СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 2. ВРБАС 28. МАРТ 2014. ГОДИНА XLVIII
8.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
/“Службени гласник Републике Србије „ број 129/2007/ и члана 30, 96. и 97. Статута
општине Врбас /“Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009,15/2010 и 16/2013/, Скупштина општине Врбас, на шестој седници
одржаној 28. марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Статуту општине Врбас /“Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013/ члан 16. мења се и гласи:
"Општина је одговорна и надлежна, да преко својих органа, у складу са
Уставом и Законом:
1. доноси програме развоја ;
2. доноси просторни план Општине и друге урбанистичке планове;
3. доноси буџет и доноси завршни рачун;
4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада;
5. обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање
и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство
система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов
развој (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање
комуналним отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање
гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима,
обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и
путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних
зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и друго);
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6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и
утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама;
8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује
вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;
10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора;
11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим
интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине;
12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на
територији Општине и одређује делове обале и воденог простора на којима се
могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које
оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање
делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној
заштити и обавља послове државног старатеља;
18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за
Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује
средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и
других установа културе чији је оснивач;
19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових
последица;
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
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21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину
боравишне таксе;
24. стара се о развоју и унапређивању угоститељства, занатства и трговине, уређује
радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге
услове за њихов рад;
25. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању;
26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
28. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад;
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама
инвалида и другим социјално - хуманитарним организацијама на својој
територији;
30. подстиче и помаже развој задругарства;
31. организује службу правне помоћи грађанима;
32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних
и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на
територији Општине;
34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за
јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који су у
службеној употреби на територији Општине,
35. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем
прописа и других општих аката из надлежности Општине;
37. уређује организацију и рад мировних већа;
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
39. помаже рад организација и удружења грађана;
40. даје мишљење о територијалној промени Општине;
41. израђује план одбране, планира и предузима мере за остваривање својих
функција у ратном и ванредном стању, усклађује припреме за одбрану правних
лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама
Аутономне Покрајине Војводине и Планом одбране Републике Србије , спроводи
мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на
организацију у ратном и ванредном стању, обезбеђује изградњу јединственог
система заштите и спашавања, припрема и спроводи мере цивилне заштите
опште намене;
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42. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са
Уставом, Законом и овим Статутом."
Члан 2.
Члан 20. Статута мења се и гласи:
„Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским
правима у складу са законом.
Јавном својином Општине располажу и управљају органи Oпштине у складу са
законом.
Имовина Општине користи се и чува пажњом доброг домаћина.“
Члан 3.
Члан 30. Статута мења се и гласи:
„Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут општине и Пословник Скупштине,
2. доноси буџет и завршни рачун Општине;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада;
4. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
5. доноси просторни план Општине и урбанистичке планове и уређује
коришћење грађевинског земљишта;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије
Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом;
9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника
Скупштине;
11. поставља и разрешава Секретара и заменика секретара Скупштине;
12. бира и разрешава Председника општине и на предлог Председника општине,
Заменика председника општине и чланове Општинског већа;
13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по
закону;
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15. доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са законом којим се
уређује јавни дуг;
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном
плану;
18. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
19. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
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20. одлучује о прибављању непокретности у јавну својину Општине;
21. одлучује о прибављању, коришћењу, управљању
и располагању
непокретним стварима у јавној својини , које користе органи и организације
Општине;
22. одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини Општине, укључујући и
размену;
23. одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца
права јавне својине укључујући и размену;
24. одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је
оснивач општина;
25. одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
26. одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним
заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је
оснивач општина;
27. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на
стварима у јавној својина Општине, за давање у закуп истих;
28. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне
заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право
коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности;
29. одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине, на којима
право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које
нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој
ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или
природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се
носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће
непокретности;
30. одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне
наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом
одређен начин;
31. одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала
чији је оснивач Општина а који су носиоци права коришћења на
непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
32. одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
33. доноси план одбране и усклађује га са насталим променама и потребама;
34. доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште
намене на територији Општине;
35. доноси план и програм система заштите и спасавања на територији Општине;
36. доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
37. образује Штаб за ванредне ситуације;
38. разматра извештај о раду јавних предузећа и установа који се финансирају из
буџета и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
39. покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним
судом у складу са Уставом и Законом;
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40. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и
невладиним организацијама;
41. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије Општине;
42. обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом."
Члан 4.
Члан 50. Статута мења се и гласи:
„Председник општине:
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
5. доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Општине,
на предлог општинског Штаба за ванредне ситуације;
6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или
одлуком Скупштине;
7. врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима општине.
У случају ратног стања Председник општине доноси акт из надлежности
Скупштине општине с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини
општине чим она буде у могућности да се састане“ .
Члан 5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Члан 53. Статута мења се и гласи:
"Општинско веће:
предлаже Статут општине, буџет општине и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина општине;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине општине;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у сагласности са законом, овим Статутом и
другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној савојини о којима одлучује Скупштина;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима
из надлежности Општине;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно Аутономне Покрајине Војводине;
поставља и разрешава начелника Општинске управе и Заменика начелника
општинске управе;
доноси појединачне акте за које је овлашћено законом, овим Статутом или
одлуком Скупштине;
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10. врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Скупштине
општине.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води
његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку
Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако
законом или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Председник Општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину
Општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и
других аката Скупштине општине.“
Члан 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 56. Статута мења се и гласи:
"Општинска управа:
припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и
Општинског већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине општине;
израђује План заштите и спасавања од поплава за територију Општине;
израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања за територију
Општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће."
Члан 7.

Члан 61. Статута мења се и гласи:
„Помоћнике председника општине у Општинској управи Врбас поставља и
разрешава председник Општине.У Општинској управи могу се поставити највише
три помоћника председника Општине за поједине области из надлежности општине
и то:
1. за образовање и васпитање;
2. економски развој и инвестиције;
3. за заштиту животне средине.“
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

9.
На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама /''Службени
гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94 и 79/05 – други закон/, члана 20. став 1.
тачка 16. и 32. Закона о локалној самоуправи /''Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07./, члана 110. став 1. Закона о спорту /''Службени гласник
Републике Србије“, број 24/2011/ и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас", број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10. и 16/13./,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28. марта 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању
Установе за физичку културу (''Службени лист општине Врбас'', број 2/92, 6/92, 4/94,
8/00, 3/01, 5/06, 7/06. и 4/11.) којим је у општини Врбас основана установа за
физичку културу као Центар за физичку културу ''Драго Јововић'' Врбас /у даљем
тексту: Центар/, уписана у судски регистар код Привредног суда у Новом Саду
уложак број 1-6931 од 01.07.1992. године, Решење број ФИ – 3405/92, матични број
08319138, ПИБ 100636800, ради усклађивања са одредбама Закона о спорту.
Центар за физичку културу ''Драго Јововић'' Врбас наставља са радом у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 2.
Ради обављања делатности спортских објеката и задовољавања других
потреба и интереса грађана у области спорта у општини Врбас, јединица локалне
самоуправе оснива установу у области спорта за територију општине Врбас ради
стварања услова коришћења и услова обављања спортских активности у јавним
спортским објектима ради доступности грађанима под једнаким условима.
Оснивач Центра је Општина Врбас за коју, на основу законског овлашћења,
оснивачка права врши Скупштина општине Врбас, са седиштем у Врбасу, Улица
маршала Тита број 89, матични број 08285071/у даљем тексту: Оснивач/.
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Члан 3.
Назив Центра је: Центар за физичку културу ''Драго Јововић'' Врбас.
Седиште Центра је у Врбасу, улица Панонска број 2.
Одлуку о промени назива или седишта Центра доноси орган управљања уз
претходну сагласност Оснивача.
Члан 4.
На оснивање и рад Центра примењују се прописи о јавним службама.
Центар има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом Центра.
Члан 5.
Центар има печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику
ћириличним писмом, мађарском и русинском језику и писму.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Центра.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште
Центра и место за датум и број.
Центар има свој знак који садржи назив и седиште Центра.
Печат, штамбиљ и знак Центра детаљније се регулишу Статутом Центра.
Члан 6.
Делатност Центра је:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:
- 93.11 - делатност спортских објеката.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Центар обавља и друге
делатности и то:
35.30 - снабдевање паром и климатизације
46.17 - посредовање у продаји хране, пића и дувана
46.19 - посредовање у продаји разноврсних производа
47.25 - трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
47.26 - трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
47.29 - остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
55.10 - хотели и сличан смештај
55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
55.30 - делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
55.90 - остали смештај
56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
56.21 - кетеринг
56.29 - остале услуге припремања и послуживања хране
69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови и пореско
саветовање
73.11 - делатност рекламних агенција
79.90 - остале услуге резервација и делатност повезане са њом
85.51 – спортско и рекреативно образовање
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93.19 – Остале спортске делатности
93.21 - делатност забавних и тематских паркова.
Члан 7.
Центар има право да у правном промету закључује уговоре и предузима
друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне
способности, сагласно финансијском плану.
У правном промету са трећим лицима Центар иступа у своје име и за свој
рачун.
Центар одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом
имовином.
Члан 8.
Центар стиче средства за обављање делатности у складу са законом и то:
- из буџета општине,
- од корисника,
- прихода остварених обављањем делатности Центра и из других
сопствених прихода,
- од донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и
физичких лица и
- из других извора.
Члан 9.
У обављању делатности физичке културе и спорта, Оснивач преноси на
Центар вршење следећих јавних овлашћења:
1. управљање и одржавање јавним спортским објектима физичке културе који
су јавна својина у власништву локалне самоуправе – општине Врбас у обиму удела
1/1, Маршала Тита 89, матични број: 08285071 и то:
- Јавни спортски објекти у саставу Центра, у Врбасу, Панонска број 2,
- Фудбалски стадион Врбас /у центру/ Врбаса,
- Рукометни и Тениски терени /стадиони/ иза ОШ ''Братство Јединство'' у
Врбасу и
- Спортски центар Змајево.
Овлашћује се Општинско веће да својим актом конкретизује поверавање
јавних спортских објеката из овог члана са спецификацијом: броја листа
непокретности, адреса, парцелни број, површина, облик својине, врста права.
Промена намене наведених спортских објеката врши се у складу са законом.
2. обезбеђивање услова да свако дете у складу са својим способностима
може систематски да се бави спортом путем рада сталних спортских школа чији је
оснивач Центар, а чије би похађање и завршетак омогућили бржи напредак младих
спортских талената,
3. издавање уверења – диплома о завршеној сталној спортској школи чији је
оснивач Центар,
4. стварање услова за рад спортске амбуланте при Центру и мерење радних
и физичких способности грађана који се баве спортом /спортиста, ученика и
радника/,
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5. развијање Центра као стручно методолошког центра, бављање
унапређивањем стручног рада у области физичке културе у општини и развојем
спорта и спортско – рекреативних активности у Центру.
Центар обавља и друге послове од интереса за развој спорта и спортско –
рекреативних активности у општини.
Члан 10.
Центар пружа услуге корисницима по економској цени чија структура мора да
обезбеди покриће:
1. материјалних трошкова у складу са утврђеним нормативима,
2. текућег и инвестиционог одржавања објеката,
3. амортизације у складу са законом и осигурања објеката,
4. зарада и других примања потребног броја радника према важећим
прописима,
5. других законом одређених обавеза.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 11.
Права и обавезе оснивача су да:
1. доноси акт о оснивању и престанку рада Центра,
2. даје сагласност на Статут Центра,
3. даје сагласност на Годишњи програм рада са финансијским планом Центра,
4. разматра и усваја годишње извештаје и друге извештаје о раду,
5. именује и разрешава управни и надзорни одбор,
6. именује и разрешава директора,
7. обезбеђује део средстава за обављање делатности Центра,
8. даје сагласност на акт којим се утврђује број и структура запослених,
9. даје сагласност на промену делатности Центра,
10. обезбеђује остварење и других права у складу са законом и актима оснивача.
Члан 12.
Сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Центра, којим се утврђује број и структура запослених, даје Општинско веће
општине Врбас.
Члан 13.
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће имају право да
наложе контролу пословања Центра и траже подношење извештаја о раду.
Члан 14.
Права и обавезе Центра према Оснивачу су:
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1. да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатности из члана 6.
ове Одлуке,
2. да рационално користи финансијска средства, опрему и инвентар,
3. да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајнијих питања од интереса
за остваривање своје делатности,
4. да најмање једном годишње поднесе извештај о свом раду и финансијском
пословању,
5. да јавне спортске објекте из члана 9. став 1. тачка 1. ове Одлуке користи и да
њима управља са пажњом доброг привредника, да их одржава у исправном
стању, да их чува, редовно осигурава и не дозволи њихово запуштање или
уништење, уз обавезу да редовно измирује обавезе које проистичу из
коришћења и управљања /плаћање воде, струје, телефона, осигурања и сл./,
6. да за промену делатности тражи сагласност Оснивача,
7. и друге обавезе у складу са законом и актима Оснивача.
ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 15.
Органи Центра су:
1) Директор,
2) Управни одбор,
3) Надзорни одбор.
Директора, председника и чланове Управног и Надзорног одбора, именује и
разрешава Оснивач.
Директор Центра
Члан 16.
Радом и пословањем Центра руководи директор.
У правном промету са трећим лицима директор заступа Центар без
ограничења.
Директор обавља послове утврђене Законом и Статутом Центра.
Члан 17.
Директора Центра именује Оснивач на основу претходно спроведеног јавног
конкурса.
Начин и услови избора директора утврђују се Статутом Центра у складу са
законом.
За директора Центра може бити именовано лице које испуњава опште услове
прописане законом којим се уређују радни односи и посебне услове утврђене
Статутом Центра.
Директор се именује на период од четири године и по истеку мандата исто
лице може бити поново именовано.
Поступак за разрешење директора Центра покреће Оснивач по својој
иницијативи, по иницијативи Управног одбора Центра или на предлог председника
општине.
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Члан 18.
Директор Центра:
1. организује и руководи радом Центра,
2. представља и заступа Центар,
3. одговоран је за законитост рада Центра,
4. предлаже пословну политику, одговоран је за спровођрење плана и програма
рада Центра и предузима мере за њихово спровођење,
5. самостално располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком
Управног одбора,
6. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
7. учествује у раду Управног одбора и предузима мере за извршавање и
спровођење његових одлука,
8. одговоран је за материјално – финансијско пословање Центра,
9. подноси периодичне и годишње извештаје Управном одбору и оснивачу,
10. врши и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.
Члан 19.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Центра, без
претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није
успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Управни одбор Центра
Члан 20.
Управни одбор Центра именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има председника и шест чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач на
период од четири године, од тога Председника и четири члана на предлог
Оснивача, а два члана из реда запослених у Центру, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом и Статутом Центра.
Исто лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два пута.
Члан 21.
Управни одбор Центра:
1) доноси Статут Центра уз сагласност Оснивача,
2) доноси друге опште акта Центра, предвиђене законом и статутом,
3) одлучује о пословању Центра, утврђује пословну и развојну политику,
4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун /финансијски извештај/ уз
сагласност оснивача,
5) доноси Годишњи програм рада са финансијским планом Центра, на предлог
директора, уз сагласност Оснивача,
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6) одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом и даје предлог о
статусним променама у складу са законом уз сагласност оснивача,
7) даје смернице директору за остваривање пословне политике,
8) даје претходно одобрење о отуђењу основних средстава уз сагласност
Оснивача,
9) подноси Оснивачу иницијативу за разрешење директора пре истека мандата
ако се стекну услови за то,
10) расписује и спроводи јавни конкурс за директора,
11) даје предлог оснивачу о кандидату за именовање директора,
12) усваја План јавних набавки,
13) доноси одлуку о оснивању сталне спортске школе, одређује органе и Програм
рада,
14) утврђује нормативе из члана 10. ове Одлуке,
15) утврђује план коришћења садржаја Центра /капацитет, корисници/, услове за
коришћење олакшица и ослобађања од плаћања и предлаже Оснивачу начин
и изворе покрића трошкова ,
16) доноси ценовник пружања услуга на бази економске цене уз сагласност
Оснивача,
17) Закључује уговор о раду са директором у складу са законом,
18) врши и друге послове утврђене Законом, овом Одлуком и Статутом Центра.
Надзорни одбор Центра
Члан 22.
Надзорни одбор Центра именује и разрешава Оснивач.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на
период од четири године, од тога Председника и једног члана на предлог Оснивача,
а једног члана из реда запослених, под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом и Статутом Центра.
Исто лице може бити именовано за члана Надзорног одбора највише два
пута.
Члан 23.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада Центра, над пословањем, прегледа
годишњи извештај о пословању и годишњи финансијски извештај Центра, као и
друга акта од значаја за пословање Центра и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима,
2. доноси Пословник о свом раду,
3. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Центра.
ОПШТИ АКТИ ЦЕНТРА
Члан 24.
Статут је основни општи акт Центра, којим се уређује:
1) делатност Центра,
2) унутрашња организација Центра,
3) органи Центра, њихов састав, начин именовања и надлежности,
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4) услови за именовање и разрешење директора Центра,
5) одговорност Центра за обавезе у правном промету,
6) друга питања значајна за рад Центра.
Статут Центра доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача.
Центар има и друге опште акте чија обавеза доношења произилази из закона
и других прописа донетих за спровођење тих закона, у складу са Статутом Центра.
Надзор над законитошћу рада
Члан 25.
Надзор над законитошћу рада Центра врши надлежни орган управе.
Кад орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Центра
утврди да установа не испуњава законом прописане услове за рад или не остварује
законом утврђене циљеве и задатке, одредиће јој рок за испуњење тих услова и о
томе обавестити Оснивача.
Уколико установа не испуни услове из претходног става овог члана у
одређеном року, надлежни орган забраниће решењем даљи рад Центра.
Орган који је донео решење о забрани рада установе, обавестиће о томе
Оснивача Центра.
Укидање Центра
Члан 26.
Центар може бити укинут:
1) ако не испуњава законом прописане услове за обављање делатности,
2) ако не постоје услови за обављање делатности Центра,
Сматра се да не постоје услови за обављање делатности Центра ако:
1) не постоји потреба за његовом делатношћу,
2) потребе за делатношћу установе могу да се задовоље на рационалнији и
економичнији начин,
3) не остварује законом утврђене циљеве и задатке.
Члан 27.
Поступак за укидање Центра покреће оснивач или орган надлежан за вршење
надзора над законитошћу рада Центра.
Акт о укидању установе доноси Оснивач.
На основу акта о укидању спроводи се поступак редовне ликвидације, у
складу са законом.
Остваривање права на штрајк
Члан 28.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих
професионалних и економских интереса по основу рада.
У Центру право на штрајк запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и другим одговарајућим прописима.
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Члан 29.
За обављање појединих стручних послова из своје делатности Центар може
ангажовати друга правна и физичка лица.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Центар наставља са радом и извршава послове који су му поверени у складу
са важећим законским прописима и оснивачким актом и преузима све запослене
који су извршавали послове и радне задатке у Центру.
Члан 31.
Oбавезује се Управни одбор Центра да у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке усагласи Статут Центра и достави га Оснивачу на сагласност.
Општи акти Центра донеће се у року у року од 30 дана од ступања на снагу
Статута Центра.
До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењиваће се постојећи
акти Центра, уколико нису у супротности са законом и овом Одлуком.
Члан 32.
Обавезује се директор Центра да донесе Правилник о организацији и раду и
систематизацији послова у Центру којим се утврђује број и структура запослених и
достави га Општинском већу на сагласност.
Члан 33.
Вршилац дужности директора Центра и Управни и Надзорни одбор,
именовани пре ступања на снагу ове Одлуке, обављаће послове из своје
надлежности до истека мандата на који су именовани, у складу са одредбама ове
Одлуке.
Члан 34.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању
Установе за физичку културу /''Службени лист општине Врбас'', број 2/92, 6/92, 4/94,
8/00, 3/01, 5/06, 7/06 и 4/11/.
Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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10.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007), члана 29. и 39. Закона о туризму („Службени
гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 и 93/2012), члана 4. и 13.
Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/1991,
71/1994 и 79/2005) и члана 16. 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013),
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
16/2010 и 3/1013), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним службама.
Основана Туристичка организација општине Врбас је уписана у судски
регистар Привредног суда у Новом Саду решењем број Фи. 135/2013 од 19.06.2013.
године, регистарски уложак број 5 – 510.
Туристичка организација општине Врбас наставља са радом у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 2.
У циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности, као и
унапређења, промоције и развоја туризма на територији општине Врбас, основана
је Туристичка организација општине Врбас.
Oснивач Туристичке организације општине Врбас је општина Врбас, улица
Маршала Тита број 89, матични број 8285071.
Права оснивача остварује Скупштина општине Врбас.
Члан 3.
Назив Туристичке организације општине Врбас је: ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРБАС (у даљем тексту: Туристичка организација).
Седиште организације је у Врбасу, улица Маршала Тита број 89.
Члан 4.
Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама.
Туристичка организација има статус правног лица са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом, овом Одлуком и Статутом Туристичке
организације.
Туристичка организација има печат и штамбиљ. Облик и садржина печата и
штамбиља регулише се Статутом Туристичке организације.
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Члан 5.
Делатност Туристичке организације је:
84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије
(туризам).
Поред делатности из става 1. овог члана, Туристичка организација обавља
послове:
1. промоције туризма општине Врбас;
2. координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката
у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију
туризма;
3. доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са
Стартегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке
организације Србије и туристичке организације Војводине;
4. обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности општине Врбас (штампане публикације, аудио и видео
промотивни материјал, интернет презентација, сувенири и др.), а у сарадњи са
надлежним органима и обезбеђивање туристичке сигнализације;
5. прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди
на територији општине Врбас, као и друге активности од значаја за туризам у
општини Врбас;
6. организавање и учествовање у организацији туристичких, научних, стручних,
спортских, културних и других скупова и манифестација;
7. организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста,
пружање бесплатних информација туристима, прикупљање податаказа
потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке
понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
8. посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
9. подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење
простора;
10. сарадња са туристичким организацијама;
11. други послови и активности утврђених законом и овим Статутом.
Члан 6.
Поред делатности и послова из члана 5. ове Одлуке Туристичка организација
може да обавља и следеће делатности:
18.12 Остало штампање;
18.20 Умножавање снимљених записа;
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
храном пићем и дуваном;
47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у
специјализованим продавницама;
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама;
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
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55.90
56.10
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
59.13
59.14
59.20
63.12
63.99
70.21
70.22
73.11
73.12
73.20
74.20
77.40
82.30
82.99
91.03
91.04
93.29

Остали смештај;
Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
Издавање књига;
Издавање именика и адресара;
Издавање новина;
Издавање часописа и периодичних издања;
Остала издавачка делатност;
Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и
телевизијског програма
Делатност приказивања кинематографских дела;
Снимање и издавање звучних записа и музике;
Веб портали;
Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
Делатност комуникација и односа с јавношћу;
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
Делатност рекламних агенција;
Медијско представљање;
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
Фотографске услуге;
Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и
предмета сродних права;
Организовање састанака и сајмова;
Остале услужне активности подршке пословању;
Заштита и одржавање непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних туристичких споменика;
Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних
вредности;
Остале забавне и рекреативне делатности.
Члан 7.

Туристичка организација има право да у правном промету закључује уговоре
и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и
пословне способности, сагласно финансијском плану.
Туристичка организација одговара за своје обавезе у правном промету
целокупном својом имовином.
Члан 8.
Средства за оснивање и почетак рада Туристичке организације обезбедиће
се из средстава буџета општине Врбас.
Пословни простор, опрему и друга средства за почетак рада Туристичке
организације као и оснивачки улог обезбеђује оснивач.
Средства за оснивање и почетак рада – оснивачки улог као основни новчани
капитал Туристичке организације општине Врбас обезбеђује општина Врбас као
оснивач у износу од 100,00 динара.
Општина Врбас је власник 100% удела у основном капиталу Туристичке
организације општине Врбас''.
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Члан 9.
Средства за рад Туристичке организације обезбеђују се из:
1. прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених
прихода;
2. донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких
лица;
3. средстава из буџета општине Врбас;
4. средстава боравишне таксе и
5. других извора, у складу са законом.
У случају престанка рада Туристичке организације, преостала средства
припадају оснивачу.
Члан 10.
Органи Туристичке организације су:
1) Директор;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор.
Директора, председника и чланове Управног и Надзорног одбора, именује и
разрешава Скупштина општине Врбас, на период од четири године.
Члан 11.
Радом и пословањем Туристичке организације руководи директор.
Директора Туристичке организације именује и разрешава оснивач, а
именује га на основу претходно спроведеног јавног конкурса.
Начин и услови избора директора утврђују се Статутом Туристичке
организације.
За директора Туристичке организације може бити именовано лице које
испуњава опште услове прописане законом којим се уређују радни односи и
посебне услове утврђене Статутом Туристичке организације.
Директор обавља послове утврђене Законом и Статутом Туристичке
организације.
Директор Туристичке организације:
1. руководи и организује радом;
2. представља и заступа организацију;
3. стара се о законитости рада;
4. предлаже пословну политику, план и програм рада и предузима мере за
њихово спровођење;
5. самостално располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком
Управног одбора;
6. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ;
7. учествује у раду Управног одбора и предузима мере за извршавање и
провођење његових одлука;
8. подноси периодичне и годишње извештаје Управном одбору;
9. врши и друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке организације.

Број: 2. Страна 61. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Члан 12.
Директор Туристичке организације именује се на период од четири године, а
може бити разрешен и пре истека времена на које је именован.
Поступак и разрешење директора Туристичке организације покреће оснивач
по својој иницијативи, по иницијативи Управног одбора Туристичке организације или
на предлог председника општине.
О разрешењу директора Туристичке организације одлучује Скупштина
општине.
До именовања директора Туристичке организације, послове и овлашћења
директора Туристичке организације вршиће вршилац дужности директора, кога
именује и разрешава Скупштина општине Врбас.
Вршилац дужности директора не може бити именован дуже од годину дана.
Члан 13.
Управни одбор Туристичке организације именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Врбас од тога председника и три члана на предлог оснивача, а једног
члана из реда запослених на период од четири године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом и Статутом Туристичке организације.
Члан 14.
Управни одбор Туристичке организације:
1) доноси Статут Туристичке организације уз сагласност Скупштине општине;
2) доноси нормативна акта од значаја за његов рад и рад Туристичке
организације;
3) одлучује о пословању Туристичке организације;
4) усваја извештаје о пословању и годишњи финансијски извештај уз сагласност
Скупштине општине;
5) доноси годишњи програм рада Туристичке организације – утврђује програм
туристичко информативно-пропагандне и промотивне делатности уз
сагласност Скупштине општине;
6) одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом – одлучује о
статусним променама и промени седишта уз сагласност Скупштине
општине;
7) даје смернице директору за остваривање пословне политике;
8) даје претходно одобрење о отуђењу основних средстава уз сагласност
Скупштине општине;
9) подноси оснивачу иницијативу за разрешење директора пре истека
мандата ако се стекну услови за то;
10) усваја План јавних набавки;
11) врши и друге послове утврђене Законом, овом Одлуком и Статутом
Туристичке организације.
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Члан 15.
Надзорни одбор Туристичке организације именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
општине Врбас од тога председника и једног члана на предлог оснивача, а једног
члана из реда запослених, на период од четири године, под условима, на начин и
по поступку утврђеним законом и Статутом Туристичке организације.
Члан 16.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над пословањем, прегледа годишњи извештај о пословању и
годишњи финансијски извештај Туристичке организације, као и друга акта
од значаја за пословање организације и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима;
2. доноси Пословник о свом раду,
3. обавља и друге послове утврђене Законом, Одлуком о оснивању и
Статутом Туристичке организације.
Члан 17.
Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће имају право да
наложе контролу пословања Туристичке организације и траже подношење
извештаја о раду.
Члан 18.
Надзор над законитошћу рада Туристичке организације врши надлежни
орган управе.
Кад орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Туристичке
организације утврди да установа не испуњава законом прописане услове за рад
или не остварује законом утврђене циљеве и задатке, одредиће јој рок за испуњење
тих услова и о томе обавестити оснивача.
Уколико установа не испуни услове из претходног става овог члана у
одређеном року, надлежни орган оснивача забраниће решењем
даљи рад
установе.
Члан 19.
Туристичка организација општине Врбас може бити укинута :
1) ако не испуњава законом прописане услове за обављање делатности;
2) ако не постоје услови за обављање делатности.
Сматра се да не постоје услови за обављање делатности ако:
1) не постоји потреба за њеном делатношћу;
2) потребе за делатношћу установе могу да се задовоље на рационалнији и
економичнији начин;
3) не остварује законом утврђене циљеве.
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Поступак за укидање Туристичке организације покреће оснивач или орган
надлежан за вршење надзора над законитошћу рада Туристичке организације.
Акт о укидању доноси оснивач.
На основу акта о укидању спроводи се поступак редовне ликвидације, у
складу са законом.
Члан 20.
Статутом Туристичке организације ближе се уређује: делокруг рада и
унутрашња организација Туристичке организације, надлежност органа, заступање и
представљање, права, обавезе и одговорности запослених, начин организовања
послова, услови за именовање и разрешење директора и друга питања од значаја
за послове Туристичке организације.
Члан 21.
Туристичка организација подноси извештај о пословању Скупштини општине
Врбас најмање једанпут годишње.
Скупштина општине Врбас даје сагласност на Статут Туристичке
организације, Годишњи програм рада са финансијским планом и планом
промотивних активности.
Члан 22.
Сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места Туристичке организације даје Општинско веће општине Врбас.
Члан 23.
За обављање појединих стручних послова из своје делатности Туристичка
организација може ангажовати друга правна и физичка лица.
Члан 24.
Oбавезује се Туристичка организација општине Врбас, да у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке усагласи Статут, организацију и начин рада
са овом Одлуком и законом.
Члан 25.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих
професионалних и економских интереса по основу рада.
У Туристичкој организацији општине Врбас право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Туристичке организације општине Врбас мора се
обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине
Врбас, у складу са законом.
Члан 26.
Привремени Управни и Надзорни одбор и вршилац дужности директора
Туристичке организације Општине Врбас именовани пре ступања на снагу ове
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Одлуке обављаће послове из своје надлежности до именовања Управног и
Надзорног одбора и директора Туристичке организације у складу са одредбама ове
Одлуке..
Члан 27.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању
Туристичке организације општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
16/2010 и 3/1013).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 3/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

11.
На основу члана 93. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011, 121/2012-Одлука УС,
50/2013-Одлука УС и 98/2013-Одлука УС), члана 28 став 3. и члана 32. Закона о
легализацији објеката,(„Службени гласник РС'', број 95/2013 ) и члана 30. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници
одржаној дана 28. марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се критеријуми и мерила за обрачун и уговарање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада), мерила за
одређивање висине накнаде и услови под којима се може остварити право на
умањење накнаде у поступку легализације објеката, као и услови и начин плаћања
накнаде.
Члан 2.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу
следећих критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за
уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта.
Члан 3.
Степен комуналне опремљености подразумева степен изграђености мреже
инфраструктуре: приступни пут, водовод, електроенергетске мреже (20 кV водови и
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типске дистрибутивне ТС 20/04 кV), канализација, атмосферска канализација, јавна
расвета и тротоар.
Накнада се утврђује према функционалном рангу мреже инфраструктуре која
се ради по Програму уређивања градског грађевинског земљишта за Врбас и
насељена места општине Врбас , ЈП “Дирекција за изградњу“ Врбас, (у даљем
тексту: Дирекција) и обухвата:
- накнаду за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на
укупан капацитет одговарајућег комуналног система),
- накнаду за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
одређени део територије и који повезују више делова града),
- накнаду за секундарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
просторну целину и налазе се у оквиру плана детаљне регулације, а ван
границе парцеле).
Члан 4.
За обрачун накнаде утврђују се следеће урбанистичке зоне:
ПРВА ЗОНА
Насеље Врбас:
Блок број 35, 36, 44, 45 оивичени улицама: Народног фронта, Густава Крклеца,
Саве Ковачевића и Иве Лоле Рибара.
ДРУГА ЗОНА
Насеље Врбас:
 Блок број 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53,
оивичени са северне стране каналом Бездан – Врбас са источне стране
Бачком улицом, са јужне стране улицом Данила Бојовића, са западне стране
улицом V Пролетерске бригаде.
ТРЕЋА ЗОНА
Насеље Врбас:
 Блок број 13, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62,
63, 68, 69, 70, 71, који су са севера оивичени каналом Бездан – Врбас, са
истока улицама Петра Шегуљева и Бранка Радичевића, са југа пругом Врбас –
Бечеј, са запада пругом Београд – Суботица изузев блокова који су припали
другој и првој зони.

-

-

ЧЕТВРТА ЗОНА
Насеље Врбас:
Блок број 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 32, 40, 41, 57, 58, 66, 67, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102,
који су оивичени са севера границом грађевинског подручја од укрштања пруге
Београд –Суботица и пута за прву управу према болници у Виноградима
укључујући и болницу, границом грађевинског подручја према истоку до улице
Миливоја Чобанског, улицом Миливоја Чобанског до источне границе
грађевинског подручја, границом грађевинског подручја са истока, југа и
запада, каналом, као и канал Бездан – Врбас до железничког моста и даље
пругом Београд – Суботица изузев блокова који припадају I,II и III зони.
Траса жељезничке пруге у обухвату грађевинског реона.
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-

ПЕТА ЗОНА
Насеље Врбас: Блок број 3 и 4, 56, 64, 65, 72, 73, 81, 88, 89, 90, 96, 97, 98,
источно од пруге Београд – Суботица и северно од канала Бездан – Врбас, као
и блокови северно од улице Миливоја Чобанског.
Цело насеље Бачко Добро Поље.
Цело насеље Змајево.
Цело насеље Куцура.

-

ШЕСТА ЗОНА
Цело насеље Савино Село.
Цело насеље Равно Село.

-

СЕДМА ЗОНА
- Ванграђевински реон општине Врбас у којем је планским документом
предвиђена изградња.
- Насеље Косанчић.
Уколико је улица граница између две зоне цела јавна површина се сврстава у
зону са већим бројем бодова.
Обала канала уколико није у обухвату блока сврстава се у зону блока који се
непосредно граничи са обалом.
Саставни део текстуалног описа зона је графички прилог.
Члан 5.
Намена објекта за који се утврђује накнада може бити:
становање: стамбени објекти, стамбени простор у оквиру стамбено-пословних
и пословно-стамбених објеката са пратећим садржајима у функцији ових
објеката као и други објекти у функцији становања;
- комерцијална делатност: пословни објекти, пословни простор у оквиру
стамбено-пословних и пословно-стамбених објеката, xотели, мотели,
угоститељски објекти, трговински објекти, бензинске пумпе, објекти за спорт,
рекреацију и разоноду, објекти образовања, социјалне и дечије заштите,
здравства, као и други објекти у функцији комерцијалне делатности;
- производна делатност: производни објекти, складишта, стоваришта, магацини,
производно и услужно занатство, наткривена производна постројења,
индустрија и грађевинарство, пољопривредни објекти и пратећи садржаји у
функцији основне намене, силоси, хладњаче, економски објекти преко 100 м 2,
као и други објекти у функцији производне делатности; и
- објекти остале намене: објекти намењени обављању делатности државних
органа и организација, органа и организација јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе и организација које обављају јавну службу,
станови за социјално угрожена лица, објекти образовања, социјалне и дечије
заштите, здравства, културе, уметности и заштите животне средине и објекти
традиционалних цркава и верских заједница, ако се финансирају из средстава
јавних прихода.
Објекти који нису наведени у овом члану, сврстаће се у објекте са
најсличнијом наменом.
-
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Члан 6.
Површина објекта или простора за који се утврђује накнада једнака је нето
површини из главног, односно идејног пројекта, и пројекта изведеног објекта према
СРПС У.Ц2.100: 2002.
Изузетно од става 1 овог члана, обрачун накнаде за објекте код којих је
јединична мера запремина, дужина, висина или снага, накнада се обрачунава у
складу са чланом 10. и 11. ове Одлуке .
Члан 7.
Посебном одлуком Скупштине општине, за изградњу објеката од стратешког
интереса за развој Општине, као и објеката од интереса у задовољавању потреба
грађана за развој здравства, образовања, културе, дечије заштите и црквених,
верских и сакралних објеката, споменика и спомен обележја, висина накнаде може
се утврдити у другом износу у односу на висину накнаде одређену овом Одлуком.
Одлуком из става 2. овог члана, Скупштина општине, поред утврђивања
стратешког интереса или интереса у задовољавању потреба грађана, утврђује
висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта у сваком појединачном
случају.
Члан 8.
Мерила за обрачун накнаде су:
процентуално
учешће
саобраћајница
20%
водовод
6%
канализација
12%
ел.мрежа
8%
јавна расвета
5%
тротоар
4%
атмосф. канализација
5%

коефицијент зоне са к.к.о.

I
1

II
0,8

коефицијент
комуналне опремљености

0,2
0,06
0,12
0,08
0,05
0,04
0,05
III
0,65

IV
0,5

V
0,4

VI
0,3

VII
0,1

породично вишепородично
комерцијална производна остале
становање становање
коефицијент намене
1
1,2
1,2
0,8
0,4
Применом
следећој табели:

мерила из претходног става накнада се обрачунава према
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намена

накнада

породично
становање

I
2,0
8,0

II
1,6
6,4

зона
III
IV
1,0 1,0
4,2 4,0

V
0,8
3,2

VI
0,6
2,4

припремање
магистрално
примарно и
15,0 12,0 7,8 7,5 6,0 4,5
секундарно
укупно
25,0 20,0 13,0 12,5 10,0 7,5
припремање 2,4 1,9 1,6 1,2 1,0 0,7

магистрално
вишепородично
примарно и
становање
секундарно
укупно
припремање
магистрално
комерцијална делатност
примарно и
секундарно
укупно
припремање
магистрално
производна делатност
примарно и
секундарно
укупно
припремање
магистрално
објекти остале намене
примарно и
секундарно
укупно

9,6

0,0
1,0
0,2

6,2

4,8

3,8

2,9

1,0

18,0 14,4 11,7

9,0

7,2

5,4

0,0

30,0 24,0 19,5 15,0 12,0 9,0
2,4 1,9 1,6 1,2 1,0 0,7
9,6 7,7 6,2 4,8 3,8 2,9

1,2
0,2
1,0

18

7,7

VII
0,2
0,8

14,4 11,7

5,4

0,0

30,0 24,0 19,5 15,0 12,0 9,0
1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5
6,4 5,1 4,2 3,2 2,6 1,9

1,2
0,2
0,6

12,0

9,6

7,8

9,0

7,2

6,0

4,8

3,6

0,0

20,0 16,0 13,0 10,0
0,8 0,6 0,5 0,4
3,2 2,6 2,1 1,6

8,0
0,3
1,3

6,0
0,2
1,0

0,8
0,0
0,1

6,0

4,8

3,9

3,0

2,4

1,8

0,0

10,0

8,0

6,5

5,0

4,0

3,0

0,1

Вредност бода из дате табеле једнака је динарској вредности 1 евра по
средњем курсу Народне банке Србије и утврђује се на први дан квартала у текућој
години (1.јануар, 1.април, 1.јул и 1.октобар).
Члан 9.
У зависности од намене објекта, корективни коефицијенти су:
- за породично становање са три и четири стамбене јединице - 1,10;
- за манипулативне просторе (паркинзи, саобраћајнице, платои и сл.): у
комерцијалној делатности - 0,20, и у производној делатности - 0,10.
Члан 10.
Нето површина за обрачун накнаде умањује се применом коефицијената за
следеће објекте:
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- помоћни објекти (гаража, летња кухиња, котловница, остава, сушара,
вешерница, котларница, бициклана, пушница и сл.) - 0.35;
- помоћни простор у подруму, сутерену и поткровљу (гаража, летња кухиња,
котларница, вешерница, бициклана и сл.) - 0.35;
- отворени простори (лођа, тераса, трем, веранда, улазни подест и сл) - 0.35;
- економски објекти за сопствене потребе до 100 м2 - 0.15.
- бензинске пумпе, ТНГ станице и други објекти за складиштење и
дистрибуцију нафтних деривата; обрачун се врши и за површине
резервоара, надстрешнице са точећим местима, манипулативних простора и
других пратећих објеката - 2,5.
Члан 11.
Накнада за изградњу линијских инфраструктурних објеката (дистрибуција
нафте, природног и течног гаса, ПТТ инсталације, електроводови и инсталације,
кабловске мреже, водовод, канализација и слично) на јавним површинама,
обрачунава се у износу од 1 бода по метру дужном, а ако је инсталација надземна
(ваздушна), обрачунава се у износу 0,5 бодова по метру дужном, без обзира на
урбанистичку зону.
Члан 12.
Накнада за изградњу:
- трафо станица обрачунава се у износу од 5 бодова по кW пројектоване
снаге, без обзира на урбанистичку зону
- силоса и резервоара обрачунава се износу од 2 бода по кубном метру
запремине, без обзира на урбанистичку зону
- антенских стубова димњака и сличних објеката, обрачунава се у износу
бодова добијених према следећој формули: (2Н-7) х П х Б, при чему је Н –
висина објекта, П – површина основе темеља, Б - бод из табеле из члан 7
ове Одлуке, у зависности од зоне и намене.
Члан 13.
Висина накнаде за објекте за производњу електричне енергије из обновљивих
извора на територији општине Врбас одређује се према врсти обновљивог извора
енергије и инсталисаној снази објеката, без обзира на урбанистичку зону и то за:
Р.бр.

Врста електране

Хидроелектрана
2.
3.
4.

Електране на биомасу
Електране на биогас
Електране на депонијски гас и гас из
постројења за третман комуналних
отпадних вода

Пројектована
снага P (кW)
до 200
од 100 - до 200
од 200 – до 500
од 500 – до 1000

бод/kW
23
21
20
18
20
20
20

Број: 2. Страна 70. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Електране на ветар
Соларне електране
Геотермалне електране
Електране на отпад
Електране са комбинованом производњом
на угаљ
Електране са комбинованом производњом
на
природни гас

на објекту до 30
на објекту преко
30
на земљи

20
5
7
18
20
20
20
20

Члан 14.
Инвеститорима који граде енергетски ефикасне објекте на територији општине
Врбас умањује се накнада, сразмерно пројектованом енергетском разреду објекта и
то:
Пројектовани енергетски разред објекта умањења накнаде
А+
20%
А
15%
Б
10%
Енергетски разред објекта који је основа за утврђивање процента умањења
накнаде одређује се елаборатом енергетске ефикасности.
Уколико инвеститор гради зграде са више енергетских зона које имају више
посебних делова за које је могуће посебно израдити енергетске пасоше, обрачун
умањења се врши за сваки посебни део.
Део умањења накнаде се односи само на објекте који подлежу обавезној
енергетској сертификацији.
У случају лошијег енергетског разреда утврђеног након енергетског прегледа
објекта и израде енергетског пасоша, инвеститор је обавезан да исплати разлику
обрачуна накнаде између стварног енергетског разреда и енергетског разреда
утврђеног елаборатом енергетске ефикасности.
У случају бољег енергетског разреда утврђеног након енергетског прегледа
објекта и израде енергетског пасоша, инвеститору ће бити извршен повраћај дела
накнаде, у складу са стварним енергетским разредом зграде.
Члан 15.
За претварање већ изграђеног објекта у простор за који је утврђен виши
коефицијент намене, накнада се утврђује као разлика између обрачунате висине
накнаде за нову намену објекта и обрачунате висине накнаде за претходну намену
по овој Одлуци.
Члан 16.
Накнада се умањује, највише до 50 % од утврђене накнаде, инвеститорима
производних објеката који ће, на неодређено време, запослити раднике који се

Број: 2. Страна 71. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање филијала Врбас, или
оне који нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, а не налазе се у
радном односу и имају пребивалиште на територији општине Врбас.
Одлуку о износу умањене накнаде из става 1 овог члана, услове за закључење
уговора, рокове, начин плаћања накнаде и остале битне елементе уговора, доноси
Општинско веће општине Врбас, на захтев инвеститора.
Уз захтев за умањење накнаде из става 2 овог члана, инвеститор је дужан да
достави оверену изјаву која ће садржати: број радника које ће запослити на
неодређено време, опис радних места, квалификациону структуру и број извршилаца
у складу са систематизацијом радних места, односно инвестиционим програмом.
Обавеза инвеститора из става 1 овог члана је да запосли на неодређено
време одређени број радника, сразмерно површини грађевинског земљишта на којем
се гради производни објекат, и то једног запосленог на 0,1 ха површине.
Члан 17.
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од
значаја за целу општину или насељено место не плаћају државни органи и
организације, органи, организације јединице територијалне аутономије и локалне
самоуправе и организације које обављају јавну службу а послују 100% средствима у
државној својини.
За изградњу објеката који су директно у функцији обављања комуналних
делатности и објеката који су део инфраструктурне мреже и постројења, а које гради
Дирекција, односно локална самоуправа, накнада се не уговара и не плаћа.
Одлуку из става 2 овог члана доноси Надзорни одбор Дирекције.
Члан 18.
Ако се приликом изградње руши постојећи објекат и гради нови објекат,
накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се само за разлику у
површини према намени и карактеру објекта који се руши и објекта који се гради.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из
земљишних књига, односно изводом из листа непокретности, копијом плана,
грађевинском и употребном дозволом.
Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се
утврђује на основу акта надлежне службе, одељења или техничке документације која
је саставни део грађевинске дозволе и копије плана (при чему се узима да нето
површина износи 75 % од бруто површине).
Члан 19.
Обрачун накнаде врши се на захтев инвеститора - обвезника накнаде.
Обвезници плаћања накнаде су физичка односно правна лица – инвеститори
на које гласи локацијска дозвола, а који граде нови објекат или врше доградњу
односно надградњу или промену намене постојећег објекта.
Обвезници плаћања накнаде су и сви подносиоци захтева за легализацију
објекта за које је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације.
Уз захтев инвеститор прилаже локацијску дозволу и главни пројекат са
извештајем о извршеној техничкој контроли.
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Члан 20.
Накнада за власнике бесправно изграђеног породично стамбеног објекта или
стана у стамбеној згради, који је изградњом или куповином трајно решавао стамбено
питање, под условом да он и чланови његовог породичног домаћинства немају другу
непокретност за становање, или ако је власник породичног стамбеног објекта
инвалид, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи, а који у законском
року поднесу захтев за легализацију у складу са одредбом члана 29. Закона о
легализацији („Сл.гл.РС“ бр.95/2013), умањује се у износу од 50% од обрачунате
накнаде.
Власницима бесправно изграђених породичних објеката који нису обухваћени
категоријама наведеним у ставу 1 овог члана, накнада се умањује се у износу од
30% од обрачунате накнаде.
Накнада се може платити једнократно, у целости, или у једнаким месечним
ратама на период који не може бити дужи од 3 године.
Члан 21.
Уређивање грађевинског земљишта и накнада обрачуната на основу ове
Одлуке, утврђују се уговором о уређивању грађевинског земљишта, који закључују
Дирекција и инвеститор.
Обавезни подаци који се уносе у уговор су име и презиме, адреса, јединствени
матични број грађанина (за физичка лица), назив, седиште и адреса, пиб, матични
број, текући рачун, име лица овлашћеног за потписивање уговора (за правна лица),
број и површина парцеле, катастарска општина и број листа непокретности, намена
објекта и број и датум локацијске дозволе, број пројекта и подаци о пројектанту.
Битни елементи уговора су: износ накнаде која је обрачуната на основу
критеријума и мерила из ове Одлуке, рок у којем је инвеститор дужан да плати
накнаду, накнада штете за случај доцње, динамика плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, износ банкарске гаранције као средства обезбеђења у
случају плаћања накнаде на рате, као и услови за активирање банкарске гаранције и
поступак и услови за измену уговора на основу правоснажног решења о измени
Решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења, и одредбе о обавези
Дирекције да средства добијена од накнаде користи за уређивање и прибављање
грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре, у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта.
Члан 22.
Накнада се може платити:
- једнократно, у целости, у року од 8 дана од дана закључења уговора, уз
умањење од 30%;
- у највише 36 месечних рата, без умањења, и
- за производне објекте једнократно, у целости, у року од 8 дана од дана
закључења уговора, уз умањење од 50% од утврђеног износа накнаде.
У случају плаћања на рате, обавеза је правног лица да приликом закључења
уговора достави меницу и менично овлашћење као средство обезбеђења
потраживања.
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У случају плаћања на рате, обавеза је физичког лица да приликом
закључивања уговора достави
меницу потписану од стране два жиранта и
административну забрану на примања за инвеститира и оба жиранта.
Члан 23.
У случају плаћања на рате, усклађивање преосталог износа дуга вршиће се у
складу са последњим објављеним индексом потрошачких цена у Републици Србији
за сваку рату посебно, на основу обрачуна који ће Дирекција доставити инвеститору
најкасније 8 дана пре дана доспелости рате за плаћање.
За доцњу у отплати дуга обрачунаваће се законска затезна камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе у складу са Законом о пореском поступку и
пореској администрацији.
Члан 24.
У случају да инвеститор касни више од 10 дана са уплатом доспеле рате,
Дирекција је дужна да инвеститору достави писмену опомену по којој је он дужан да
поступи у року од 20 дана од пријема опомене.
Уколико инвеститор ни у овом року не уплати доспелу рату, Дирекција ће
наплатити своје потраживање активирањем менице на цео износ доспелог дуга,
увећан за укупан износ преосталих рата.
Члан 25.
Битни елементи уговора којим се регулишу међусобни односи у вези са
умањењем накнаде у складу са чланом 16. став 2 ове Одлуке, су:
- износ накнаде за уређивање, који је обрачунат на основу критеријума и мерила
из ове Одлуке (без умањења);
- износ умањене накнаде;
- начин плаћања и рок у коме је инвеститор дужан да плати умањену накнаду;
- износ банкарске гаранције као средства обезбеђења извршавања обавеза
инвеститора у износу у коме му је смањена накнада;
- рок за завршетак објеката и прибављање употребне дозволе, у складу са
уговором о куповини или закупу земљишта;
- обавеза инвеститора да запосли онолики број радника са територије општине
Врбас за који му је умањена накнада ;
- рокови и динамика за пријем радника у радни однос на неодређено време;
- обавеза придржавања инвеститора као послодавца свих закона РС у погледу
обавеза према радницима;
- запосленим радницима не може престати радни однос пре истека рока од три
године од дана закључивања уговора о раду, осим у случају повреде радних
обавеза и давања отказа у складу са Законом о раду, када је инвеститор као
послодавац дужан да запосли друго лице у складу са чланом ове одлуке;
- услови за измене и раскид уговора и плаћање пуне накнаде, као и активирање
банкарске гаранције.
Члан 26.
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено у смислу ове
одлуке, а налази се у обухвату плана генералне регулације односно плана детаљне
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регулације, може се комунално опремити и средствима физичких и правних лица,
која подносе Дирекцији предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре.
Ако Дирекција утврди да је предметна зона, односно локација у обухвату
плана генералне регулације, односно плана детаљне регулације и да је подносилац
власник или закупац грађевинског земљишта, сачињава услове о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре, који нарочито садрже: податке о локацији
односно зони, податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу
комуналне инфраструктуре, податке из програма уређивања грађевинског
земљишта, границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, рок
изградње, обавезу Дирекције за прибављање локацијске, грађевинске и употребне
дозволе, као и обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у току извођења
радова, обавезу власника или закупца земљишта за финансирање израде техничке
документације, стручне контроле техничке документације, извођење радова, обавезу
власника или закупца грађевинског земљишта да изврши избор извођача радова,
обавезу предаје изграђених објеката комуналне инфраструктуре и других објеката
јавне намене у својину општине Врбас, стварне трошкове изградње комуналне
инфраструктуре, као и висину умањења накнаде за уређивање грађевинског
земљишта за инвеститора објекта који ће бити грађен на тој локацији односно зони.
За објекте који ће се градити на локацији, односно зони која се комунално
опрема средствима власника односно закупца, накнада се умањује за стварне
трошкове комуналног опремања, а највише до 60% од висине накнаде утврђене
према мерилима за обрачун за ту локацију, односно зону.
Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове из става 2. овог члана,
Дирекција предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре са
предлогом Уговора доставља Скупштини општине, на одлучивање.
Одлука Скупштине општине о прихватању предлога о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта садржи и
овлашћење Дирекцији, за закључење Уговора којим се ближе уређују међусобни
односи у вези финансирања изградње комуналне инфраструктуре средствима
власника.
Дирекција закључује Уговор са власником
или закупцем грађевинског
земљишта у року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 5. овог члана.
Члан 27.
Ако Дирекција утврди да је предметна зона, односно локација у обухвату
плана генералне регулације, односно плана детаљне регулације и да је подносилац
власник односно закупац грађевинског земљишта, сачиниће Услове о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре, који нарочито садрже:
- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу комуналне
инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу јединице локалне самоуправе као инвеститора за прибављање
локацијске,грађевинске и употребне дозволе, као и обавезу да обезбеди и
финансира стручни надзор утоку извођења радова,
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- обавезу власника
земљишта
да
финансира
израду
техничке
документације, стручне контроле техничке документације, извођење радова на
изградњи комуналне инфраструктуре,
- обавезу предаје изграђених објеката комуналне инфраструктуре и других
објеката јавне намене у својину јединице локапне самоуправе, као и
грађевинског земљишта планом предвиђеног за јавне намене,
- процењени износ стварних трошкова изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу предаје
менице на
процењени
износ
стварних
трошкова
изградње инфраструктуре,
- висину умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта за инвеститоре
објеката који ће бити грађени на тој локацији односно зони.
Члан 28.
Уговор о финансирању изградње комуналне инфраструктуре средствима
власника, односно закупца грађевинског земљишта , Дирекција са власником ,
односно закупцем грађевинског земљишта закључује у року од 30 дана од дана
доношења одлуке Скупштине општине о прихватању предлога о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре средствима власника, односно закупца
грађевинског земљишта.
Члан 29.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе чланови
74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
и
99
Одлуке о грађевинском земљишту,(„Сл. лист општине Врбас бр.3/2013 и 19/2013).
Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

12.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013 ), члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени
лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004, 1/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013),
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28. марта 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2013. ГОДИНУ
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Члан 1.
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за
2013. годину ангажоваће се ревизор.
Члан 2.
Задужује се Општинска управа Врбас да спроведе поступак јавне набавке
мале вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна општине
Врбас за 2013. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

13.
На основу члана 7. став 1. тачка 1., у смислу члана 1. став 1. тачка 24. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004, 1/2008,
21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној
дана 28. марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Додељује се ЈКП „Стандард“ Врбас искључиво право на обављање
делатности пружања комуналних услуга и то:
1) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
2) депоновање, прерада смећа и одржавање депонијем,
3) одржавање јавних зелених површина на територији насељеног места Врбас,
4) формирање, неговање и одржавање цветних површина,
5) уређивање и одржавање пијаца у Врбасу,
6) машинско и ручно сузбијање штетне биљке амброзије,
7) одржавање чистоће на улицама које служе за јавни саобраћај, на трговима и
тротоарима,
8) одржавање улица и путева,
9) орезивање и кошење заштитног појаса пута, банкина и троуглова прегледности,
10) одвођење атмосферске канализације,
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11) послови одржавања саобраћајних површина у зимским условима „зимска
служба“,
12) уређивање и одржавање гробља и капеле.
Члан 2.
Додељује се Јавној агенцији за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас
искључиво право на обављање делатности пружања услуга и то:
1) послови дератизације,
2) послови зоохигијене,
3) послови у области расадничке производње,
4) услуге пошумљавања и подизања ветрозаштитних појасева.
Члан 3.
Додељује се Туристичкој организацији општине Врбас искључиво право на
обављање делатности пружања услуга и то:
1) послови јавне промоције општине (сајмови, јавни наступи, припрема
пропагандног материјала).
Члан 4.
Додељује се ЈП за информисање „Врбас“ искључиво право на обављање
делатности пружања услуга и то:
1) рекламне услуге емитовањем у телевизијском и радио програму за потребе
Општине, јавних предузећа и установа чији је основач општина Врбас.
Члан 5.
Овлашћује се директор ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве
„Дирекција за изградњу“ Врбас да са ЈКП „Стандард“ Врбас закључи уговоре о
пружању услуга из члана 1 тачке 7. до 12. ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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14.
На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96
и „ Службени гласник РС“, број101/05) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28.
марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„ВРБАС “ ИЗ ВРБАСА
Члан 1.
Минимум процеса рада у ЈП за превоз путника „Врбас“ из Врбаса, за време
штрајка обухвата обављање послова којима се обезбеђује, као делатност од
општег интереса:
 обављање градског и приградског превоза путника на територији општине
Врбас, у обиму који ће задовољити најосновније потребе грађана за
превозом,
- обезбеђује исправност превозних средстава,
- обезбеђује предузимање неопходних мера заштите животне средине,
противпожарне заштите и мере за заштиту и безбедност живота и здравља
људи и имовине.
Члан 2.
Обављање градског и приградског превоза путника на територији општине
Врбас мора се извршавати обезбеђујући:
- обављање градског и приградског превоза у периоду од 5 часова до 7
часова,(ујутру), у периоду од13 часова до 16 часова и у периоду од 21 час до 23
часа у обиму од 90%, а у осталим терминима реда вожње у обиму од најмање 50%
од утврђеног редовног реда вожње.
Члан 3.
Директор Јавног предузећа ближе одређује начин обезбеђења минимума
процеса рада, одређује запослене који су дужни да раде за време штрајка, број
потребних возила, као и друге неопходне услове у складу са овом одлуком и
колективним уговором.
Члан 4.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке вршиће
инспекцијске послове Општинске управе Врбас.

Одељење за

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листи општине Врбас“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

15.
На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96
и „ Службени гласник РС“, број 101/05) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28.
марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ ВРБАС-ГАС “ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
Члан 1.
Минимум процеса рада у ЈП „ Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас, за време штрајка обухвата обављање послова којима се обезбеђује, као
делатност од општег интереса:
- обављање послова у области дистрибуције природног гаса, у обиму који ће
задовољити најосновније потребе грађана и привреде, односно крајњих корисника
услуга.
- обезбеђује предузимање неопходних мера заштите животне средине,
противпожарне заштите и мере за заштиту и безбедност живота и здравља људи и
имовине.
Члан 2.
Обављање послова у области дистрибуције природног гаса у обиму од
најмање 90% од послова планираних и исказаних дневним, месечним и годишњим
плановима а обављање осталих делатности Јавног предузећа (обављање послова
за које је предузеће регистровано) у обиму од најмање 50%.
.
Члан 3.
Директор Јавног предузећа ближе одређује начин обезбеђења минимума
процеса рада, одређује запослене који су дужни да раде за време штрајка, број
потребних радника, опреме, као и друге неопходне услове у складу са овом
одлуком и колективним уговором.
Члан 4.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке вршиће Одељење за инспекцијске
послове Општинске управе Врбас.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „ Службеном
листи општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

16.
На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96
и „Службени гласник РС“, број101/05) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28.
марта 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС
Члан 1.
Минимум процеса рада у ЈП „Дирекција за изградњу“ из Врбаса,за време
штрајка обухвата обављање послова којима се обезбеђује, као делатност од
општег интереса:
обављање
послова
у
области
грађевинског
земљишта,
путне
привреде,просторног планирања, пројектовања и инжењеринга, у обиму који ће
задовољити најосновније потребе грађана за исходовање потребне документације
за остваривање својих права и потреба,
- обезбеђује предузимање неопходних мера заштите животне средине,
противпожарне заштите и мере за заштиту и безбедност живота и здравља људи и
имовине.
Члан 2.
Обављање послова : на пријему захтева грађана ( пријемна писарница за
потребе поступања по ЗУП-у); послове стручног надзора над извођењем радова
који су у току; послови неопходни за потребе увиђаја и издавања налога за
интервенције на атмосферској канализацији општине Врбас; послови неопходни за
потребе увиђаја и издавања налога за интервенције на локалним путевима општине
Врбас, морaју се извршавати у обиму од 90 % а обављање осталих послова за
које је предузеће регистровано, у обиму од најмање 50% од послова планираних
и исказаних дневним, месечним и годишњим плановима.

Број: 2. Страна 81. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Члан 3.
Директор Јавног предузећа ближе одређује начин обезбеђења минимума
процеса рада, одређује запослене који су дужни да раде за време штрајка, број
потребних радника, опреме, као и друге неопходне услове у складу са овом
одлуком и колективним уговором.
Члан 4.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке
инспекцијске послове Општинске управе Врбас.

вршиће

Одељење

за

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листи општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

17.
На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку /''Службени лист СРЈ“, број
29/96 и „ Службени гласник РС“, број 101/05), члана 53. став 4. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' Врбас /„Службени лист
општине Врбас“, број 2/2012/ и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
/''Службени лист општине Врбас“, број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10 и 16/13),
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној дана 28. марта 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ВРБАС'' ВРБАС
Члан 1.
Минимум процеса рада у Јавном предузећу за информисање ''Врбас'' из Врбаса
/у даљем тексту: Јавно предузеће/, као делатности од општег интереса, за време
штрајка обухвата обављање послова којима се обезбеђује:
- производња и емитовање програма телевизије и радиа који обухватају
програме информативног садржаја,
- послови режије, монтажерски и продуцентски послови у реализацији
наведених програма,
- новинарски послови у реализацији наведених програма,
- уреднички послови, послови организатора, послови сниматеља као и правни,
финансијски и општи послови, маркетиншки послови којима се обезбеђује
реализација наведених програма,
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-

емитовање осталог телевитијског програма по унапред утврђеној програмској
шеми,
извршавање свих раније уговорених обавеза према трећим лицима,
предузимање неопходних мера противпожарне заштите у предузећу као и
обезбеђење заштите безбедности и здравља на раду.
Члан 2.

Обављање послова у области претежне делатности ''Производња и
емитовање телевизијских програма'' морају се извршавати у обиму од најмање 90%
од послова планираних и исказаних дневним, месечним и годишњим плановима, а
обављање осталих делатности Јавног предузећа (обављање послова за које је
предузеће регистровано) у обиму од најмање 50%.
Члан 3.
Директор Јавног предузећа ближе одређује начин обезбеђења минимума
процеса рада, одређује запослене који су дужни да раде за време штрајка, број
потребних радника, опреме, као и друге неопходне услове у складу са овом
одлуком и колективним уговором.
Члан 4.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке вршиће надлежно одељење
Општинске управе Врбас.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

18.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике
Србиje'',
број
72/2009,
81/2009
исправка,
64/2010-УС,
24/1011,121/2012,42/2013-Одлука УС и 98/2013-Одлука УС ), члана 32. став 1. тачка
6. 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, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013),
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МОНТАЖНИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
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Члан 1.
У Одлуци о привременим монтажним објектима на територији Општине
Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 3/2013) члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Монтажним објектима привременог карактера (у даљем тексту: монтажни
објекти) у смислу одредаба ове Одлуке, сматрају се:
1. киосци за продају одређених врста роба и вршење услуга,
2. летње и зимске баште са или без надстрешнице односно тенде,
3. надстрешнице за аутобуско стајалиште,
4. јавне телефонске говорнице,
5. паркинг површине и колски прилаз,
6. рекламне табле и панои,
7. рекламне витрине,
8. покретне тезге за повремену продају робе,
9. расхладни уређаји и апарати за продају сладоледа, освежавајућих напитака,
кокице и сл.,
10. шатори и бине за разне намене,
11. средства за забавне игре,
12. покретни рекламни панои,
13.типски објекти – покретне тезге.“.
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Монтажни објекти су објекти израћени од монтажних елемената који се могу
лако монтирати и демонтирати.“
Преносиви објекти су објекти који немају посебну подлогу на коју се
постављају.“
Члан 3.
У члану 4. Одлуке после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Затечени закупци локација или власници привремених монтажних објеката
могу да наставе да користе локацију за период од 5 година под условом:
-да је предметна локација предвиђена Планом постављања монтажних
објеката на територији општине Врбас,
-да је заостали дуг измирен, или закључен споразум о плаћању дуга на рате,
у складу са одлуком надлежног органа Дирекције,
-да у наредном периоду плаћа закуп у висини коју утврди Надзорни одбор ЈП
„Дирекције за изградњу Врбас“ у зависности од делатности која се обавља у
објекту,а која не може бити мања од просечне излицитиране цене,у зависности од
зоне где се објекат налази,за делатност која се обавља у том објекту. Захтев за
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закључивање уговора о закупу локације корисници из става 1.овог члана могу
поднети ЈП „Дирекцији за изградњу Врбас“ до 30.06.2014. године. Уколико
корисници из става 1.овог члана не поднесу захтев за закључивање уговора о
закупу локације, обавезни су да уклоне привремени монтажни објекат сами или ће
исти уклонити надлежно одељење Општинске управе Врбас о трошку корисника “
Члан 4.
У члану 5. Одлуке став 3. се мења и гласи:
„Комисију именује Надзорни одбор Дирекције из реда стручних лица
запослених уз сагласност Општинског већа општине Врбас.“
Члан 5.
У члану 7. Одлуке Алинеја 3. мења се и гласи:
„-износ депозита који се плаће у износу од 20% од почетне цене закупа,“.
Алинеја 6. мења се и гласи:
„- рок и начин подношења пријава,“
Алинеја 7. мења се и гласи:
„- напомену да најповољнији понуђач у случају одустанка губи право на повраћај
депозита“.
Члан 6.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која
уплате депозит и приложе пуномоћје за заступање, односно доказ да су законски
заступници правног лица.
О јавном надметању води се записник који потписују чланови Комисије.“
Члан 7.
У члану 9. Одлуке став 1. мења се и гласи:
„Почетну цену закупа локације за поступак јавног надметања,као и месечни
износ закупнине утврђује Надзорни одбор Дирекције, уз сагласност Општинског
већа општине Врбас.“.
Члан 8.
У члану 18. Одлуке у ставу 1. речи :“ 1.и 5.“ замењују се речима: „1,4 и 13“.
У ставу 5. Одлуке иза броја: „ 9.“ додају се рeчи: „и 13.“.
Члан 9.
У члану 19. Одлуке став 1. мења се и гласи:
„План из члана 18.став 1. ове Одлуке доноси Надзорни одбор Дирекције уз
сагласност Општинског већа општине Врбас .“
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Члан 10.
После члана 20. Одлуке речи: „2.Билборд“ се бришу.
Досадшњи Одељак 3. Летње и зимске баште са или без надстрешнице
односно тенде постаје Одељак 2.
Досадшњи Одељак 4. Надстрешнице за аутобуско стајалиште постаје
Одељак 3.
Досадшњи Одељак 5. Јавне телефонске говорнице постаје Одељак 4.
Досадшњи Одељак 6. Паркинг површине и колски прилаз постаје Одељак 5.
Досадшњи Одељак 7.Рекламене табле, панои и рекламне витрине постаје
Одељак 6.
Досадшњи Одељак 8. Остали монтажни објекти и уређаји постаје Одељак 7.
Члан 11.
Члан 21.Одлуке се брише.
Члан 12.
У члану 23. Одлуке став 1. мења се и гласи:
„Летња башта може се поставити испред, у ширини угоститељског објекта у складу
са урбанистичким условима које прописује Дирекција.“
После става 1. додајe се нови став 2. који гласи:
„ Изузетно од става 1. овог члана, летња башта може се поставити на јавној
површини испред суседног пословног објекта,уз претходну сагласност власника
пословног објекта испред којег се поставља летња башта.“
Досадашњи ставови 2,3. и 4. постају ставови 4,5. и 6.
Члан 13.
У члану 40. Одлуке број: „2“замењује се бројем: „5“.
Члан 14.
Члан 42. Одлуке се брише.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-11/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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19.
На основу члана 28. Закона о култури /''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/09/, члана 17. Закона о библиотечко – информационој делатности
/''Службени гласник Републике Србије'', број 52/11/ и члана 28. и 30. став 1. тачка 9.
Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне
библиотеке ''Данило Киш'' из Врбаса коју је Управни одбор Установе донео под
бројем 48/14 на седници од 12. марта 2014. године.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-12/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

20.
На основу члана 28. Закона о култури /''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/09/ и члана 28. и 30. став 1. тачка 9. Статута општине Врбас /''Службени
лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10 и 16/13/, Скупштина
општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку и изменама и допунама Статута Културног
центра Врбаса у Врбасу коју је Управни одбор Установе донео под бројем 83/2014
на седници одржаној дана 12.03.2014. године.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-13/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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21.
На основу члана 60. и 65. Закона о јавним предузећима /''Службени гласник
РС'', број 119/12/, члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
информисање ''Врбас'' Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 2/12/ и члана
30. став 1. тачка 9. и 93. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'',
број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10 и 16/13/, Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа за информисање ''Врбас''
из Врбаса, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 11. марта
2014. године под бројем 259/2014.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''. .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-15/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

22.
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима /''Службени гласник РС'',
број 119/12/, члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа “Стандард“ Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 2/13/ и члана
30. став 1. тачка 9. и 93. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'',
број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10 и 16/13/, Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, коју је донео Надзорни одбор
Предузећа на седници одржаној 13. марта 2014. године под бројем 04-3761/1.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''. .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-14/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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23.
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима /''Службени гласник
РС'', број 119/12/, члана 26. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „ Дирекција за изградњу“
Врбас
/''Службени лист општине Врбас'', број 2/13/ и члана 30. став 1. тачка 9. и 93.
Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04,
11/08, 21/09, 15/10 и 16/13/, Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној
28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу“ Врбас, коју је донео Надзорни одбор Предузећа
на седници одржаној 12. марта 2014. године под бројем 858-4/14.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''. .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-16/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

24.
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима /''Службени гласник
РС'', број 119/12/, члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
јавни превоз путника „ Врбас“ из Врбаса /''Службени лист општине Врбас'', број
2/13/ и члана 30. став 1. тачка 9. и 93. Статута општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10 и 16/13/, Скупштина
општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа за превоз путника
„Врбас“ Врбас из Врбаса, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници
одржаној 04. марта 2014. године под бројем 01/870.
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''. .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-17/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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25.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница /„Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут I Месне заједнице Врбас који је донео
Савет I Месне заједнице Врбас на седници одржаној дана 12. марта 2014.године,
број 37/14.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-18/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

26.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница / „Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут II Месне заједнице Врбас који је донео
Савет II Месне Заједнице Врбас на седници одржаној дана 12. марта 2014. године,
број 62/2014.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-19/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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27.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница /„Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут III Месне заједнице Врбас који је донео
Савет III Месне заједнице Врбас на седници одржаној дана 12. марта 2014.године,
број 39-14.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-20/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

28.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница / „Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Месне заједнице Бачко Добро Поље који
је донео Савет Месне заједнице Бачко Добро Поље на седници одржаној дана 12.
марта 2014.године, број 81/2014.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-21/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 91. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
29.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница /„Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Месне заједнице Змајево који је донео
Савет Месне заједнице Змајево на седници одржаној дана 12. марта 2014.године,
број 34/2014.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-22/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

30.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница /„Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Месне Заједнице Куцура који је донео
Савет Месне Заједнице Куцура на седници одржаној дана 12. марта 2014.године,
број 70.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-25/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 92. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
31.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница / „Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Месне Заједнице Савино Село који је
донео Савет Месне Заједнице Савино Село на седници одржаној дана 12. марта
2014.године, број 76.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-24/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

32.
На основу члана 28. и члана 30. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ број 2/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2003/ и
члана 21. Одлуке о образовању Месних заједница / „Службени лист општине Врбас“
број 1/1994, 3/1995, 4/1995, 1/2000, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 7/2012 и 24/2012/,
Скупштина општине Врбас, на шестој седници одржаној 28. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Месне Заједнице Равно Село који је донео
Савет Месне Заједнице Равно Село на седници одржаној дана 12. марта
2014.године, број 32/2014.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-23/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 93. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
33.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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
''Жарко Зрењанин'' у Врбасу:

се

дужности чланови Школског одбора Гимназије

Представници локалне самоуправе:
1. Љиљана Ћоровић,
2. Зорана Бијеловић и
3. Петар Костић.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-7/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

34.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. 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:
Као представници локалне самоуправе:

Број: 2. Страна 94. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
1. др Горан Ђуровић,
2. Маја Бјекић и
3. Лука Јововић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

35.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Средње стручне
школе ''4. јули'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Јован Миљанић,
2. Славица Отовић и
3. Марио Вареница.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-9/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 95. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
36.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ'' У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Средње стручне школе ''4. јули'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. мр Жељко Лаиновић,
2. Саша Гудељ и
3. Стојан Брдар.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-10/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

37.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Петар Петровић - Његош'' у Врбасу:

Број: 2. Страна 96. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Представници локалне самоуправе:
1. Рајко Кривокапић,
2. Милош Ђурковић и
3. Јанко Бојичић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-11/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

38.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''Петар Петровић - Његош'' у
Врбасу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Љиљана Драгаш,
2. Небојша Ћетковић и
3. Момчило Милошевић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-12/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 97. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
39.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Братство јединство'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Лидија Килибарда,
2. Мартица Тамаш и
3. др Никола Рмуш.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-13/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

40.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''Братство јединство'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:

Број: 2. Страна 98. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
1. Марко Бјелаковић,
2. Гордана Булајић и
3. Золтан Догнар.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-14/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

41.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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 дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Светозар Милетић'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Ненад Велицки,
2. Каролина Паповић и
3. Јелена Вишњић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-15/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 99. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
42.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. 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 с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Дијана Лукић,
2. Александар Милосављевић и
3. Андреа Драшковић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-16/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

43.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''20. октобар'' у Врбасу:

Број: 2. Страна 100. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Представници локалне самоуправе:
1. Станко Вуковић,
2. Радмила Тодоровић и
3. Мирјана Миклош.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-17/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

44.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''20. октобар'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Катарина Делибашић,
2. Милош Рогановић и
3. Веселинка Ковачевић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-18/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 101. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
45.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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
Музичке школе у Врбасу:

се

дужности чланови Школског одбора Основне

Представници локалне самоуправе:
1. Славица Шестовић,
2. Сандра Димитров и
3. Мила Сузић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-19/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

46.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. 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 с е:

Број: 2. Страна 102. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Као представници локалне самоуправе:
1. Ненад Томашевић,
2. Огњен Васиљевић и
3. Марко Ђукић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-20/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

47.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу:
Представници локалне самоуправе:
1. Светлана Вујичић,
2. Сенка Радовић и
3. Немања Вуковић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-21/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 103. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
48.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Бачком Добром
Пољу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Тијана Вуковић,
2. Петар Јоцић и
3. Милена Пејић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-22/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

49.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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 чланови Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву:

Број: 2. Страна 104. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Представници локалне самоуправе:
1. Јожеф Топали,
2. Драган Митић и
3. Душан Новаковић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-23/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

50.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“ У ЗМАЈЕВУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе ''Јован Јовановић - Змај''
у Змајеву и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Милана Милићевић,
2. Милош Пешић и
3. Божидар Паић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-24/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 105. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
51.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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:
Представници локалне самоуправе:
1. Татјана Колесар,
2. Љупка Хорњак и
3. Маријана Рогановић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-25/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

52.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У КУЦУРИ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ''Братство јединство'' у Куцури
и м е н у ј у с е:

Број: 2. Страна 106. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Као представници локалне самоуправе:
1. Александра Димитријевић,
2. Златко Колесар и
3. Будимир Сабо Дајко.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-26/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

53.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. 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:
Представници локалне самоуправе:
1. Радивојевић Милорад,
2. Жељко Вулић и
3. Ана Коматина.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-27/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 107. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
54.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У САВИНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' у
Савином Селу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Огњен Шћекић,
2. Иван Лауц и
3. Далибор Абрамушић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

55.
На основу члана 54. и 55. 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
шестој седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' у Равном Селу:

Број: 2. Страна 108. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
Представници локалне самоуправе:
1. Златомир Јакић,
2. Драган Бешовић и
3. Боривоје Чађеновић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-29/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

56.
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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе ''Бранко Радичевић'' у
Равном Селу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Јелена Девић,
2. Љиљана Продан и
3. Данка Васиљевић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-30/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 109. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
57.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени галасник 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, 21/2009,15/2010. и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''БОШКО БУХА'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а
с е дужности члана Управног одбора Предшколске
установе ''Бошко Буха'' у Врбасу, Биљана Паић, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-31/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

58.
На основу чланова 54.Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени галасник 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, 21/2009, 15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на шестој седници
одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''БОШКО БУХА'' У ВРБАСУ
I
Ненад Ковачевић и м е н у ј е се за члана Управног одбора Предшколске
установе ''Бошко Буха'' у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-32/2014-I/01
Дана: 28. марта 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 2. Страна 110. Службени лист општине Врбас, 28. март 2014. године_______
59.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас '', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008,11/2008, 21/2009,15/2010 и 16/2013), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 28. марта 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Дејана
Будимског из Куцуре ул. Владимира Гарјанског бб, са Изборне листе Демократска
странка – др Бојан Пајтић на дужност одборника у Скупштини општини Врбас , пре
истека времена на које је изабран, дана 28. марта 2014. године, због подношења
писане оставке на мандат одборника Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Врбас".
Образложење
Одборник Скупштине општине Врбас Будимски Дејан из Куцуре ул.
Владимира Гарјанског бб, са Изборне листе Демократска странка – др Бојан
Пајтић, дана 28. марта 2014. године лично је поднео оверену писану оставку,
оверену код Општинске управе Врбас 28. марта 2014. године, на дужност одборника
те је исту доставио Председнику Скупштине општине Врбас у законом прописаном
року, а на 6. седници Скупштине општине. Председник Скупштине општине је по
достављању исте, а на 6. седници Скупштине прочитао писану оставку с тога је
Скупштина одлучила о истој и донела Решење.
Чланом 46. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) регулисано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да о
оставци коју је одборник поднео између две седнице Скупштине општине у форми
оверене писане изјаве Скупштина одлучује на првој наредној седници, а чланом 47.
Закона о локалним изборима регуласано је да одборник лично подноси оставку,
оверену код органа надлежног за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од
три дана од дана овере.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
Поука о правном леку : Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-33/2014-I/01
Дана: 28. март 2014.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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Издавач: Скупштина општине Врбас
Одговорни уредник: Сандра Срдановић - Технички уредник: Марија Тот
Адреса: Врбас, Маршала Тита 89 - Телефон: 021/7954-000, факс: 021/705-990
Годишња претплата: 9.000,00 динара - један примерак: 300,00 динара
Жиро рачун број: 840-13640-45 Општинска управа Врбас
Лист излази по потреби - Тираж: 65 примерака

