигијениској служби општине Врбас да уклони пса
или мачку луталицу, пса без надзора, као и угинулу домаћу животињу са јавне
површине;
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6. изда налог овлашћеној Зоохигијеничарској служби општине Врбас да
одузме пса или мачку у поступку принудног извршења
7. изда налог за хватање домаће животиње у складу са чланом 84. ове Одлуке;
8. обавља и друге послове у складу са овом Одлуком и другим прописима.
Жалба на решење из става 1. тачке 1, 2. и 3. овог члана не одлаже извршење
решења.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 95.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се
правно лице ако:
- држи домаће животиње супротно члану 5. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 6. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 7. ове Одлуке;
- не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је дозвољено
извођење паса (члан 25. ове Одлуке);
- не поштује рокове чувања паса и мачака смештених у прихватилиште;
- не поступа са псима и мачкама смештеним у прихватилиште на начин
прописан овом Одлуком;
- приликом уступања животиње не поступи у складу са одредбама ове Одлуке;
- не поступа на начин прописан чланом 76. ове Одлуке;
- не поступа на начин прописан чланом 57. ове Одлуке;
- не обавести ветеринарског и комуналног инспектора, односно власника
држаоца пса или мачке у року прописаним чланом 79. став 2. ове Одлуке;
- не поступи у складу са чланом 82. ове Одлуке;
- без одобрења , руководиоца Зоохигијенске службе, комуналног или
ветеринарског инспектора дозволи приступ другим лицима у Прихватилиште (члан
83. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 91. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 94. ове Одлуке;
- поступа супротно одредби члана 83. става 3. ове Одлуке;
- ако не омогући комуналном или инспектору за заштиту животне средине
надзор у складу са овом Одлуком.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара.
Члан 96.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара, казниће се
физичко лице ако:
- држи домаће животиње супротно члану 5. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 6. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 7. ове Одлуке;
- не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је дозвољено
извођење паса (члан 25. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 13. ове Одлуке;
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- поступа супротно члану 16. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 18. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 21. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 23. ове Одлуке;
- држи домаће животиње у објектима и на начин супротно одредбама ове
Одлуке;
- не прибави сагласности сувласника и заједничких корисника дворишта,
односно не поступи у складу са одредбама ове Одлуке;
- држи домаће животиње на простору и у броју већем од броја предвиђеног
одредбама ове Одлуке;
- поступа супротно члану 57. ове Одлуке;
- одбија да плати трошкове одузимања домаћих животиња (члан 90. ове
Одлуке);
- одбија да плати трошкове хватања, превоза и смештаја пса или мачке у
Прихватилиште (члан 64. ове Одлуке);
- поступа супротно члану 91. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 94. ове Одлуке;
- поступа супротно одредби члана 83. става 3. ове Одлуке;
- ако не омогући комуналном или инспектору за заштиту животне средине
надзор у складу са овом Одлуком.
Члан 97.
Наплаћени новчани износи ових казнених одредби биће употребљени за
финансирање Зоохигијенске службе Општине Врбас.
Плаћање по казненим одредбама ове Одлуке, не ослобађа од плаћања по
казненим одредбама Закона о добробити животиња, за сличне или исте прекршаје.
VIII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 98.

Одредбе ове Одлуке које се односе на удаљеност објеката за држање домаћих
животиња (крупне и ситне стоке) од стамбених објеката на парцели на којој су
изграђени и од суседних парцела се не примењују на већ изграђене и легализоване
објекте за држање домаћих животиња, већ само на објекте за држање домаћих
животиња који ће се убудуће градити или приводити намени држања домаћих
животиња.
Одредба из члана 5. ове Одлуке у делу који се односи на забрањену зону
држања крупне и ситне стоке неће се примењивати на физичка лица која имају
регистрована пољопривредна газдинства, уколико се седиште пољопривредног
газдинства налази у I зони.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да начин држања домаћих
животиња и остале услове објеката и ђубришта или осока, усклади са одредбама ове
Одлуке у року од годину дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 99.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих
животиња на територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас”, број
2/2001, 3/2002. и 1/2004).
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Члан 100.
Ова Одлука ће се, у делу одредаба које се односе на одвожење и смештај
животиња, примењивати након изградње Прихватилишта, Објекта за сакупљање
животињских лешева и формирања Зоохигијенске службе Општине Врбас.
Формирање Зоохигијенске службе општине Врбас мора се завршити пре
пуштања у рад Прихватилишта и објекта за сакупљање животињских лешева.
Изградња Прихватилишта и Објекта за сакупљање животињских лешева мора
да се ради упоредо, а у рад би требало да се пусте у исто време.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

4.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА
ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских
објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
Члан 2.
Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен простор који испуњава
минималне услове прописане Законом.
Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван угоститељских објеката под
условима утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима
којима се уређује заштита животне средине и заштита здравља становника.
Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у покретном објекту који се
може премештати из једног места у друго сопственим погоном или вучом – наменска
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возила, пловни и плутајући објекти под условима утврђеним законом и прописима
донетим на основу закона.
За пружање услуга у покретном објекту угоститељ је дужан да прибави
одобрење надлежног органа локалне самоуправе, Одељења за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 3.
Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за смештај и
објекти за пружање исхране и пића.
Објектом за приређивање игара за забаву и игара на срећу, у смислу ове
Одлуке, сматрају се објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву
и игре на срећу.
Члан 4.
Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1. ове Одлуке, су објекти у
којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у
угоститељству или само услуге смештаја (хотел, мотел, пансион, туристички апартман,
камп, одмаралиште и други слични објекти у складу са законом и прописима донетим
на основу закона).
Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића из члана 3. став 1. ове
Одлуке, су објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и
напици, или се услужују само пића и напици (ресторан, ресторан на води, кафана,
бифе, диско бар, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни
ресторан, крчма, објекти за припремања брзе хране и други слични објекти у складу са
законом и прописима донетим на основу закона).
II. РАДНО ВРЕМЕ
Члан 5.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у ком се у
објектима из члана 3. ове Одлуке, може обављати делатност.
Члан 6.
Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1. ове Одлуке, морају да буду
отворени сваког дана непрекидно.
Угоститељски објекти из члана 4. став 2. ове Одлуке могу да почну са радом
сваког радног дана од 06,00 до 24,00 часа, а петком и суботом до 02,00 часа.
Објекти за приређивање игара за забаву (забавне игре на рачунарима,
симулаторима, видео аутоматима, флиперима и другим сличним направама), могу да
почну са радом најраније у 18,00 сати, и да раде најкасније до 23,00 сата радним
даном, а суботом и недељом од 09,00 до 23,00 сата.
Изузетно од става 3. овог члана, за време трајања школског летњег и зимског
распуста и за време државних празника, објекти из става 3. овог члана могу да раде
сваког дана од 09,00 до 23,00 сата.
Објекти за приређивање игра на срећу (лутрија, спортска прогноза, лото, кено,
томбола, бинго и сл.) могу да раде сваког дана од 09,00 до 22,00 сата.
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Члан 7.
Угоститељски објекти из члана 4. ове Одлуке, могу емитовати музику у објекту
или изводити музички програм уживо (жива музика) у летњој башти уз услов да не
ремети нормално становање људи који живе у непосредној близини угоститељског
објекта у складу са чланом 15. Правилника о разврставању, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката („Службени гласник Републике Србије“, број
66/94, 3/95. и 31/05).
Угоститељски објексти са или без летње баште могу изводити музички програм
уживо (живу музику) сваког дана од 18,00 до 22,00 сата у зимском периоду, а у летњем
периоду од 20. јуна до 20. септембра од 18,00 до 24,00 часа.
У угоститељским објектима унутар стамбених зграда, музички програм уживо
(жива музика) може да се изводи најдуже до 22,00 сата уз услов поштовања одредаба
члана 15. Правилника из става 1. овог члана.
За угоститељске објекте из члана 4. ове Одлуке који врше емитовање музике,
примељиваће се одредбе Одлуке о контроли и мерама за заштиту од буде (''Службени
лист општине Врбас'', број 1/2002).
Члан 8.
У дане државних и верских празника, као и за време одржавања значајних
међународних и других манифестација, Председник Општине Врбас може да одобри
да угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање
игара за забаву и игара на срећу, раде дуже од радног времена које је утврђено овом
Одлуком.
Члан 9.
Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који пружа
поједине угоститељске услуге или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима,
пригодним прославама и слично, дужни су да се придржавају радног времена које
одреди организатор манифестације, а које не може бити супротно одредбама ове
Одлуке.
Члан 10.
Угоститељ је дужан да на улазу у угоститељски објекат видно истакне пословно
име и седиште, назив и врсту угоститељског објекта, као и радно време и да га се
придржава у свом пословању.
Угоститељ је дужан да у угоститељском објекту држи решење о регистрацији
фирме у регистру привредних субјеката.
Члан 11.
Рад у објектина из члана 3. ове Одлуке мора да буде организован тако да се не
ремети кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред.
Члан 12.
Одговорно лице за објекат из члана 3. ове Одлуке, који послује у оквиру
привредног друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које они
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писаним путем овласте, морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају радног
времена.
Писмено овлашћење о одговорном лицу оверено печатом мора се држати у
угоститељском објекту и показати на захтев службеног лица који врши контролу на
основу ове Одлуке.
Лица из става 1. овог члана, дужана су да до времена које је одредбама ове
Одлуке утврђено као време завршетка радног времена, ослободе објекат из става 1.
овог члана, од лица која нису запослена у њему.
Уколико се након истека рока из члана 6. ове Одлуке у објекту затекну лица која
нису запослена у њему сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.
Члан 13.
Објекти из члана 3. ове Одлуке, морају да испуњавају техничке, санитарнохигијенске и здравствене услове за пружање појединих врста угоститељских услуга,
који су утврђени законом и прописима донетим на основу закона.
Објекти из члана 3. ове Одлуке, граде се, односно реконструишу, уређују и
опремају тако да се омогућава рационално коришћење простора, несметано кретање
гостију и запослених, хигијенско руковање намирницама, чување робе од кварења,
заштите здравља гостију и запослених, стручно и ефикасно услуживање гостију, као и
заштита од штетних утицаја које обављање делатности у овим објектима може имати
на животну средину (бука, вибрације, загађење ваздуха, воде и земљиште и слично).
III. НАДЗОР
Члан 14.
Инспекцијски надзор врши Одељење за инспекцијске послове Општинске управе
Врбас, путем комуналних инспектора и инспектора за заштиту животне средине, а у
складу са својом надлежношћу.
Члан 15.
Уколико комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине, у
поступку вршења инспекцијског надзора уоче повреду прописа из надлежности другог
инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски
орган.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се за
прекршај привредно душтво или друго правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој Одлуци,
2. почне са радом пре или ради дуже од утвђеног радног времена,
3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са чланом
10. ове Одлуке,
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4. лица из члана 12. став 1. ове Одлуке не буду присутна у објекту на почетку и
на крају радног времена или не држе оверено овлашћење о одговорном лицу у
угоститељском објекту.
5. ако извођење музичког програма уживо организује у време и на начин
супротно одредбама члана 7. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у привредном
друштву или другом правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном од
30.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се овлашћено лице из члана 13. став
1. ове Одлуке, новчаном казном од 2500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из члана 10. став 2. и члана 12. став 2., казниће се власник
угоститељског објекта, новчаном казном од 1000,00 до 3.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан. 17.
Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да
ускладе свој рад са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
(„Службени лист Општине Врбас“, број 1/2002, 6/2002, 1/2004. и 3/2005).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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5.
На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити /''Службени гласник
Републике Србије'', број 107/2005/, члана 30. став 1. тачка 6. и члана 93. став 1.
Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008. и 21/2009/ и предлога директора Апотеке Врбас број 398/2010 – II/01
од 08.03.2010. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У
АПОТЕЦИ ВРБАС У ВРБАСУ
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Врбас, у својству оснивача, утврђује
недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у Апотеци Врбас у
Врбасу и то:
ГРАДСКА АПОТЕКА У ВРБАСУ
I смена: од 07,00 до 14,00 часова
II смена: од 13,30 до 20,30 часова
Субота: од 07,00 до 13,30 часова
од 13,30 до 19,30 часова
Недеља: од 07,30 до 12,30 часова.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У ’’СТАРОМ ВРБАСУ’’
I смена: од 07,00 до 14,00 часова
II смена: од 12,30 до 19,30 часова
субота :од 07,30 до 13,00.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У ’’ВИНОГРАДИМА’’
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
субота: 08,00 – 13,00 часова
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У ЗМАЈЕВУ
I смена : од 07,00 до 14,00 часова
II смена : од 12,30 до 19,30 часова
субота : од 07,30 до 13,00 часова.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У РАВНОМ СЕЛУ
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У САВИНОМ СЕЛУ
I смена: од 07,00 до 12,00 часова
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II смена: од 16,00 до 19,00 часова.
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У КУЦУРИ
I смена: од 07,00 до 14,00 часова
II смена: од 13,00 до 20,00 часова
субота : од 07,00 до 12,00 часова.
За време празника апотеке раде на следећи начин:
ГРАДСКА АПОТЕКА У ВРБАСУ
Од 08,00 – 18,00 часова
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У ’’СТАРОМ ВРБАСУ’’
Од 07,30 – 12,30 часова
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
Од 07,30 – 12,30 часова
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У ЗМАЈЕВУ
Од 07,30 – 12,30 часова
ОГРАНАК АПОТЕКЕ У КУЦУРИ
Од 07,30 – 12,30 часова
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду, почетку
и завршетку радног времена у Апотеци Врбас у Врбасу /''Службени лист општине
Врбас'', број 15/2008/.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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6.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије», број 129/07) и члана 16. 30. и 93. Статута општине Врбас
(«Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), у вези са
чланом 37. Закона о регионалном развоју («Службени гласник Републике Србије»,
број 51/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
«ОБЛАСНА РАЗВОЈНА АСОЦИЈАЦИЈА БАЧКА» НОВИ САД
члан 1.
Овом Одлуком Општина Врбас приступа оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу «Обласна развојна асоцијација Бачка» Нови Сад, заједно са другим
оснивачима: општинама Бач, Беочин, Бачки Петровац, Сремски Карловци, Оџаци,
Кула, Жабаљ, Тител, Србобран, градовима Сомбор и Суботица.
члан 2.
Овлашћује се Председник општине Врбас да у име и за рачун општине Врбас
закључи Уговор о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу «Обласна
развојна асоцијација Бачка» Нови Сад.
члан 3
Овлашћује се Председник општине Врбас да заступа и представља општину
Врбас у свим оснивачким телима и пословима око оснивања ДОО»Обласна развојна
асоцијација Бачка» Нови Сад, а да након регистрације заступа и представља
општину Врбас у Скупштини Друштва, те гласа о свим питањима о којима се одлучује
на дневном реду седнице Скупштине Друштва.
Члан 4.
Обавезује се Председник општине Врбас да након одржаних седница
Скупштине Друштва извести Скупштину општине Врбас о одлукама усвојеним на
седницама Скупштине Друштва.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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7.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007), члана 55. Закона о јавним агенцијама ("Службени
гласник Републике Србије", број 18/2005) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
("Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ради обављања развојних и стручних послова од општег интереса у области
зоохигијене и пољопривреде оснива се јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас.
Члан 2.
Назив агенције из члана 1. ове Одлуке је: Јавна агенција за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас.
Седиште јавне агенције из члана 1. ове Одлуке је у Врбасу, Маршала Тита број
89 у згради Скупштине општине Врбас.
У погледу законитости, стручности, политичке неутралности, непристрасности,
употребе службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености запослених
који раде на повереним пословима државне управе и у погледу канцеларијског
пословања, на рад јавне агенције примењују се прописи везани за државну управу.
На права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у јавној
агенцији примењују се општи прописи о раду, ако овом Одлуком или законом није
што друго одређено.
ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.
Послови и делатност јавне агенције из члана 1. ове Одлуке су:
1. Припрема и спровођење програма развоја и унапређења пољопривреде.
2. Спровођење послова зоохигијенске службе, а то су:
- хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилишта за животиње,
- нешкодљиво уклањање животињских лешева са јавних површина и објеката за
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња.
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња и споредних
производа животињског порекла са јавних површина и објеката из тачке 2. овог става
до објекта за сакупљање лешева на начин који не претставља ризик по друге
животиње, људе или животну средину и остале послове из области зоохигијене.

Број:1. Страна 44. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

3. Унапређење задругарства и других облика удруживања и пословног
повезивања.
4. Стручна помоћ у реализацији улагања у развој пољопривреде.
5. Посредовање код остваривања кредита за потребе пољопривредних
произвођача.
6. Припрема пројеката за потребе општине, институција и донатора из доменa
пољопривреде и руралног развоја.
7. Израда подстицајних програма из области пољопривреде и учествовање у
имплементацији истих.
8. Одржавање и приређивање сајмова, сточних пијаца и догона.
9. Планирање унапређења пошумљавања и ветрозаштитних појасева и узгајање
расадног материјала.
10. Формирање хумусишта.
11. Консултантске услуге у области здравствене заштите животиња, зоохигијене и
пољопривреде.
12. Сарадња са невладиним удружењима, ловачким, риболовачки и кинолошким и
другим сличним организацијама.
13. Едукација пољопривредних произвођача.
14. Пружање услуга маркетинга.
Зоохигијенска служба ће обављати и послове дезинфекције, дезинсекције и
дератизације, када се укаже потреба за обављањем истих.
Зоохигијенска служба своје услуге може да пружа и другим општинама уз
одговарајућу накнаду.
Поред наведених делатности, јавна Агенција ће обављати и све друге послове
везане за ову делатност које јој повери Општинска управа.
Члан 4.
Средства за оснивање и почетак рада јавне агенције обезбеђује Општина
Врбас у складу са Законом.
Пословни простор, опрему и друга средства за почетак рада јавне агенције, као
и оснивачки улог, обезбеђује оснивач.
Јавна агенција на пословном простору и опреми које обезбеди оснивач не
стиче право власништва, већ стиче право коришћења.
За почетак рада јавне агенције могу да се користе поклони и прилози које
домаће или страно правно и физичко лице даје ради оснивања јавне агенције.
Оснивање јавне агенције уписује се у у привредни регистар.
Пријаву за упис у привредни регистар подноси директор јавне агенције.
Уз пријаву за упис у привредни регистар директор јавне агенције доставља
акте о оснивању јавне агенције и о свом именовању.
После уписа јавне агенције у привредни регистар Скупштина општине ће
именовати управни одбор јавне агенције.
Члан 5.
Јавна агенција из члана 1. ове Одлуке има својство правног лица, које стиче
уписом у привредни регистар.
Општина Врбас, као оснивач агенције из члана 1. ове Одлуке, одговара за
обавезе јавне агенције ако јавна агенција не може да испуни обавезе из своје
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имовине или ако би испуњење обавеза из имовине јавне агенције озбиљно угрозило
њен рад.
Члан 6.
Органи јавне агенције су управни одбор и директор.
Чланови управног одбора и директор су функционери у смислу закона којим се
уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 7.
Управни одбор има три члана.
Чланове управног одбора именује оснивач.
У управни одбор може бити именовано лице које испуњава услове за пријем у
радни однос у државни орган, које је стручњак у једној или више области из
делокруга јавне агенције из члана 1. које има високу стручну спрему, које није
запослено у јавној агенцији, које именовањем не би изазвало сукоб јавног и приватног
интереса.
Члан 8.
Члан управног одбора именује се на пет година и може поново бити именован.
Чланови управног одбора обавезни су да чувају пословну тајну јавне агенције.
Председник и чланови управног одбора примају накнаду за рад.
Висина накнаде усклађује се по висини накнада у Јавним предузећима према
одлуци председника општине.
Члан 9.
Управни одбор има председника, кога именује оснивач међу члановима
управног одбора које је именовао.
Управни одбор доноси одлуке већинoм гласова свих својих чланова.
Управни одбор доноси пословник о свом раду.
Члан 10.
Управни одбор:
- доноси прописе и друге опште акте јавне агенције изузев правилника о
унутрашњој организацији и систематизаицији радних места у јавној агенцији.
- усмерава рад директора и издаје му упутства за рад,
- усваја годишњи програм рада, финансијски план јавне агенције и извршење
које јавна агенција подноси оснивачу,
- надзире пословање јавне агенције и
- врши друге послове одређене овим или посебним законом или актом о
оснивању јавне агенције.
Управни одбор или лице које он овласти увек може да прегледа пословне
књиге и другу документацију јавне агенције.
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ДИРЕКТОР
Члан 11.
Директора именује и разрешава оснивач.
За директора може бити именовано лице које има најмање три година радног
искуства у једној или више области из делокруга јавне агенције, које има високу
стручну спрему, које испуњава услове за пријем у радни однос у државни орган и које
не би именовањем изазвало сукоб јавног и приватног интереса..
Директор се именује на пет година и може поново бити именован.
Члан 12.
Директор:
- заступа и представља јавну агенцију,
- руководи радом и пословањем јавне агенције,
- доноси појединачне акте јавне агенције,
- одлучује о правима, обавезама и одговорнистима запослених у јавној
агенцији;
- припрема и спроводи одлуке управног одбора и
- врши друге послове одређене законом и овом Одлуком.
Директор доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у јавној агенцији.
Члан 13.
Директор је одговоран за законитост рада јавне агенције.
Директор је дужан да на захтев управног одбора поднесе извештај о своме
раду.
Директор је обавезан да чува пословну тајну јавне агенције.
ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ И РАЗРЕШЕЊЕ
Члан 14.
Члану управног одбора и директору престаје дужност пре истека времена на
које је именован подношењем оставке или разрешењем.
Оставка се подноси оснивачу и производи дејство кад је оснивач прими.
По пријему оставке оснивач доноси решење којим утврђује престанак дужности
члана управног одбора или директора.
Члан 15.
Члан управног одбора или директор разрешава се:
- ако више не испуњава услове за именовање,
- ако не испуњава обавезе предвиђене законом и овом Одлуком,
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- ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног
одбора односно директора.
Директор се разрешава и ако несавесним или неправилним радом проузрокује
већу штету јавној агенцији или ако занемарује или несвесно извршава своје обавезе.
О томе да ли постоје разлози за разрешење члана управног одбора и
директора одлучује оснивач.
Члан 16.
Поступак у коме се утврђује постојање разлога за разрешење члана управног
одбора односно директора покреће и води, по службеној дужности или на захтев
оснивача, надлежни орган Општинске управе у чијем делокругу је претежни део
послова јавне агенције.
Надлежни орган Општинске управе је дужан да на захтев управног одбора
покрене и води поступак за разрешење директора.
Пошто члану управног одбора, односно директору, пружи прилику да се изјасни
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, надлежни орган
Општинске управе доставља оснивачу све списе и предлаже му доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити
управи спор.
Члан 17.
Ако директору дужност престане пре времена на које је именован, оснивач без
јавног конкурса именује вршиоца дужности директора на предлог управног одбора,
најдуже на шест месеци.
Члан 18.
Оснивач може удаљити са дужности директора против кога је покренут
поступак за разрешење, до доношења решења о разрешењу.
Оснивач удаљава директора са дужности по сопственој иницијативи или на
предлог надлежног органа Општинске управе који води поступак у коме се утврђује
постојање разлога за разрешење директора.
Овлашћења директора који је удаљен са дужности преузима председник
управног одбора.
НАДЗОР НАД РАДОМ И ПОСЛОВАЊЕМ
Члан 19.
Поред именовања и разрешења чланова управног одбора и директора јавне
агенције, оснивач даје сагласност на:
- годишњи програм рада,
- финансијски план јавне агенције, и
- на друге акте одређене законом и овом Одлуком.
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Члан 20.
Надзор над радом јавне агенције у повереним пословима државне управе
врше надлежни органи Општинске управе у чијем делокругу су послови јавне
агенције.
Законито и наменско коришћење средстава јавне агенције и примену прописа
којима се уређују јавне финансије и финансијско и рачуноводствено пословање
надзире орган Општинске управе надлежан за послове финансија.
Примену прописа о службеној употреби језика и писма, канцеларијском
пословању, пословање са странкама и корисницима, као и ефикасност и ажурност
решавања у управном поступку, стручну спрему запослених који решавају у управном
поступку и овлашћења за решавање у управном поступку, надзире орган Општинске
управе надлежан за послове управе.
ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН
Члан 21.
Управни одбор јавне агенције усваја и до 15. децембра текуће године подноси
оснивачу на сагласност прогам рада јавне агенције за наредну годину и финансијски
план јавне агенције.
Годишњим програмом рада се, сагласно овој Одлуци, одређују основни
циљеви јавне агенције за наредну годину и начини њиховог постизања.
Годишњи програм рада садржи и предлог мера за делотворнији рад и
економичније коришћење средстава јавне агенције.
Члан 22.
Управни одбор јавне агенције усваја и подноси оснивачу годишњи извештај о
раду за протеклу годину најкасније до 1. марта текуће године.
Оснивач може захтевати да му управни одбор јавне агенције поднесе
периодични извештај о раду или извештај о извршењу неког посла.
Управни одбор јавне агенције усваја и подноси оснивачу финансијски извештај
према правилима за подношење завршних рачуна јавних предузећа.

ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 23.
Јавна агенција се финансира из цене коју плаћају корисници услуга, провизија,
поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорства), буџета општине Врбас,
посебног фонда и других прилога и прихода које оствари према закону, а у складу са
финансијским планом.
Послови државне управе који су поверени јавној агенцији финансирају се из
буџета Општине.
За финансирање јавне агенције користе се и средства од наплаћене цене
услуга и провизија јавне агенције и воде се на посебном подрачуну јавне агенције.
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Јавна агенција за услуге корисницима, у складу са законом, наплаћује накнаду
- тарифу.
Предлог тарифе сачињава управни одбор јавне агенције и објаљује га у
најмање једном дневном јавном гласилу које излази у целој општини Врбас, уз позив
могућим корисницима да у року који не може бити краћи од осам ни дужи од 30 дана
доставе примедбе и предлоге.
О предлогу тарифе прибавља се и мишљење надлежних органа Општинске
управе у чијем делокругу су послови јавне агенције и органа Општинске управе
надлежног за послове финансија.
Уз подношење тарифе на сагласност оснивача, управни одбор јавне агенције је
дужан да у образложењу наведе циљеве који се постижу тарифом и разлоге због
којих није прихватио примедбе и предлоге могућих корисника и секретаријата.
Пошто оснивач да сагласност на тарифу, тарифа се објављује у "Службеном
листу општине Врбас" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Поклони, прилози покровитеља јавне агенције и други прилози дати оснивачу
или јавној агенцији, приход су јавне агенције, воде се на посебном подрачуну јавне
агенције и користе се за развој јавне агенције.
Члан 24.
Вишак прихода над расходима јавне агенције распоређује се по налогу
оснивача.

ОСТАЛИ АКТИ
Члан 25.
Јавна агенција доноси опште акте којима уређује питања значајна за свој рад и
пословање, у складу са овом Одлуком и законом.
Опште акте о раду и пословању јавне агенције доноси управни одбор јавне
агенције.
Општи акт о правима, обавезама, одговорностима и заради директора и
запослених у јавној агенцији доноси се уз сагласност оснивача.

ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 26.
Јавна агенција престаје да ради ако буде укинута или се правоснажном
судском одлуком утврди ништавост њеног уписа у судски регистар.
Јавна агенција може бити укинута услед престанка сврхе због које је основана
или ако неки други организациони облик може делотворније, рационалније и
економичније да задовољи сврху јавне агенције.
Одлуку о укидању јавне агенције доноси оснивач.

Број:1. Страна 50. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

Члан 27.
На сва питања која нису изричито регулисана овом Одлуком, директно се
примењују одредбе Закона о јавним агенцијама.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Програм рада и Финансијски план за 2010. годину Управни одбор ће поднети
оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана свог избора.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

8.
На основу члана 13. став 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник
Републике Србије'', број 36/2009), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 30. и 93.
Статута Општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
27. марта 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Приступа се изради Локалног плана управљања отпадом на територији
општине Врбас, којим ће се дефинисати циљеви управљања отпадом на територији
општине Врбас у складу са Стратегијом управљања отпадом Републике Србије.
Члан 2.
Локални план управљања на територији општине Врбас доноси се на период
од 10 година.
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Члан 3.
За израду плана задужена је Радна група за израду локалног плана
управљања отпадом на територији општине Врбас, у сарадњи са органима
надлежним за послове привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма,
представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења, стручних
институција, невладиних и других организација које се баве заштитом животне
средине, укључујући и организације потрошача, као и Факултетом техничких наука из
Новог Сада.
Члан 4.
Радну групу из члана 3. ове Одлуке образује и именује њене чланове
Скупштина општине Врбас.
Члан 5.
Рок за израду плана је 10. септембар 2010. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

9.
На основу члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 87. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/2004. и 36/2009),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (''Службени
лист општине Врбас'', број 25/2009) у члану 2. тачка 3. мења се и гласи:
''3. правна лица и предузетници чије активности обухватају пројекте за које је
обавезна процена утицаја на животну средину и пројекте за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину.
У области пољопривреде и аквакултуре:

Број:1. Страна 52. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

1. Системи за наводњавање и одводњавање – мелиоративни системи,
- подручје на коме се простиру је већи од 20 хектара.
2. Објекти за интезиван узгој говеда
- капацитета за 200 места и више.
3. Објекти за интензиван узгој свиња
- капацитета од 1000 до 2000 места.
4. Интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
- за циприниде годишње површине 5 ха и више.
У области прехрамбене индустрије:
1. Постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 тона на дан,
- сировина биљног порекла капацитета од 30 тона до 300 тона на дан.
2. Постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 тона на дан.
3. Постројења за обраду, третман и прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан.
4. Постројења за производњу слаткиша или сирупа
- капацитета преко 5.000 тона годишње.
5. Постројења за клање животиња
- капацитета од 3 тоне до 50 тона на дан.
6. Постројења за производњу или рафинисање шећера коришћењем шећерне
репе или сировог шећера
- сви пројекти.
7. Хладњаче (без погона за прераду сировине)
- капацитета преко 10 тона расхладног флуида у систему.
8. Гумарска индустрија
- постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз
коришћење сумпора или сумпорних једињења.''
Члан 2.
У члану 3. тарифни број 4. мења се и гласи:
''- правна лица и предузетници чије активности обухватају пројекте за које је
обавезна процена утицаја на животну средину и пројекте за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину плаћају накнаду у износу од 0,4% оствареног
прихода на годишњем нивоу од продаје сировина, полупроизвода и производа у земљи
и иностранству. Уколико обвезници обављају активности на територији више општина
накнада се утврђује сразмерно оствареном приходу на територији општине Врбас.
Одељење за локалне и јавне приходе накнаду ће утврдити на основу следећих
званичних података:
- за власнике, односно закупце стамбеног простора из службене евиденције са
којом располаже Одељење,
- за правна лица и предузетнике из службене евиденције, као и на основу
поднетих пријава чију садржину и облик ће утврдити Одељење за локалне
јавне приходе.

Број:1. Страна 53. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

Пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
подносе се до 31. марта за текућу годину, изузетно за 2010. годину до 30. априла.
Подаци који су основ за утврђивање накнаде су подаци обвезника за годину која
предходи утврђивању обавезе“.
НАПОМЕНА: Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више основа
највиши износ накнаде који тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% оствареног
прихода на годишњем нивоу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

10.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002 и 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 48. Закона о
локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Дамиру Мухарију из Врбаса, Трг Моше Пијаде број 2, са изборне листе
Либерално демокатска партија - Лига социјалдемократа Војводине - Листа за села,
потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас.
II
Мандат одборника почиње даном доношења Решења и траје до истека мандата
одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 54. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

11.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Гимназије ''Жарко
Зрењанин'' у Врбасу:
1.
2.
3.
4.

Драган Тунгуз, као представник локалне самоуправе,
Драгана Симић, као представник локалне самоуправе,
Душан Петковић, као представник локалне самоуправе,
Душанка Ђаковић, као представник запослених.
II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-23/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

12.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
Р Е Ш ЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
За чланове школског одбора Гимназије ''Жарко Зрењанин'' у Врбасу и м е н у ј у
с е:

Број:1. Страна 55. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

1.
2.
3.
4.

Љиљана Ћоровић, као представник локалне самоуправе,
Зорана Бијеловић, као представник локалне самоуправе,
Петар Костић, као представник локалне самоуправе,
Марина Луковић, као предстваник запослених.
II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-24/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

13.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се
''Светозар Милетић'' у Врбасу:

дужности чланови

Школског одбора Основне школе

1. Срђан Вученов, као представник локалне самоуправе,
2. Даница Парошки, као представник локалне самоуправе,
3. Сокица Миловић, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-25/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС
14.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 56. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''Светозар Милетић'' у Врбасу
и м е н у ј у се:
1. Ненад Велицки, као представник локалне самоуправе,
2. Каролина Паповић, као представник локалне самоуправе,
3. Јелена Вишњић, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-26/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

15.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ'' У ЗМАЈЕВУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланова Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић-Змај“ у Змајеву:
1. Драган Миљковић, као представник локалне самоуправе,
2. Симо Субашић, као представник локалне самоуправе,

Број:1. Страна 57. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

3. Новица Милинић, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-35/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

16.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ'' У ЗМАЈЕВУ
I
За чланове Школског одбор Основне школе ''Јован Јовановић-Змај“ у Змајеву
и м е н у ј у с е:
1. Јожеф Топали, као представник локалне самоуправе,
2. Драган Митић, као представник локалне самоуправе,
3. Душан Новаковић, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-36/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

17.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 58. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У САВИНОМ СЕЛУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић“ у Савином Селу:
1. Невенка Драговић, као представник локалне самоуправе,
2. Ристо Сокановић, као представник локалне самоуправе,
3. Игњат Гатало, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-31/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

18.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У САВИНОМ СЕЛУ
I
За чланове
Селу и м е н у ј у

Школског одбора Основне школе ''Бранко Радичевић“ у Савином
се:

1. Веселин Дробњак, као представник локалне самоуправе,
2. Жељко Вулић, као представник локалне самоуправе,
3. Ана Коматина, као представник локалне самоуправе.

Број:1. Страна 59. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-32/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

19.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' У КУЦУРИ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Братство Јединство“ у Куцури:
1. Милена Зоричић, као представник локалне самоуправе,
2. Славка Бесермињи, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-29/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС
20.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 60. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' У КУЦУРИ
I
За чланове
и м е н у ј у се:

Школског одбора Основне школе ''Братство Јединство“ у Куцури

1. Татјана Колесар, као представник локалне самоуправе,
2. Љупка Хорњак, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-30/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

21.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Владимир Лазовић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Равном Селу, као представник локалне
самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

Број:1. Страна 61. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-33/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

22.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Драган Бешовић и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' у Равном Селу, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-34/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

23.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута

Број:1. Страна 62. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне музичке
школе у Врбасу:
1. Мијомир Шипчић, као представник локалне самоуправе,
2. Радомир Пејовић, као представник локалне самоуправе,
3. Драгана Милановић, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-27/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

24.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта
2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне музичке школе у Врбасу
и м е н у ј у се:
1. Славица Шестовић, као представник локалне самоуправе,
2. Сандра Димитров, као представник локалне самоуправе,
3. Мила Сузић, као представник локалне самоуправе.
II

Број:1. Страна 63. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28/2010-I/01
Дана: 27. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

25.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 10. и 11. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Врбас («Службени лист
општине Врбас», број 9/1998, 8/2000, 7/2001, 5/2006. и 17/2009), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ» У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу» у Врбасу:
1. Радислав Бјелица, као представник запослених ,
2. Милица Веселиновић, као представник запослених.
II
Р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу» у Врбасу:
1. Бранка Дулетић, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-1/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 64. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

26.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 10. и 11. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» Врбас («Службени лист
општине Врбас», број 9/1998, 8/2000, 7/2001, 5/2006. и 17/2009), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ» У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» у Врбасу
и м е н у ј у с е:
1. Александар Николић, члан, као представник запослених ,
2. Сања Кораћ, члан, као представник запослених.
II
У Надзорни одбор Јавног предузећа «Дирекција за изградњу» у Врбасу
и м е н у ј е с е:
1. Лидија Пауновић, члан, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-2/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 65. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

27.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002., 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и чланова 18. и 26. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа «Стандард» Врбас («Службени лист
општине Врбас», број 3/2007.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28.
марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «СТАНДАРД» У ВРБАСУ
I
Александар Секицки р а з р е ш а в а
с е дужности члан Управног одбора
Јавног Комуналног предузећа ''Стандард'' у Врбасу, као представник запослених.
II
Ђуро Загорац р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Јавног
Комуналног предузећа ''Стандард'' у Врбасу, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-3/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

28.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002., 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и чланова 18. и 26. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа «Стандард» Врбас («Службени лист
општине Врбас», број 3/2007.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана
28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «СТАНДАРД» У ВРБАСУ
I
Миленко Радованов и м е н у ј е с е за члана Управног одбора Јавног
Комуналног предузећа ''Стандард'' у Врбасу, као представник запослених.

Број:1. Страна 66. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

II
Драгиња Татић и м е н у ј е с е за члана Надзорног одбора Јавног
Комуналног предузећа ''Стандард'' у Врбасу, као представник запослених .
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-4/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

29.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002/, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 8. и 11. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса
д.о.о. «Врбас-гас» са седиштем у Врбасу («Службени лист општине Врбас», број
5/2003., 2/2004, 6/2006. и 3/2007), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «ВРБАС-ГАС» У ВРБАСУ
I
Марина Међедовић р а з р е ш а в а с е дужности члан Управног одбора
Јавног предузећа «Врбас-гас» у Врбасу, као представник запослених.
II
Гордана Докнић р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Јавног
предузећа «Врбас-гас» у Врбасу, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-5/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 67. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

30.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002/, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 8. и 11. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса
д.о.о. «Врбас-гас» са седиштем у Врбасу («Службени лист општине Врбас», број
5/2003., 2/2004, 6/2006. и 3/2007), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «ВРБАС-ГАС» У ВРБАСУ
I
Гордана Докнић и м е н у ј е с е за члана Управног одбора Јавног предузећа
«Врбас-гас» у Врбасу, као представник запослених.
II
Слободан Јововић и м е н у ј е с е
за члана Надзорног одбора Јавног
предузећа «Врбас-гас» у Врбасу, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-6/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

31.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 13. и 14. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за јавни превоз путника «Врбас» из Врбаса («Службени
лист општине Врбас», број 1/1991. и 8/2000), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА «ВРБАС» У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Јавног предузећа
за превоз путника «Врбас» у Врбасу:

Број:1. Страна 68. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

1. Зоран Јовић, као представник запослених,
2. Игор Хромиш, као представник запослених.
II
Р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Јавног предузећа за
превоз путника «Врбас» у Врбасу:
1. Маја Мићуновић, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-7/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

32.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и члана 13. и 14. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за јавни превоз путника «Врбас» из Врбаса («Службени
лист општине Врбас», број 1/1991. и 8/2000), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА «ВРБАС» У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Јавног предузећа за превоз путника «Врбас» у Врбасу
и м е н у ј у се:
1. Јовица Круљ, члан, представник запослених,
2. Миодраг Ивошев, члан, представник запослених.
II
У Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника «Врбас» у Врбасу
и м е н у ј е се:
1. Рајко Зорзић, члан, представник запослених .

Број:1. Страна 69. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

33.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и чланова 18. и 22. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за информисање грађана «Врбас» из Врбаса
(«Службени лист општине Врбас», број 7/1991, 9/1998, 8/2000 и 3/2006), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ «ВРБАС» У ВРБАСУ
I
Јанко Ленђер и м е н у ј е с е
за члана
предузећа
за информисање грађана «Врбас» у
запослених.

Надзорног одбора Јавног
Врбасу, као представник

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-9/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 70. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

34.
На основу члана 30. и 93 Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009.) и члана 5. и 6. Одлуке о
утврђивању броја и састава органа Установе за културну делатност Културног
центра Врбаса («Службени лист општине Врбас», број 7/1991, 8/2000. и 4/2005),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА «ВРБАС» У ВРБАСУ
I
Јелена Вишњић р а з р е ш а в а
Културног центра «Врбас» у Врбасу .

с е дужности

члан Надзорног одбора

II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-10/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

35.
На основу члана 30. и 93 Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009.) и члана 5. и 6. Одлуке о
утврђивању броја и састава органа Установе за културну делатност Културног
центра Врбаса («Службени лист општине Врбас», број 7/1991, 8/2000. и 4/2005),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА «ВРБАС» У ВРБАСУ
I
Љубомир Ковач и м е н у ј е
центра «Врбас» у Врбасу .

с е за члана Надзорног одбора Културног

Број:1. Страна 71. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-11/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

36.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'' број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), и чланова 10. и 12. Одлуке
о оснивању Установе за физичку културу - Центра за физичку културу «Драго
Јововић» Врбас («Службени лист општине Врбас», број 2/1992., 6/1992, 4/1994,
8/2000, 3/2001, 5/2006. и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ «ДРАГО ЈОВОВИЋ» У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Центра за
физичку културу «Драго Јововић» у Врбасу:
1. Миодраг Зекић, као представник запослених,
2. Милош Ђаконов, као представник запослених.
II
Р а з р е ш а в а
с е дужности
члан Надзорног одбора
физичку културу «Драго Јововић» у Врбасу:

Центра за

1. Фрањо Леген, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-12/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 72. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

37.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'' број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), и чланова 10. и 12. Одлуке
о оснивању Установе за физичку културу - Центра за физичку културу «Драго
Јововић» Врбас («Службени лист општине Врбас», број 2/1992., 6/1992, 4/1994,
8/2000, 3/2001, 5/2006. и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28.
марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ «ДРАГО ЈОВОВИЋ» У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Центра за физичку културу «Драго Јововић» у Врбасу
и м е н у ј у се:
1. Слађана Аларгић, као представник запослених,
2. Здравко Ковач, као представних запослених.
II
У Надзорни одбор Центра за физичку културу «Драго Јововић» у Врбасу
и м е н у ј е се:
1. Миодраг Фејса, члан, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-13/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 73. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

38.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у
социјални рад у Врбасу:

с е дужности чланови Управног одбора Центра за

1. Марија Вујачић, као представник запослених,
2. Станица Дробњак, као представник запослених.
II
Разрешава
рад у Врбасу:

с е дужности члан Надозрног одбора Центра за социјални

1. Милијана Бјелица, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-14/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 74. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

39.

На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'' ), број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) и чланови 9. и 11. Одлуке
о оснивању Установе за социјалну заштиту (''Службени лист општине Врбас''), број
7/1991, 2/1992, 1/2002, 3/2004. и 12/2004), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 28. марта 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Центра за социјални рад у Врбасу и м е н у ј у с е:
1. Јелена Аџић-Бенчик, члан, као представник запослених,
2. Зорка Бајагић, члан, као представник запослених.
II
У Надзорни одбор Центра за социјални рад у Врбасу и м е н у ј е с е:
1. Тања Самарџић, члан, као представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-15/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 75. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

40.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002/, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Разрешавају
с е дужности Председник и чланови Управног одбора
Фонда за противпожарну заштиту општине Врбас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Момчило Јаћимовић, председник,
Мирослав Хромиш, члан,
Радован Мићуновић, члан,
Боривоје Жугић, члан,
Саво Грковић,члан,
Божидар Кривокапић, члан,
Здравко Клашња, члан.
II

Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-17/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

41.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002/, 10/2004, 11/2008. и 21/2009) Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 28. марта марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
И м е н у ј у
с е за Председника и чланове Управног одбора Фонда за
противпожарну заштиту општине Врбас:

Број:1. Страна 76. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Борислав Мушикић, за председника,
Милан Бокан, за члана,
Војислав Жижић, за члана,
Александар Аџић, за члана,
Радован Дабетић, за члана,
Јанош Наћфеји, за члана,
Данијела Макша, за члана.
II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-16/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

42.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној дана 28. марта 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СРЕДСТВИМА СОЛИДАРНОСТИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Фонда за
располагање средствима солидарности општине Врбас:
1. Пеко Вуковић, члан,
2. Радмила Карталија, члан,
3. Мирјана Мунић , члан.
II

Број:1. Страна 77. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-19/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

43.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 28. марта 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СРЕДСТВИМА СОЛИДАРНОСТИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
У Управни одбор Фонда за располагање средствима солидарности општине
Врбас и м е н у ј у се:
1. Анкица Ђурић, за члана,
2. Анђа Хромиш , за члана,
3. Никола Докнић , за члана.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-18/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број:1. Страна 78. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

44.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас /“Службени лист
општине Врбас“, број 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008. и 21/2009/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС У ОСНИВАЊУ
I
ВЛАДИМИР ДАКОВИЋ
и м е н у ј е
с е за Вршиоца дужности
директора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас у
оснивању.
II
Вршилац дужности директора Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас у оснивању вршиће послове и овлашћење Директора
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас до именовања
Директора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-21/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

45.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас /“Службени лист
општине Врбас“, број 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008. и 21/2009/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 28. марта 2010. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС У ОСНИВАЊУ
I
У Привремени управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас у оснивању и м е н у ј у с е:

Број:1. Страна 79. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

1. Перо Мамула, председник,
2. Радислав Бјелица, члан,
3. Александар Репчек, члан.
II
Привремени управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас у оснивању вршиће овлашћења Управног одбора до именовања
Председника и чланова Управног одбора Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас .
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-20/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

у

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

46.
На основу члана 13. став 2. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник
Републике Србије'',број 36/2009),члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије '', број 129/2007), и члана 30. и 93.
Статута Општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас'', број 3/2002,
5/2002,10/2004,11/2008. и 21/2009) ,Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
28. марта 2010.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
1. Образује се Радна група за израду Локалног плана управљања отпадом у
Општини Врбас (у даљем тексту : Радна група).
2. Радну групу чине председник, секретар и 5 чланова.
3. За председника, секретара и чланове Радне групе именују се:
- Александар Крунић, председник,
- Данијела Вујачић, секретар,

Број:1. Страна 80. Службени лист општине Врбас, 29. март 2010. године__________________

-

Момчило Пешић, члан,
Новка Орестијевић, члан,
Александра Кртолица, члан,
Никола Влаховић, члан,
Маријана Мирковић, члан.

4. Задатак Радне групе је да изради Локални план управљања отпадом на
теритирији општине Врбас у складу са одредбама члана 14. Закона о управљању
отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009) и да исти достави
Скупштини општине Врбас на усвајање до 10.септембра 2010. године.
5. Стручне послове за потребе Радне групе обављаће Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Врбас.
6. Ово решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-22/2010-I/01
Дана: 28. марта 2010. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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