СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 11. ВРБАС 6. ЈУЛ 2015. ГОДИНА XLIX
23.
На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) 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, 16/13 и 2/14), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 2. јула 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак обрачуна и наплате доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, зоне и врстa намене објеката, коефицијенти
зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна
умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна за трошкове
инфраструктурног опремања средствима инвеститора, као и друга питања од значаја
за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта, за територију
општине Врбас.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за
уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање
терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
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Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Члан 3.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је
земљиште на коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом,
електроенергетска мрежа (20 кV водови и типске дистрибутивне ТС 20/04 кV)
водоводна и канализациона мрежа и атмосферска канализација.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 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:
 допринос за магистралну мрежу (објекти инфраструктуре који су од утицаја на
укупан капацитет одговарајућег комуналног система),
 доприноса за примарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
одређени део територије и који повезују више делова града),
 допринос за секундарну мрежу (објекти инфраструктуре који су од значаја за
просторну целину и налазе се у оквиру плана детаљне регулације, а ван
границе парцеле).
Обрачун доприноса
Члан 4.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује се решењем
о издавању грађевинске дозволе, на основу обрачуна доприноса који сачињава
Јавно предузеће за грађевинско земљиште, изградњу и путеве Врбас „Дирекција за
изградњу“ Врбас (у даљем тексту: Дирекција).
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев
органа општинске управе надлежног за спровођење поступка обједињене
процедуре, као и на захтев инвеститора.
Дирекција је дужна да, у року од 2 дана од дана пријема захтева са
комплетном документацијом изврши обрачун доприноса и исти достави надлежном
органу.
Члан 5.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се тако што се
просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Врбас, објављена од
стране Републичког завода за статистику за територију општине Врбас,
помножи са укупном нето површином објекта који је предмет изградње , израженом у
метрима квадратним, и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта
утврђеним овом одлуком.
Ако за општину Врбас нису објављени подаци о просечној цени квадратног
метра станова новоградње, допринос ће бити утврђен на основу просека износа
просечних цена квадратног метра станова новоградње у свим јединицама локалне
самоуправе истог степена развијености, у складу са законом којим се уређује
регионални развој, за које су ти подаци објављени.
Дирекција прати промену статистичких података које објављује Републички
завод за статистику и примењује их одмах после њиховог објављивања.
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Члан 6.
За обрачун доприноса утврђују се следеће урбанистичке зоне:
ПРВА ЗОНА
Насеље Врбас:
 Блокови број 35, 36, 44, 45 оивичени улицама:
ГуставаКрклеца, Саве Ковачевића и Иве Лоле Рибара.

Народног

фронта,

ДРУГА ЗОНА
Насеље Врбас:
 Блокови 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 првој, другој и трећој
зони.
 Траса жељезничке пруге у обухвату грађевинског реона.
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 Великог бачког канала уколико није у обухвату блока сврстава се у
зону блока који се непосредно граничи са обалом.
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Члан 7.
Намена објекта за који се обрачунава допринос за уређивање грађевинског
земљишта може бити:
1. Стамбена: стамбени објекти (породично и вишепородично становање), стамбени
простор у оквиру стамбено-пословних и пословно-стамбених објеката са пратећим
садржајима у функцији ових објеката као и други објекти у функцији становања.
2. Комерцијална:
- пословни објекти, хотели, мотели и други угоститељски објекти, трговински
објекти са пратећим магацинским и осталим простором, бензинске пумпе без и са
надстрешницом, ауто сервиси, атељеи, објекти услужног занатства, гараже као
засебни комерцијални објекти, мењачнице, објекти разоноде, кладионице,
коцкарнице, видео клубови и сл. и остали пословни простор у оквиру стамбенопословних, привредно-производних и осталих објеката и пратећи гаражни простор у
оквиру ових објеката, силоси, изузев силоса за житарице који су саграђени за
потребе пољопривредне производње инвеститора, и други објекти комерцијалног и
услужног карактера,
- објекти намењени за јавно коришћење који нису у јавној својини: болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања, објекти и простори
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о
црквама и верским заједницама, отворени и затворени спортски и рекреативни
објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште, комунални објекти,
пијаце, гараже, отворени паркинзи и сл.објекти и сл.
3. Остала: помоћни објекти (гараже, летње кухиње, оставе, септичке јаме,бунари,
цистерне за воду и сл.).
Објекти или простори који нису наведени у ставу 1. овог члана, сврстаће се у
групу објеката са најсличнијом наменом.
Члан 8.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за објекте и
просторе традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама, умањује се за 90% од пуног износа
доприноса обрачунатог по овој одлуци.
Члан 9.
Површина објекта - простора за који се утврђује допринос за уређивање
грађевинског земљишта једнака је укупној нето површини објекта који је предмет
градње изражен у метрима квадратним, а према СРПС У.Ц2.100: 2002.
Изузетно од става 1. овог члана, допринос за изградњу објеката чија се
површина рачуна по СРПС У.Ц2.100: 2002, а чија је светла висина већа од 4 метра,
као и за остале објекте (силосе, резервоаре, антенске стубове, димњаке и сл.),
чија је висина већа од 4 метра, обрачунава се тако што се коефицијент из таблице
множи са фактором H/4 (при чему је „Н“ светла висина или висина).
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Члан 10.
Висина доприноса 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

1.

Хидроелектрана

2.

Електране на биомасу

Пројектована снага
P (кW)

бод/kW

до 200
од 100 - до 200
од 200 – до 500
од 500 – до 1000

23
21
20
18
20

Електране на биогас
E Електране на депонијски гас и гас из постројења за
4.
третман комуналних отпадних вода
5.
Електране на ветар
3.

6.

7.
8.
Електране
Елек

9.
тра
10.

20
20
на објекту до 30
на објекту преко 30
на земљи

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

20
5
7
18
20
20
20
20

Вредност бода из дате табеле једнака је динарској вредности 1евра по
средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева.
Члан 11.
Инвеститорима који граде енергетски ефикасне објекте на територији општине
Врбас умањује се допринос, сразмерно пројектованом
енергетском разреду
објекта и то:
Пројектовани енергетски разред
објекта
А+
А
Б

умањења накнаде
20%
15%
10%

Енергетски разред објекта, који је основа за утврђивање процента умањења
доприноса, одређује се елаборатом енергетске ефикасности.
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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 доприноса 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 доприноса 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
доприноса, у складу са стварним енергетским разредом зграде.
Члан 12.
Посебном одлуком Скупштине општине, за изградњу објеката од посебног
интереса за развој Општине, висина доприноса може се утврдити у другом износу у
односу на висину доприноса одређену овом Одлуком.
Одлуком из става 1. овог члана, Скупштина општине, поред утврђивања
посебног интереса, утврђује висину доприносаза уређивање грађевинског
земљишта у сваком појединачном случају.

Утврђивање и плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Члан 13.
Коефицијент намене објеката утврђује се према следећој табели:

коефицијент намене

породично
становање
0.207966

вишепородично
становање
0.249559

комерцијална

остале

0.249559

0.083186

Члан 14.
Коефицијент зоне утврђује се према следећој табели:
коефицијент зоне

I

II

III

IV

V

VI

VII

0.1

0.08

0.065

0.05

0.04

0.03

0.004

Члан 15.
Применом коефицијената из члана 13. и 14. Ове Одлуке, обрачун доприноса
врши се према следећој табели:

I

II

III

IV

V

VI

VII

0.01663728

0.1
0.001664

0.08
0.001331

0.065
0.001081

0.05
0.000832

0.04
0.000665

0.03
0.000499

0.004
0.000166

магистрално

0.06654912

0.006655

0.005324

0.004326

0.003327

0.002662

0.001996

0.0006655

примарно и
секундарно

0.1247796

0.012478

0.009982

0.008111

0.006239

0.004991

0.003743

0.000000

0.207966

0.020797

0.016637

0.013518

0.010398

0.008319

0.006239

0.000832

0.019965

0.001996

0.001597

0.001298

0.000998

0.000799

0.000599

0.000200

магистрално

0.079859

0.007986

0.006389

0.005191

0.003993

0.003194

0.002396

0.000799

примарно и
секундарно

0.149736

0.014974

0.011979

0.009733

0.007487

0.005989

0.004492

0.000000

укупно

0.249559

0.024956

0.019965

0.016221

0.012478

0.009982

0.007487

0.000998

припремање
магистрално
опремање
примарно и

0.019965
0.079859

0.001996
0.007986

0.001597
0.006389

0.001298
0.005191

0.000998
0.003993

0.000799
0.003194

0.000599
0.002396

0.000200
0.000799

0.149736

0.014974

0.011979

0.009733

0.007487

0.005989

0.004492

0.000000

укупно

0.249559

0.024956

0.019965

0.016221

0.012478

0.009982

0.007487

0.000998

припремање

0.006655

0.000832

0.000665

0.000541

0.000416

0.000333

0.000250

0.000067

магистрално

0.026620

0.002662

0.002130

0.001730

0.001331

0.001065

0.000799

0.000266

примарно и
секундарно

0.049912

0.004991

0.003993

0.003244

0.002496

0.001996

0.001497

0.000000

0.083186

0.008319

0.006655

0.005407

0.004159

0.003327

0.002496

0.000333

Комерцијална Вишепородично
делатност
становање
Објекти остале
намене

Коефицијент намене

Породично
становање

припремање
опремање

укупно
припремање
опремање

секундарно

опремање

укупно

__
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____
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Члан 16.
Укупно
обрачунати допринос за
уређивање грађевинског земљишта,
умањује се за одређени проценат за земљиште које је непотпуно опремљено комуналном
инфраструктуром, у складу са следећом табелом:

процентуално учешће

коефицијент
комуналне опремљености

саобраћајница

20%

0,2

водовод

6%

0,06

канализација

12%

0,12

ел.мрежа

8%

0,08

јавна расвета

5%

0,05

тротоар

4%

0,04

атмосф. канализација

5%

0,05

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, ако је
земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, а која је неопходан
услов за функционисање објекта који се гради, што је утврђено локацијским условима
сагласно члану 135. став 10. Закона о планирању и изградњи –у даљем тексту:
Закон), достави уговор закључен са Дирекцијом, којим ће се утврдити
обавезе
уговорних страна да, најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту за који се
тражи грађевинска дозвола, изгради инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта
на комуналну или другу инфраструктуру.
Инвеститору се обрачунава пун износ доприноса у случају да су испуњени услови
да, најкасније до истека рока за завршетак радова на изградњи објекта за који
инвеститор тражи грађевинску дозволу, Дирекција изгради инфраструктуру потребну за
његово прикључење.
У случају испуњености услова за закључење уговора о заједничком опремању
локације, сагласно члану 92. Закона о планирању и изградњи, инвеститор има право на
умањење доприноса за проценте умањења недостајуће комуналне инфраструктуре
утврђених у ставу 1. овог члана.
Члан 17.
Обавезни елементи обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта
који сачињава Дирекција су: подаци о инвеститору, локацијски услови или други акт
надлежног органа управе, катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат,
укупна нето површина објекта који је предмет изградње, урбанистичка зона, намена
објекта, коефицијент зоне, коефицијент намене објекта, износ, начин и рокови
плаћања доприноса, средства обезбеђења у случају плаћања на рате, уплатни рачун
са позивом на број и др.
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Члан 18.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте
јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне
објекте, складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за
делове подземне етаже који се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија
игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.
Члан 19.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа се када се намена објекта,
односно дела објекта, мења у другу намену за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 20.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у
циљу изградње новог објекта на истој локацији, плаћа допринос за уређивање
грађевинског земљишта само за разлику у површини између објекта који планира да
изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се изводом из
листа непокретности, копијом плана или 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).
Начин плаћања доприноса и средства обезбеђења
Члан 21.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта, утврђен решењем о грађевинској
дозволи, плаћа инвеститор, најкасније до подношења пријаве радова.
Допринос из претходног става инвеститор може платити једнократно или у ратама.
У случају једнократне уплате доприноса у целости, најкасније до подношења
пријаве радова, инвеститор има право на умањење у износу од 30% утврђеног
доприноса.
Инвеститор може допринос
платити
и у 36 месечних рата, уз обавезу
достављања одговарајућег средства обезбеђења плаћања, у ком случају нема право на
умањење.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, с тим што се умањење обрачунава на
преостали износ доприноса чије плаћање инвеститор врши једнократно.
У случају плаћања доприноса у ратама, инвеститор је дужан
да прву рату и
одговарајуће средство обезбеђења уплати најкасније до пријаве радова. Преостали
износ дуга инвеститор ће плаћати уз усклађивање рата са последњим објављеним
индексом потрошачких цена, према подацима Републичког завода за статистику.
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Дирекција, у име и за рачун општине Врбас, води евиденцију о обрачунатом
доприносу, динамици плаћања доприноса, роковима плаћања месечних рата, издаје
потврде о извршеној обавези на име плаћеног доприноса, покреће поступке за
активирање средстава обезбеђења у случају неплаћања доприноса и покреће друге
поступке ради наплате доприноса.
Принудну наплату доприноса врши Општинска управа- Одељење за локалне јавне
приходе,у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 22.
Као средство обезбеђења
плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта на рате, инвеститор је дужан да, до момента пријаве радова, достави:
- неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца
од дана доспећа последње рате, или
- успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист Општине Врбас.
Изузетно од става 1. овог члана, инвеститор који гради објекат чија укупна бруто
развијена грађевинска површина не прелази 200 м² и који не садржи више од две
стамбене јединице, није дужан да поднесе средство обезбеђења.
Уговор о регулисању међусобних односа у вези припремања и опремања
грађевинског земљишта средствима физичких или правних лица
Члан 23.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити средствима физичких или
правних лица.
Лице које гради објекат на неуређеном грађевинском земљишту подноси Дирекцији
предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана доставља
локацијске услове, доказ о решеним имовинско правним односима за парцелу на којој
намерава да гради објекат, копију плана, предлог динамике и рокове изградње
објекта.
Члан 24.
Дирекција након разматрања предлога лица из члана 23. става 2. ове Одлуке,
и
на
основу
прибављене
документације,
припрема
елаборат
о заједничком
припремању и опремању грађевинског земљишта са предлогом уговора о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта.
Елаборат из става 1. овог члана нарочито садржи: податке о локацији, односно
зони у којој се планира опремање грађевинског земљишта, податке из планског
документа и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, податке из
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програма уређивања грађевинског земљишта, границу локације која се припрема,
односно опрема са пописом катастарских парцела, динамику и рок изградње недостајуће
инфраструктуре, обавезу Дирекције да обезбеди стручни надзор у току извођења
радова, одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно
финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези
са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава, одређивање објеката који се граде и који ће прећи
у својину општине Врбас, одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у
финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта, који ће бити
умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта, средства обезбеђења
испуњења обавеза уговорних страна, и др.
На предлог Надзорног одбора Дирекције, сагласност на елаборат и предлог
уговора даје Скупштина општине.
Члан 25.
На основу елабората из члана 24. ове Одлуке, и сагласности Скупштине
општине, Дирекција и лице из члана 23. став 2. закључују уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта.
Уговор из става 1. овог члана обавезно садржи све елементе из члана 24. став 2.
ове Одлуке, прописане за садржину елабората, као и остале податке.
Члан 26.
До усаглашавања Закона о легализацији објеката ("Службени гласник РС", бр.
95/13 и 117/14) са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13
- одлука УС, 132/14 и 145/14), Дирекција, у поступку накнадног издавања грађевинске и
употребне дозволе у предметима легализације објеката, врши обрачун и уговара накнаду
за уређивање грађевинског земљишта на основу Одлуке о критеријумима и мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист
општине Врбас“, бр. 2/14).
Прелазне и завршне одредбе
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист општине Врбас, бр.2/14), осим одредби
које се односе на обрачун и
уговарање накнаде у поступку легализације објеката.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
коефицијената намене и и коефицијената зоне за обрачун доприноса за
уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист општине Врбас, бр. 11/14),
Ступањем 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 19/2014).

Број: 11. Страна 196 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

Члан 28.
Инвеститори који су, до ступања на снагу ове Одлуке, са Дирекцијом закључили
уговоре о накнади за уређивање грађевинског земљишта, дужни су да плаћају накнаду у
складу са закљученим уговорима.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу "
општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 23/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

24.
На основу члана 167. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 16, 30. и 93.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2014,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 2. јула 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊE ОБЈЕКАТА
КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПОСРЕДНУ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ,
СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и мере које је потребно спровести и
обезбедити приликом уклањања објекта (објеката) или дела објекта који представља
непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност
саобраћаја.
Члан 2.
Сви објекти без обзира на њихову величину, врсту, намену и место где се
налазе за време свог постојања морају се редовно одржавати.
Објекти се морају одржавати у таквом стању да се њиховим постојањем искључи
свака могућност да они или делови тих објеката представљају непосредну опасност
за живот и здравље људи, суседне објекте, саобраћај и околину.
Објекте су дужни да одржавају њихови власници, односно корисници.
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Члан 3.
Уклањање објекта односно његовог дела,врши се на основу решења надлежног
органа општине за послове грађевинарства (у даљем тексту: Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове ) донетог по захтеву заинтересованог лица или
по службеној дужности,када се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена његова стабилност и да исти представља непосредну опасност за живот и
здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја.
Члан 4.
Ако Одељење за урбанизам и комунално стамбене пословe у току поступка
доношења решења на основу записника о стању објекта сачињеног од стране
Одељења за инспекцијске послове, утврди да се непосредна опасност за живот и
здравље људи,суседне објекте и за безбедност саобраћаја може отклонити
реконструкцијом објекта,односно његовог дела о томе обавештава власника објекта
ради предузимања потребних мера на реконструкцији.
Власник објекта је дужан да предузме законске мере у смислу става 1. овог члана
у року од 90 дана од дана обавештавања од стране надлежног органа.
Уколико власник објекта не предузме мере из става 1. и 2. овог члана у
наведеном року Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове, ће по
службеној дужности донети решење о уклањању објекта, односно дела објекта који
представља непосредну опасност, а на основу записника општинске грађевинске
инспекције.
Члан 5.
Пре доношења решења о уклањању објекта,односно дела објекта, а на основу
инспекцијског налаза грађевински инспектор доставиће Одељењу за урбанизам и
комунално стамбене послове своје мишљење о томе да ли објекат представља
непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и за безбедност
саобраћаја.
Решење о уклањању објекта,односно дела објекта може се донети ако је
грађевински инспектор предходно донео решење о забрани коришћења односно
употребе објекта и дате могућности реконструкције по поступку из члана 4. ове Одлуке,
уколико се објекат може довести у стабилно стање реконструкцијом.
УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ПО ЗАХТЕВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
Члан 6.
Уклањање објекта, односно његовог дела за који је утврђено да је услед
дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља
непосредну опасност за живот и здравље људи,суседне објекте и за безбедност
саобраћаја, као и уклањање објеката чије уклањање је неопходно ради привођења
земљишта намени предвиђеној урбанистичким планом, дозволиће решењем по захтеву
заинтересованог лица Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове.

Број: 11. Страна 198 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

Уклањању објеката, односно његовог дела, осим у случају извршења
инспекцијског решења, може се приступити само на основу дозволе о уклањању
објекта, односно његовог дела.
Члан 7.
Уз захтев за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог
дела подноси се:
1) пројекат рушења са техничком контролом,
2) доказ о својини на објекту,
3) посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни
интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита
културног добра, заштита животне средине и сл.).
Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела издаје се решењем у року од
8 дана од дана подношења захтева и уредне документације.
На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Странка у поступку издавања дозволе за уклањање објекта, односно његовог
дела, поред власника објекта,јесте и власник суседног објекта, ако се његов објекат
непосредно граничи са објектом чије уклањање се тражи.
Члан 8.
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове, пре одлучивања о
захтеву странке за издавање дозволе за уклањање објекта проверава да ли је уз захтев
приложена сва потребна документација.
У случају да уз захтев за издавање дозволе за уклањање објекта није приложена
потребна документација, Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове ће
упозорити странку да утврђене пропусте, односно недостатке отклони у року који не
може бити дужи од 15 дана, а ако се ти недостаци у одређеном року не отклоне
одбиће се захтев за издавање дозволе за уклањање објекта.
Члан 9.
Уклањању објекта може се приступити када се прибави одобрење за уклањање.
Приликом уклањања објекта,предметни простор мора се обезбедити тако да се не
сме довести у питање безбедност живота и здравља људи, суседних објеката, саобраћаја
и околине.
Ако приликом уклањања објекта дође до нежељених оштећења на суседном
објекту или до нежељених последица по суседно земљиште или околину, суседни објекти
и земљиште се морају одмах довести у првобитно стање, а на терет лица чији се објекат
уклања.
Члан 10.
Након извршеног уклањања објекта, власник уклоњеног објекта дужан је да о том
поднесе пријаву Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности
Врбас, ради званичног евидентирања настале промене на одређеној парцели, те да о
извршеном уклањању обавести Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове.
Изузетно од претходног става, ако објекат који је уклоњен није био истакнут у
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земљишним књигама нити у документима Републичког геодетског завода – Службе за
катастар непокретности Врбас, власник уклоњеног објекта у том случају дужан је да о
извршеном уклањању писменим путем обавести само Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове.
По пријему обавештења из става 1. и 2. овог члана надлежни орган је дужан да
изврши увид на лицу места и да сачини записник са фотографијом о чињеничном стању
у вези са извршеним уклањањем објекта.
Примерак записника из претходног става овог члана, надлежни орган доставља
Јавном предузећу за грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекција за
изградњу'' Врбас и Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности
Врбас.
УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ
Члан 11.
Уклањање објекта,односно дела објекта за који је утврђено да је услед
дотрајалости или оштећења угоржена његова стабилност и због тога представља
непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте, саобраћај и околину, а
власник таквог објекта не предузима потребне мере за његову реконструкцију или не
поднесе захтев за уклањање таквог објекта, дозволиће решењем по службеној дужности
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове на основу записника грађевинске
инспекције са утврђеним чињеничним стањем.
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове претходно ће упозорити
власника таквог објекта о потреби за предузимање потребних мера, односно о потреби за
подношење захтева надлежном органу ради прибављања одоборења за уклањање,
односно реконструкцију таквог објекта и зато му одредити примерен рок.
У случају из претходног става ако се не поступи по писменом упозорењу Одељења
за урбанизам и комунално стамбене послове у остављеном року,Одељење ће по
службеној дужности решењем наложити предузимање потребних мера за реконструкцију
таквог објекта,односно уклањање таквог објекта ако се уочени недостаци реконструкцијом
не могу отклонити под условима прописаним законом и овом Одлуком.
Ако власник објекта не поступи по решењу Одељења за урбанизам и комунално
стамбене послове и не изврши уклањање објекта у остављеном року, покреће се поступак
за уклањање тог објекта принудним путем, а на терет и о трошку власника објекта.
Члан 12.
Изузетно из члана 11. ове Одлуке ако се ради о старом, дотрајалом
објекту који је склон самосталном паду и рушењу па је због таквог стања угрожена
његова стабилност и безбедност, као и безбедност живота и здравља људи, суседних
објеката, саобраћаја и околине, а власник таквог објекта је непознат или
неприступачан из било којих разлога, у таквом случају Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове може на предлог заинтересованог лица или по
службеној дужности по хитном поступку (без саслушања странака) донети решење
за уклањање таквог објекта на терет непознатог власника, односно на терет
будућих наследника таквог објекта. Овакво донето решење може се извршити одмах ако
су се стекли услови за његово извршење прописани чланом 14, 17. и 18. ове Одлуке.

Број: 11. Страна 200 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

Решење из става 1. овог члана може се донети ако је надлежни грађевински
инспектор предходно донео решење о забрани коришћења, односно употребе објекта.
ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА
Члан 13.
Уклањање објекта, односно дела објекта може вршити привредно друштво,
односно друго правно лице или предузетник који су уписани у одговарајући регистар за
грађење објеката, односно за извођење радова. Уклањањем објеката,односно његовог
дела руководи одговорни извођач радова.
По извршеном уклањању објекта,односно његовог дела,мора се извршити уређење
замљишта и одлагање грађевинског отпада,у складу са посебним прописима.
Члан 14.
Уколико се извршава Решење из члана 11. и 12. ове Одлуке ,односно објекат
уклања по решењу донетом по службеној дужности, надлежни орган дужан је
претходно:
обезбеди нужни смештај за кориснике објекта, ако је објекат до тада
коришћен за становање, осим у случају када се уклањање објекта
одобрава на захтев власника који тај објекат користи,
да обезбеди место за смештај ствари и робе из објекта који се уклања,
да обезбеди место за смештај грађевинског материјала,
да изврши попис ствари и робе који се налази у објекту који је предмет
уклањања,
да изврши попис грађевинског материјала који се оставља на одговарајуће
место,
да обезбеди чување ствари, робе и грађевинског материјала,
да обезбеди путем надлежног органа процену вредности објекта који се
уклања,
да изврши претходно ограђивање објекта са уличне јавне површине,
да изврши фотографисање објекта који се уклања,
да обезбеди место за изношење и депоновање шута и другог отпадног
материјала у складу са важећим општинским прописима.
Члан 15.
Решење о уклањању објекта, односно његовог дела донетог на основу Закона
о планирању и изградњи и ове Одлуке извршава Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе Врбас.
Члан 16.
Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Врбас сачињава Програм
уклањања објеката односно његовог дела на који сагласност даје Општинско веће, и
одговара за његово извршење.
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Решење о уклањању објекта,односно његовог дела
извршава Одељење за
инспекцијске послове
Општинске управе Врбас након достављања Закључка о
дозволи извршења решења.
Члан 17.
Трошкови извршења решења падају на терет извршеника.
Уколико извршеник сам не спроведе решење о уклањању објекта, односно његовог
дела, решење ће се извршити преко привредног друштва, односно другог правног лица
или предузетника који су уписани у одговарајући регистар у складу са законом на терет
извршеника.
Трошкови извршења решења падају на терет буџета општине до наплате
средстава од извршеника.
Члан 18.
На решење донето по одредбама ове одлуке може се упутити жалба у року од 15
дана од дана достављања решења Општинском већу општине Врбас.
Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Члан 19.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове и Одељење за инспекцијске послове Општинске управе
Врбас.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузеће,
привредно друштво или друго правно лице, као власник објекта, ако се не придржава
одредби прописаних чланом 2, 9. и 11. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу,новчаном казном у износу од 5000 до 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, као власник објекта
новчаном казном у износу од 2.500 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице, као власник објекта
новчаном казном у износу од 5000 до 25.000 динара.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и мерама за
уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи,
суседне објекте и безбедност саобраћаја ( „ Службени лист општине Врбас“, број
25/2009).
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Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 25/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

25.
На основу члана 13. и 14. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2011), члана 4. Одлуке о обављању комуналних делатности
(“Службени лист општине Врбас”, број 3/2013,7/2014,10/2014,11/2014,3/2015 и 5/2015)
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, 16/2013 и 2/2014 ), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ГРЕЈНИХ УСЛУГА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања услуга, начин
плаћања и међусобна права и обавезе између испоручиоца грејних услуга и
корисника услуга у грејној сезони 2015/2016. године.
Члан 2.
Грејна сезона 2015/2016. године почиње 15. октобра 2015. године, а завршава се
15. априла 2016. године.
Грејна сезона 2015/2016. године ће почети раније, али не пре 10. октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12°С.
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 22,00 час, а суботом, недељом
празником од 7,00 до 22,00 часa.
Изузетно за католички и православни Божић, Ускрс и Нову годину грејни дан се
продужава до 24,00 часа.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и одржава
температуру од 20°С, са дозвољеним одступањима од +2°С до -2°С.
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Члан 3.
Сви корисници станова у колективном становању и корисници пословног
простора који су исходовали употребну дозволу, а који поседују инсталације
централног грејања које су прикључене на котларнице, користе услуге грејања
овлашћеног испоручиоца услуга, односно испоручиоца кога посебним актом овласти
Скупштина општине.
Члан 4.
Накнаду за коришћење топлотне енергије корисник услуге плаћа месечно у 12
месечних рата.
Накнаду за испоручену топлотну енергију по м2 грејне површине односно према
утрошеној количини енергије утврђује Надзорни одбор испоручиоца услуга ЈКП
„Стандард“, уз сагласност Општинског већа Општине Врбас.
Корисник услуге грејања месечну накнаду за испоручену топлотну енергију по
м2 грејне површине плаћа испоручиоцу од 01. јула 2015.године до 30. јуна 2016. године.
Члан 5.
Накнаду на име покрића трошкова грејних услуга за пословни простор корисници
услуга - правна лица плаћају у односу 1 : 1,5 пута, а школе и дечје установе у односу 1 :
1,5 пута у односу на цену утврђену по м2 односно КWh за стамбени простор.
Члан 6.
Корисници грејних услуга (физичка и правна лица) који не плате две узастопне
рате и након писмене опомене биће искључени из система грејања.
Корисници грејних услуга који после грејне сезоне, а до 15. јула 2015. године
не плате укупно задужење, биће након писмене опомене искључени из система
грејања.
Члан 7.
Корисници грејних услуга који не желе да користе услуге грејања дужни су да
писменим путем доставе захтев за искључење из система грејања најкасније до 1.
септембра 2015 године.
Члан 8.
За поновно укључење у систем грејања трошкове сноси корисник грејне услуге а
по ценовнику који утврђује надлежни орган испоручиоца услуга
уз сагласност
Општинског већа Општине Врбас.
Члан 9.
У току грејне сезоне не може се појединачно отказати услуга грејања.
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Члан 10.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком
одредбе Правилника о пружању грејних услуга испоручиоца.

примењиваће

се

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 22/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

26.
На основу члана 2, 4. и 6. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011) 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, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних делатности ( „ Службени лист општине
Врбас“, број 3/2013 , 7/2014, 10/2014, 11/2014, 3/2015 и 5/2015) члан 44. мења се и
гласи:
„Отпадне воде из објеката за прикупљање отпадних вода транспортују се и
изливају на места која одреди ЈКП „ Стандард“ из Врбаса у насељеним местима,
а за
град Врбас отпадне воде се транспортују и сливају у уређај за пречишћавање отпадних
вода, односно на места која су предвиђена за ту намену.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 26/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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27.
На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006 и 41/2009) 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,
16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРБАС

Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредних имања на подручју општине Врбас ( „
Службени лист општине Врбас“, број 15/20011) у члану 3. у ставу 1. тачка се брише и
додају речи: „ односно на земљишту које је проглашено грађевинским, а није приведено
намени.“
У ставу 3. истог члана тачка се брише и додају речи: „ односно на земљишту које је
проглашено грађевинским, а није приведено намени.“
У ставу 4. члана 3. тачка се брише и додају се речи:“ односно који повезују
земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено намени.“
Члан 2.
У члану 7. у тачки 5. реч: „јавни“ замењује се речју: „ пољски“.
Члан 3.
У члану 9. у ставу 2. иза речи: „подршку“ додају се речи: „по потреби“.
Члан 4.
У називу поглавља V испред речи: „Казнене одредбе“ ставља се реч: „ Надзор и “.
Члан 5.
Иза члана 22. додаје се члан 22а који гласи:
„ Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Јавна агенција за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас.
У вршењу надзора поред овлашћења утврђених одредбама ове Одлуке чувари
поља имају и овлашћења да наложе решењем извршавање утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака, односно утврђених неправилности као и
да подносе захтев за покретање прекршајног поступка, односно поднесу пријаву за
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привредни преступ или кривично дело уколико оцене да је повредом прописа учињен
прекршај, привредни преступ или кривично дело и друга овлашћења у складу са законом.
Члан 6.
У члану 23. у ставу 1. износ: „ 2500,00“ замењује се износом: „ 5.000“.
У ставу 2. истог члана износ: „ 2500,00“ замењује се износом: „ 5.000“.
У ставу 3. износ : 5000,00“ замењује се износом: „10.000“, а у ставу 4. износ :
„2.500,00“ замењује се износом: „ 5.000“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 28/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

28.
На основу члана 209. Закона о социјалној заштити /''Службени гласник Републике
Србије'', број 24/11/ и члана 30. став 1. тачке 6. Статута општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана општине Врбас /''Службени лист
општинеВрбас'', број 3/13 и 5/14/ члан 14. мења се и гласи:
''Услуга социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се старим
лицима која нису у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и
другим социјално угроженим лицима, смештеним у објектима из члана 15. ове Одлуке
којима располаже Општина Врбас.
Потенцијалним корисницима ове услуге се са становишта садржаја услуге посебно
указује да ово није решавање стамбеног питања и да се станови који су им додељени на
коришћење не могу откупити.’’
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Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
''Објекти социјалног становања у заштићеним условима су јавна својина
Општине Врбас, а налазе се у Врбасу, у улици Јосифа Панчића број 2, на парцели
број 4324/7 К.О. Врбас – град.
Општина Врбас, као власник:
 сноси трошкове инвестиционог одржавања наведених објеката,
 врши осигурање објеката и опреме,
 обезбеђује наменско коришћење објеката,
 решава сва спорна питања и доноси одлуке везане за функционисање
и одржавање објеката.''
Члан 3.
У члану 16. став 1. бришу се речи: ''за које општина сноси трошкове у
смислу ове Одлуке''.
Став 2. брише се.
После става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
''Сви корисници услуге социјалног становања у заштићеним условима су у
обавези да плаћају трошкове:
 закупа стана у којем станују,
 текућег одржавања стана,
 за утрошену: електричну енергију, грејање и комуналне услуге: воде,
канализације и смећа.
Трошкове закупа стана у којем станују, не плаћају корисници новчане
социјалне помоћи и породице чија су укупна месечна примања до 25.000,00 динара.''
Члан 4.
Члан 17. мења се и гласи:
''Центру за социјални рад поверавају се следеће услуге:
 услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и ризика
корисника;
 вођење евиденције о корисницима;
 саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интезивне услуге
подршке породици која је у кризи уз активацију и друге саветодавне услуге.“
Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
„Даном ступања на снагу ове Одлуке свим постојећим корисницима истиче рок
коришћења услуге социјалног становања у заштићеним условима.
У складу са чланом 19. ове Одлуке постојећи корисници ће у року од наредних
30 дана са Председником општине уз сагласност Општинског већа ,
закључити
Уговор о међусобним правима и обавезама којим ће регулисати обавезу сваког
корисника на плаћање трошкова из члана 16. ове Одлуке.
По истеку или раскиду Уговора, Центар за социјални рад ће у складу са
условима из ове Одлуке, послати упут надлежном органу општине која лица
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испуњавају услове за наменско коришћење стамбених јединица.
Висина закупнине за закуп станова одредиће се у складу са Законом о
становању.
Уговор из става 2. овог члана ће се закључити на прелазни период од најдуже
годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а у међувремену ће се донети
нови критеријуми за коришћење наведених станова.“
Члан 6.
Члан 51. мења се и гласи:
„Објекти из члана 15. ове Одлуке ће се користити искључиво за потребе
социјално угроженог становништва.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу
"Службеном листу Општине Врбас".

осмог

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 27/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

дана

од

дана

објављивања у

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

29.
На основу 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас ("Службени лист
општине Врбас '', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Доноси се ГИС стратегија општине Врбас за период 2015-2019.године.
.
Члан 2.
ГИС стратегија општине Врбас за период 2015-2019.године саставни је део
ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 21/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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30.
На основу члана 26. став 3. и члана 27. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) 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, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пројекат јавно-приватног партнерства
за
производњу топлотне енергије употребом обновљивих извора енергије на територији
општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 29/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

31.
На основу члана 26. став 3. и члана 27. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) 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, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пројекат јавно-приватног партнерства
реконструкцију дела система јавног осветљења на територији општине Врбас.

за

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 30/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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32.
На основу члана 17. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“,
број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 36. став 2. Одлуке о
општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима („Службени лист
општине Врбас“, број 3/2015), члана 14. тачка 16. Статута ЈП „Дирекције за
изградњу“Врбас, број 956-2/13 од 17. 05. 2013. године и број 858-4/14 од
12.03.2014.године 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, 16/2013 и
2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2. јула 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о висини и начину обрачуна накнаде за
ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији општине Врбас
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и
путеве „Дирекција за изградњу“ Врбас, под бројем 1259-3/15 године, на седници
одржаној 19. јуна 2015. године.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 24/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

33.
На основу члана 17. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“,
број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, и 104/2013),члана 36.став 2. Одлуке о
општинским путевима и улицама и некатегорисаним путевима („Службени лист
општине Врбас“, број 3/2015) и члана 14. тачка 16. Статута ЈП „Дирекције за
изградњу“Врбас, број 956-2/13 од 17. 05 2013. године и број 858-4/14 од
12.03.2014.године, Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас, на седници
одржаној дана 19. јуна 2015.године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се висина и начин обрачуна накнаде за ванредни
превоз на општинским путевима и улицама на територији општине Врбас.
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Члан 2.
Ванредним превозом у смислу ове Одлуке сматра се превоз возилом које само
или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну
масу, ширину, дужину или висину.
Члан 3.
За ванредни превоз утврђује се:
1. накнада за прекорачење дозвољене димензије,
2. накнада за прекорачење дозвољене укупне масе,
3. накнада за прeкoрачење дозвољеног осовинског оптерећења.
1. Накнада за прекорачење дозвољене димензије
Члан 4.
Накнада за прекорачење дозвољене дужине возила, ако возило са или без
терета прелази дозвољену дужину, износи:
- за прекорачење до 20%
..........................................60,00 дин/км,
- за прекорачење преко 20% ..........................................100,00 дин/км.
Члан 5.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине возила од 2,55 метра, ако возило
са или без терета прелази дозвољену ширину, износи:
- за прекорачење од 2,56 до 3,00 м
..........................................90,00 дин/км,
- за прекорачење од 3,01 до 4,00 м
........................................180,00 дин/км,
- за прекорачење преко 4,00 м
........................................270,00 дин/км.
Члан 6.
Накнада за прекорачење дозвољене висине возила од 4,00 метра, ако возило
са или без терета прелази дозвољену висину, износи:
- за прекорачење од 4,01 до 4,50 м .............................................220,00 дин/км,
- за прекорачење преко 4,50 м
............................................340,00 дин/км.
Члан 7.
Када возило, са или без терета, прекорачује дозвољену дужину, ширину и
висину на више места, обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења
и то за сваку врсту прекорачења посебно.
У случају да возило са или без терета прекорачује више димензија,укупна
накнада представља збир накнада за прекорачења по појединим димензијама.
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2. Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе
Члан 8.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе од 40 тона, износи:
- за прекорачење од 41 до 60 тона ..........................140,00 дин/км,
- за прекорачење од 61 до 80 тона ..........................270,00 дин/км,
- за прекорачење преко 80 тона ..........................950,00 дин/км.
Укупна маса, у смислу ове Одлуке, представља збир масе возила и масе
терета на возилу.
Члан 9.
У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничено осовинско
оптерећење на 8 (осам) тона и укупна дозвољена маса на 32 тоне, накнада се
обрачунава за сваку тону прекорачења и износи:
- за прекорачење од 33 до 45 тона ..........................170,00 дин/км,
- за прекорачење од 46 до 60 тона ..........................320,00 дин/км,
- за прекорачење преко 60 тона
..........................1200,00 дин/км.
У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничено осовинско
оптерећење на 6 (шест) тона и укупна дозвољена маса на 24 тоне, накнада се
обрачунава за сваку тону прекорачења и износи:
- за прекорачење од 25 до 36 тона
..........................220,00 дин/км,
- за прекорачење од 37 до 45 тона
..........................410,00 дин/км,
- за прекорачење преко 45 тона
..........................1400,00 дин/км.
Члан 10.
Кад је код ванредног превоза прекорачено истовремено и дозвољено
осовинско оптерећење и дозвољена укупна маса, накнада се обрачунава и наплаћује
за свако прекорачење појединачно.
3. Накнада за прекорачење дозвољеног
осовинског оптерећења
Члан 11.
Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења, када возило са
или без прикључног возила на једној или више једноструких осовина или вишеструкој
осовини прекорачује дозвољено осовинско оптерећење, обрачунава се у динарима по
пређеном километру и утврђује у следећим износима:
Прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини (тона)

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ
(динара/ос.)
Пут за 10 т/осовини Пут за 8 т/осовини Пут за 6 т/осовини

А

Б

В

Г

1

180,00

420,00

480,00

2

540,00

570,00

630,00
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3

990,00

1080,00

1110,00

4

1590,00

1800,00

1950,00

5

2400,00

1860,00

3120,00

6

3600,00

3960,00

5610,00

7

4440,00

5370,00

7080,00

8

5790,00

6960,00

9960,00

9

7350,00

9120,00

13770,00

10

9030,00

10860,00

18720,00

За осовинска преоптерећења преко 10,0 тона по осовини, накнада се увећава за
по 35% у односу на износ накнаде утврђен за претходно осовинско преоптерећење,
почев од износа накнаде за осовинско преоптерећење од 10 тона по осовини.
Члан 12.
Уколико је на одређеном путу, односно деоници пута, ограничено осовинско
оптерећење за једну осовину, осовинско оптерећење је ограничено и за вишеструке
осовине и то:
Код ограничења осовинског оптерећења на 10 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
1. за двоструке осовине на 16 тона,
2. за троструке осовине на 24 тоне,
3. за четвороструке осовине на 32 тоне.
Код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
1. за двоструке осовине на 12,8 тона,
2. за троструке осовине на 19,2 тоне,
3. за четвороструке осовине на 25,6 тона.
Код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по једнострукој осовини, осовинско
оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
1. за двоструке осовине на 9,6 тона,
2. за троструке осовине на 14,4 тона,
3. за четвороструке осовине на 19,2 тона.
Под вишеструком осовином, у смислу ове одлуке, сматра се осовина код које
међусобно растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0 метра и која је
конструисана тако да аутоматски изједначава оптерећење на суседним осовинама те
вишеструке осовине.
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Члан 13.
У случајевима прекорачења осовинског оптерећења на вишеструким осовинама,
висина накнаде се утврђује у складу са чланом 11. ове Одлуке, применом следећег
поступка обрачуна:
 код обрачуна накнаде за двоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на двострукој
осовини подели са два (бројем осовина) и тако добије осовинско
преоптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом 1,375 за
двоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за троструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине седобија тако да се укупно осовинско преоптерећење на трострукој
осовини подели са три(бројем осовина)и тако добије осовинско
преоптерећење поједној осовини које се множиса коефицијентом 1,657 за
троструку осовину;
 код обрачуна накнаде за четвороструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
четворострукој осовини подели са четири (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом
1,892 за четвороструку осовину;
 код обрачуна накнаде за петоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на петострукој
осовини подели са пет (бројем осовина) и тако добије осовинско
преоптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом 2,120 за
петоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за шестоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
шестострукој осовини подели са шест (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом
2,280 за шестоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за седмоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
седмострукој осовини подели са седам (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом
2,430 за седмоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за осмоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
осмострукој осовини подели са осам (бројем
осовина) и тако добије
осовинско оптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом
2,530 за осмоструку осовину.
Члан 14.
Код обрачуна накнаде, сваки започети километар превоза, обрачунава се као
пређени километар, а прекорачење оптерећења преко 500,00 кг обрачунава се као
једна тона.Дужина пута који се користи за ванредни превоз утврђује се на основу
евиденције путева коју води Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ Врбас и
одобрене трасе кретања.
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Члан 15.
Захтев за обрачун накнаде за ванредни превоз подноси се Дирекцији која је
дужна да одлучи о захтеву у року од 8 дана од дана подношења захтева.
Уз обрачун накнаде Дирекција ће подносиоцу захтева издати саобраћајнотехничке услове.
Подносилац захтева дужан је да накнаду за ванредни превоз уплати у корист
Дирекције,у року од 8 (осам) дана од дана примљеног обрачуна накнаде.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине општине
Врбас и објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ,ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"ВРБАС
Надзорни одбор
Број: 1259-3/15
Дана: 19. јун 2015. године
ВРБАС

Председник Надзорног одбора
Горан Миљанић, с.р.

,
34.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, 119/2012, 116/2013 и 44/2014) 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, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања ЈП „ Врбас“
из Врбаса за 2015. годину под бројем 01/2340 од 15.06.2015.године, који је донео
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 15. јуна 2015. године.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 33/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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35.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2. јула
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се престанак функције члана Општинског већа општине Врбас Јасни
Коматовић са 2. јулом 2015. године, због поднете оставке.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у '' Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-34 /2015-I/01
Дана: 2. јула 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

36.
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о ванредним ситуацијама ("Сужбени гласник Републике Србије", број
111/09) , члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
("Службени гласник Републике Србије", број 98/2010), члана 30. и 93. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002,
10/2004,11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 3. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас
("Службени лист општине Врбас", број 15/2011), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I Р а з р е ш а в а ј у с е чланови Општинског Штаба за ванредне ситуације
општине Врбас и то:
1.
2.
3.

Предраг Радовић,
Мирна Пароци,
Милан Ковачевић.

Број: 11. Страна 217 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

II У Општински Штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у

чланови штаба и то:
1.
2.
3.

се

Јован Јањић, директор Опште болнице Врбас,
Весна Рогановић, в.д. директора ЈП за информисање „Врбас“, Врбас,
Владо Глођовић, начелник Полицијске испоставе Врбас.

III Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 32/2015-I/01
Датум: 2. јул 2015. 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 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Гимназије ''Жарко
Зрењанин'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. др Горан Ђуровић,
2. Маја Бјекић и
3. Лука Јововић.
Представници запослених:
1. Силвестер Папуга,
2. Светлана Мандић и
3. Лидија Миљанић.

Број: 11. Страна 218 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

Представници родитеља:
1. Снежана Јуркић,
2. Војислав Димитријевић и
3. Здравко Рађеновић.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-18 /2015- I/01
Дана: 2. јул 2015. 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 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. јула 2015. 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:
1.
2.
3.

Милица Пејовић,
Жељана Лаковић и
Котлаја Зоран.

Као представници запослених:
1. Мирјана Вујичић,
2. Снежана Шкрбић и
3. Весна Никитовић.

Број: 11. Страна 219 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

Као представници родитеља:
1. Јулијана Копривица,
2. Саво Дојчинов и
3. Булајић Маита.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-19 /2015- I/01
Дана: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

39.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 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 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. jула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ'' У ВРБАСУ
I
Аница Грачанин
р а з р е ша ва
се дужности члана Школског одбора
Средње стручне школе ''4. јули'' у Врбасу као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-20/2015-I/01
Дана: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 11. Страна 220 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

40.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 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 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ'' У ВРБАСУ
I
Оливера Црнобрња и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Средње
стручне школе ''4. јули'' у Врбасу као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-21/2015-I/01
Дана: 2. јул 2015. 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 седници
одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Јовица Поповић
разрешава
се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Петровић - Његош'' у Врбасу као представник локалне
самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-22 /2015- I/01
Дана:2. jул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 11. Страна 221 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. 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 седници
одржаној 2. јула 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Здравко Дамјановић и м е н у ј е
с е за члана Школског одбора Основне
школе ''Петар Петровић - Његош'' у Врбасу као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-23 /2015- I/01
Дана: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

43.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас /“Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010/ и 16/2013 и 2/2014/ и
члана 7. Одлуке о оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
/“Службени лист општине Врбас“, број 1/2010), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 2. јула 2015. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Антон Пушкарић р а з р е ш а в а
с е дужности Председника Управног
одбора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-24/2015-I/01
Дана: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 11. Страна 222 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

44.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас /“Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010/ и 16/2013 и 2/2014/ и
члана 7. Одлуке о оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
/“Службени лист општине Врбас“, број 1/2010), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 2. јула 2015. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Бојан Комазец и м е н у ј е с е за Председника Управног одбора Јавне
агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-25/2015-I/01
Дана: 2. јул 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

45.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010,16/2013 и 2/2014) и
члана 9. Одлуке о оснивању Дома здравља ''Вељко Влаховић'' у Врбасу услед поделе
Здравственог центра ''Вељко Влаховић'' Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
9/2006, 8/2007 и 4/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2. јула
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» У ВРБАСУ
I
Милица Пејовић р а з р е ш а в а с е дужности члана Надзорног одбора
Дома здравља «Вељко Влаховић» у Врбасу.

Број: 11. Страна 223 . Службени лист општине Врбас, 6. јул 2015. године

__ ___

II
Светлана Вукашиновић и м е н у ј е
здравља «Вељко Влаховић» у Врбасу.

с е за члана Надзорног одбора Дома

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-26 /2015-I/01
Дана: 2. јула 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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