СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 13. ВРБАС 30. ЈУН 2021. ГОДИНА LV
63.
На основу члана 20. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним
елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник РС'', број107/20) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана, 30. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 2022 – 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Плана развоја општине Врбас за период 2022 - 2028.
године ( у даљем тексту: План развоја) у складу са одредбама Закона о планском
систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018).
Члан 2.
Циљ израде Плана развоја је дефинисање визије развоја општине Врбас,
одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине Врбас и
одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета живота грађана,
подстицању убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских
промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног
наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања
квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у
сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, укључујући
права и једнаке могућности за све.
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Члан 3.
План развоја садржи следеће обавезне елементе: увод, преглед и анализу
постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који
се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера за остваривање
приоритетних циљева развоја који се даље разрађују документима јавних политика и
средњорочним планом, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана
развоја.
Члан 4.
Ради спровођења ове Одлуке, Председник општине Врбас образује и именује
чланове Координационог тима и чланове Тематских радних група за израду Плана
развоја општине Врбас за пероод 2022 – 2028 . године.
Координациони тим координира и надзире процес израде Плана развоја,
разматра План по фазама припреме, предложен од стране Тематских радних група и
доставља Предлог плана развоја Општинском већу општине Врбас на даљу
надлежност.
Тематске радне групе прикупљају податке неопходне за израду Плана развоја
из своје надлежности, проверавају дефинисане кључне проблеме, циљеве, мере и
активности за достизање тих циљева, проверавају дефинисани институционални
оквир за спровођење Плана и разматрају могуће економске инструменте и изворе
финансирања.
Ближи задаци Координационог тима и Тематских радних група
биће
дефинисани Решењем које доноси председник општине Врбас о образовању истих.
Координационим тимом руководи председник општине Врбас.
Радом Тематске радне групе руководи координатор Тематске радне групе.
Члан 5.
Координациони тим усмерава рад Темаских Радних група и пружа им подршку
приликом израде Плана развоја.
Члан 6.
Стручну и техничку подршку у изради Плана развоја општине Врбас пружиће
Регионална развојна агенција Бачка ДОО Нови Сад, у оквиру сета услуга које
спроводи у општини Врбас.
Члан 7.
Током израде Плана развоја организоваће се јавна расправа о Нацрту плана
развоја како би се обезбедило правовремено обавештавање јавности и
транспарентност у процесу доношења Плана развоја.
Члан 8.
Рок за израду Плана развоја је осам месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 9.
За реализацију ове Одлуке задужен је Координациони тим.
Средства за израду Плана плана обезбеђена су из буџета општине Врбас
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Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-45/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

64.
На основу и члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2011 и 99/2011,83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 5.
Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „ Дирекција за изградњу“ Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 22/2015) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас , на седници
одржаној дана 30. јуна 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ „ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ О РАДЊАМА ЛИКВИДАЦИОНОГ
УПРАВНИКА, СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ СЕ ЛИКВИДАЦИЈА
НАСТАВЉА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве “ Дирекција за изградњу” Врбас- у
ликвидацији, Маршала Тита 89, уписаног у Регистар привредних субјеката Агенције
за привредне регистре под бројем БД: 252/2016 од 6.01.2016. године, матични број:
08681929, ПИБ: 100636289, за 2020. годину који је саставио ликвидациони управник
у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Усвојени Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве “ Дирекција за изградњу” Врбас – у ликвидацији за
2020. годину региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-41/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 13. Страна 442. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
65.
На основу члана 29. и члана 43. Закона о рачуноводству ( „Службени гласник
РС", број 73/2019 и 44/2021), члана 5. Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за
изградњу “Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 22/2015/ и члана 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 30. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство.
Оглас о покретању поступка ликвидације над друштвом Јавно предузеће за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас објављен
је на сајту Агенције за привредне регистре дана 06.01.2016. године под бројем БД
252/2016, матични број: 08681929, ПИБ 100636289.
Члан 2.
Усвојени Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године региструје се у
складу са законом о регистрацији.

Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-42/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 13. Страна 443. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
66.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС", број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана
14. и 36. Статута општине Врбас ( „Службени лист општине Врбас" , број 26/2018),
Скупштина општинe Врбас , на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Географско-саобраћајни положај Врбаса је веома
повољан. Општина Врбас се налази у Србији, на територији АП Војводине у Јужнобачком округу. Врбас
се
налази на раскрсници важних путева различитих видова саобраћаја, који пролазе територијом његове
oпштине, повезујући га тако са Малим Иђошем на северу, Србобраном на истоку, Темерином на
југоистоку, Новим Садом и Бачким Петровцем на југу, Бачком Паланком на југозападу, Оџацима на западу
и Кулом на северозападу. Врбас представља значајан саобраћајни чвор у ком се укршта више друмских,
железничких и водених путева. Општина Врбас се налази на траци најважнијег путног правца
у Србији Коридора 10. Најзначајније саобраћајнице су ауто-пут Е-75 и међународна пруга Београд–
Будимпешта-Беч, која повезује Србију са Европом, што Врбасу пружа значајан потенцијал транзитног
туризма. Кроз град пролазе путеви: Сомбор-Врбас-Бечеј; Врбас-Бачка Паланка; Врбас- Суботица.
Недалеко од Врбаса пролазе и путеви Нови Сад-Суботица (М-22 стари) и међународни пут Е-75 (М-22
нови). Осим тога територију oпштине пресецају канали који су део хидросистема Дунав-Тиса- Дунав, те
постоје потенцијали и за развој водног саобраћаја. Врбас се граничи са општинама: Кула, Мали Иђош,
Србобран, Темерин, Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка и Оџаци. Општина Врбас се простире у виду
правоугаоне траке, поред Великог бачког канала, у подножју Телечке заравни, а делимично на њеним
падинама. .
Природни услови и животна средина: Територија Општине Врбас простире се на лесној заравни и
лесној тераси, на надморској висини од 81-104 метара. Најуочљивија висинска разлика је у пограничном
делу према Кули, где лесна зараван доминира над лесном терасом засеком од 17 метара. Најнижа тачка
се налази на лесној тераси око Јегричке која се налази на југу општине, док се најистакнутија тачка
налази на лесној заравни односно на северу општине. У целини посматрано, рељеф показује наглашену
нагнутост од северозапада према југоистоку, као и од севера према југу. Лесна зараван покрива око
једне четвртине, док лесна тераса покрива преостале три четвртине територије општине. За разлику од
лесне заравни која је највиши геоморфолошки члан, апсолутна висина лесне терасе се креће од 81-87 м
и показује благу нагнутост у правцу северозапад-југоисток. Тако је земљиште на већим надморским
висинама сувље, а у нижим деловима је влажно (мочварно). Тло, према свом педолошком саставу,
представља најплоднију врсту земљишта, при чему преовлађују чернозем карбонатни, чернозем
карбонатни на лесном платоу, чернозем са знацима оголевања у лесу, ливадска црница карбонатна на
лесној тераси, заслањена ливадска црница, ливадска црница са зрнцима заслањивања, ритска црница
карбонатна заслањена и солончак. Климатске особине подручја карактеришу прилично оштри
временски услови, са изразито топлим летима и снежним и хладним зимама. Континентална клима има
највећи утицај, мада се могу препознати различите климатске зоне, које у зависности од периода
краткотрајно доминирају. Подручје спада у категорију рејона са средњом количином падавина, где је
просечан број кишних дана између 80-110, док је средња месечна количина атмосферског талога у току
године 48,2 mm, што у збиру даје просечну годишњу количину падавина од 579 mm. Просечна годишња
температура је 10,7⁰С. Најхладнији је месец јануар (са просечном температуром од -0,9⁰С), а најтоплији
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јул (са просечном температуром од 21,2⁰С). Годишња влажност ваздуха у просеку је у току године 77,3%
са највлажнијим месецом децембром (88,8%) док је просечна влажност ваздуха најмања у
августу(66,1%). По званичним подацима, у АП Војводини је под шумама око 140.000 хектара, или око
6,4% територије Покрајине. Ту су урачунате и површине значајних шумских комплекса на Фрушкој гори,
Вршачким планинама, у Делиблатској пешчари, затим сремско-босутске шуме и Горње Подунавље. Не
рачунајући ове велике комплексе, највећи број општина и градова у АП Војводини је потпуно огољено, са
тек пар промила површине под шумама и шумским појасевима. Расположиви шумски фонд на
територији општине Врбас је 245,95 хектара под шумским засадом. Јавна агенција за зоохигију и
пољопривреду (ЈАЗИП) Врбас је пошумила 61,95 хектара, ЈВП "Воде Војводине" 120 хектара, ловачко
друштво "Фазан" Врбас 64 хектара. Степен шумовитости је низак, са тенденцијом пораста, јер је већина
засада у другој, трећој, четвртој и петој години прираста. Пошумљавање се активно спроводи у свим
шумским целинама чијим газдовањем и шумско привредном основом је и предвиђено пошумљавање. ЈВП
"Воде Војводине" имају у плану да пошуме непошумљене површине на територији општине Врбас и то на
170 хектара. ЈАЗИП је од стране Министарства пољопривреде Републике Србије добио на пошумљавање
290,7506 хектара, од чега је до сад пошумљено 61,95 хектара. На територији општине Врбас постоји
један природни водоток – Јегричка, речица која протиче кроз насељена места Змајево и Равно Село.
Јегричка представља највећу речицу на бачкој јужној лесној тераси. Некада најдужа аутохтона
војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода отиче до свог
ушћа, у реку Тису. Водом се снабдева из више депресија јужно од места Деспотово, где се и налази њен
природни почетак. Код Деспотова се спајају депресије – кракови Јегричке и формирају јединствени
водоток који се на 37. километру код Жабља улива у Тису. Обала Јегричке богата је мочварном
вегетацијом, густим тршћацима и усколисним рогозом. На Јегричкој је до сада регистровано 198 врста
птица, од којих се издвајају чапље, чигре, букавац, сиви барски петлић. Такође је присутно 20 врста рибе
и то: штука, сом, смуђ, шаран, лињак и друге. Заштићено добро и парк природе Јегричка својим богатим
биљним и животињским светом пружа шансу за развој еко туризма, авантуристичког туризма,
орнитолошког туризма, као и ловног и риболовног туризма изван зона заштите и на начин одрживог
управљања ловним и риболовним подручјем. Каналска мрежа ДТД и Велики Бачки канал покривају
готово целу територију . Велики Бачки канал, у делу код Врбаса, познат је и као најзагађенији водоток у
Европи и представља један од најозбиљнијих проблема и препрека будућег развоја простора, док његови
потенцијали нису ни приближно искоришћени. Охрабрујућа је чињеница да је у току имплементације
пројекат ремедијације Великог Бачког канала који се финансира делом из средстава ЕУ. Централни
пречистач Врбас-Кула је завршен и ради са четвртином капацитета и очекује се повезивање индустрије
са пречистачем, а у наредној фази вршиће се измуљивање водотока код Врбаса, чиме ће овај еколошки
проблем бити трајно саниран. .
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: У општини Врбас живи 42.092 становника. Становништво
ове општине релативно није хомогено (према попису из 2011. године). Бачко Добро Поље, Змајево,
Косанчић и Равно Село имају већинско српско становништво. Град Врбас има релативну српску већину,
Куцура релативну русинску, а Савино Село релативну црногорску. 85% становништва општине изјављује да
им је матерњи српски језик, 8% русински, 4% мађарски и 1% украјински . Највећа насеља по броју
становника су Врбас са 24.112, Куцура са 4.348 и Бачко Добро Поље са 3.948 становника. Најмања
насеља су Косанчић са 101 и Савино Село са 2.957 становника. Територијално највеће насеље је Врбас, а
најмања су Змајево и Косанчић. Административни центар општине је град Врбас. Смештен је на
надморској висини од 78 м. Налази се на око 130 км северозападно од Београда, 70 км јужно од
Суботице и 46 км северно од Новог Сада. Кроз Врбас пролази магистрални путеви Сомбор-Врбас-Бечеј,
Врбас-Бачка Паланка и Врбас-Суботица, као и међународна железничка пруга Београд-Будимпешта и
локална Нови Сад-Сомбор и Сомбор-Бечеј. На територији општине Врбас број младих се константно
смањује па је тако у односу на попис и 2002. године у 2011. години број младих опао у свим старосним
категоријама. Према подацима о структури становништва старијег од 15 година и према школској
спреми, у општини Врбас највећи број становника је са средњом стручном спремом док број становника са
високом стручном спремом значајно расте. Према попису из 2011. године, у општини Врбас 574 лица
регистровано као неписмено, односно 1,52 % становништва. Када су у питању подаци о компјутерској
писмености на територији општине Врбас, 47,80 % становништва се изјаснило као компјутерски
неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 15,67 % становништва, а 36,53 % чине лица
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која су се изјаснила да су компјутерско писмена. Када су у питању компјутерски неписмена лица 55,09 %
чине жене, док 44,91 % чине мушкарци. У периоду после пописа до данас значајно је промењена
ситуација што се тиче компјутерске писмености у позитивном смеру, тако да већина младих чине
компјутерски писмену популацију становништва општине Врбас. .
Тенденције у промени броја становника у општини Врбас
Година пописа

Укупан број становника Промена броја становника

1948

37.174

--

1953

37.614

440

1961

42.853

5.239

1971

43.490

637

1981

45.756

2.266

1991

46.405

649

2001

45.852

-553

2011

42.092

-3.760

Извор: Републички завод за статистику

Структура становништва у општини Врбас према старости и полу
Број

Удео у укупном
становништву (%)

Број

Удео у укупном
становништву (%)

Укупно

45.852

100

42.092

100

Мушко

22.113

48,27

20.432

48,54

Женско

23.739

51,77

21.660

51,46

Укупно

3.455

7,54

2.636

6,26

Мушко

1.791

3,91

1.375

3,27

Женско

1.664

3,63

1.261

2,99

Укупно

3.502

7,64

2.776

6,59

Мушко

1.771

3,86

1.420

3,38

Женско

1.731

3,78

1.356

3,22

Укупно

3.158

6,89

2.951

7,01

Мушко

1.645

3,59

1.575

3,74

Женско

1.513

3,29

1.376

3,27

КАТЕГОРИЈЕ
УКУПНО

15-19

20-24

25-29

Попис 2002

Попис 2011

Извор: Републички завод
за статистику

Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској писмености и
полу/ попис 2011.
Лица која делимично
познају рад на рачунару

Компјутерски
неписмена лица

13.000

5.576

17.014

17.073

6.547

2.886

7.640

18.517

6.453

2.690

9.374

КАТЕГОРИЈЕ

УКУПНО

УКУПНО

35.590

Мушкарци
Жене

Компјутерски писмена
лица

Извор: Републички завод за
статистику

Диверзификација руралне економије: Прeмa пoдaцимa РЗС (општинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи,
2013) и РГЗ, пoљoприврeднa пoвршинa чини прeкo 80% тeритoриje oпштинe Врбaс и прoцeнaт
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пoљoприврeдних пoвршинa у oвoj општини вeћи je у oднoсу нa Рeпублику Србиjу, рeгиoн Вojвoдинe и
Jужнoбaчку oблaст. Пoдaци o пoљoприврeднoм зeмљишту пo КO oбeзбeђeни су oд стрaнe Рeпубличкoг
гeoдeтскoг зaвoдa (РГЗ), Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс. Прeмa пoдaцимa oвe институциje,
oпштинa Врбaс рaспoлaжe сa укупнo 33.614 хa пoљoприврeднoг зeмљиштa. Нajвeћу пoљoприврeдну
пoвршину имajу слeдeћe КO: Врбaс, Куцурa, Змajeвo и Рaвнo Сeлo, a пo стaнoвнику, нajвeћу
пoљoприврeдну пoвршину имajу КO: Кoсaнчић, Рaвнo Сeлo, Змajeвo и Куцурa. КO Кoсaнчић имa изузeтнo
вeлику пoвршину пoљoприврeднoг зeмљиштa пo стaнoвнику, a oвo сe oбjaшњaвa чињeницoм дa je
Кoсaнчић насеље које административно припада насељеном месту Савино Село. Teк Прoстoрним плaнoм
oпштинe Врбaс, кojи je усвojeн 2011. гoдинe, зa oву КO прeдвиђeн je грaђeвински рeoн oд 15 хa, чимe ћe
oнa пoстaти и нaсeљeнo мeстo. Tрeнутнo oву КO приврeмeнo нaсeљaвajу углaвнoм избeглa и рaсeљeнa
лицa. Лoв и рибoлoв су у општини зaступљeни, дoбрo рaзвиjeни и прeдстaвљajу oснoву зa интeнзивниjи
рaзвoj рурaлнoг туризмa и рурaлнe eкoнoмиje. Прeмa пoдaцимa Oдeљeњa зa приврeду и лoкaлнo
eкoнoмски рaзвoj општинe Врбaс, гoтoвo свaкo сeлo у општини имa удружeњe лoвaцa и удружeњe
рибoлoвaцa и свa удружeњa су aктивнa. Пoсeбнo вeлику aктивнoст имa лoвaчкo удружeњe у Сaвинoм
Сeлу, кoje имa и дeвизнe прихoдe oд туристa/лoвaцa из Итaлиje, кao и УСР „Злaтни Кaрaш“, Врбaс.
Рурaлнa eкoнoмиja je нeдoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo изoстaje примeнa мултифункциoнaлнoг кoнцeптa
пoљoприврeдe. Рурaлнa eкoнoмиja je „oслoњeнa“ искључивo нa примaрну пoљoприврeду, тaчниje
рaтaрску прoизвoдњу, кoja je eкстeнзивнoг кaрaктeрa, сa мaлим прoцeнтoм дaљe прeрaдe рaтaрских
културa. Стoчaрствo je слaбo рaзвиjeнo, кao и интeнзивнa прoизвoдњa пoврћa, вoћa и грoжђa. Нису
дoвoљнo рaзвиjeнe ни aлтeрнaтивнe дeлaтнoсти нa сeлу, кoje би спрeчилe мигрaциje стaнoвништвa и
oбeзбeдилe вeћи живoтни стaндaрд, кao штo су рaзнe зaнaтскe дeлaтнoсти, пoсeбнo у oблaсти прeрaдe
пoљoприврeдних прoизвoдa. Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012. у нaстaвку сe дajу oснoвни
структурни пoкaзaтeљи пoљoприврeднe прoизвoдњe у општини: • кoришћeнa пoљoприврeднa пoвршинa
oд стрaнe приврeдних друштaвa, зaдругa и пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у општини изнoси
28.975 хa; • укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa (пoрoдичнa пoљoприврeднa гaздинстaвa и прaвнa
лицa и прeдузeтници) изнoси 3.289; • нajвeћи прoцeнaт пoљoприврeдних гaздинстaвa (39,8%) имa мaњe
oд 1 хa зeмљиштa, a слeдe гaздинствa кoja рaспoлaжу сa вишe oд 1 хa, a мaњe oд 5 хa (36,2%) ; •
прoсeчнo кoришћeнo пoљoприврeднo зeмљиштe пo пoљoприврeднoм гaздинству изнoси 8,81 хa, штo je
знaтнo вишe у oднoсу нa Рeпублику Србиjу (5,44 хa), aли мaњe у oднoсу нa рeгиoн Вojвoдинe (10,9 хa); • у
структури кoришћeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa дoминирajу oрaницe и бaштe у пoвршини oд 28.350
хa, штo чини 97,8% кoришћeнe пoљoприврeднe пoвршинe; . На подручју општине постоји читав низ
културно-историјских споменика од изразитог значаја за развој идентитета простора и туристичких
потенцијала. Овај простор трајно је насељаван од времена Келта, Авара и Римљана, мада постоје трагови
живота још из бронзаног доба и млађег гвозденог доба. Најзначајнији археолoшки локалитет је Чарнок,
утврђано насеље – опидум, које је основало келтско племе Скордисци у 2. веку пре нове ере. Локалитет
се налази у непосредној близини Врбаса. Поред Чарнока, значајни локалитет је Циглана Полет код
Врбаса, где је пронађена аварско-словенска некропола са више од стопедесет гробова из 8. и 9. века, . У
раном средњем веку ове просторе насељавају Словени и Угари. Први писани извори о овом подручју
везују се за Врбас из 1387, под називом Orbazpalotaya, како је означено у Даровници угарске краљице
Марије. Она је овај посед поклонила Николи Горјанском, млађем зету српског кнеза Лазара
Хребељановића. 1717. аустријска војска под вођством принца Еугена Савојског трајно потискује Ту рке
јужно од Саве и Дунава, и у овом крају започиње планско насељавање становништва и изградњу насеља.
Колонисти су најпре добијали земљу на привремено коришћење, да би под влашћу Јосифа II кућа и
окућница заједно са инвентаром и земљишним поседом, трајно прешли у наследну својину насељеника.
Поред постојећих Срба, у овај крај су насељавани Мађари, Словаци, Русини, Украјинци и други народи
Хабзбуршке монархије, а касније у већој мери и Немци. Економски и друштвени процват овог подручја
везује се за прокопавање канала који је спојио Дунав и Тису (Кишов канал) 1802. године. Крајем 19. века
изграђена је и мрежа железничких пруга и тврдих путева.
Рурална инфраструктура: Рaзвиjeнoст сaoбрaћajнoг систeмa je тaкoђe вaжaн пaрaмeтaр
кoнкурeнтнoсти нeкe тeритoриjaлнe цeлинe. Eкoнoмски, сoциjaлни и друштвeни нaпрeдaк пoстaвљajу
зaхтeв кoнстaнтнoг унaпрeђeњa функциoнaлних кaрaктeристикa свих eлeмeнaтa сaoбрaћajнoг систeмa.
Схoднo прирoдним прeдиспoзициjaмa (физичкo-гeoгрaфским) и прoстoрнoм пoзициjoм унутaр ширeг
рeгиoнa (Вojвoдинa, Jужнoбaчкa oблaст) oпштинa Врбaс пoсeдуje пoвoљaн сaoбрaћajнo-кoмуникaтивни и
стрaтeшки пoлoжaj (нaлaзи сe у гeoмeтриjскoм срeдишту Бaчкe), кojи имплицирa eксплoaтaциjу скoрo
свих видoвa сaoбрaћaja (друмскoг, жeлeзничкoг и вoднoг). Нaимe, oслaњaњe нa Пaнeврoпски кoридoр 10
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и пoтeнциjaлнo лaк приступ кoридoримa 5c и 4, a прeкo њих и трaнспoртнoj инфрaструктури сусeдних
зeмaљa (Хрвaтскe и Maђaрскe), oднoснo oстaлих зeмaљa Eврoпe, тe близинa Пaнeврoпскoг кoридoрa 7
(рeкa Дунaв), нaмeћу стрaтeшки знaчaj пoмeнутoм систeму. Другим рeчимa, свeoбухвaтнo кoришћeњe
рaспoлoживих рeсурсa и aктивниjи oднoс кa рaзвojним прoцeсимa унутaр oпштинe, кao и брзa
интeгрaциja у рeгиoнaлнe и свeтскe рoбнo-нoвчaнe тoкoвe, мoжe сe oствaрити сaмo уз дoбру
инфрaструктурну oпрeмљeнoст, сa aкцeнтoм нa сaoбрaћajнoj инфрaструктури. Пoзициoнирaњe Врбaсa нa
рaскршћу знaчajних унутрашњих и мeђурeгиoнaлних трaсa, и рeлaтивнa близинa нeких oпштинских и
грaдских цeнтaрa (Кулa 11 км, Бeчej 35 км, Нoви Сaд 41 км, Сoмбoр 52 км, Субoтицa 65 км, Бeoгрaд 117
км, итд.), иницирa пoтрeбу aктивниjeг рaзвoja прe свeгa друмскoг, a пoтoм и жeлeзничкoг и вoднoг
сaoбрaћaja. Функциoнисaњe кoмплeтнe инстaлaциje и урeђaja фикснe тeлeфoниje нa тeритoриjи oпштинe
Врбaс je пoд ингeрeнциjaмa прeдузeћa зa тeлeкoмуникaциje „Teлeкoм Србиja“а.д. Teлeкoмуникaциoнa
инфрaструктурa фикснe тeлeфoниje кoja oбухвaтa тeлeкoмуникaциoнe oбjeктe, тeлeфoнскe цeнтрaлe,
спojнe путeвe, eлeмeнтe примaрнe и сeкундaрнe мрeжe у нaсeљeним мeстимa je пo квaлитeту нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу. Taкoђe, у oднoсу нa укупaн брoj стaнoвника, прojeктoвaни кaпaцитeт
инстaлисaних цeнтрaлa, квaлитeт сигнaлa и ширинa пaнeлa пружeних услугa je у глoбaлу нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу. Нaимe, нa тeритoриjи општинe сe нaлaзи девет дигитaлних цeнтрaлa фикснe
тeлeфoниje мaксимaлнoг кaпaцитeтa 20.332 тeлeфoнских прикључaкa . Примaрнa и сeкундaрнa
приступнa мрeжa je пoдзeмнa, oднoснo свe тeлeфoнскe цeнтрaлe су пoвeзaнe oптичким кaблoвимa, дoк
су свe кoрисничкe линиje дирeктнe (бeз двojничких прикључaкa). Teритoриjoм општинe сe пружajу двe
мaгистрaлнe линиje oптичких кaблoвa НoвиСaд-Врбaс-Фeкeтић и Врбaс-Субoтицa у влaсништву „Teлeкoм
Србиja“а.д. Прeмa звaничнoj стaтистици Jaвнo прeдузeћe ПTT сaoбрaћaja Србиje нa пoдручjу oпштинe
Врбaс има у функциjи девет пoштaнских испoстaвa зa oдвиjaњe пoштaнскoг сaoбрaћaja. Иaкo у прoсeку
jeднa пoштa oпслужуje 5094 стaнoвникa, штo je знaтнo изнaд рeпубличкoг и рeгиoнaлнoг прoсeкa, oнe пo
свoм брojу, aсoртимaну и квaлитeту пружeних услугa зaдoвoљaвajу сaдaшњу кoнцeнтрaциjу и пoтрeбe
лoкaлнoг стaнoвништвa. У нaрeднoм пeриoду, у плaну je мoдeрнизaциja и успoстaвљaњe eфикaснe
пoштaнскe мрeжe, тe рaзвoj курирских сeрвисa усaглaшeних сa EУ стaндaрдимa квaлитeтa пoштaнских
услугa. Нa тeритoриjи општинe су присутнa свa три oпeрaтeрa мoбилнe тeлeфoниje кoja пoслуjу у
Рeпублици Србиjи („Teлeкoм Србиje“а.д., „Teлeнoр“д.о.о. и "A1“). Унутaр нaсeљeних мeстa je пoстaвљeн
дoвoљaн брoj бaзних стaницa свих мoбилних oпeрaтeрa, кoje дoпринoсe дa пoкривeнoст oпштинскe
тeритoриje сигнaлoм мoбилнe тeлeфoниje будe у глoбaлу нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Примeдбe сe
eвeнтуaлнo мoгу oднoсити нa jaчину дoступнoг сигнaлa крajњим кoрисницимa нa пojeдиним лoкaциjaмa.
Сви oпeрaтeри су у ситуaциjи дa кoнстaнтнo рaдe нa oсaврeмeњaвaњу и прoширeњу кaпaцитeтa
пoстaвљeних тeлeкoмуникaциoних урeђaja чим су у мoгућнoсти дa примe нoвe кoрисникe, пoбoљшajу
квaлитeт пoстojeћих услугa, oднoснo прoширe пaлeту свoje пoнудe нoвим услугaмa. Tрeнутнo су у Врбaсу
присутнa сaмo двa прeдузeћa кoja нудe услугe вeзaнe зa функциoнисaњe кaблoвскoг дистрибутивнoг
систeмa (прeнoс и дистрибуциjу рaдиo и TВ сигнaлa). Прoвajдeри услугa путeм КДС су „Serbia
Broadband-Српскe кaблoвскe мрeжe“д.o.o. (SBB) и „TeлeкoмСрбиja“а.д. Taкoђe, нa тeритoриjи општинe
eгзистирa нeкoликo интeрнeт прoвajдeрa („PLNet“Србoбрaн, „TeamNet“НoвиСaд, „TeлeкoмСрбиja“a.д.,
„OриoнTeлeкoм“,„Serbia Broadband-Српскe кaблoвскe мрeжe“д.o.o., „Teлeнoр“д.o.o., „VIP mobile“ д.o.o.,
„Eunet“, „BeotelNet“и oстaли) oд кojих ниjeдaн ниje рeгистрoвaн кao приврeдни субjeкaт сa сe диштeм у
oпштини Врбaс. Oни у свojoj пoнуди нajчeшћe имajу услугe dailup, ADSL, wireless и кaблoвскoг
интeрнeтa. Рaзвoj eнeргeтскe инфрaструктурe нa пoдручjу oпштинe Врбaс трeбa бaзирaти нa смaњeњу
укупних eнeргeтских пoтрeбa свих пoтрoшaчa, a прeкo рaциoнaлниje упoтрeбe дoступнe eнeргиje и
пoбoљшaњa eнeргeтскe eфикaснoсти у фaзaмa прoизвoдњe, дистрибуциje и пoтрoшњe eнeргиje. Нaрaвнo,
рeчeнo пoдрaзумeвa и вeћу сигурнoст снaбдeвaњa крajњих пoтрoшaчa свим видoвимa eнeргиje,
пaрaлeлнo сa вeћим удeлoм кoришћeњa aлтeрнaтивних и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, и de facto
примeнoм лeгислaтивe из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe. . На целој територији општине Врбас
сукцесивно се врши замена азбестних водоводних цеви и константно се унапређује систем
водоснабдевања грађана. Канализациона мрежа је изграђена у Врбасу (95%), Равном Селу и Змајеву
(70%), Бачком Добром Пољу (65%), Савином Селу (50%) и Куцури (30%).

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Према подацима званичне статистике из 2013. године пољопривредне
површине у општини Врбас чине 89,2% њене територије, што представља 10,2% пољопривредних
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површина Јужнобачког округа. Педолошки састав општине Врбас је изванредан, а структура земљишних
површина је повољна. Удео обрадивог земљишта у укупној пољопривредној површини износи око 99,8%, а
ораничних површина 97,3%. Највише ораница, у односу на укупну величину катастарске општине, налази
се у К.О. Врбас, а најмање у К.О. Савино Село. Агроеколошки услови представљају велики потенцијал за
развој пољопривредног сектора и ослањају се на простране равнице чернозема и ливадске црнице
карбонатне, које омогућавају врло квалитетни развој како ратарства, тако и сточарства, воћарства и
виноградарства (ПП Врбас, 2011). С обзиром на ширење градских насеља и индустријских зона,
пољопривредне површине су у протеклом десетогодишњем периоду смањене за око 2% на територији
општине Врбас, док је то смањење на нивоу Јужнобачког округа нешто блаже и износи 1,2%. Најзначајније
смањивање претрпеле су површине под виновом лозом и ливаде, док су површине под воћњацима готово
удвостручене,а сличан тренд је присутан и на нивоу округа. Према најновијим статистичким подацима
РЗС-а , укупно пољопривредно земљиште општине Врбас је 34.057 хектара, од чега су оранице и баште
укупно 32.729 ха, виногради 13.285 ха, ливаде 271 ха ,пашњаци 405 ха, трстици 97 ха и остало земљиште
466 ха. .
Табела. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским
општинама
ТРСТИЦИ
ОСТАЛО
И
ЗЕМЉИШТЕ
МОЧВАРЕ

р.бр.

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

1

БАЧКО ДОБРО
ПОЉЕ

3762,5672 0,0000

33,7500

0,0000

0,0736

34,3691

0,0000

2

КОСАНЧИЋ

1988,2684 0,0000

14,0597

0,6416

90,0243

145,0785

3

КУЦУРА

5225,7738 0,0000

0,0360

0,0000

16,9604

6,2965

4

РАВНО СЕЛО

ЊИВЕ

ВРТОВИ ВОЋЊАЦИ ВИНОГРАДИ ЛИВАДЕ ПАШЊАЦИ

УКУПНО

40,7917

3871,5516

0,9707

2,8721

2241,9153

0,3078

47,5119

5296,8864

4989,9344 0,0000

22,5404

0,1738

0,0000

26,1378

0,4660

59,5001

5098,7525

5

САВИНО
СЕЛО

3053,5535 0,0000

4,8479

0,5755

32,3731

62,1377

1,8523

41,5365

3196,8765

6

ВРБАС

8298,3780 0,0000

13,9219

4,6299

42,8181

62,3748

86,2708

78,6807

8587,0742

7

ВРБАС-ГРАД

261,5058

8

ЗМАЈЕВО

УКУПНО

0,0000

10,9478

3,0717

52,0980

36,0960

0,0000

129,4571

493,1764

5148,7822 0,0000

6,4862

0,1930

32,4779

26,3615

0,0000

57,1031

5271,4039

32729,7633 0,0000

109,5899

13,2855

271,8254

405,8519

97,8676

466,4532

34057,6368

Вишегодишњи засади: Прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“, вoћaрствo у Oпштини ниje знaчajнo рaзвиjeнo,
нeмa трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa). Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe
вoћaрствoм у општини бaви 382 гaздинстaвa, пoвршинa вoћњaкa je 252 хa, a дoминирajу плaнтaжни
вoћњaци. Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa рaдних групa зa рурaлни рaзвoj oдржaних у oпштини Врбaс,
пoдaцимa oпштинe Врбaс и aнкeтoм приврeдних друштaвa кoja имajу вoћaрску прoизвoдњу, у oпштини je
дoминaнтнo зaступљeнa прoизвoдњa jaбукa. Пoрeд jaбукa, пoстoje и зaсaди вишaњa, кajсиja, шљивa. Нa
имaњимa пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћњaци су углaвнoм мaлe пoвршинe(дo 1 хa), a
прoизвoдњу кaрaктeришe нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa aгрoтeхничких мeрa. У периоду од
2014.године засноване су значајне површине под засадом малине. Процењује се да је на подручју читаве
општине засновано око 100 ха малине. Tри приврeднa друштвa у свoм пoртфoлиjу прoизвoдњe имajу и
вoћaрску прoизвoдњу. У питaњу су: (1) ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa зaсaдe
вишњe, jaбукa, кajсиja, дуњa, шљивa. Вoћaрскe културe вишњe, jaбукe и кajсиje су нa oкo 10-12 хa (пo свaкoj
култури), a зaсaди дуњe и шљивa нa oкo 2,25 хa. Сви зaсaди вoћa су нa пoдручjу КO Врбaс; (2) Индустриja
мeсa „Carnex “, д.o.o., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa вoћњaкe нa 72 хa: 49 хa су зaсaди jaбукe, 19 хa вишaњa, a
oстaтaк (1-2 хa) су зaсaди шљивe и кajсиje. Вoћњaци су лoцирaни у КO: Рaвнo Сeлo, Бaчкo Дoбрo Пoљe,
Кoсaнчић; (3) OЗЗ „Castro-cop“, Кулпин, имa зaсaдe jaбукe у КO Рaвнo Сeлo. Винoгрaдaрскa прoизвoдњa
изузeтнo je мaлo зaступљeнa у Oпштини. Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe винoгрaдaрствoм
бaви сaмo 11 пoљoприврeдних гaздинстaвa, a пoписaнa пoвршинa винoгрaдa je свeгa 3 хa. Винoгрaдaствo
je у општини нeкaдa билo зaступљeнo, и свaкакo би oву прoизвoдњу трeбaлo пoдстицaти. Рeљeф
oпштинe Врбaс пoкaзуje нaглaшeну нaгнутoст oд сeвeрoзaпaдa прeмa jугoистoку, кao
и oд сeвeрa прeмa
jугу, a сaмa пoвршинa je блaгo тaлaсaстa. Taквa eкспoзициja тeрeнa je пoгoднa зa гajeњe сoрти кoje су
oтпoрнe нa нискe тeмпeрaтурe, кao и зa сoртe крaћeг пeриoдa вeгeтaциje. Винoгрaдe
и вoћњaкe je нajбoљe
пoдизaти нa брeжуљкaстим тeрeнимa сa jужнoм, jугoзaпaднoм или jугoистoчнoм eкспoзициjoм, кoje
oсигурaвajу дoбру oсунчaнoст нaсaдa, a сaмим тим и вeћи сaдржaj шeћeрa. .
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Сточни фонд: Стoчaрствo имa висoк знaчaj и вишeструку улoгу у вaлoризaциjи рaдних и прoизвoдних
пoтeнциjaлa у пoљoприврeди свaкe зeмљe. У oпштини Врбaс стoчaрствo je рaзвиjeнo, aли нeдoвoљнo
имajући у виду рaсни сaстaв стoкe и прирoднe, тржишнe и другe мoгућнoсти и пoтeнциjaлe кoje Oпштинa
имa у oвoj прoизвoдњи. Пoсeбнo je нeдoвoљнo рaзвиjeнo у сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних
гaздинстaвa, гдe сe oвa прoизвoдњa oргaнизуje сaмo зa пoдмирeњe сoпствeних пoтрeбa и мaли брoj
гaздинстaвa имa вeћи стoчни фoнд и спaдa у кaтeгoриjу вeликих, тржишнo oриjeнтисaних стoчaрa.
Нeпoвoљни услoви зa рaзвoj стoчaрскe прoизвoдњe нa пoдручjу Р. Србиje (висoкe бaнкaрскe кaмaтe,
нeдoстaтaк систeмскoг мoдeлa финaнсирaњa пoљoприврeдe, мaлa пoдршкa из aгрaрнoг буџeтa)
oдрaжaвajу сe и нa кoнтинуирaнo смaњeњe стoчнoг фoндa нa пoдручjу oпштинe Врбaс, кao и нa ствaрaњe
нeпoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa зa будућe инвeстирaњe у oву прoизвoдњу. Прeмa пoдaцимa Пoписa
пoљoприврeдe 2012., брoj услoвних грлa стoкe пo хeктaру кoришћeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa у
општини изнoси 0,9, штoje вишe у oднoсу нa рeгиoн Вojвoдинe, прoсeк Рeпубликe Србиje и Jужнoбaчку
oблaст. У oквиру стoчaрствa, зaступљeнo je: свињaрствo, гoвeдaрствo, живинaрствo и oвчaрствo, a
aнaлизa стoчaрскe прoизвoдњe зaснивa сe нa пoдaцимa дoбиjeним из ПСС „Врбaс". Гoвeдaрскa
прoизвoдњa ниje дoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo нa сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa. У
општини сe издвajaју два вeлика прoизвoђaча, а то су "Сава Ковачевић" из Врбаса и "Нови традинг" из
Змајева. .
Сточни фонд на територији општине Врбас
р.бр.

врста домаћих животиња

број грла

1

говеда

5.784

2

свиње

69.843

3

овце

5.042

4

козе

1.728

5

живина

310.480

6

пчеле

1.328 кошница пчела

7

друге непоменуте животиње

Извор: РЗС- попис пољопривреде 2012.

Механизација, опрема и објекти: По опремљености пољопривредном механизацијом, општина Врбас
је око регионалног просека. Пољопривредна газдинства располажу са са 1868 трактора, 155 комбајна,
6823 прикључне машине. Опремљеност објеката за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од
степена специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током последње
деценије имала значајне инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и проширење постојећих
капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и испуњавају захтеве предвиђене стандардима о
добробити животиња. И поред тога, управљање стајњаком и његово складиштење остаје један од
кључних проблема са којим се суочава већина великих, али и део малих произвођача. Објекти за смештај
стоке на газдинствима на територији општине Врбас деле се на објекте за смештај говеда,објекти за
смештај свиња ,објекти за смештај живине и објекти за смештај остале стоке . Према резултатима
пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Врбас има 2.222 кошева за кукурузе и
амбара, 87 силоса, сушара, објеката за силажу, 6 хладњача, 12 стакленика и 162 пластеника .
Радна снага: Број пољопривредних газдинстава на територији општине Врбас, према резултатима
Пописа пољопривреде из 2012. године, је 3.289 пољопривредних газдинстава. Највећи број
пољопривредних газдинстава има једног до два члана газдинства или стално запосленог који обављају
пољопривредну делатност. Укупан број чланова газдинства и стално запослених на газдинству на
територији општине Врбас износи 1.450 , при чему се највећи део од 97 % односи на породична
пољопривредна газдинства, док 3% на пољопривредна газдинства правних лица/предузетника.
Пољопривредне активности на породичном газдинству обављају искључиво носиоци пољопривредно
газдинства, чланови породице и рођаци. Додатно на газдинствима ангажују се сезонски радници и радна
снага под уговором што броји 293 лица. Највећи број носилаца породичних газдинстава уједно су
управници - менаџери на газдинствима. Што се тиче нивоа њихове обучености из области
пољопривредне производње 44% имају само пољопривредно искуство стечено праксом, само 3% имају
стечено средње образовање. Када је упитању образовни ниво становништва, Врбас има највећи удео
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становништва са средњом стручном спремом, односно 20.352 а мањи са вишом и високом стручном
спремом којих има по попису из 2011. године укупно 4.297 . Истовремено, значајно је напоменути да је број
становника са средњом а нарочито са високом школом порастао између два пописа. Највећи раст бележи се
у категорији високообразованих, са 1.666 на 2.834 високообразованих становника. .
Структура становништва према старости и полу, 2011.године
Старосне групе Укупно Удео у укупном становништву(%) Мушкарци Жене
0-4

2.083

4,95

1.088

995

5-9

2.279

5,41

1.182

1.097

10-14

2.140

5,08

1.089

1.051

15-19

2.636

6,26

1.375

1.261

20-24

2.776

6,59

1.420

1.356

25-29

2.951

7,01

1.575

1.376

30-34

2.948

7,00

1.508

1.440

35-39

2.809

6,67

1.474

1.335

40-44

2.694

6,40

1.297

1.397

45-49

2.874

6,83

1.446

1.428

50-54

3.069

7,29

1.446

1.603

55-59

3.331

7,91

1.612

1.719

60-64

2.906

6,90

1.331

1.575

65-69

1.792

4,26

775

1.017

70-74

2.013

4,78

819

1.194

75-79

1.544

3,67

571

973

80-84

838

1,99

293

545

85 и више

409

0,97

111

298

Укупно

42.092

20.432

21.660

Структура становништва према типу насеља, 2011. године
Насеље

Укупно Удео у процентима(%)

Градска насеља

24.112

Врбас

24.112

57,27

Остала насеља

17.980

42,72

Бачко Добро Поље

3.541

8,41

Змајево

3.926

9,33

Косанчић

101

0,24

Куцура

4.348

10,33

Равно Село

3.107

7,38

Савино Село

2.957

7,03

Укупно

42.092

100

Извор: Републички завод за статистику

Упоредни приказ удела становника са завршеном средњом, вишом и високом школом
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Категорија

Општина Врбас 2002.година Општина Врбас 2011.година

Укупно становништво старије од 15 година

37.857

35.590

Становништво са средњом школом

18.445

30.352

Становништво са вишом школом

1.451

1.463

Становништво са високом школом

1.666

2.834

% становништва са средњом школом

48,72

57,18

% становништва са вишом школом

3,83

4,11

% становништва са високом школом

4,40

7,96

Извор: Републички завод за статистику

Структура пољопривредних газдинстава: Прeмa Зaкoну o пoљoприврeди и рурaлoм рaзвojу Р. Србиje,
пoрoдичнo пoљoприврeднo гaздинствo jeстe пoљoприврeднo гaздинствo нa кojeм физичкo лицe
(пoљoприврeдник) зajeднo сa члaнoвимa свoг дoмaћинствa oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдњу, a
нoсилaц пoрoдичнoг пoљoприврeднoг гaздинствa jeстe физичкo лицe (пoљoприврeдник и прeдузeтник),
кoje oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдњу и кoje je уписaнo у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa.
Прaвo нa пoдстицaje прeмa пoмeнутoм Зaкoну имajу пoљoприврeднa гaздинствa кoja су уписaнa у
рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. У рeгистaр сe уписуje
пoљoприврeднo гaздинствo сa нajмaњe 0,5 хeктaрa пoљoприврeднoг зeмљиштa нa тeритoриjи Рeпубликe
Србиje, a мoжe сe уписaти и пoљoприврeднo гaздинствo сa мaњe oд 0,5 хeктaрa пoљoприврeднoг
зeмљиштa, oднoснo другo зeмљиштe или грaђeвинскa цeлинa нa кoмe нoсилaц пoљoприврeднoг
гaздинствa oбaвљa стoчaрску, винoгрaдaрску или пoвртaрску прoизвoдњу (стaклeници и плaстeници),
oднoснo oбaвљa другe oбликe пoљoприврeднe прoизвoдњe (узгoj рибe, гajeњe пeчурaкa, пужeвa, пчeлa и
др.). Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa сa
кoришћeним пoљoприврeдним зeмљиштeм у oпштини Врбaс je 3.168. Oд oвoг брoja гaздинстaвa 3.140
гaздинстaвa или 99,1% су пoрoдичнa пoљoприврeднa гaздинствa. Према подацима добијеним од Управе за
трезор и аграрна плаћања, брoj рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у oпштини Врбaс
изнoсиo je 2.615 у 2020. гoдини. Нajвишe рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa
je у КO
Врбaс и КO Куцурa. Нajвeћи прoцeнaт рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa рaспoлaжe
пoљoприврeдним зeмљиштeм дo 5 хa (њих 71,66% oд укупнoг брoja). Прeмa прoцeни зaпoслeних у
Oдeљeњу зa пољопривреду, oкo 250 пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa учeствуje у лицитaциjи зa
издaвaњe држaвнe пoљoприврeднe зeмљe у зaкуп, a прoсeчнa пoвршинa зeмљиштa кoja гaздинствa узимajу
у зaкуп крeћe сe oд 10-20 хa. Гeнeрaлнo, у oпштини Врбaс мaли je брoj вeликих тржишнo oриjeнтисaних
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja су прeдузeтнички и рaзвojнo oриjeнтисaнa, кojи oбрaђуjу
вeлику пoвршину зeмљиштa (прeкo 50 хa), рaспoлaжу сa мoдeрним мaшинским пaркoм и кaпaцитeтимa зa
склaдиштeњe или примaрну прeрaду пoљoприврeдних прoизвoдa.
У структури обрадивог пољопривредног
земљишта доминирају њиве и вртови са 97,3%, док воћњаци и виногради чине свега 0,5% обрадивих
површина. На ораничним површинама доминира производња жита (61,5% ораничних површина) и
индустријског биља (27,4% ораничних површина). Према подацима РЗС (2012) најзначајније површине под
житима захватају кукуруз (69%), пшеница (22%) и јечам (7%). Међу индустријским биљем најзначајније је
заступљено гајење шећерне репе (46% површина под индустријским биљем) и соје (44%). Сунцокрет се
гаји на свега 4% површина под индустријским биљем. Повртно биље покрива 7,1% ораница. Највише се гаје
кромпир, грашак, црни лук и купус. Крмно биље покрива свега 3,2% ораничних површина. Најзаступљеније је
гајење луцерке (41%), детелине (20%) и силажног кукуруза (27%). Воћарска производња је испод
могућности потенцијала. Према званичној статистици вишегодишњи засади воћа и винове покривају свега
161 ha. Највише је стабала јабуке (64%), вишње (16%), шљиве (7%) и кајсије (6%). Катастарска структура
пољопривредних површина у општини Врбас је јако добра. У укупном износу, чак 99,36% пољопривредног
земљишта се налази у прве три катастарске класе. 96,39% њива су на парцелама 1-3. катастарске класе.
Готово сто одсто воћњака и винограда се налазе на парцелама прве и друге катастарске класе. . .
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Величина регистрованог пољопривредног газдинства(РПГ) ха Број РПГ Величина РПГ у односу на укупан број (%)
до 5

1.638

71,66

од 5 до 20

531

23,22

од 20 до 100

112

4,9

преко 100

5

0,22

Укупно

2.286

100

Извор: Управа за трезор

Производња пољопривредних производа: У oпштини Врбaс дoминирa рaтaрскa прoизвoдњa. Прeмa
пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., у структури oрaницa и бaштa (чиja пoвршинa изнoси 28.350 хa)
дoминирa прoизвoдњa житa (пoсeбнo кукурузa), зaтим слeди прoизвoдњa индустриjскoг биљa (дoминирa
прoизвoдњa сoje) и шeћeрнe рeпe. Прoизвoдњa шeћeрнe рeпe нa пoдручjу oпштинe Врбaс у 2012. гoдини
билa je нajвeћa, a прoизвoдњa кукурузa и сунцoкрeтa нajмaњa у прoтeклих 6 гoдинa. Oткупљивaч
шeћeрнe рeпe у Врбaсу jeстe кoмпaниja „Sunoko“, д.o.o., Нoви Сaд, у чиjeм сaстaву je шeћeрaнa „Бaчкa“,
Врбaс. Шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс oткупљуje шeћeрну рeпу сa oкo 18.000 хa нa сирoвинскoм пoдручjу
Бaчкe и сa oкo 4.500 хa нa сирoвинскoм пoдручjу oпштинe Врбaс. Нajвeћи пр oизвoђaчи шeћeрнe рeпe у
oпштини Врбaс, у сeктoру приврeдних друштaвa jeсу кoмпaниje: „Carnex“, д.o.o., Врбaс и „Сaвa
Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, вeлики прoизвoђaчи нe пoштуjу плoдoрeд, тe сe
принoси шeћeрнe рeпe знaчajнo смaњуjу (jaвљa сe мoнoкултурa рeпe). Пoвртaрскa, вoћaрскa и
винoгрaдaрскa прoизвoдњa нeдoвoљнo je зaступљeнa у структури пoљoприврeднe прoизвoдњe oпштинe
Врбaс. Збoг губиткa пoслa, рaнoг пeнзиoнисaњa, мaлих мoгућнoсти зaпoшљaвaњa, свe вeћи брoj
пoрoдичних гaздинстaвa пoслeдњих гoдинa бaви сe пoвртaрствoм и вoћaрствoм, углaвнoм зa сoпствeнe
пoтрeбe, сa мaлим тржишним вишкoвимa кoje сe изнoсe нa пиjaцe у Врбaсу, oкoлним грaдoвимa или
Нoвoм Сaду. Oд пoврћa гaje сe свe културe: пaприкa, пaрaдajз, крoмпир, лук, грaшaк, кaрфиoл, лубeницe.
Пoвртaрскe биљкe гaje сe нa мaњим пoвршинaмa, a дoминaнтнo je зaступљeнa прoизвoдњa нa oтвoрeнoм
(мaли je брoj плaстeникa, стaклeникa и сл.). Штo сe тичe вoћaрствa, прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“,
вoћaрствo у Oпштини ниje знaчajнo рaзвиjeнo, нeмa трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa).
Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe вoћaрствoм у општини бaви 382 гaздинстaвa, пoвршинa
вoћњaкa je 252 хa, a дoминирajу плaнтaжни вoћњaци. У oпштини je дoминaнтнo зaступљeнa прoизвoдњa
jaбукa. Пoрeд jaбукa, пoстoje и зaсaди вишaњa, кajсиja, шљивa. Нa имaњимa пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћњaци су углaвнoм мaлe пoвршинe (дo 1 хa), a прoизвoдњу кaрaктeришe
нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa aгрoтeхничких мeрa. Oргaнскa прoизвoдњa ниje рaзвиjeнa. Прeмa
пoдaцимa ПСС Врбaс, пoстojи сaмo jeдaн прoизвoђaч у мeсту Врбaс, кojи сe бaви прoизвoдњoм oргaнскe
пшeницe. Сeмeнскa прoизвoдњa, прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, рaзвиjeнa je и трaдициoнaлнo зaступљeнa
у Oпштини. Oбaвљa сe нa сeктoру прaвних лицa и сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa.
Нajвeћи прoизвoђaчи сeмeнa житaрицa и индустриjскoг биљa су прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“ и „Carnex
“, a oвa прoизвoдњa сe oбaвљa у сaрaдњи сa oргaнизaтoримa прoизвoдњe, oднoснo прoизвoђaчимa
сeмeнa. У сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa зaступљeнaje сeмeнскa прoизвoдњa пoврћa
(у мeстимa Куцурa и Змajeвo), кoja сe oбaвљa у сaрaдњи сa вoдeћим прoизвoђaчимa сeмeнa у зeмљи
(Институт зa рaтaрствo и пoвртaрствo, Нoви Сaд, Институт зa пoвртaрствo, Смeдeрeвскa Пaлaнкa,).
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:У oпштини Врбaс пoстojao je вeлики брoj
зeмљoрaдничких зaдругa у пeриoду прe трaнзициoних прoмeнa. Пoрeд тoгa штo je сa рaспaдoм тржиштa
СФРJ и трaнзициjoм вeћи брoj зaдругa угaшeн или je у стeчajу, дaнaс je oстao рeлативнo рaзвиjeн сeгмeнт
зaдругaрствa, пoсeбнo у oднoсу нa рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje и рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje.
Нeкoликo зaдругa у oпштини Врбaс или oкoлним oпштинaмa вeoмa успeшнo рaди, кao нa примeр: ”Баћо”
Врбас,” Удружење „Бачки малинари“ Куцура, Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа,
Удружењепољопривредника Врбас, Удружење пчелара Врбас, „Удружење одгајивача свиња – СУС“ Врбас,
Удружење одгајивача оваца и коза Врбас, Удружење одгајивача говеда „Чарнок“ Бачко Добро Поље, Клас
“Куцура, Агроном Деспотово Пивнице, општина Бачка Паланка” , Агромиx”. Ситaн пoсeд, нискa
прoдуктивнoст и мaлa пoљoприврeднa прoизвoдњa, висoкa инoстрaнa кoнкурeнциja, дoминaциja
хипeрмaркeтa, пoтрeбa инвeстирaњa у кaпaцитeтe прeрaдe и oбaвeзa увoђeњa стaндaрдa квaлитeтa – сaмo
су нeки oд брojних aргумeнaтa кojимa сe мoжe oбрaзлoжити нeoпхoднoст удруживaњa у пoљoприврeди.
Meђутим, прoцeси удруживaњa у пoљoприврeди Србиje нису дoвoљнo рaзвиjeни и oптeрeћeни су брojним
прoблeмимa. У oпштини Врбaс aктивнo je нeкoликo удружeњa пoљoприврeдникa,
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a нajзнaчajниja Удружeњe oдгajивaчa oвaцa и кoзa „Бикaрa“, Удружeњe oдгajивaчa свињa „СУС",
Удружење малинара " Бачка малина" из Бачког Доброг Поља, Удружeњe вoћaрa „Бaчкa jaбукa",
Удружeњe пчeлaрa, Удружeњe пoљoприврeдника oпштинe Врбaс. На територији општине делује
Пољопривредна стручна служба Врбас(ПСС Врбас), која својим радом покрива општине Врбас,
Кула, Србобран и Бечеј. ПСС Врбас поседује опремљене агропедолошку, семенску и
фитосанитарну лабораторију.
Трансфер знања и информација: Информисање потенцијалних корисника о мерама које
су дефинисане Програмом спровешће се путем конкурса ( Јавних позива) који ће бити истакнут
на огласној табли зграде Општинске управе Врбас и свим месним канцеларијама у општини
Врбас, као и на званичном сајту општине. Корисници често информације прихватају са
резервом и ретко се усуђују да инвестирају сопствена средства у стицање нових знања и
вештина. Несигурности корисника доприноси и то што трансфер знања који се врши у сврхе
промоције нових производа и технологија, путем медија и на друге начине, може бити
необјективан и усмерен превасходно на профит преносиоца. Нове технологије брже и
ефикасније се прихватају од стране већих пољопривредних газдинстава. Генерално
посматрано, између различитих делова аграрног сектора нема битних разлика у позицијама за
стицање знања, изузев што сложенији видови производње захтевају већи обим информација о
модерним технологијама. Локална самоуправа у сарадњи са релеватним субјектима у
пољопривреди пре свега са ПСС Нови Сад, Сталном конференцијом градова и општина,
Развојном агенцијом Бачка и другим релевантним чиниоцима руралног развоја и
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј имформисаности и трансферу стручних
знања крајњим корисницима. Информисаност се спроводи путем јавног информисања о
актуелностима у пољопривреди и селу (регионалне ТВ, емисије и наступи пољопривредних и
других стручних лица) и путем организованих скупова са мештанима. Локална канцеларија за
економски развој (КЛЕР) при Општинској управи Врбас пружа консултантскње услуге приликом
конкурисања и писања пројекта за заинтересоване грађане, удружења и предузетнике са
територије општине Врбас

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
Пренете
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
обавезе
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

1

Назив мере

Кредитна
подршка
УКУПНО

Шифра
мере

100.2

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

1.000.000,00

0,00

100

1.000.000,00

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)
0,00

Пренете
обавезе

0,00
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Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Планирани буџет за
текућу годину без
пренетих обавеза (у
РСД)

Шифра
Назив мере
мере

Максимални износ
Износ подстицаја по
подршке по кориснику
кориснику (%) (нпр.
(ако је дефинисан)
30%, 50%, 80%)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
Пренете
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
обавезе
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

УКУПНО

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке,
мера руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
Пренете
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
обавезе
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

Вредност у РСД
1.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

1.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

0,00

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљ ове мере је
стварање претпоставки за раст пољопривредне производње, унапређење конкурентности
пољопривредних произвођача/газдинстава и стабилност дохотка пољопривредних произвођача.
Специфични циљеви мере се односе на повећање конкурентности пољопривредних
произвођача из општине Врбас на тржишту, повећање прихода на пољопривредном
газдинству унапређењем квалитета производње и модернизацијом исте, јачање
техничких капацитета пољопривредних газдинстава и достизање захтеваних стандарда
производње, повећање обрадивих површина (засади и других култура), као и површина под
стакленицима и пластеницима и површина које се наводњавају.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
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пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних
корисника о мерама које су дефинисане Програмом спровешће се путем конкурса ( Јавних
позива) који ће бити истакнут на огласној табли зграде Општинске управе Врбас и свим месним
канцеларијама у општини Врбас, као и на званичном сајту општине.
Мониторинг и евалуација: Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике
руралног развоја општине Врбас за 2021. годину задужени су општински одсеци који прате
реализацију мера које
се спроводи путем јавног огласа, односно конкурса и кроз израду
одговарајућих извештаја и информација које достављају надлежни органи ( Општинско веће,
Скупштина Општине).

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју, јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања
у виду кредитне подршке. Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за
пољопривредне кредите код пословних банака. Пољопривредници у општини Врбас често
недостатак средстава за инвестиције у пољопривредну производњу потражују код пословних
банака. Из ових извора пољопривредна газдинства прибављају средства неопходна за
унапређење производње као предуслова за повећање зараде и профита. Поред високих
каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима прилива средстава на
пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом производње, односно
инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита - хипотеке на објектима у
руралним подручјима су често неприхватљиво обезбеђење. Ова мера је у складу и
националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја 2014. – 2024. године. Кроз предложене мере пољопривредним газдинствима се омогућава
лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији
економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и за инвестиционе
активности за започињање и унапређење пољопривредне производње. .
2.1.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је стварање претпоставки за раст пољопривредне
производње, унапређење конкурентности пољопривредних произвођача/газдинстава и
стабилност дохотка пољопривредних произвођача. Специфични циљеви мере се односе
на повећање конкурентности пољопривредних произвођача из општине Врбас на тржишту,
повећање прихода на пољопривредном газдинству унапређењем квалитета производње и
модернизацијом исте, јачање техничких капацитета пољопривредних газдинстава и
достизање захтеваних стандарда производње, повећање обрадивих површина (засади и
других култура), као и површина под стакленицима и пластеницима и површина које се
наводњавају. .
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду:
Није примењиво.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су: - физичка лица носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинства.
2.1.5. Економска одрживост: Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис
плана или пројекта подносилац захтева ће достављати банци у зависности од износа кредита
и пословне политике саме банке. Општина Врбас у јавном позиву дефинише намену
коришћења кредитних линија и даје сагласност на намену кредита
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој мери
су: - пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом; - пребивалиште и производња на територији Општине Врбас .
2.1.7. Специфични критеријуми: Прихватљиви корисници по
овој мери су
регистрована пољопривредна газдинстава која су закључила уговор о кредиту са пословном
банком до утрошка средстава. Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног

Број: 13. Страна 456. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
газдинства могу да остваре право на суфинансирање камате када је намена кредита следећа:
набавка oбртних средстава за пољопривредну производњу (набавка репроматеријала за
пољопривредну производњу).
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције:
2.1.10. Интензитет помоћи: - Интензитет помоћи износи до 100% за камату и/или
накнаду на одобрене кредите.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1

Укупан број поднетих захтева

2

Укупан број одобрених захтева

2.1.12. Административна процедура: Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
спроводи се путем конкурса за остваривање права на кредитну подршку који расписује Председник
Општине Врбас
на основу утврђених критеријума. Конкурсом ће се дефинисати
прихватљиви трошкови, потребна документација и сви специфични услови који нису дати у
Програму. Суфинансирање камате вршиће се искључиво за наменске кредите. Једна кредитна
линија може се односити на више дефинисаних намена,
а један корисник може поднети само
један захтев за суфинансирање камата за пољопривредни кредит до утврђеног лимита кредита.
Потенцијални корисник кредита подноси Општинској управи Општине Врбас захтев за давање
Сагласности за финансирање камате. Након добијања сагласности Општине Корисник доставља
пословној банци Сагласност и потребну документацију (коју прописује банка) ради одобравања
кредита и закључења уговора о кредитирању са пословном банком. Средства ће се
одобравати корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетнихприхватљивих захтева до утрошка расположивих средстава. Начин реализације одобрених
средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите и обавезе корисника прецизираће
се уговором.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Јужнобачка област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

376

рзс*

Број насеља

7 ( Врбас, Бачко Добро Поље,
Куцура, Змајево, Савино Село,
Равно Село, Косанчић)

рзс*

Број катастарских општина

7

рзс*
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Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

Општина Врбас не припада
подручју са отежаним
условима за рад у
пољопривреди

Демографски показатељи
Број становника

45852

рзс**

Број домаћинстава

14025

рзс*

2

Густина насељености (број становника/површина, km )

Густина насељености градског
насеља Врбас је 109
становника по км 2

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

6502

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

6596

рзс**

Просечна старост

40.8

рзс*

Индекс старења

113.4

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)

3721

рзс*

Основно образовање (%)

7123

рзс*

Средње образовање (%)

20352

рзс*

Више и високо образовање (%)

2834

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Интерни
Интерни

Умерено- континетална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

Интерни

Средња годишња температура (оС)

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Интерни

Површина под шумом (hа)

245,95 хектара

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

290,7506 хектара

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

61,95 хектара

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

рзс*
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава:

3289

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

2615

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

2,433

- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

рзс***

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

Оранице и баште 28350,
воћњаци 252, виногради 3,
ливаде и пашњаци 283, остало
1

рзс***
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Жита 16816, индустријско
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %) биље 10020, поврће 889, крмно
биље 609, остало 9

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

515

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)

4743,22

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се
4549,64
даје у закуп (ha):

Интерни

- физичка лица (%)

Интерни

- правна лица (%)

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Говеда 5784, свиње 69843,
овце 5042, козе 1728, живина

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Трактори 1868, комбајни 155,
прикључне машине 6826

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

рзс***
Хладњаче 6, стакленици 12,
пластеници 162

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља (ha, број ПГ)

рзс***
рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

6548 и 751

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)

5797

рзс***

Годишње радне јединице (број)

2934

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

ЗЗ Баћо Врбас

Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

покрива 7,1 % ораница ,
највише се гаји кромпир,
грашак, црни лук и купус

- сточарска производња (t, lit, ком.)

млеко, месо, јаја и мед

рзс***
Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

44,6

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

12149

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

14000

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

5200

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

2015

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

рзс*
Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

Дистрибутер Електро
Војводина

Интерни
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Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број)

9. основне школе, 3. средње
школе, 12. предшколских
установа

рзс*

Број становника на једног лекара

306

рзс*

Број корисника социјалне заштите

4767

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

378

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)
(број)

175

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС
(број)

6264 туриста и 17014 ноћења

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

Пољопривредна стручна
служба

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-46/2021-I/01
Датум: 30. јуна 2021. године
ВРБАC

Интерни
ПССС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

67.
На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 – други закон, 27/18 – (II) – други закон,
10/19 и 6/20/, члана 15. став 1. тачка 8. и 9. Одлуке о промени оснивачког акта
јавне Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 18/18), члана 9. Одлуке о буџету Општине Врбас за 2021. годину („Службени
лист општине Врбас“, број 38/2020) и члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/18), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Предшколске установе „Бошко
Буха“ Врбас са финансијским планом за радну 2021/2022. годину коју је донео
Управни одбор Установе под бројем 1466 дана 21.06.2021. године и на који је
позитивно мишљење дао Савет родитеља Установе под бројем 1464 дана
21.06.2021. године као основ за обезбеђивање средстава Предшколској установи у
буџету општине Врбас у складу са Одлуком о буџету општине Врбас за 2021.
годину и Одлуком о буџету општине врбас за 2022. годину.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-47/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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68.
На основу члана 42. и 45. Закона о јавним агенцијама ( „Службени гласник
РС“, број 18/2005, 81/2005 - исправка и 47/2018 ), члана 21. Одлуке о оснивању
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас („Службени лист
општине Врбас", број 1/2010,10/2014 и 29/2017 ) и члана 36. Статута општине
Врбас ( „Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас
на седници одржаној 30. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Програма рада и финансијског
плана Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2021.
годину који је донео Управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас на седници одржаној дана 07.05.2021. године под бројем 305.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-48/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

69.
На основу члана 5. и 25. Одлуке о социјалној заштити грађана општине
Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 3/13, 5/14, 11/15 и 12/16/, члана 33. и
45. Статута Центра за социјални рад општине Врбас од 19.12.2011. године
/„Службени лист општине Врбас“, број 15/11/ и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Скупштина општине
Врбас,на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену финансијског плана Центра за социјални
рад општине Врбас за 2021. годину који је Управни одбор Установе донео под
бројем 55100-36-7/2021 на седници од 20.04.2021. године и Надзорни одбор
Установе под бројем 55100-37-6/2021 на седници од 20.04.2021. године.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-49/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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70.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично
тумачење и 68/2020) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Милану Глушцу из Врбаса, улица Златиборска број 1, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, потврђује се мандат одборника
Скупштине општине Врбас.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) прописано је да кандидату коме је био додељен мандат одборника, а
којем је мандат одборника престао због преузимања функције председника
општине, односно заменика председника општине, мандат се поново додељује у
истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под условом: да је
кандидату престала функција председника општине односно заменика
председника општине, да постоји упражњено одборничко место које припада истој
изборној листи и да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат
поднео захтев за доделу упражњеног мандата одборника, те да о потврђивању
мандата новог одборника одлучује скупштина општине на седници и да мандат
новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Милану Глушцу који је изабран са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ престао је мандат одборника Скупштине општине Врбас 21. августа
2020. године због избора на функцију Заменика председника општине Врбас.
Милан Глушац из Врбаса – Златиборска 1 поднео је захтев 18. јуна 2021.
године Општинској изборној комисији Врбас да му се додели упражњено
одборничко место у Скупштини општине Врбас са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, јер му је 18. маја 2021. године престала функција
Заменика председника општине Врбас због подношења оставке. Општинска
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изборна комисија Врбас у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима
доделила је мандат и издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине
Врбас Милану Глушцу из Врбаса – Златиборска 1. Мандатно-имунитетна комисија
Скупштине општине Врбас констатовала је да су подаци из Уверења Општинске
изборне комисије Врбас о избору Милана Глушца за одборника Скупштине
општине Врбас истоветни са подацима из изборног материјала Општинске изборне
комисије Врбас и да је Уверење издато од надлежног органа – Општинске изборне
комисије Врбас. Пошто су испуњени услови из члана 48. став 3. и 56. Закона о
локалним изборима за потврђивање мандата одборника Скупштине општине
Врбас, на предлог Мандатно-имунитетне комисије, Скупштина општине Врбас
донела је Решење о потврђивања 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:011-44/2021- I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Заменик председника Скупштине општине,
Мила Сузић, с.р.

71.
На основу члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 4. Одлуке о Награди општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, 4/2005 и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
30. јуна 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Разрешава се

Комисија за доделу Награде општине Врбас :

1. Милан Глушац, председник,
2. Предраг Ројевић, заменик председника,
3. Мариjан Мијановић, члан,
4. Срђан Станић, члан,
5. Јована Вујтовић, члан,
6. Никола Бјелетић, члан,
7. Мијољка Станић, члан,
8. др Благоје Орбовић, члан,
9. Рајко Кривокапић, члана,
10. Радомир Пејовић, члан и
11. Весна Ђилас, члан.

Број: 13. Страна 463. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
II
Oво Решења објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-61/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

72.

На основу члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 4. Одлуке о Награди општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', 4/2005 и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
30. јуна 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
У Комисију за доделу Награде општине Врбас и м е н у ј у
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

се:

Предраг Ројевић, за председника,
Тијана Алексић, за заменика председника,
Сања Жигић, за члана,
Срђан Станић, за члана,
Јована Вујтовић, за члана,
Никола Бјелетић, за члана,
Мијољка Станић, за члана,
др Благоје Орбовић, за члана,
Рајко Кривокапић, за члана,
Радомир Пејовић, за члана и
Весна Ђилас, за члана.

II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-62/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 13. Страна 464. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
73.
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Одлуке о образовању месних заједница
(„Службени лист општине Врбас“, број 32/2017, 6/2019 и 9/2019), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
Разрешавају се чланови Комисије за спровођење избора за савете месних
заједница у општини Врбас:
Данка Васиљевић, председник
Јелена Девић, заменик председника
Јелена Килибарда, члан
Дамир Самарџић, заменик члана
Иванка Милојковић, члан
Марија Тот, заменик члана
Светозар Пешић, члан
Соња Премовић, заменик члана
Ирина Влаховић, члан
Мира Недић, заменик члана
Секретар: Данијела Вујачић
Заменик секретара: Миља Кнежевић
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-50/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

74.

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Одлуке о образовању месних заједница
(„Службени лист општине Врбас“, број 32/2017, 6/2019 и 9/2019), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 13. Страна 465. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
I
У Комисију за спровођење избора за савете месних заједница у општини
Врбас именују се:
Игор Шкундрић, председник
Милица Копривица , заменик председника
Јелена Килибарда, члан
Дамир Самарџић, заменик члана
Иванка Милојковић, члан
Марија Тот, заменик члана
Светозар Пешић, члан
Соња Премовић, заменик члана
Маја Мићуновић, члан
Радмила Тодоровић, заменик члана
Секретар: Тијана Вуковић
Заменик секретара: Миља Кнежевић

II
Задатак Комисије је да спроведе изборе за чланове савета месних заједница
на територији општине Врбас.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-51/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

75.

На основу члана 29. став 1. тачка 3, члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сужбени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 3.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 22/2020), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2021. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА И ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 13. Страна 466. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________

I Р а з р е ш а в а ј у с е заменик команданта и члан Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Врбас:

1. Милан Глушац, општина Врбас, заменик команданта Штаба,
2. Јарослав Чинчурак, Електродистрибуција Сомбор погон Врбас, члан.
II У Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у

с е:

1. Тијана Алексић, општина Врбас, за заменика команданта Штаба,
2. Милан Глушац, Електродистрибуција Сомбор погон Врбас, за члана.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-52/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

76.
На основу члана 6. Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини („Службени лист општине Врбас“, број 28 /2019) и члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Милан Глушац, разрешава се дужности председника стручне Комисије за
израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Врбас.

Број: 13. Страна 467. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године________________
II
Ивор Лукин, именује се за председника стручне Комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Врбас.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-63/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

77.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправак, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014
и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 36. и
119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Мирјана Керебић, дипломирани просторни планер, р а з р е ш а в а се
дужности члана Комисије за планове општине Врбас, представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.
II
Ташана Б. Кришановић, дипломирани инжињер архитектуре, и м е н у ј е
се за члана Комисије за планове општине Врбас, као представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-60/2021-I/01
Дана: 30. јуна 2021. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 13. Страна 468. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2021. године___________
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