СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 14. ВРБАС 30. ЈУН 2022. ГОДИНА

LVI

50.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон,
47/2018 и 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана 63. Закона о
родној равноправности /„Службени гласник Републике Србије“, број 52/2021/, члана 36.
став 1. тачка 1. и члана 49. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018 и 9/2022) и члана 78. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 36/2020) , Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
30. јуна 2022. године, донела је

ПОСЛОВНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
36/2020) члан 74. мења се и гласи:
„Скупштина општине оснива следећа стална радна тела:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Савет за буџет, финансије и привреду,
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,
Савет за друштвене делатности,
Комисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
Комисију за кадровска, административна питања и радне односе,
Мандатно-имунитетну комисију ,
Комисију за представке и жалбе и
Комисију за родну равноправност.”

Број: 14. Страна 326. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Члан 2.
Иза члана 81. Пословника додаје се нови поднаслов 2.8. и нови члан 81а који
гласе:
„ 2.8. Комисија за родну равноправност

Члан 81а.
Комисија за родну равноправност као стално радно тело Скупштине разматра
предлоге аката које доноси Скупштина и друга питања која се упућују на разматрање
Скупштини из перспективе родне равноправности.
Комисију чине председник, заменик председника и три члана.
Председника, заменика председника и чланове Комисије бира Скупштина из реда
одборника на период од четири године. “
Члан 3.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивња у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-29/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 14. Страна 327. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
51.

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 5. Одлуке о
грађевинском земљишту у јавној својини општине Врбас („Службени лист општине
Врбас", број 18/2016 и 26/2017) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. јуна 2022. године, донела је

OДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВРБАС ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини у oпштини Врбас за 2022. годину.

Члан 2.
Предмет отуђења грађевинског земљишта у јавној својини по тржишним условима
су следеће грађевинске парцеле:
К.О. Врбас-град, 10583, 4169, 10886/5, 10886/6, 10886/7, 10886/8, 10886/9, 4508, 8350/1,
8351/3, 8862/2, 9922/1
К.О. Куцура, 1912/1, 1912/111, 1912/112, 1912/113, 1912/114, 1912/115, 1912/118,
1912/121, 1915/313, 1915/322, 1915/323, 1915/324, 1915/85
К.О. Равно Село, 1201, 1707, 2433/11, 2433/10, 2433/9, 2433/8, 2433/7, 2433/6,
2433/5, 2433/4, 2433/3
К.О. Савино Село, 215/1, 2932/1

Број: 14. Страна 328. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10583
општина Врбас
Светозара Марковића
блок "86"
Породично становање
2
1621 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У зони пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa је изгрaдњa:
пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa, стамбено-пословних
објеката, пословних објеката, oбjeката услужнoг
зaнaтствa, помоћних објеката, објеката јавне намене,
верских објеката, спомен обележја, спортско
рекреативних објеката, објеката социјалне заштите,
објеката у функцији културе, здравства, образовања и
слично.
50%, а за угаоне парцеле 60%
По+П+1+Пк
Да
НН- да
АС 100 mm на истој страни улице С. Марковића.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

PVC 315mm на истој страни улице С. Марковића.

Намена зоне

Гас
Тротоар

Могућност
прикључења
на
улицу
Светозара
Марковића за одређеним потребама за капацитете са
мреже ниског притиска до 4бар. Од капацитета зависи
могућност прикључења.
Не

Број: 14. Страна 329. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
4169
општина Врбас
Стојана Чупића
блок "10"
Породично становање
2
511 м
План генералне регулације за насељено место
Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из планског
документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног планског
документа или смернице за израду новог планског
документа

План генералне регулације за насељено место
Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У зони пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa је
изгрaдњa: пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa,
стамбено-пословних
објеката,
пословних
објеката, oбjeката услужнoг зaнaтствa, помоћних
објеката, објеката јавне намене, верских објеката,
спомен
обележја,
спортско
рекреативних
објеката, објеката социјалне заштите, објеката у
функцији културе, здравства, образовања и
слично.
50%, а за угаоне парцеле 60%
По+П+1+Пк
Да
НН- да
Да

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Да

Гас
Тротоар

Да
Да

Намена зоне

Број: 14. Страна 330. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/5
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
955 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈40 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 14. Страна 331. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/6
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1049 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈40 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 14. Страна 332. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/7
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1129 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈30 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 14. Страна 333. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/8
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1151 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈20 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 14. Страна 334. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/9
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1019 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈15 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 14. Страна 335. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
4508
општина Врбас
Колонија кудељаре
блок"2"
Радна зона
2
1903 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Да
ВН- стс Кудељара
НН Ул. Милетићева
АС 100mm у ул. Колонија Кудељаре, на ≈ 90м од
парцеле.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Гас

Да, прикључење из Милетићеве улице на гасовод
средњег притиска уколико се ради о индустријском
објекту.

Тротоар

Не

Број: 14. Страна 336. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
8350/1
општина Врбас
Лазе Костића
блок"31"
Радна зона
2
23384 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас
Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Војводина промет
НН- ул Лазе Костића
АС 100mm у ул. Л. Костића на ≈ 80m североисточно
Колектор AB DN 1200, на ≈20m од парцеле, према ул.
Л.Костића или PVС 250mm у ул. Л. Костића на око 80m
североисточно
Да, из улице Иве Лоле Рибара за мање капацитете и за
веће капацитете из улице угао Густава Крклеца Лазе
Костића са прикључног вода Куцура – Врбас-С. Село
Не

Број: 14. Страна 337. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
8351/3
општина Врбас
Лаза Костића
блок"31"
Радна зона
2
6548 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас
Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Војводина промет
НН- ул Лазе Костића
АС 100mm у ул. Л. Костића на ≈ 80m североисточно
Колектор AB DN 1200, на ≈20m од парцеле, према ул.
Л.Костића или PVС 250mm у ул. Л. Костића на око 80m
североисточно
Да, из улице Палих бораца и Лазе Костића, за мање
капацитете. За веће капацитете из улице угао Густава
Крклеца Лазе Костића са прикључног вода Куцура –
Врбас-С. Село
Не

Број: 14. Страна 338. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина

Врбас /Врбас-град

Број парцеле

8862/2

Власник

општина Врбас

Потес/Улица

Његошева

Блок

блок"71"

Планирана намена

Радна зона

Површина

7367 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

2

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2

Гас

Не
ВН- ЗТС Трикотажа ул Његошева
НН ул Његошева
AC 150mm на ≈ 20m југозападно од парцеле
PVC 250mm на ≈140m северозападно од парцеле, са
друге стране улице Његошева.
Да, из улице Бранка Радичевића за мање капацитете.

Тротоар

Не

Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Број: 14. Страна 339. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
9922/1
општина Врбас
Сивч Јовгена
блок "99"
Радна зона
2
10645 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - да
НН - тс Mеталоградња
PVC 110mm, са друге стране ул. Ф.Вишњића, на ≈20m
западно од парцеле.
PVC 315mm, са друге стране улице Ф.Вишњића.
Да, за мање капацитете до 60м3/х (након изгадње МРС
широка потрошња „4“, моћи ће и за капацитете код
индустријских постројења)
Не

Број: 14. Страна 340. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/1
општина Врбас
Пашњак
блок "7"
радна зона
2
186519 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђуре Биљне, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа деоница улица Млинска прикључењем
на ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 14. Страна 341. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/111
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа деоница улица Млинска прикључењем на
ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева
на прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потре
Не

Број: 14. Страна 342. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/112
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 14. Страна 343. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/113
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 14. Страна 344. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/114
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
44474 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 14. Страна 345. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/115
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
61897 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђуре Биљне, до парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 14. Страна 346. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/118
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
39992 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, Партизанска и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависн
Не

Број: 14. Страна 347. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/121
општина Врбас
Пашњак
блок"6"
Радна зона
2
141285 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар,Партизанска и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависно
Не

Број: 14. Страна 348. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1915/313
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
138663 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Војвођанска прикључењем на
ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева
на прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од
Не

Број: 14. Страна 349. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1915/322
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
25074 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
PE 110 у ул. Ослобођења, испред парцеле.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 14. Страна 350. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1915/323
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
22464 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 14. Страна 351. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1915/324
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
23760 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 14. Страна 352. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1915/85
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
142411 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених
места средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 14. Страна 353. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
1201
општина Врбас
Маршала Тита
блок "А3"
Насељски центар
2
953 м
План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)
Израда плана детаљне регулације или Урбанистичког
пројекта

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде у центру могу бити стамбени,
пословно-стамбени или пословни.
Степен заузетости је до 60%
Максимална спратност је П+1+Пк.
Да
VN i NN вод до парцеле
У ул. М.Тита - PVC 63mm са исте стране и PVC 160mm са
друге стране улице. У ул. 7.јула - PVC 110mm са друге
стране улице.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. М.Тита и 7. јула још није у функцији.
Да, има дистрибутивну мрежу и за ниски и средњи
притисак (од 1-4; од 6-10бар)
Не

Број: 14. Страна 354. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
1707
општина Врбас
Село
блок "А16"
Становање малих густина
2
5068 м
План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Претежна намена становање, поред претежне намене у
овим зонама су дозвољене и намене које су компатибилне
претежној
намени,
односно
које
функционално,
амбијентално, еколошки или економски не угрожавају
планирано коришћење земљишта.
Максималан степен заузетости за стамбени део је 40%
(50% за угаоне парцеле).
Дозвољена спратност објеката је П+1
Не
НН вод у улицама ЈНА и М. Тита, цца 130 м
PVC 90mm у ул. испред парцеле и у ул. ЈНА и М.Тита.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

Гас
Тротоар

Да, са краја улице ЈНА или Маршала Тита, за капацитете
потребне за рад на ниском притиску до 4бар. За потребе
средњег притиска неопходно је довести вод из улице 29.
новембра.
Не

Број: 14. Страна 355. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/11
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из планског
документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног планског
документа или смернице за израду новог планског
документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне водоводне мреже и прикључење на око 170m на
постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 356. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/10
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 155m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 357. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/9
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне водоводне мреже и прикључење на око 140m на
постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 358. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/8
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне водоводне мреже и прикључење на око 125m на
постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 359. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/7
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
662 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 80m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 360. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године___________________
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/6
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
656 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 90m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 361. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године______
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

__________

Врбас /Равно Село
2433/5
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
649 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 362. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године______
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

__________

Врбас /Равно Село
2433/4
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
1568 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 363. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године______
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

__________

Врбас /Равно Село
2433/3
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
1574 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

Број: 14. Страна 364. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године______
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

__________

Врбас /Савино Село
215/1
општина Врбас
Бранка Делетића
блок"28"
Породично становање
2
1385 м
План генералне регулације насеља Савино Село са
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Савино Село са
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

Становање, становање са
економским објектима у
функцији пољопривредне производње
Максимални степен искоришћености парцеле 40%.
Максимални степен изграђености парцеле 0,6-1,0
П+1+Пк
Да
НН да
PVC 63 испред парцеле, са исте стране ул. Б.Делетића
или PVC 90 са друге стране улице Б.Делетића.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. Б.Делетића - још
није у функцији.
На наведеном постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска пречника д40 са обе стране улице.
За потребе средњег притиска 6-10бар, прикључак се
може довести из улице Јанка Чмелика где је пречник
полиетиленских цеви д160
Да

Број: 14. Страна 365. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године______
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

__________

Врбас /Савино Село
2932/1
општина Врбас
Пашњак
блок"36"
Радна зона
2
198797 м
План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

са

са

Производња, складишни простор, пословање.
Делатности које према еколошком оптерећењу могу бити
лоциране на одређеном одстојању од стамбеног ткива тако
да њихова функција на том растојању не угрожава
функцију становања.
Максимални степен искоришћености парцеле 60%
Максимални степен изграђености парцеле
1,2
Минимални проценат озелењених површина 20%

Дозвољена спратност

Максимално П+1, максимално П+1+Пк (пословни објекти),
максимално П+0 (производни објекти)

Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Не
ВН и НН улица Петра Драпшина
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Гас

Тротоар

На наведеном не постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска. Најближе место прикључења у
зависности од потребе потрошача је из улице Петра
Драпшина на мрежу ниског притиска од 1-4бар. За потребе
средњег притиска 6-10бар, прикључак се може
Не
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Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Oдлука о доношењу програма
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2021 годину у општини Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/2021 и 10/2021).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Врбас “.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-35/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

52.

На основу члана 3. тачка 7, члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
члана 157. став 1, члана 158, члана 278. став 5. и 6. и члана 296. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018,
41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон), члана 109. Одлуке о
обављању комуналних делатности („Службени лист општине Врбас“, бр. 5/2018пречишћен текст, 18/2018, 23/2018, 25/2019 и 5/2021) и члана 14, 36. и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују услови и начин обављања комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима на територији општине Врбас.
Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта
и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори),
организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно
паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под
условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног
органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима
предвиђеним овом одлуком, као и вршење наплате ових услуга.
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Члан 2.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, су јавне саобраћајне
површине и посебни простори одређени за паркирање моторниx возила.
Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебне
површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту
(пословном или стамбеном објекту).
Општинска управа Општине Врбас може за потребе одржавања јавних скупова,
спортских, културних, уметничких, сезонских, рекреативних и других манифестација и
приредби, одредити и друге јавне површине као привремена паркиралишта.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Члан 3.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге саобраћајне површине, посебно обележене за
паркирање моторних возила, за чије коришћење се, осим изузетно, не плаћа цена
паркирања.
Члан 4.
Посебна паркиралишта су површине које су посебно уређене или изграђене за
паркирање путничких и теретних моторних возила, са контролисаним улазом и
излазом возила, који се врши постављањем рампе, изградњом или постављањем
објекта за наплату и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке,
искључиво у функцији паркирања.
Посебна паркиралишта су и она која служе за чување уклоњених непрописно
паркираних, одбачених или остављерних возила, као и ствари постављених на јавним
површинама супротно прописима.
На посебним паркиралиштима се наплаћује накнада за паркирање возила, као
и лежарина за чување уклоњених и хаварисаних возила и ствари постављених на
јавним површинама супротно прописима.

II ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 5.
Обављање делатности управљања општим и посебним паркиралиштима на
територији општине Врбас поверава се ЈКП „Комуналац“ Врбас.
Предузеће коме је поверено управљање јавним паркиралиштима (у даљем
тексту: Предузеће) мора да испуњава услове за обављање комуналне делатности
прописане законом и подзаконским актима.
Средства за обављање послова који проистичу из ове одлуке Предузеће
обезбеђује од наплате накнаде за коришћење паркиралишта.
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III УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 6.
Предузеће је дужно је да уређује, одржава, опрема и обележава јавна
паркиралишта која су му поверена на управљање.
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се возач,
односно власник возила, ако возач није идентификован (у даљем тексту: корисник).
Члан 7.
Обављање делатности управљања јавним паркиралиштима обихвата услуге:
 одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним
местима
 обезбеђење уредног функционисања паркиралишта и вршење текућег и
инвестиционог одржавања паркинг простора;
 организација и вршење контроле и наплате паркирања;
 уклањање непрописно паркираних, одбачених или остављених возила и ствари
и премештање паркираних возила под условима прописаним законом и овом
Oдлуком,
 постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење
возила;
 вршење наплате ових услуга.
Члан 8.
Јавна паркиралишта (општа и посебна) морају бити обележена одговарајућом
вертикалном или хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.
Посебна паркиралишта, поред саобраћајне сигнализације, морају да имају на
видном месту истакнуто обавештење са ознаком врсте возила за које је намењен
паркинг.
Трошкове одржавања и постављања одговарајуће хоризонталне и вертикалне
сигнализације на јавним паркиралиштима, сноси предузеће коме је поверено
управљање паркиралиштима.
Члан 9.
Јавна паркиралишта се уређују или изграђују на јавним површинама на
територији општине Врбас, у складу са одговарајућом планском и урбанистичкотехничком документацијом.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.
Посебна паркиралишта поред обележавања из става 1. овог члана морају
имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи:
 о каквом се паркиралишту ради (за која је возила намењено),
 зону којој припада паркиралиште,
 начин наплате накнаде за коришћење,
 износ накнаде за коришћење.
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Накнада за коришћење посебних јавних паркиралишта наплаћује се у времену
од 07,00 до 19,00 часова радним даном, а суботом од 07,00 до 14,00 часова.
Недељом и државним празником не наплаћује се паркирање на посебним
паркиралиштима.
Члан 10.
На општим и посебним паркиралиштима поједина места за паркирање могу
бити резервисана искључиво за паркирање возила инвалидних лица, и иста морају
бити обележена на прописан начин.
За коришћење места на општим и посебним паркиралиштима из претходног
става не плаћа се накнада за паркирање, уколико посебним прописима није другачије
одређено.
Возила полиције, ватрогасна возила, возила Војске Србије и возила хитне
медицинске помоћи, када приликом интервентних акција користе јавна паркиралишта,
изузета су од плаћања услуге паркирања.
Члан 11.
На захтев физичког лица, правног лица или предузетника који за то имају
интерес, може се одобрити коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног
паркинг места, највише до 3% од укупног капацитета паркиралишта у зони наплате,
односно не више од 5% паркинг места на сваком појединачном паркиралишту у зони
наплатe, уз плаћање одговарајуће накнаде. Таква резервисана паркинг места се
посебно обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Локације за резервисана паркинг места, број места и кориснике из претходног
става одређује Предузеће, а по добијеном одобрењу одељења Општинске управе
општине Врбас, надлежног за послове саобраћаја.
Члан 12.
Посебна паркиралишта се установљавају на следећим локацијама:
 Паркиралиште за теретна моторна возила у Врбасу у улици Народног Фронта
бб (код пијаце суботом);
 Паркиралиште за путничка моторна возила у Врбасу у улици Народног Фронта
бб (код пијаце суботом).
 Површина у Врбасу у ул. Густава Крклеца, на парцели бр.8351/3 к.о. Врбасград, намењена за чување уклоњених непрописно паркираних, одбачених или
остављених возила, као и ствари остављених на јавним површинама, супротно
прописима.
IV ЦЕНЕ УСЛУГА И НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.
За коришћење јавних паркиралишта одређују се цене услуга по следећим
тарифним групама:
a) Тарифна група 1. – цена услуге за коришћење посебних паркиралишта за
путничка возила по једном часу паркирања или за период трајања паркирања
означен посебном таблом;
b) Тарифна група 2. – цена услуге за коришћење посебних паркиралишта за
теретна возила (на сат, дан, месечна или годишња претплата)
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c) Тарифна група 3. – цена услуге за коришћење општих паркиралишта за
кориснике из члана 11. ове Одлуке
d) Тарифна група 4. – цена осталих услуга које врши Предузеће (трошкови
принудног уклањања, односно премештања возила или ствари, накнада за
чување уклоњених непрописно паркираних, одбачених или остављених возила,
накнада за чување уклоњених непрописно остављених ствари и друге услуге).
Члан 14.
Јавна пркиралишта на којима се врши наплата за коришћење паркинг места и
цене услуга за коришћење јавних паркиралишта, у складу са тарифним групама из
члана 13. ове Одлуке, утврђује Предузеће коме је поверено управљање јавним
паркиралиштима, уз сагласност Општинског већа општине Врбас.
Члан 15.
Висина износа накнаде корисницима се обрачунава према дужини трајања
временског периода проведеног на паркиралишту.
Ограничење времена паркирања и начина паркирања на паркиралиштима,
саопштава се одговарајућом вертикалном и хоризонталном саобраћајном
сигнализацијом.
Члан 16.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење
или крађу возила и нестанак ствари из возила на јавним паркиралиштима где врши
наплату цене за коришћење паркинг места.
Члан 17.
Корисник јавног посебног паркиралишта је дужан да плати цену за коришћење
простора за паркирање на уређеним и обележеним местима, која су за ту сврху
одређена, куповином паркинг карте.
Изглед и садржину паркинг карата утврђује Предузеће.
Члан 18.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да:
1. купи паркинг карту за коришћење посебног паркиралишта и истакне је
видљивом с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила или
плати паркирање електронским путем на прописан начин,
2. користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање,
3. користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом , односно посебном ознаком којом је означено јавно
паркиралиште.
Станарима који станују у улицама које се налазе у оквиру зона у којима се
врши наплата накнаде за паркирање возила, Предузеће, издаје на захтев месечну
или годишњу карту за паркирање по повлашћеним ценама.
Уз захтев се прилаже:
 фотокопија личне карте,
 фотокопија саобраћајне дозволе,
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 доказ да није власник или корисиик гараже или да у оквиру стамбене зграде
нема могућност за паркирање.
Подаци у личној карти и саобраћајној дозволи морају бити истоветни и на
адреси улице у којој са тражи паркирање, Претплатна карта за станаре важи само за
одређено паркиралиште и возило за коју је издата.
Станари су у обавези да би остварили своја права из овог основа да приликом
паркирања имају видно истакнуту паркинг карту.
Инвалидима и хендикепираним лицима са посебним ознакама на возилима,
Предузеће издаје на захтев месечну или годишњу карту за паркирање по
повлашћеним ценама.
Члан 19.
Предузеће организује и врши наплату и контролу плаћања цене за коришћење
јавних паркиралишта.
Контролу коришћења јавног паркиралишта, односно исправност коришћења
паркинг места и наплату паркирања на посебним паркиралиштима, врши овлашћени
контролор Предузећа (у даљем тексту: контролор).
Приликом вршења контроле, контролор мора имати службену легитимацију и
мора носити службено одело.
Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела
контролора.
Члан 20.
Корисник који поступа супротно одредбама члана 18. тачка 1. и 2. ове Одлуке
дужан је да плати доплатну карту према ценовнику Предузећа.
Налог за плаћање доплатне карте издаје контролор и уручује га кориснику, а
када није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило.
Достављање налога за плаћање доплатне карте из става 2. овог члана сматра
се уредним и касније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и плати
доплатну паркинг карту у року од осам дана, од дана достављања налога за плаћање,
на начин назначен у налогу.
Ако корисник не поступи по налогу, односно не изврши уплату доплатне карте у
року из става 4. овог члана Предузеће ће му доставити опомену.
Корисник је дужан да поступи по опомени у наредном року од 8 дана, уз
истовремено плаћање доплатне карте и трошкова опомене.
Уколико корисник не поступи на начин прописан у ставу 6. овог члана,
Предузеће ће покренути одговарајући поступак за наплату потраживања пред
надлежним судом.
V НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 21.
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном
сигнализацијом и ознакама из члана 8. ове Одлуке.
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Члан 22.
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила,
могу да се користе само за ту врсту возила.
Члан 23.
На јавним паркиралиштима је забрањено:
1. паркирање возила супротно саобраћајноj хоризонталној и вертикалној
сигнализацији
и ознакама (паркирање на резервисаном паркинг месту,
паркирање на паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин
ометање коришћења јавних паркиралишта,
2. паркирање нерегистрованог возила и возила без регистарских ознака,
3. паркирање неисправног, одбаченог или хаварисаног возила,
4. паркирање прикључног возила без сопственог погона,
5. остављање пловних објеката, као и других ствари и предмета,
6. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других
возила,
7. самовласно уређење резервисаног паркинг места постављањем ограде или
сличне препреке без одобрења надлежног органа,
8. прање и поправка возила или на други начин коришћење јавних паркиралишта
супротно њиховој намени,
9. друге радње које доводе до прљања, оштећења или уништавања јавног
паркиралишта.
Члан 24.
Ако контролор предузећа коме су поверени послови управљања
паркиралиштима нађе на паркиралишту непрописно паркирано, одбачено или
остављено возило или ствари остављене на јавним површинама супротно прописима,
обавезно је да исто пријави Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе
општине Врбас, како би исти наложили уклањање возила о трошку власника, на за то
одређено место и предузели остале мере из своје надлежности.

VI ПРИНУДНО УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА И СТВАРИ, ПРЕМЕШТАЊЕ ВОЗИЛА И
ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА
Члан 25.
Предузеће може ради омогућавања несметаног коришћења јавних
паркиралишта да принудно уклони возило, ствари и друге предмете, премести возило,
односно да постави уређај којим се спречава одвожење возила, по налогу надлежног
органа.
Члан 26.
Потребу принудног уклањања непрописно паркираних, одбачених или
остављених возила и ствари остављених на јавној површини, премештања возила,
односно постављања уређаја на возилу којима се спречава одвожење возила,
утврђује овлашћено службено лице Полицијске станице Врбас, приликом контроле
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саобраћаја на саобраћајним површинама, или овлашћени инспектор Општинске
управе општине Врбас, приликом остваривања надзора и контроле паркирања на
осталим јавним површинама, у оквиру надлежности одређених законом и другим
прописима (у даљем тексту: овлашћено лице).
По утврђеној потреби за предузимање мера из претходног става, овлашћено
лице доноси решење којим ће наложити принудно уклањање, односно премештање
возила или ствари или постављање уређаја на возилу.
Члан 27.
Начин и поступак за спровођење мера уклањања и премештања возила,
односно постављања уређаја на возилу којима се спречава одвожење возила, као и
поступак са принудно уклоњеним стварима, ближе се уређује актом који доноси
Општинско веће општине Врбас, на предлог Предузећа.
Члан 28.
Предузеће коме су поверени послови управљања јавним паркиралиштима, а по
налогу овлашћеног лица, дужно је обезбедити транспорт и одговарајући простор за
чување принудно уклоњених непрописно паркираних, одбачених или остављених
возила и ствари остављених на јавној површини (у даљем тексту:принудно уклоњена
возила и ствари).
Принудно уклоњена возила или ствари Предузеће је обавезно да чува на месту
које је за то одређено у члану 12. алинеја 3. ове Одлуке.
Штету на возилу или ствари која се принудно уклања или премешта, насталу у
току транспорта или чувања сноси Предузеће.
Члан 29.
Предузеће има право да принудно уклоњене возила и ствари из члана 28. ове
Одлуке задржи док му се не накнаде трошкови њиховог одношења и чувања и други
доспели трошкови.
Власници принудно уклоњених возила и ствари дужни су да исте преузму од
Предузећа најдуже у року од 180 дана.
Возило и ствари који нису преузети у року из претходног става имају својство
напуштене ствари у смислу закона којима се уређују својинскоправни односи и
Предузеће може остварити право да их прода под условима и на начин прописан
актом из члана 27. ове Одлуке и Законом.
Члан 30.
За принудно уклањање возила или ствари, премештање паркираног возила,
одвожење и чување истих, односно постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, корисник Предузећу плаћа одговарајућу накнаду.
Цене услуга из претходног става одређује Предузеће, уз сагласност
Општинског већа општине Врбас.
Висину накнаде за премештање возила доноси Влада Републике Србије.
Предузеће које врши уклањање, односно премештање возила не сме одредити
већу висину цене за уклањање возила него што је то прописано одлуком Владе
Републике Србије.
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VII НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши одељење Општинске
управе општине Врбас надлежно за послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и других аката
донетих на основу ове Одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши
одељење Општинске управе општине Врбас надлежно за инспекцијске послове.
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални, односно саобраћајни инспектор у
оквиру својих овлашћења, дужан је да:
 контролише саобраћајну сигнализацију на јавним паркиралиштима и наложи
Предузећу отклањање недостатака у утврђеном року,
 контролише техничку исправност јавних паркиралишта и наложи Предузећу
отклањање недостатака у утврђеном року,
 контролише изграђеност, уређеност и опремљеност јавних паркиралишта у
складу са актима надлежних органа и наложи Предузећу отклањање
недостатака у утврђеном року,
 контролише да ли се јавна паркиралишта користе у складу са наменом
прописаном овом Одлуком и да нареди отклањање недостатака у утврђеном
року и
 контролише јавна паркиралишта са аспекта безбедности саобраћаја и на
основу налаза надлежног органа нареди измену режима саобраћаја, односно
паркирања.
Члан 33.
Када се јавна паркиралишта користе супротно одредбама ове Одлуке,
овлашћени инспектор ће наложити кориснику, ако је присутан, да одмах уклони
возило под претњом принудног извршења.
У случају из претходног става ако се корисник не налази на лицу места или
одбије да уклони возило, овлашћени инспектор доноси решење којим се кориснику
налаже уклањање возила у одређеном року под претњом принудног извршења,
односно предузима прописане мере за принудно уклањање возила, у складу са актом
из члана 27. ове Одлуке.
Члан 34.
У случају кршења забране наведене у члану 23. Ове Одлуке, власник, односно
корисник возила је дужан да на захтев овлашћеног инспектора да податке о
идентитету лица коме је дао возило на управљање, односно коришћење у моменту
учињеног прекршаја, односно о лицу које је учинило прекршај. Ако се возач возила
којим је учињен прекршај из члана 23. Одлуке , не може идентификовати, одговорност
сноси власник односно корисник возила, осим у случају неовлашћене употребе
возила од стране другог лица.
Члан 35.
Надзирани субјекти су дужни да овлашћеном инспектору омогуће несметано
обављање контроле, као и да поступе по решењу инспектора којим је наређено
извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 30.000,00, казниће се за прекршај правно лице у случају да
:
1. паркира возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, паркирање на
паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин омета
коришћења јавних паркиралишта,
2. паркира нерегистровано возило,
3. остави неисправно или хаварисано возило, или возило без таблица, односно
прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и другу ствар и
предмет,
4. врши заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања
других возила,
5. на паркинг месту постави ограде или сличне препреке без одобрења одељења
Општинске управе општине Врба, надлежног за послове урбанизма.
6. пере и поправља возила и врши друге радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркинга или површине.
7. власник, односно корисник возила, на захтев овлашћеног инспектора не да
податке о идентитету лица коме је дао возило на управљање, односно
коришћење у моменту учињеног прекршаја, односно о лицу које је учинило
прекршај.
Новчаном казном од 15.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана и предузетник.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за исти прекршај физичко лице
и одговорно лице у правном лицу.
Члан 37.
Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако
поступи супротно одредбама члана 35. ове Одлуке.
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 75.000
динара
За прекршај из става 1. казниће се физичко лице новчаном казном од 25.000
динара
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним
паркиралиштима („Службени лист општине Врбас, број 10/2018 и 18/2018).
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Члан 39.
Oва Одлука ће се примењивати од 01. октобра 20222. године и обајвиће се у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-38/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

53.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 8, a у вези члана 46. тачка 5б) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 36. тачка 9, а у вези члана
61. тачка 7. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и
9/2022), Скупштина oпштине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ
Члан 1.

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас,
за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, коју је сачинило Општинско веће
општине Врбас у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних
предузећа.
Члан 2.

Информацију из члана 1. доставити Министарству привреде Републике Србије.
Члан 3.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-31/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 377. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

54.
На основу члана 29. и 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 и 9/2022), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године региструје се у
складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-36/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 378. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
55.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18 и
111/2021), 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, 91/2019 и
109/2021), 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 и 9/2022), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. 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
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 2021. 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
2021. годину региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-37/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 379. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

56.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други
закон, 47/18 и 111/2021) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ МЕРА ЗА ПРЕНВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА У
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У циљу повећања безбедности и стварања што безбедније средине за ученике
основних и средњих школа на територији општине Врбас, утврђују се мере за
превенцију насиља и злостављања у основним и средњим школама на територији
општине Врбас /у даљејем тексту: Мере/
Члан 2.
Мере из члана 1. ове Одлуке су:
I.Образовање Координационог тела за превенцију насиља и злостављања у основним
и средњим школама на територији општине Врбас од стране Општине Врбас /у
даљем тексту: Кординационо тело/.
У Координационо тело именоваће се:


представници Министарства унутрашњих послова, Полицијске станице Врбас Одељење за сузбијање малолетничке деликвенције, Центра за социјални рад,
Центра за превенцију девијантног понашања код младих, Просветне инспекције,



председник Актива директора основних и средњих школа,



помоћник председника општине задужен за образовање и културу и члан
Општинског већа општине Врбас задужен за спорт и омладину,



лице које предложи председник Општине Врбас.

У раду Координационог тела могу учествовати и директори основних и средњих
школа са територије општине Врбас.
У циљу препознавања, правовременог и ефикасног реаговања и поступања у случају
насиља, дежурни члан Координационог тела ће 24 сата бити доступан директорима,
психолошко-педагошким службама, Тиму за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања основних и средњих школа на територији општине Врбас /у даљем
тексту: Тим/.

Број: 14. Страна 380. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
Координационо тело ће примењивати превентивне мере и активности у раду са
ученицима, наставницима, психолошко-педагошким службама. У превентивне мере
спадају и обавезне едукције кроз стручне састанке, радионице, трибине намењене
ученицима и запосленима у школама, организовање стручних скупова и семинара за
представнике школа, као и активна сарадња и комуникација са родитељима ученика.
Координационо тело даваће стручне препоруке наведеним лицима и контролисати
њихову примену.
У складу са Приручником за примену посебног протокола за заштиту деце ученика од
насиља, злостављање и занемаривања у образовно-васпитним установама,
Координационо тело ће активно сарађивати са електронским и штампаним медијима.
Координационо тело ће два пута годишње подносити општини Врбас Извештај о свом
раду, односно о стању безбедности ученика на територији Општине Врбас.
II Достављање тромесечног извештаја Координационом телу о реализацији
превентивних активности, проблемима на пољу безбедности ученика и плановима
ради њиховог превазилажења од стране основних и средњих школа.
На овај начин стећи ће се увид у ефикасност рада стручних тимова образованих у
основним и средњим школама, превенство и њихов рад на превенцији проблема, а
такође ће се постићи активна сарадња и контрола сарадње и комуникације између
свих учесника, односно спољних фактора /Центар за социјални рад, Министарство
унутрашњих послова/ унутрашњих фактора /запослени у школама, психолошкопедагошка служба, директор и Тим/ у заштити бзбедности ученика.
Извештај ће дати праву слику о благовремености пријављивања насиља у школама и
начину реаговања у таквим ситуацијама.
III Повећање броја дежурних наставника за време великог школског одмора, ради
обезбеђивања ефикасног надзора над активностима неколико стотина ученика, како
у дворишту школе, тако и у школским ходницима, јер су управо то места на којима се
догађају конфликтне ситуације и насиље, чиме би се значајно превентивно
психолошки утицало на ученике.
IV Формирање у основним и средњим школама Тима за борбу против насиља кога
чине ученици, а који ће деловати паралелно са Тимом за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања, кога чине наставници и директори, а све у циљу
вршњачке едукције као значајног фактора у јачању свести о општој безбедности у
друштву.
V Организовање гостовања и панел-дискусија на телевизији која емитује свој програм
на територији општине Врбас, у циљу транспарентности проблема, као и емитовање
тематских емисија, у којима би „домаћин" сваку пут била друга школа, како би се
развила свест о појму, врстама и последицама свих облика насиља и злостављања.
VI Вршење повременог ненајављивања прегледа садржаја школских торби, уз
сагласност савета родитеља, у циљу психолошког утицаја на ученике, али и
превентивног откривања ношења хладног ватреног оружја.

Број: 14. Страна 381. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
VII Препорука основним и средњим школама, да уз сагласност савета родитеља,
стандардизују униформе, или осмисле неки други вид препознаваа својих ученика /на
пример: мајице са логом школе, дукс, прслук, кецеља и слично/.
VIII Препорука да за време трајања наставе, улазна врата и двориште школе буду
закључани, уз поштовање свих прописаних правила о едукцији за случај хитних
ситуација /пожара, поплава и слично/.
У време када се у школама не одржавају настава, или ваннаставне школске
активности, улазна врата о двриште школе морају бити закључани.
Члан 3.
Мере се у складу са Приручником за примену Посебног протокола за заштиту
деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама, који је 2009. године издало Министарство просвете и науке.
Члан 4.
Спровођење Мера вршиће Кординационо тело .
Стручне, административне и техничке послове за потребе Координационог тела
обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Врбас.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Врбас."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-32/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

57.
На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 14, 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022)
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. 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 5/ 2018 - пречишћен текст, 18/2018, 23/2018, 25/2019 и 5/2021) у члану
137. став 1. мења се и гласи:

Број: 14. Страна 382. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
„Јавне зелене површине опште намене из члана 135. тачка 1. ове Одлуке на
територији општине Врбас, одржава Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас,
односно привредно друштво, предузетник или други привредни субјект коме Општина
Врбас повери одржавање“.
Члан 2.
У члану 140. став 2. Oдлуке мења се и гласи:
„Субјекти којима је одобрено уклањање стабала са јавне зелене површине
дужни су да Јавном комуналном предузећу или другом субјекту коме је поверено
одржавање јавних зелених површина плате накнаду за нову садницу или да исту
замене уз надзор комуналне инспекције.“
Члан 3.
У члану 141. став 2. Одлуке мења се и гласи:
„Уколико се уклањање или орезивање растиња врши на захтев странке,
Решење доноси Одељење за инспекцијске послове”.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-33/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

58.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'',
брoj 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 36. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Скупштини општине Врбас и Општинском Већу општине Врбас на сталном
раду своју дужност обављају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председник Скупштине општине Врбас Сања Жигић,
Председник општине Врбас Предраг Ројевић,
Заменик председника општине Врбас Тијана Алексић,
Члан Општинског већа општине Врбас Срђан Станић,
Члан Општинског већа општине Врбас Јасна Бјелица,
Члан Општинског већа општине Врбас Ивор Лукин,

Број: 14. Страна 383. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
7. Члан Општинског већа општине Врбас Никола Гашовић,
8. Члан Општинског већа општине Врбас Марјана Мараш,
9. Члан Општинског већа општине Врбас Наташа Миловић,
10. Члан Општинског већа општине Врбас Габриела Синко,
11. Секретар Скупштине општине Врбас Јелена Ђурковић и
12. Заменик секретара Скупштине општине Врбас Милан Половина.
У Скупштини општине Врбас и Општинском
дужност обавља, а није на сталном раду :

Већу општине Врбас своју

1. Заменик председника Скупштине општине Врбас Мила Сузић.
.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине
Врбас број 112-89/2020- I/01 од 21. 08. 2020. године.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-60/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

59.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и
111/2021 – др. закон) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9//2022), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ, мастер економисти из Змајева, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног комунaлног предузећа „Стандард“ Врбас из
Врбаса, са 30. јуном 2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Број: 14. Страна 384. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

Образложење
Правни основ за доношење Решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) којима је прописано да Скупштина
општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији
је оснивач, да мандат директора јавног предузећа престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-82/2021-I/01 од 22. октобра 2021.
године на предлог Општинског већа општине Врбас Марија Милуновић именована је
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из
Врбаса.
На предлог Општинског већа општине Врбас Скупштина општине Врбас донела
је решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-27/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

60.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,
47/2018 и 111/2021) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
НАТАША АЛЕКСИЋ, дипломирани грађевински инжењер из Врбаса, именује се
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из
Врбаса, почев од 1. јула 2022. године, до именовања директора Јавног комуналног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Број: 14. Страна 385. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења је члан 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022), којим је регулисано да
Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач, као и да може именовати вршиоца дужности директора
јавног предузећа до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, да вд статус не може бити дужи од једне године и да вршилац дужности
директора Јавног предузећа мора да испуњава услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Како је Марија Милуновић из Змајева, са 30. јуном 2022. године разрешена
дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас из Врбаса и како Наташа Алексић, дипломирани грађевински инжењер из
Врбаса, испуњава прописане услове за именовање директора јавног предузећа из
члана 25. Закона о јавним предузећима, на предлог Општинског већа општине Врбас,
Скупштина општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-28/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

61.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018 ), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број број 26/2018 и 9/2022) и члана 13. и 15. Статута Туристичке
организације општине Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 33293/2016 од 28.11.2016. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30.
јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРИЈА ЗЛАТОВИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ, разрешава се дужности директора
Туристичке организације општине Врбас са 30. јуном 2022. године, на лични захтев,
због поднете оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

Број: 14. Страна 386. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број број 26/2018 и 9/2022) којим је регулисано да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре установа чији је
оснивач и члан 13. и 15. Статута Туристичке организације општине Врбас којим је
регулисано да директора Туристичке организације именује и разрешава Скупштина
општине на период од четири године и да ће Скупштина општине разрешити директора
пре истека мандата на лични захтев.
Решењем Скупштине општине Врбас број 112-92/2018-I/01 од 5. децембра 2018.
године
Марија Златовић Арсенијевић
именована је за директора Туристичке
организације општине Врбас на период од четири године. Како је 27. јуна 2022. године
Марија Златовић Арсенијевић поднела Скупштини општине Врбас оставку у писаном
облику на место директора Туристичке организације општине Врбас Скупштина општине
Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-42/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

62.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018 ), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број број 26/2018 и 9/2022) и члана 13. и 16, Статута Туристичке
организације општине Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 33293/2016 од 28.11.2016. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30.
јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МИХАЈЛО КИШ, дипломирани економиста, и м е н у ј е с е за вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине Врбас почев од 1. јула 2022. године, до
именовања директора Туристичке организације, а најдуже годину дана од дана
именовања,
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

Број: 14. Страна 387. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

Образложење
Правни основ за доношење Решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан 36. став 1. тачка 12.. Статута општине Врбас којим
је регулисано да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава
директоре установа чији је оснивач и члан 13. и 16. Статута Туристичке организације
општине Врбас
број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 332-93/2016 од
28.11.2016. године којим је регулисано да вршиоца дужности директора Туристичке
организације општине Врбас може да именује Скупштина општине Врбас без претходно
спроведеног јавног конкурса у случају када директору престане дужност пре истека
мандата на који је именован и да исти може обављати ту функцију до именовања
директора а најдуже годину дана од дана именовња.
Марија Златовић Арсенијевић разрешена је дужности директора Туристичке
организације општине Врбас са 30. јуном 2022. године на лични захтев због поднете
оставке.
Како Михајло Киш, дипломирани економиста, испуњава прописане услове из члана
13. и 16. Статута Туристичке организације општине Врбас за именовање за директора
Туристичке организације, на предлог Управног одбора Туристичке организације општине
Врбас, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас утврдила је Предлог решења о именовању Михајла Киша за вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине Врбас и доставила га је ради
усвајања Скупштини општине Врбас. На основу изнетог Скупштина општине Врбас
донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-43/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

63.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 62, 63, 64. и 75. Пословника Скупштине
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 36/2020), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Јасна Бјелица р а з р е ш а в а с е дужности заменика председника Савета
за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Врбас.

Број: 14. Страна 388. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
II
Радмила Тодоровић б и р а с е за заменика председника Савета за буџет,
финансије и привреду Скупштине општине Врбас.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-44/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

64.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ
I
Разрешавају
школе „4. јули“ у Врбасу:

се

дужности чланови Школског одбора Средње стручне

Представници локалне самоуправе:
1. Зорица Ћетковић,
2. Драган Михајловић и
3. Андријана Ковачевић.
Представници из реда запослених:
1. Ивана Николић Котлаја,
2. Павле Радовић и
3. Татјана Бабић.
Представници из реда родитеља:
1. Данило Штец,
2. Милош Бјеливук и
3. Јоспи Олах.

Број: 14. Страна 389. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-45/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

65.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Средње стручне школе „4. јули“ у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Зорица Ћетковић,
2. Наташа Аларгић и
3. Андријана Ковачевић.
Представници из реда запослених:
1. Ивана Николић Котлаја,
2. Татјана Бабић и
3. Снежана Миљанић.
Представници из реда родитеља:
1. Милош Бјеливук,
2. Драгица Новак и
3. Вера Петровић.

II
Мандат Школског одбора траје четири године.

Број: 14. Страна 390. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-46/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

66.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се
„Братство јединство'' у Врбасу:

дужности чланови Школског одбора Основне школе

Представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Копривица,
2. Миља Кнежевић и
3. Александра Бајац.
Представници из реда запослених:
1. Весна Костелац,
2. Меланија Ујфалуши и
3. Драгана Ковачевић.
Представници из реда родитеља:
1. Саша Стојиљковић,
2. Марјана Паповић и
3. Јасмина Тепавчевић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-47/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 391. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
67.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Братство јединство'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Копривица,
2. Миља Кнежевић и
3. Александра Елесин.
Представници из реда запослених:
1. Милена Драгнић,
2. Оливера Рогановић и
3. Даница Влаховић.
Представници из реда родитеља:
1. Марјана Паповић,
2. Дарија Периз и
3. Ненад Ковачевић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-48/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 392. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
68.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У САВИНОМ СЕЛУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић'' у Савином Селу:
Представници локалне самоуправе:
1. Нела Ивезић,
2. Огњен Шћекић и
3. Борис Љубас.
Представници из реда запослених:
1. Велимир Миличковић,
2. Владимир Огризовић и
3. Леона Олеар.
Представници из реда родитеља:
1. Сања Булић,
2. Марија Стојковић и
3. Бранко Делетић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-49/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 393. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
69.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У САВИНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Бранко Радичевић'' у
Савином Селу и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Бојана Мартић,
2. Милан Петровић и
3. Оливера Булатовић.
Представници из реда запослених:
1. Бојан Машовић,
2. Небојша Вуканић и
3. Леона Олеар.
Представници из реда родитеља:
1. Милица Стојановић,
2. Јелена Митошевић и
3. Бојана Пећанац.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-50/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 394. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
70.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић'' у Равном Селу:
Представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Ђукић,
2. Дарко Јанковић и
3. Милан Плећаш.
Представници из реда запослених:
4. Никола Белевић,
5. Нада Дангубић и
6. Милица Мажић.
Представници из реда родитеља:
4. Дејана Ковачевић,
5. Александра Ковачев и
6. Марија Кусић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-51/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 395. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
71.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Бранко Радичевић'' у
Равном Селу и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Ђукић,
2. Дарко Јанковић и
3. Милан Плећаш.
Представници из реда запослених:
1. Нада Дангубић,
2. Оливера Пантовић и
3. Нада Рађеновић.
Представници из реда родитеља:
1. Марија Кусић,
2. Радован Бајатовић и
3 Дејана Ковачевић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-52/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 396. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

72.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу:
Представници локалне самоуправе:
1. Андреа Веселиновић,
2. Милица Крунић и
3. Наташа Лончар.
Представници из реда запослених:
1. Ирена Маринковић,
2. Весна Томин и
3. Марија Грубач.
Представници из реда родитеља:
1. Јелена Бојанић,
2. Драгана Вуковић и
3. Бојана Савчић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-53/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 397. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
73.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић'' у Бачком Добром
Пољу и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Андреја Веселиновић,
2. Милица Крунић и
3. Наташа Чолаковић.
Представници из реда запослених:
1. Виолета Стевић,
2. Весна Гурановић и
3. Никола Поповић.
Представници из реда родитеља:
1. Тамара Богдановић,
2. Иван Вуковић и
3. Милка Кнежевић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-54/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 398. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
74.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“ У ЗМАЈЕВУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву:
Представници локалне самоуправе:
1. Милош Пешић,
2. Сузана Збућновић и
3. Николина Марјановић.
Представници из реда запослених:
1. Невенка Арсенић,
2. Слађана Толанов и
3. Стевица Бабић.
Представници из реда родитеља:
1. Драгана Кртинић,
2. Наташа Жижаков и
3. Данијела Савановић.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-55/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 399. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
75.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“ У ЗМАЈЕВУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Јован Јовановић - Змај'' у
Змајеву и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Милош Пешић,
2. Сузана Збућновић и
3. Николина Марјановић.
Као представници из реда запослених:
1. Сања Тешановић,
2. Драгана Симић и
3. Стеван Бабић.
Као представници из реда родитеља:
1. Драгана Кртинић,
2. Наташа Жижаков и
3. Милорад Михајловић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-56/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 400. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
76.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне Музичке
школе у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Ненад Томашевић,
2. Марко Краљевић и
3. Јасна Бјелица.
Представници из реда запослених:
1. Стеван Радивојевић,
2. Ђорђе Недељков и
3. Ана Обренов.
Представници из реда родитеља:
1. Драгољуб Банковић,
2. Јасна Кнежевић и
3. Ружица Жижаков .
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-57/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 401. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
77.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне Музичке школе у Врбасу и м е н у ј у

с е:

Представници локалне самоуправе:
1. Ивана Бала Тамаш,
2. Марко Краљевић и
3. Жељка Милановић.
Представници из реда запослених:
1. Стеван Радивојевић,
2. Ана Обренов и
3. Ђорђе Недељков .
Као представници из реда родитеља:
1. Верица Ратковски,
2. Ружица Жижаков и
3. Јасна Кнежевић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-58/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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

Број: 14. Страна 402. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________
78.
На основу члана 61. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018 и 9/2022), члана 13. и 20. Одлуке о Општинском већу општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 34/2020), члана 11. Одлуке о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица
(„Службени лист општине Врбас“, број 9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРБАС
У Комисију за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица на територији општине Врбас и м е н у ј у с е :

1. Ивор Лукин, члан Општинског већа општине Врбас задужен за послове из
области комуналних делатности – председник Комисије,
2. Горан Ђуровић, доктор медицине – члан,
3. Наташа Аларгић, здравствени радник – члан,
4. Војислав Димитријевић, доктор ветерине - члан,
5. Снежана Јовић, представник Правобранилаштва општине Врбас – члан,
6. Небојша Ћетковић, комунални инспектор Општинске управе општине Врбас –
члан,
7. Маја Вујиновић, представник Општинске управе општине Врбас – члан,
8. Ивана Брсановић, дипломирани правник - секретар Комисије.

II
Задатак Комисије је утврђивање оправданости захтева за накнаду штете по
основу уједа паса и утврђивање висине накнаде за претрпљене последице од уједа
паса.
III
Утврђује се накнада за рад Комисије за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на територији општине Врбас у износу од
1.000,00 динара по предмету.

Број: 14. Страна 403. Службени лист општине Врбас, 30. јун 2022. године__________________

IV
Стручне административне послове за потребе Комисије обављаће секретар
Комисије.
V
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-59/2022-I/01
Дана: 30. јуна 2022. године
Врбас

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