СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 9. ВРБАС 13. ЈУН 2018. ГОДИНА LII
39.
На основу члана 11. став 1. тачка 8., став 3. и 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом /„Службени гласник РС“, број 113/17/, члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 –
други закон и 101/16 – други закон/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 35/17/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права на финансијску подршку породици са децом
за која се обезбеђују средства у буџету Општине Врбас, услови и начин за њихово
остваривање.
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 2.
Права на финансијску подршку породици са децом из члана 1. ове Одлуке су:
1. право на поклон прворођеном детету у новој години,
2. право на новчану помоћ породици за новорођену бебу,
3. право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из
материјало угрожених породица,
4. правао на бесплатну или регресирану ужину ученика основних школа,
5. право на помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно
дете,
6. право на бесплатне или регресиране трошкове превоза ученика средњих
школа,
7. право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената,
8. право на помоћ избеглим и интерно расељеним лицима из средстава
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врбас.
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Члан 3.
Права из члана 2. ове Одлуке могу се остварити под условом да је
подносилац захтева:
- држављанин Републике Србије и
- да има пријављено пребивалиште на територији Општине Врбас, односно
боравиште ако има статус избеглог лица или је интерно расељено лице са
Косова и Метохије.
1. ПРАВО НА ПОКЛОН ПРВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ У НОВОЈ ГОДИНИ
Члан 4.
Право на поклон прворођеном детету у новој години /у даљем тексту: поклон/
остварује мајка за прво дете рођено у Врбасу 1. јануара нове године.
Поклон износи 80.000,00 динара /без ПДВ/ и исплаћује се једнократно на
текући рачун мајке која је остварила право.
Право на поклон се остварује на основу: извода из матичне књиге рођених за
дете, доказа о пребивалишту, односно боравишту мајке и њеног текућег рачуна за
уплату новчаног износа поклона.
2. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНУ БЕБУ
Члан 5.
Право на новчану помоћ за новорођену бебу /у даљем тексту: новчана помоћ/
остварује породица за свако новорођено дете са пребивалиштем у Општини Врбас.
Право на новчану помоћ остварује се:
- ако оба родитеља имају пребивалиште на територији Општине Врбас у
моменту рођења детета,
- ако само један од родитеља има пребивалиште на територији Општине Врбас
на основу потврде Полицијске станице у Врбасу о пребивалишту за дете,
- ако је дете рођено ван територије Општине Врбас – на основу извода из
матичне књиге рођених и потврде Полицијске станице у Врбасу о
пребивалишту за дете.
Члан 6.
Новчана помоћ за новорођену бебу износи 10.000,00 динара /без пореза на
додату вредност/ по једном детету.
Члан 7.
Захтев за остваривање права на новчану помоћ мајка детета подноси
Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Врбас истовремено са
захтевом за остваривање права на родитељски додатак, у складу са Законом о
финансијској подршци породици са децом /у даљем таксту: Закон/, као и за пето и
свако наредно дете. Новац ће бити уплаћен мајци детета на текући рачун чија се
копија доставља приликом подношења захтева.
Право на новчану помоћ може да оствари отац детета по условима утврђеним
Законом.
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Члан 8.
Измена номиналног износ поклона и новчане помоћи из ове Одлуке утврђује
се актом Општинског већа Општине Врбас /у даљем тексту: Општинско веће/.
3. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
Члан 9.
Право на накнаду, односно регресирање трошкова боравка у предшколској
установи у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком
јединице локалне самоуправе имају деца предшколског узраста и то:

1.

Деца без родитељског старања

Деца без родитељског старања која су у
старатељским или хранитељским породицама под
условом да је за њих остварено право на дечији
додатак

Накнада
трошкова
боравка
у
предшколској
установи
у
висини 100%
Накнада
под
трошкова
боравка
у
предшколској
установи
у
висини 100%
Накнада
трошкова
боравка
у
предшколској
установи
у
висини 100%
Накнада
трошкова
боравка
у
предшколској
установи
у
висини 100%

Средства за остваривање
права од општег интереса
обезбеђују се у буџету
Републике Србије
Средства за остваривање
права од општег интереса
обезбеђују се у буџету
Републике Србије

2.

Детета са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом
под условом да за то дете није остварено право на
накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне
неге детета

Средства за остваривање
права од општег интереса
обезбеђују се у буџету
Републике Србије

3.

Деца корисника социјалне помоћи

4.

Деца из материјално угрожених породица:

4.1.

Деца из једнородитељске породице

Родитељ
плаћа 50%

Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 50%

4.2

Корисници дечијег додатка

4.3

Треће и свако наредно дете из породице са троје и више
деце у случају да сва деца користе услуге ПУ

Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 50%
Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 100%

4.4.

Треће и свако наредно дете из породице са троје и више
деце

Родитељ
плаћа 50%
Родитељ
ослобођен
плаћања 100%
Родитељ
плаћа 50%

4.5

Деца из породице бораца и војних инвалида

Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 100%

5.

У случају да у породици постоји болесно дете које не
мора да користи услуге ПУ, регресира се свако дете из
исте породице које користи услуге Предшколске
установе.

Родитељ
ослобођен
плаћања 100%
Родитељ
плаћа 80%

Средства за остваривање
права од општег интереса
обезбеђују се у буџету
Републике Србије

Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 50%

Трошкове плаћа буџет
Општине Врбас 20%

Број: 9. Страна 176. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи признаје
се за децу из става 1. овог члана уколико ово право нису остварила по другом
основу.
Члан 10.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи остварује
се на основу захтева родитеља детета и одговрајуће документације: решења о
оствареном праву на дечији додатак, решења о оствареном праву на новчану
социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља
извода из матичне књиге рођених за сву децу, за децу без родитељског старања,
потврде Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно,
старатељску породицу, за дете са сметњама у развоју налаза и мишљења
интерресорне комисије и сл.
Члан 11.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи остварује
се од дана подношења захтева до испуњавања услова прописаних Законом и
Правилником, а односи се на школску годину.
Родитељ детета и Предшколска установа су обавезни да сваку промену од
утицаја на остваривање права из ове Одлуке пријаве Општинској управи Врбас у
року од 15 дана од дана настеле промене.
Члан 12.
Предшколска установа доставља Општинској управи, до десетог у месецу за
претходни месец, захтев за пренос средстава за трошкове боравка деце чији су
родитељи изузети од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности
Предшколске установе у складу са прописима о буџетском систему.
Захтев из става 1. овог члана садржи обрачун трошкова боравка за сву децу
којој је решењем Општинске управе признато право на регресирање трошкова
боравка у Предшколској установи.
Члан 13.
Економску цену услуга боравка
Оснивача, доноси Општинско веће.

деце у

Предшколској установи, у име

4. ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ИЛИ РЕГРЕСИРАНУ УЖИНУ УЧЕНИКА
ОСНОВНИХ ШКОЛА
Члан 14.
Право на бесплатну ужину признаје се ученицима основних школа у Општини
Врбас и то:
- без родитељског старања,
- са сметњама у развоју и
- корисницима новчане социјалне помоћи,
- из породице палог борца, или војног инвалида или цивилног инвалида рата.
Право на регресирану цену ужине од 20% имају ученици који су корисници
дечијег додатка.
Члан 15.
Право на бесплатну или регресирану ужину остварује се на захтев родитеља,
који се подноси школи у којој је дете редован ученик и односи се на школску годину.
Право из става 1. овог члана остварује се: за децу без родитељског старања –
на основу потврде центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску,
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односно, старатељску породицу, за дете са сметњама у развоју – налаза и
мишљења интерресорне комисије, за кориснике новчане социјалне помоћи - решења
Центра за социјални рад о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, а за
кориснике дечијег додатка - решења о оствареном праву на дечији додатак.
Члан 16.
Цену ужине која се регресира из буџета Општине Врбас за сваку школску
годину утврђује Општинско веће.
Средства за ужину се преносе основним школама почев од 01. октобра текуће,
до јуна месеца наредне године, а за ученике са сметњама у развоју средства се
преносе од 01. септембра текуће године до јуна месеца наредне године.
5. ПРАВО НА ПОМОЋ ДЕЦИ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА ЗА ЧЕТВРТО И
СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ
Члан 17.
Право на помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно
дете, као мере популационе политике у општини Врбас, имају:
- деца узраста од једне године до поласка у основну школу - на бесплатан
боравак у Предшколској установи,
- ученици основне школе од I – IV разреда – на бесплатну ужину,
- ученици основне школе од V – VIII разреда и ученици средњих школа – на
једнократну помоћ /за набавку уџбеника и школског прибора/ на почетку
школске године у висини од 50% трошкова ужине за девет месеци по цени
коју утврди Општинско веће на почетку школске године за текућу школску
годину.
Право из става 1. овог члана односи се на школску годину.
Члан 18.
Право из члана 17. ове Одлуке остварује се на основу захтева родитеља
детета.
Утврђивање статуса „вишечлане породице са четворо и више деце'' врши се
на основу Закона.
6. ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ ИЛИ РЕГРЕСИРАНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 19.
Право на бесплатне или регресиране трошкове аутобуског превоза у
међуградском саобраћају имају ученици средњих школа са пребивалиштем на
територији општине Врбас који свакодневно путују од места становања до школе
коришћењем месечне превозне карте или трошкова смештаја у домовима ученика и
викенд карте или дела цене приватног смештаја у висини цене домског смештаја и
викенд карте, за школску годину за период октобар текуће – јун наредне године и то:
1. у 100% износу:
- корисници дечијег додатка – корисници новчане социјалне помоћи.
- деца палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
- деца са сметњама у развоју и
- деца без родитељског старања.''
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2. у 70% износу:
- деца једнородитељских породица са приходима до 20% већим од цензуса за
дечији додатак за једнородитељске породице,
- први ученик из породице са више ученика путника из домаћинства које
остварује право на дечији додатак,
- корисници дечијег додатка где су оба родитеља незапослена.
3. у 60% износу: - ученици по основу одличног успеха у претходном периоду
школовања.
4. у 50% износу од цене месечне карте:
- остали корисници дечијег додатка,
- ученици са статусом избеглих и расељених лица (ако оба родитеља имају
статус избеглог или расељеног лица, а приходи домаћинства су у висини
цензуса за остваривање права на дечји додатак за септембар месец текуће
године),
- други и сваки наредни ученик путник из породице са два или више ученика
путника корисника дечијег додатка.
Члан 20.
Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза ученика средњих
школа остварује се по захтеву родитеља на основу јавног конкурса који расписује
Општинска управа.
Члан 21.
Потребна документација за остваривање бесплатних или регресираних
трошкова превоза ученика средњих школа, у складу са Законом, је:
- потврда школе о упису ученика у средњу школу за школску годину, фотокопија
решења за дечији додатак, решења о праву на личну или породичну инвалиднину,
решења Центра за социјални рад да су корисници новчане социјалне помоћи/,
налаза и мишљења интерресорне комисије, уверења РГЗ о висини катастарског
прихода, потврде о висини зараде или друге одговарајуће документације о другим
приходима домаћинства за период три месеца који претходе месецу у коме се
подноси захтев, доказа о незапослености рдитеља /уверење Националне службе за
запошљавање, изјаве о заједничком домаћинству, доказа о одличном успеху ученика
у претходном периоду, доказа о статусу једнородитељске породице у складу са
Законом за остваривање права на дечији додатак и сл.
Члан 22.
Списак ученика по релацијама доставља се сваког месеца изабраном
превознику и на њему је обавезан потпис ученика који је преузео месечну карту.
Средства ће се уплаћивати по фактури за извршени превоз одговарајућем
превознику код кога ученик користи месечну карту. Уз фактуру превозник је дужан да
достави списак корисника са потписом сваког ученика који је преузео месечну карту.
Изузетно, у случају да за одређену релацију није уговорен превоз /није
изабран превозник/ остваривање права из члана 19. ове Одлуке вршиће се
преносом средстава на текући рачун непосредног корисника.
Пре извршеног плаћања контролу спискова ученика који имају право на
регресиране путне трошкове врши Одељење за друштвене делатности Општинске
управе.
Члан 23.
Избор превозника извршиће одговарајуће одељење Општинске управе у
поступку јавних набавки услуга превоза.

Број: 9. Страна 179. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
7. ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ ИЛИ РЕГРЕСИРАНЕ ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА
СТУДЕНАТА
Члан 24.
Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената у оквиру
школске године у периоду од новембра текуће до јуна наредне године имају
студенти под следећим условима:
да студент има пребивалиште на територији општине Врбас,
да се школује на терет буџета,
да први пут уписује годину студија,
да није корисник студентских стипендија и кредита од стране надлежних
министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа
управе, Покрајинске Владе Аутономне Покрајине
Војводине, локалних
самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка,
Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и
других институција, фондова и фондација,
5. да свакодневно путује на међумесној релацији до установе високог или вишег
образовања /да није корисник услуга смештаја у студентским центрима/ или
6. да је студенту потребно карта 12 вожњи на међумесној релацији до установе
високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у
студентским центрима/ или
7. да је студенту потребна викенд карта на међумесној релацији до установе
високог или вишег образовања /да није корисник услуга смештаја у
студентским центрима/.
8. 100% су ослобођени плаћања трошкова превоза:
- студенти са инвалидитетом,
- студенти из породице корисника новчане социјалне помоћи,
- студенти корисници породичне пензије,
- студенти из породице са троје и више деце и
- студенти из породице ратних војних инвалида.
9. 80% су ослобођени плаћања трошкова превоза остали студенти који
испуњавају горе наведене услове.
1.
2.
3.
4.

Члан 25.
Право на бесплатне или регресиране трошкове превоза студената остварује
се по захтеву студента на основу расписаног јавног конкурса у току октобра месеца.
Члан 26.
Потребна документација за остваривање права на бесплатне или регресиране
трошкове превоза студената је:
- Потврда са факултета о упису студента на терет буџета и да први пут уписује
годину студија и Индекс на увид,
- Изјава студента под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о
међумесној релацији на којој путује од места становања до седишта
факултета и потреба месечне карте, викенд карте или карте од 12 вожњи,
- Потврда од стране студентског центра, односно Изјава студента да није
корисник услуга смештаја у студентским центрима,
- одговарајућа потврда или изјава студента да није корисник студентских
стипендија и кредита,
- Решење надлежног органа о утврђивању статуса особе са инвалидитетом,
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-

-

-

Решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну
помоћ породици или појединцу, Решење Републичког Фонда ПИО о
признавању права на породичну пензију,
Изјава студента о заједничком домаћинству под моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, копија личне карте родитеља, извода из матичне
књиге рођених за сву децу у породици, копија решења о дечијем додатку,
уколико у породици живе деца из више брачних или ванбрачних заједница
доставља се и копија пресуде о разводу брака, друга докементација која је
подобна за доказивање статуса,
Решење/уверење о статусу РВИ или праву на личну или породичну
инвалиднину.
Члан 27.

Списак студената по релацијама доставља се сваког месеца изабраном
превознику и на њему је обавезан потпис студента који је преузео месечну карту.
Средства ће се уплаћивати по фактури за извршени превоз одговарајућем
превознику код кога ученик користи месечну карту. Уз фактуру превозник је дужан да
достави списак корисника са потписом сваког студента који је преузео месечну карту.
Изузетно, у случају да за одређену релацију није уговорен превоз /није
изабран превозник/ остваривање права из члана 24. ове Одлуке вршиће се
преносом средстава на текући рачун непосредног корисника.
Пре извршеног плаћања контролу спискова студената који имају право на
бесплатне или регресиране трошкове превоза врши Одељење за друштвене
делатности Општинске управе.
Избор превозника извршиће одговарајуће одељење Општинске управе Врбас
у поступку јавних набавки услуга превоза.
8. ПРАВО НА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ИЗ
СРЕДСТАВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И
МИГРАЦИЈЕ И ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 28.
Избеглице и интерно расељена лица са Косова и Метохије и њихове породице
које имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Врбас, у процесу
интеграције, остварују право на помоћ:
- доделом новчаних средстава које ће они, као корисници, употребити за
куповину сеоске куће са окућницом ради решавања својих стамбених
опотреба,
- доделом средстава намењених побољшању услова становања набавком
грађевинског материјала,
- доделом новчаних средстава намењених за економско оснаживање и
- доделом друге врсте помоћи намењене овој циљној групи.
Средства за намене из става 1. овог члана чине средства Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и средства Општине Врбас у одговарајућем
проценту на име учешћа Општине Врбас у реализацији наведених пројеката.
Члан 29.
Право на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Врбас у
једнократном, појединачном максималном износу који одреди Комесаријат својим
Решењем о исплати помоћи јесте: право на исплату новчаних средстава, право на
набавку огрева и сл.
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Право се остварује на основу појединачних захтева избеглица и интерно
расељених лица, документације приложене уз захтев и комисијски извршених
процена стварних потреба најугроженијих породица, којим се, обједињеним и са
потписаним и овереним списком корисника помоћи, Општина Врбас обрати захтевом
за новчану помоћ Комесаријату, јер не располаже сопственим средствима за
исплату исте.
Након реализације добијених средстава, Повереник Комесаријата из
Општинске управе Врбас је дужан да Комесаријату за избеглице и миграције достави
доказ о наменском утрошку средстава:
- списак корисника помоћи, потписан и оверен од стране општине,
- копију извода о преносу средстава на текуће рачуне корисника и
копије картица текућих рачуна или
- копију извода о подизању готовине и копије признаница о исплати
потписаних од стране корисника помоћи или
- копије рачуна за набавку огрева са отпремницама потписаним од
стране корисника,
- копију извода о преносу средстава добављачу.
III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 30.
О захтевима за остваривање права на помоћ из члана 2. ове Одлуке решава у
првом степену Општинска управа.
По жалби против решења Општинске управе, у другом степену решава
Општинско веће.
Поступак за остваривање права из члана 2. ове Одлуке води се по одредбама
Закона о општем управном поступку.
Члан 31.
Корисник права из члана 2. ове Одлуке дужан је да пријави сваку промену која
је од утицаја на остваривање ових права, најкасније у року од 15 дана од дана
настале промене.
Корисник права који је на основу неистинитих или нетачних података, или
непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, остварио право,
дужан је да надокнади штету, у складу са законом.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима на
финансијску подршку породици са децом /„Службени лист општине Врбас'', број
11/14, 12/16, 29/17/.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас", а примењиваће се од 01. јула 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-24 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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40.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2011 и 104/2016), члана 360. став 2. и члана 361. став 1.
Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије”, број 145/2014), члана 4.
став 6. и члана 74. став 1. и 2. Одлуке о обављању комуналних делатности –
пречишћен текст („Службени лист општине Врбас”, број 5/2018) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас”, број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРУЖАЊУ ГРЕЈНИХ УСЛУГА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања грејних услуга, а
нарочито време трајања грејне сезоне и грејног дана, права и обавезе испоручиоца
грејних услуга и корисника услуга, садржај писаног уговора о снабдевању топлотном
енергијом који се закључује између испоручиоца и корисника услуге, начин мерења
испоручене топлпотне енергије, начин обрачуна цене и наплате накнаде за
испоручену топлотну енергију, као и услови и поступак код обуставе и отказа
коришћења топлотне енергије.
Члан 2.
Грејна сезона 2018/2019. године почиње 15.октобра 2018. године, а завршава
се 15. априла 2019. године.
Грејна сезона 2018/2019. године ће почети раније, али не пре 10. октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12°С.
Грејна сезона 2018/2019.године ће се завршити и касније, али не после 5.
маја, уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12о C.“
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 22,00 час, а суботом, недељом и
празником од 7,00 до 22,00 час.
Изузетно за Нову годину, православни и католички Бадњи дан, Божић и Ускрс,
грејни дан се продужава до 24,00 часа.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и одржава
температуру од 20°С, са дозвољеним одступањима од +2°С до -2°С.
Члан 3.
Сви корисници породично стамбених зграда, станова у колективном
становању и корисници пословног простора који су исходовали употребну дозволу, а
који поседују инсталације централног грејања, стичу право коришћења топлотне
енергије прикључењем на постојеће котловнице и друге уређаје за производњу и
испоруку топлотне енергије, а по основу уговора о снабдевању топлотном енергијом,
закљученог са овлашћеним испоручиоцем услуга грејања – ЈКП „Стандард'' Врбас.
Уговор из претходног става закључује се у писаној форми и садржи поред
битних елемената уговора /уговорне стране, време и место закључења, предмет,
цена, услови и начин плаћања, услови и начин испоруке. и други елементи утврђени
законом о облигационим односима/, и следеће елементе:
 трајање уговора и услови продужења уговора,
 време прикључења,
 права и обавезе у погледу количине топлотне енергије која се испоручује,
 динамика и квалитет испоруке,
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 права и обавезе у случају престанка и отказа уговора,
 обавезе Испоручиоца према корисницима у случају неиспуњења обавеза у
погледу квалитета и континуитета испоруке,
 обавезе Корисника у случају неиспуњења обавеза, односно неуредног
испуњења обавеза плаћања,
 права и обавезе у случају привремене обуставе испоруке топлотне енергије,
 услови и начин преузимања и коришћења топлотне енергије,
 начин мерења,
 начун обрачуна трошкова и услова плаћања испоручене топлотне енергије,
 начин информисања о промени тарифа, цена и других услова испоруке и
коришћења топлотне енергије.
Уколико до закључења Уговора из претходног става у писменој форми није
дошло из разлога за које одговорност сноси Корисник, сматраће се да је уговорни
однос између Испоручиоца и корисника настао даном почетка испоруке топлотне
енергије.
Члан 4.
Цене за испоручену топлотну енергију
утврђује Надзорни одбор ЈКП
„Стандард'' Врбас у складу Уредбом о утврђивању методологије за одређивање
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју доноси Влада и Законом.
На Одлуку о ценама из претходног става сагласност даје Општинско веће, и
исте се објављују у „Службеном листу општине Врбас“ и на интернет страници ЈКП
ЈКП „Стандард'' Врбас.
Накнада за испоручену топлотну енергију обрачунава се и плаћа према
утрошеној количини енергије код корисника код којих је у подстаници уграђен мерни
уређај-калориметар, односно по м2 грејне површине код корисника код којих се из
било ког разлога није могао уградити мерни уређај-калориметар или се на њему због
квара, штећења или другог разлога потрошња не може очитати.
Накнаду за испоручену топлотну енергију Корисник услуге плаћа месечно у 12
месечних рата, у периоду од 01. јула 2018. године до 30. јуна 2019. године.
Члан 5.
Накнаду на име покрића трошкова грејних услуга за пословни простор
корисници услуга - правна лица плаћају у односу 1 : 1,25 пута, а школе и дечје
установе у односу 1 : 1,25 пута, у односу на цену утврђену по м2 односно KWh за
стамбени простор.
Члан 6.
Испоручилац може обуставити испоруку топлотне енергије
само у
случајевима прописаним Одлуком о обављању комуналних делатности и Законом.
Код поремећаја или прекида у испоруци топлотне услед више силе, као и у
другим случајевима утврђеним Одлуком о обављању комуналних делатности и
Законом, у којима Испоручилац има обавезу да обустави испоруку топлотне
енергије, Испоручилац ће без одлагања предузети мере на отклањању узрока и
последица обуставе и обавестити Општинску управу и кориснике о разлозима и
времену трајања обуставe, као и о предузетим мерама.
У случајевима у којима је Одлуком о обављању комуналних делатности и
Законом предвиђено да Испоручилац Кориснику може обуставити испоруку
топлотне енергије, Испоручилац ће Корисника искључити из система грејања, ако у
остављеном року не поступи по писменом упозорењу Испоручиоца, и о разлозима
обуставе обавестити Општинску управу.
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По престанку разлога за искључење из претходног става Испоручилац ће у
року од два дана од дана пријема писменог захтева Корисника, наставити са
испоруком топлотне енергије, с тим да трошкове поновног укључења сноси
Корисник.
За поновно укључење у систем грејања трошкове сноси корисник грејне услуге
а по ценовнику који утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Општинског већа Општине Врбас.
Члан 7.
Корисници грејних услуга који после
грејне сезоне, не измире укупно
задужење, биће писмено опоменути са остављањем рока од 30 дана за испуњење
обавезе, а након тог рока испоручилац топлотне енергије задржава право на
обуставу испоруке топлотне енергије из члана 6. став 3. ове Одлуке, као и да
наплату неизмирених потраживања са трошковима оствари судским путем.
Члан 8.
Корисник који не жели да користи услуге грејања има право да ИспоручиоцуЈКП „Стандард'' Врбас откаже коришћење топлотне енергије, подношењем писаног
захтева за привремено или трајно искључење , при чему се као привремено сматра
искључење на одређено време у трајању до најдуже годину дана.
Захтев из става 1. треба да садржи: име и презиме/ назив корисника, број
личне карте/ ПИБ и матични број , адресу/садиште, период искључења/трајно или
привремено/, број телефона и потпис подносиоца захтева.
Испоручилац ће прихватити писани захтев Корисника и искључити га из
система грејања , под следећим условима:
 да је захтев поднет у периоду ван грејне сезоне до 1. септембра текуће
године за наредну грејну сезону. Изузетно, захтев се може поднети и након
1.септембра, а најкасније до дана почетка техничке припреме за грејну сезону,
због наступања непредвиђених околности, у ком случају је корисник дужан да
достави доказе да неће користити стамбену јединицу у наредној грејној
сезони.
 да Корисник има сопствену кућну подстаницу или на заједничкој подстаници
постоје техничке могућности за искључење појединачног корисника,
 да искључење не утиче на квалитет грејања у просторијама других корисника у
објекту,
 да сагласност за искључење потпишу сви корисници који се снабдевају
топлотном енергијом преко заједничког мерног места у кућној подстаници,
 да је на дан подношења захтева за искључење Корисник измирио дуговања
на име утрошене топлотне енергије доспела до дана подношења захтева.
Испоручилац је дужан да о захтеву из става 1. овог члана одлучи у року од 30
дана од дана пријема истог и да писменим путем обавести Корисника о донетој
одлуци, са посебном назнаком да се у случају неслагања са оценом испуњености
услова за искључење и других навода Испоручиоца, Корисник може обратити
надлежном комуналном инспектору захтевом за извршење инспекцијског надзора.
Трошкови искључења и поновног укључења падају на терет Корисника.
Члан 9.
У случајевима немогућности потпуне обуставе испоруке топлотне енергије
код искључења предвиђених у члану 6. став 3. и члану 8. oве Одлуке, Корисник је
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обавезан плаћати део трошкова одржавања система даљинског грејања, а задужује
се на следећи начин:
 Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
путем мерног уређаја-калориметра, дужан је да плаћа 100% фиксног дела
месечне накнаде, свих 12 месеци, а
 Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
по m2 грејне површине, задужује се за износ од 30% од редовне накнаде
грејања коју би плаћао као корисник услуге грејања свих 12 месеци.
Члан 10.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком примењиваће се одредбе
аката Испоручиоца, Одлуке о обављању комуналних делатности и Закона, које
регулишу питање снабдевања топлотном енергијом.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-15 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

41.
На основу члана 22 став 7. и став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон,
108/2016 и 113/2017), чланa 83. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник
РС“, број 51/2009 и 99/2001-др.закон), члана 11. став 2. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 6/2016) и члана 16, 30. и 93. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
Члан 1.
Одузима се право коришћења Већу савеза синдиката општине Врбас из
Врбаса, ул.Маршала Тита бр. 73, на непокретностима, на којима је Закључком Владе
Републике Србије, 05 број:464-151/2018-1, од 23.1.2018. године и Уговором
закљученим између Републичке дирекције за имовину Републике Србије и општине
Врбас, бр. ОПУ:748-2018 од 21.5.2018. године, пренето право јавне својине са
Републике Србије у јавну својину општине Врбас, уписаним у листу непокретности
бр. 4411, на кат. парцели 6251/2 КО Врбас-град у Врбасу, у улици Маршала Тита бр.
73 и то: на градском грађевинском земљишту укупне површине од 579 м2, и на
постојећим објектима на парцели - објекат бр.1 остале зграде - Веће савеза
синдиката, површине 176 м2, објекат бр. 2 – породична стамбена зграда површине
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45 м2, објекат бр. 3 - помоћна зграда површине 21 м2, и објекат бр. 4 - помоћна
зграда површине 40 м2.
Изузетно, на објекту бр.1 Остале зграде - Веће савеза синдиката општине
Врбас задржава се право коришћења Већу савеза синдиката општине Врбас на 2
пословне просторије у укупној површини 55 м2, које се налазе на спратном делу
објекта, лоциране према улици Маршала Тита и које су у поступку озакоњења, а
користе се у складу са наменом и статутом Већа савеза синдиката општине Врбас.
Члан 2.
Одузимање права коришћења на непокретности из члана 1. став 1. врши се у
складу са чланом 83. став 2. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број
51/2009 и 99/2001-др.закон), с обзиром на то да се непокретност користи супротно
намени и циљевима Већа савеза синдиката општине Врбас.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Врбас да са Већем савеза синдиката
општине Врбас потпише споразум о начину и условима коришћења непокретности из
члана 1.став 2. ове Одлуке.
Члан 4.
На основу ове Одлуке извршиће се брисање и упис права у јавним књигама о
непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис
права на непокретностима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране Републичке
дирекције за имовину Републике Србије и објавиће се у „Службеном листу општине
Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-22 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

42.
На основу члана 25. и члана 32. Закона о рачуноводству / „Службени гласник
РС", број 62/2013 30/2018/, члана 9. Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа за информисање „Врбас'' Врбас / „Службени лист општине Врбас'',
број 17/2015 и 16/2016/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени
лист општине Врбас", број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
13. јуна 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС'' ВРБАС - У ЛИКВИДАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
информисање „Врбас'' Врбас – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до
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31.12.2017. године, који је саставио ликвидациони управник у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство.
Оглас о покретању поступка ликвидације над друштвом ЈП за информисање
„Врбас'' Врбас објављен је на сајту Агенције за привредне регистре дана 25.11.2015.
године под бројем БД 99890/2015, матични број: 08061122, ПИБ 101421514.
Члан 2.
Усвојени Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
информисање „Врбас'' Врбас – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године региструје се у складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-18 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

43.
На основу члана 537. Закона о привредним друштвима( („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015), члана 9.
Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информисање „
Врбас'' Врбас ( „ Службени лист општине Врбас“, број 17/2015,16/2016) и члана 30. и
члан 93. став 1. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
35/2017), Скупштина општине Врбас , на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ ВРБАС'' ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за
информисање „ Врбас'' Врбас - у ликвидацији , Маршала Тита 105, уписаног у
Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД:
99890/2015 од 25.11.2015. године, матични број: 08061122, ПИБ: 101421514, за
2017. 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 информисање
„ Врбас'' Врбас – у ликвидацији за 2017. годину региструје се у складу са Законом о
регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-20 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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44.
На основу члана 25. и члана 32. Закона о рачуноводству / „Службени гласник
РС", број 62/2013 30/2018/, 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 30. и члана
93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 35/2017/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ“ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. 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 01.01.2017. године до 31.12.2017. 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 01.01.2017. године до 31.12.2017. године региструје се у
складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-19 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

45.
На основу члана 537. Закона о привредним друштвима( („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2011 и 99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015), 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 30. и члан 93. став 1. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ „ ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Број: 9. Страна 189. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
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 2017. 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
2017. годину региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-21 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

46.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2017, и 83-215 – др.закон), члана 3. став 3.
Одлуке о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на
територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 29/1017) и члана
16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА
НАТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ОБЈЕКАТА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЊИХОВО ПОСТАВЉАЊЕ
Члан 1.

Усваја се Елаборат постављања монтажних и других објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама на територији општине Врбас са
техничким спецификацијама објеката и критеријумима за њихово постављање.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-17 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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ЕЛАБОРАТ
ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС СА
ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ОБЈЕКАТА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ЊИХОВО
ПОСТАВЉАЊЕ
I.

УВОД

Одредбама члана 3. став 3. Одлуке о привременим монтажним и другим
објектима привременог карактера на територији општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 29/2017- у даљем тексту: Одлука), прописано је да Елаборат
доноси Скупштина општине за период од пет година.
Елаборатом се обједињује и уређује поступак, начин и услови за постављање
монтажних и других објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама, као и друга питања за опште и комунално уређење, заштиту и
одржавање насеља у општини.
Елаборат има за циљ да обезбеди даљу адекватну заштиту јавних и других
површина и утиче на очување амбијенталних вредности и побољшање, како самих
објеката привременог карактера, тако и општег изгледа насеља, увођењем
савремених типова објеката, стандардизовањем њиховог изгледа и смањивањем
њиховог укупног броја.
Елаборат садржи опште саобраћајне и инфраструктурне услове и
урбанистичке критеријуме за одређивање локације ради постављања одређеног
типа објекта, са условима за прикључење на инфраструктуру, као и делатности које
могу да се обављају у одређеном типу објеката.
Термини, дефиниције и скраћенице
Јавна површина је површина којом општина Врбас управља или је овлашћена
да одређује начин управљања у складу са посебним прописима, као што су: јавне
саобраћајне површине (коловоз, тротоар, пешачка и бициклистичка стаза, аутобуска
и такси стајалишта и сл.), трг, јавне зелене површине (улични травњаци, парк, сквер
и сл.), отворене површине блока, као и неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини, до привођења намени, у складу са планским документом.
Друга површина је слободна површина грађевинске парцеле објеката јавних и
других намена и неизграђено грађевинско земљиште који нису у јавној својини.
Зона је подручје дела насељеног места или села у коме се постављају објекти
привременог карактера. Зоне су прописане у складу са чланом 35. Одлуке.
Одређене су: екстра зона, прва зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и пета
зона.
Локација је место у зони на којој се поставља објекат привременог карактера.
Локација је одређена врстом објекта, површином земљишта коју заузима, улицом и
бројем испред којег се налази и/или делом катастарске парцеле коју заузима.
Постављање - подразумева допремање објекта у целини или деловима и
његово постављање директно на подлогу или на претходно припремљену подлогу.
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II.

ТИПОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

A. МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Мањи монтажни објекти су: киосци, баште угоститељских објеката, тезге и
други покретни мобилијар. Мањи монтажни објекти су привременог карактера који се
користе за продају штампе, цвећа, робе широке потрошње, пружање угоститељских
услуга и сл. Приземни су и фабрички, одн. радионички, израђени објекти у целини
или у деловима.
Врсте и типологија
Киосци
У Плану постављања мањих монтажних објеката на територији општине
Врбас (у даљем тексту: План) дефинисана су појединачна места за привремено
постављање киоска. Намена киоска може се мењати делатностима и то, препоручују
се намене за које није потребно имати прикључак за водовод и канализацију (нпр.
мењачки послови, класичан киоск, фотокопирница, лутрија и сл.).
1.

Обликовање
Облик киоска је, по правилу, правоугаони, а може бити и осмоугаони (или
варијација са шестоугаоним), сходно типу киоска.
- Киосци правоугаоног облика
Димензија основе је 4,20х2,50=10,50m2 и висине 3,35m.
Конструкција објекта треба да је од челичних кутијастих профила и додатних
елемената на фасади објекта. Цео објекат обложити црним алубондом на
подконструкцији. У оквиру зидова поставити термичку изолацију. Кров формирати од
неколико равни различитих падова. Одводњавање планирати преко олука у крову и
слободним падом на улицу.
Објекат може да поседује угаону рекламу са две стране објекта, дигитални
екран са могућношћу исписивања текста и/или места за светлеће рекламе. Шалтер
мора бити стаклени са помичним стаклима. У доњој зони се могу налазити елементи
за постављање часописа, бојени у боји киоска.
Сви спољни елементи киоска морају бити у боји РАЛ 9005.
Са две стране киоска могу се постављати највише две тенде са две стране.
Тенде су конзолне. Руке тенде су зглобне и извлаче се на дужину од макс. 2,50m.
Платно које се користи за тенду је тип sattler 314 033 UV40, боја конструкције тенде
је бела.
- Киосци осмоугаоног облика
Киоск је у основи осмоугаоног облика, димензија странице осмоугаоника
1,15м, пречника уписаког круга 2,80m. Укупна висина од пода до слемена је 3,50m.
Изнад дела за купце, на фронту киоска поставити надстрешницу ширине 0,80m и
дужине 3x0,80=2,40m, а на висини 2,10m.
Испод стакленог пулта поставити савијене пластифициране лимове, за
излагање дневне и ревијалне штампе. Киоск се са предње стране затвара
четвороделним склапајућим вратима, која су и изложбено продајни део за штампу.
Из ћошкова осмоугаоника, на висини плафона, поставља се конструкција која
носи куполу и иде радијално од ћошка ка центру под углом од 37 0 до висине 0,40m, а
затим прелази у хоризонталну где се спаја у једну цев 100mm. Кишница са крова се
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прима са олуком од лима, од ростфраја који је постављен са спољне стране фасаде
и уведен у стуб који је шупаљ.
Комплет фасадна страна киоска је од елоксираног алуминијума и профила у
боји.
- За киоске који су у основи шестоугаоног облика важе све опште
карактеристикe, као и за киоске у основи осмоугаоног облика (пречник уписаног
круга, висина, изгледи, облоге, боја и сл.).
Категорије и типологија киоска






Тип А - правоугаоног облика и површине до 10,50m2,
Тип Б - осмоугаоног облика и површине до 10,80m2,
Тип Б.1. - 2*осмоугаоног облика и површине до 2*10,80m2=21,60 m2,
Тип В - шестоугаоног облика и површине до 10,80m2,
Тип В.1. - 2*шестоугаоног облика и површине до 2*10,80m2=21,60 m2.

Максимална површина киоска (са платоом) је 24,00 m2.
Тип киоска на појединачној локацији може се мењати, али само у површини,
боји и изгледу који су дефинисани овим Елаборатом.
Уколико се киоск не поставља директно на чврсту подлогу, неопходно је
прибавити урбанистичку сагласност на димензије и тип платоа у сваком
појединачном случају.
Баште угоститељског објекта
Баште угоститељског објекта (у даљем тексту: баште) су намењене
угоститељској делатности и могу се поставити на:
2.

- површинама јавне намене испред, иза и/или поред објекта и дела објекта, као
и поред или испред суседног објекта уз претходну сагласност власника објекта
испред којег се поставља,
- испред киоска који се баве угоститељском делатношћу,
- на јавној зеленој површини која је у програму одржавања зеленила, уз услов
да се иста обнови након уклањања баште.
Баште се могу постављати директно на подлогу или се може поставити
подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16m, тако да се омогући
сливање атмосферскох вода и чишћење воденим млазом.
Минимална ширина баште је 1,40m.
Обликовање
Баште угоститељског објекта могу бити летње или зимске.
Башту чине столови, столице, сунцобрани и одговарајући лако покретљиви
монтажно-демонтажни елементи који служе као заштита од сунца (покретне тенде и
сл.) који се постављају директно на подлогу. Уколико се елементи за заштиту од
сунца баште постављају на фасаду објекта, неопходно је прибављање сагласности
власника објекта на који се поставља, односно надлежног завода за заштиту
споменика културе уколико се објекат налази у просторној културно-историјској
целини или заштићеној околини непокретног културног добра. У оквиру баште може
се поставити монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80m, израђена од дрвета
или метала, која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама, под
условима да ограда, односно жардињере не излазе из габарита летње баште.
Изузетно се дозвољава постављање монтажно-демонтажне затворене
конструкције са три или четири стране како би се формирала зимска башта.
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Конструкција може бити дрвена или метална, са стакленим испунама, без парапета.
Стаклене испуне имају оквире, који могу бити од алуминијума, челика или дрвета (не
могу бити од ПВЦ профила). Монтажно-демонтажни кровни покривач мора да буде
израђен од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл.,
максималног нагиба до 5%. У зимској башти је дозвољено поставити одговарајући
број грејних тела предвиђених за ту намену, на минималној висини од 2,20m.
У башти није дозвољено постављање роштиља, ражња, шанк-пулта, фонтане,
аудио и видео уређаја, емитовање музике путем музичког уређаја, нити је
дозвољено извођење музике уживо.
Тезге и други покретни мобилијар
Тезге су намењене за излагање и продају робе, као што су: књиге, цвеће,
сувенири, уметнички предмети, слике и скулптуре, затим, честитки и производа
домаће радиности поводом обележавања државних, верских и других празника,
накита, слаткиша, освежавајућих напитака и других производа за време трајања
одређених манифестација (кокице, „хот-дог“, кестење,...) и слично.
Обликовање
Тезге могу бити покретне или непокретне.
Непокретне тезге морају да пруже могућност сталне продаје независно од
временских услова. Препоручује се да у основи буде у облику трапеза, димензија:
ширина 1,30m, дужина 1,05m (задња страна) и 2,50m (предња страна), или
правоугаоног облика (макс. 1,40х1,40m), висина ~2,25m, са испустом надстрешнице
макс. 1,0m са обе стране.
Предњи део тезге треба да својим обликом пружи могућност продаје и
видљивост изложене робе. Конструкцију израдити од челичних или дрвених
профила, бојену и заштићену у складу са стандардима за одређену врсту
материјала. Тезга може бити затворена са све четири стране (са вратима на предњој
страни) или отворена са свих страна, а све у зависности од врсте робе која се
излаже или манифестације која се обележава. Кров предвидети од поцинкованог
лима (затворена тезга) или пластифицираног платна (отворена тезга). Предвидети
пад кровне површине тако да одвод воде, тј. сливање са кровне површине буде
према слободној зеленој површини иза тезге.
Тезге се постављају на чврсту подлогу, директно на јавну површину, тако да
обезбеђују сигурност и да не угрожавају пешачке и колске комуникације.
Покретне тезге се израђују од челичне конструкције са пуном испуном тезгесандука од дрвета. Са предње стране су два жичана точка, док се са задње стране
налазе ногице и рукохвати (обложене дрветом) помоћу којих се покреће тезга.
Окретни точкови могу бити пречника од највише 25cm, израђен од легуре метала. У
основи, тезга је правоугаоног облика дим. 1,40х0,80m и максималном дужином (са
точковима и рукохватима) од 2,15m. Покретна тезга може бити допуњена апаратом
за сладоледом, апаратом за кокице, кестен, кукуруз и сл., конзерватором за
сладолед и расхладном витрином за продају освежавајућих напитака.
Тезгом се сматра и пулт (дрвени или метални), приручни сто на којем се
излажу асортимани, ауто приколица (прикључно возило) до 2,05m дужине, гајбице са
воћем које се постављају директно на јавну површину и сл.
3.

Расхладни уређаји
Уз објекат намењен продаји прехрамбене или мешовите робе, као и уз киоск,
могу се поставити расхладни уређаји за продају индустријски пакованог сладоледа,
односно продају индустријски пакованих напитака, у зависности од величине
простора испред, односно непосредно поред објекта. У екстра зони уз један објекат
могу се поставити највише два расхладна уређаја, док се у осталим зонама
дозвољава постављање више од два расхладна уређаја уз услове (сагласност)
комуналне инспекције.
4.
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Заузетост површине за уређај вертикалног типа је највише 1,00m2, а за уређај
лежећег типа заузетост је највише 1,20m2.
Постављени уређај не сме да омета пословање осталих субјеката, пешачки
саобраћај и прегледност за одвијање колског и бициклистичког саобраћаја. Након
постављања ресхладног уређаја мора да остаје слободна ширина тротоара од
најмање 1,50m за неометан пролаз пешака.
B. БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
Балон хала спортске намене је привремени, монтажно-демонтажни објекат
пресостатичке или лаке конструкције (метална, дрвена) са покривачем од
импрегнираног или пластифицираног платна, намењен за обављање спортске
активности.
Балон хала је монтажни објекат који може да садржи површине за извођење
једне или више спортских дисциплина (балон сала) и простор за пратеће садржаје
одређене прописима и нормативима за обављање спортских активности и
делатности (гардероба, санитарни чвор, остава, просторија за одмор, лекарска соба,
канцеларије, и сл.). Простор за пратеће садржаје може се обезбедити у оквиру
балон сале или коришћењем тог простора у оквиру постојећег објекта у комплексу у
којем се балон сала поставља.
Саставни део балон хале спортске намене је технички блок са уређајима за
грејање и хлађење, контролу притиска, кондиционирање ваздуха и сл., који се по
правилу поставља изван волумена балон хале.
Балон хала се поставља монтажом на самој локацији, и то, сувом монтажом
изводе се зидови, систем грејања, вентилације и осветљења и уградња унутрашње
опреме. Неопходни грађевински радови могу се изводити за темељење, односно
анкеровање балон хале, израду подлоге спортског терена, постављање техничког
блока, извођење потребних прикључака на топловодну, гасоводну, електро,
водоводну и канализациону мрежу, изградњу колског и пешачког прилаза и паркинг
места.
Балон хала се поставља тако да својим положајем и величином не угрожава
коришћење суседног објекта, а све у складу са важћећим прописима у погледу
висине и међусобне удаљености објеката.
C. ОГЛАСНИ МОБИЛИЈАР
Огласни мобилијар подразумева огласно средство помоћу кога се пословно
име, личност, активност или услуга правног лица, предузетника или физичког лица
препоручује или чини доступниом примаоцу, као што су: огласни пано, транспарент,
билборд и др., а који се постављају на отвореном простору, ради рекламирања.
Огласни мобилијар или рекламне ознаке и друга огласна средства, су:
рекламни панои (билборд, мегабилборд, „City light“, „City Tower“, рекламне ознаке
постављене на елеткричне стубове и сл.), јарболи-рекламне заставе, транспаренти,
рекламни ормари и други предмети и средства која служе рекламирању, као и табле
са натписом пословног имена на фасадама зграда видљивих са јавних површина.
Обликовање
Рекламне ознаке и друга огласна средства могу да буду неосветљени,
просветљени (извор светлости је унутрашњи) или осветљени (извор светла је
спољни). Уколико је рекламна ознака просветљена или осветљена, осветљење мора
бити сталног или уједначеног интезитета, усклађеног са интезитетом јавне расвете
уз саобраћајницу уз коју се постављају. Извор светлости мора да буде постављен
тако да не омета учеснике у саобраћају. Забрањено је постављање рекламних
ознака са извором светлости који емитује светлост у испрекиданим интервалима.
Рекламне ознаке и друга огласна средства не смеју да садрже звучну поруку.

Број: 9. Страна 195. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Распоред боја и симбола на огласном мобилијару не сме да подсећа на
саобраћајни знак. Слова, бројеви и симболи морају да се висином, бојом и обликом
разликују од слова, бројева и симбола на саобраћајном знаку. На ободу огласног
мобилијара кружног, елипсастог или троугластог облика не сме да се налази
непрекидни појас црвене боје. Под непрекидним појасом, подразумева се и онај чији
је централни угао прекида континуитета мањи од 900.
Рекламна порука на рекламној ознаци или другом огласном средству може да
се постави са једне или са обе стране. Забрањено је постављање или уградња
натписа на рекламној ознаци који има ретрорефлектујућа својстава.
Категорије и типологија
1.
Рекламни панои су: билборди и мегабилборди, путоказни панои, осветљене
рекламне витрине (City light), осветљени рекламни тотеми (City Tower), покретни
рекламни панои, рекламни панои на стубовима јавне расвете, самостојећи рекламни
панои и рекламна ознака пословног простора.
- Велики рекламни панои билборди и мегабилборди су рекламни панои који се
користе за комерцијална оглашавања и саморекламирање. Билборд је
рекламни пано правоугаоног облика, површине од 6m2 до 12m2. Билборд
површине до 8 m2 мора бити просветљен (извор светла је унутрашњи).
Мегабилборд је рекламни пано правоугаоног облика, површине од 50m2 до
70m2, изузетно до 100m2. Пропорционални однос хоризонталне и вертикалне
странице билборда и мегабилборда приближно је 4:3 до 16:9. Билборди и
мегабилборди морају се материјалом од ког су изграђени, величином, обликом
и бојом уклопити у постојеће окружење. Конструктивни елементи, носећи
стубови, ресветна тела, и др., не могу се истицати обликом, бојом или
материјалом. Боја носеће конструкције билборда мора бити усклађена са
бојом стубова јавне расвете или боје алуминијум сиве (Стандард РАЛ 9007).
Код постављања билборда и мегабилборда, власник је дужан истакнути на
паноу назив власника паноа. Уколико велики рекламни панои немају
постављену рекламну поруку, морају бити прекривени плакатом беле боје.
- Путоказни усмеравајући панои су стамостојећи рекламни панои са више
сегмената, користе се искључиво за саморекламирање и усмеравање на
пословни објекат или активност која се рекламира. Могу бити осветљени.
Најчешће се користе за рекламирање пословног простора или активности
више субјеката у пасажима објеката када је простор за оглашавање на јавној
површини ограничен. Путоказни панои имају могућност постављања највише 5
сегмената, максималних димензија 40х125cm.
- Просветљене рекламне витрине (City light) су самостојећи рекламни панои који
служе рекламирању и саморекламирању и по правилу су просветљени.
Величина се креће у распону од 0,80х1,60m до 1,20х2,40m.
- Рекламни субови (City Tower) су самостојећи рекламни панои цилиндричног
облика који служе рекламирању и саморекламирању и по правилу су
просветљени. Величина се креће у распону од 0,80х3,20m до 1,0х4,00m.
- Покретни рекламни панои су лако преносиви слободностојећи панои, који се
користе за истицање асортимана производам услуге и сл., а уклањају се након
завршетка радног времена. Величина табле покретног рекламног паноа не
може бити већа од 1,50m.
- Рекламни панои на стубовима јавне расвете служе рекламирању и
саморекламирању и по правилу су просветљени. Постављају се на цевасте
стубове јавне расвете. Забрањено је постављати рекламни пано на стубове
јавне расвете који истовремено носе и НН електро мрежу. Рекламни панои
који се постављају на стубове јавне расвете су правоугаоног облика,
димензија 0,70x1,00m.
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-

Слободностојећи рекламни панои користе се искључиво за саморекламирање
и усмеравање на пословни објекат или активност која се рекламира. Израђују
се од материјала отпорног на атмосферске утицаје са корисном површином за
рекламирање од 1,00m2 до 2,50m2.
Рекламна ознака пословног простора се поставља тако да не нарушава
архитектонске и декоративне елементе зграде на коју се поставља. Може се
постављати на фасади, крову и другим површинама зграде.

2.
Јарбол за заставе је носач заставе који се поставља на земљишту уз
пословни објекат или јавну површину испред пословног објекта у зависности од
просторних могућности, тако да не угрожава безбедно одвијање саобраћаја, не
заклања постојећу вертикалну саобраћајну сигнализацију, не омета редовно
одржавање пута или несметано одвођење површинских вода (зависно од решеног
система прикупљања и каналисања атмосферских падавина). Јарболи се могу
постављати уз главну насељску саобраћајницу на удаљености од 3,00m, а уз остале
саобраћајница на удаљености од 2,0m од најближе ивице коловоза, гледајући од
најистуреније тачке јарбола до саобраћајнице уз коју се поставља.
3.
Транспаренти су предмети од пластифицираног материјала, платна или
сличног квалитетног материјала са исписаном рекламном поруком или
информацијом. Транспаренти се постављају изнад саобраћајница разапињањем
између два носача на објектима, стубовима јавне расвете, ограде или на други
начин, а у сврху оглашавања културних, спортских или других манифестација у
ограниченом временском периоду. Транспарент може имати површину од 4,00m2 до
8,00m2.
4.
Табле са натписом пословног имена на фасадама зграда - Величина табле
са пословним именом може бити до величине 60х80cm. Табла са пословним именом
израђује се од метала, пластике, стакла или другог материјала отпорног на
атмосферске утицаје. Уколико се поставља више табла са натписом пословног
имена онда се постављање врши у заједничком раму, исте ширине, где једна табла
има максималне димензије 30х60cm. Табла се поставља на слободном делу зида уз
улаз у објекат или колски прилаз. Забрањено је постављати табле са пословним
именом на фасаду објекта на објекте који су под заштитом државе као култуно
историјска добра, изузетно табла се може поставити искључиво у функцији давања
информација о самом објекту.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

III.

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА
Мањи монтажни објекти

A.

Киосци
-

-

постављени на тротоару или другој јавној површини, тако да морају бити уз
главну насељску саобраћајницу на минималној удаљености од 3,00m, а уз
остале саобраћајница на удаљености од 2,0m од најближе ивице коловоза,
постављени на поплочани плато, исти се прошири изван габарита објекта са
сваке стране приближно 0,40m,
постављени тако да је кота пода мин. 0,16m изнад коте подлоге,
постављени тако да чине јединствену целину са урбаном структуром
насељеног места и села, односно место постављања са окружењем,
по врстама и формама јединствено и неутрално обликовани,

Број: 9. Страна 197. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
-

постављени тако да не изазивају обликовну засићеност појединих амбијената
или подручја,
постављени тако да су ивице више објеката у истој равни, односно да су сви
објекати на блиској раздаљини у потпуности поравнани, и
обликовани тако да су усклађени са осталим елементима уличног простора и
његовом урбаном опремом.
Баште

-

-

-

постављене на тротоару или другој јавној површини, тако да морају бити уз
главну насељску саобраћајницу на минималној удаљености од 3,00m, а уз
остале саобраћајница на удаљености од 2,0m од најближе ивице коловоза,
минимална удаљеност од ивице коловоза мора да буде 0,65m, од јавне
површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50m, а од
аутобуског стајалишта, споменика, фонтана, јавних чесми и бунара и сл., је
3,00m,
минимална бочна удаљеност од колског или пешачког улаза у зграду,
двориште, пасаж или гаражу је 0,50m,
могу се постављати уз објекат, или на минималној удаљености од 3,00m од
угоститељског објекта, односно тако да се између летње баште и коловоза,
зелене површине и сл., обезбеди минимални простор за кретање пешака од
1,60m.
Тезге

-

-

неопходно је испоштовати опште услове за постављање у погледу
безбедности у саобраћају, и то, у погледу безбедног одвијања саобраћаја
(прегледност, видљивост и сл.) и у погледу одвијања пешачког саобраћаја и
саобраћаја возила (кретање пешака, возила и других учесника у саобраћају, а
посебно возила за хитне случајеве),
локације за постављања тезги одређују се Планом.
Мањи монтажни објекти не смеју:

-

-

-

-

нарушити архитектуру зграда, визуелно пренагласити амбијент, односно на
неки други начин на тај амбијент негативно утицати,
заклањати поглед на културну и природну баштину, као и на квалитетна нова
архитектонска решења,
превазилазити мерила архитектуре околине,
ометати или угрожавати безбедност у саобраћају, утицати на услове за
безбедно одвијање саобраћаја (прегледност, видљивост и сл.) и у погледу
одвијања пешачког саобраћаја и саобраћаја возила, кретање пешака и возила,
а посебно возила за хитне случајеве,
бити постављени у троугловима прегледности раскрсница на минималном
растојању од 25,0m; изузетно, овај троугао може бити и већи у зависности од
ранга саобраћајнице, саобраћајног оптерећења, присутних врста трснспортних
средстава у мешовитом току (теретна возила-већа зауставна прегледност) као
и саобраћајно-просторних околности,
бити постављени тако да заклањају постојећу вертикалну саобраћајну
сигнализацију, ометају редовно одржавање пута или несметано одвођење
површинских вода (зависно од решеног система прикупљања и каналисања
атмосферских падавина),
светлошћу из сопственог извора и бојом светлости ометати возаче у
саобраћају и становништво у околини.
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B.

Огласни мобилијар

Рекламне ознаке и друга огласна средства се постављају на јавним
површинама и површинама видљивим са јавних површина тако да не угрожавају
саобраћај и не ометају учеснике у јавном саобраћају.
Рекламне ознаке и друга огласна средства не могу да се поставе: у пешачкој
зони, унутар зелених парковских површина, поред гробља, уз водоток, на мосту,
подвожњаку и надвожњаку и на простору непокретног културног добра и
његове заштићене околине, изузев ако нису у информативно-едукативне сврхе
простора или објекта уз који се постављају. Изузетно се дозвољава постављање
„City light“ у пешачкој зони.
Рекламна ознака и друга огласна средства не могу да се поставе на: стуб или
наличје саобраћајног знака, стуб или наличје семафора, стуб који носи ваздушну
електро, ТТ или другу мрежу, у троуглу прегледности раскрснице или укрштања
пута са железничком пругом, осим рекламне ознаке на стубу јавне расвете, под
условом утврђеним овим правилником.
Рекламне ознаке и друга огласна средства се по правилу постављају под
правим углом у односу на тло као и под углом од 900 у односу на саобраћајницу уз
коју се постављају. Изузетно мегабилборд може да сте постави под углом од 60-900
зависно од просторних могућности.
Када се рекламна ознака и друга огласна средства постављају поред
бициклистичке стазе или тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе
ивице рекламне ознаке или стуба носача билборда од најистуреније тачке
бициклистичке стазе или тротоара је 1,00m, а минимална вертикална удаљеност
доње ивице рекламне ознаке или билборда од најистуреније тачке бициклистичке
стазе или тротоара је 2,80m.
Растојање између две рекламне ознаке постављене уз саобраћајницу у истом
смеру, од којих је једна максимално дозвољене површине, не може да буде мање од
25m у насељу и 100m ван насеља. Минимално растојање између постављених
билборда и рекламних ознака је 25m у насељу, а 50m ван насеља.
Минимална удаљеност рекламних ознака пре и после саобраћајног знака је
15m, а од реалних околности ово растојање може бити и веће.
Горња ивица темељне стопе носача рекламне ознаке и друга огласна
средства не смеју да буде изнад нивоа терена и морају бити прекривени травом или
материјалом којим је обрађен околни терен. Темељна стопа носача рекламне ознаке
не може да се постави изнад инсталација комуналне инфраструктуре. Минимална
удаљеност темељне стопе од најистуренијег дела комуналне инфраструктуре је
1,00m.
Када се рекламна ознака и друга огласна средства постављају на украсним и
заштитно-наменским оградама дуж коловоза, минимална хоризонтална удаљеност
најближе ивице рекламне ознаке од коловоза је 1,0m. Висина стуба носача рекламне
ознаке, као и саме рекламне ознаке на украсним и заштитно-наменским оградама
дуж коловоза, не може да буде већа од 1,00m. Постављање рекламних ознака на
оградама дозвољено је уз коловозе уз које је систем одвођења површинских вода са
коловоза и околних површина решен зацевљеном АТ канализацијом.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА
- Билборди и мегабилборди Билборди се могу постављати на парцели корисника тј, власника или на јавној
површини, на локацијама које то просторно омогућују, на једном, односно два стуба
без косника.
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Билборди који се постављају у низу уз саобраћајницу требају бити у истој
линији усклађени са обликом и величином. Растојање између два билборда, који су
постављени уз саобраћајницу у истом смеру, од којих је један веће површине од
12m2, не може да буде мање од 50m у насељу, а 150m ван насеља.
Билборд се поставља под углом од 900 у односу на осу саобраћајице уз коју се
поставља. Могу се постављати у зеленим површинама (осим унутар парковских
површина, формираних дрвореда, дечијих игралишта као и заштићених споменика
паркова архитектуре).
Tемељ носивих стубова билборда има надслој земље минимум 15cm. Доња
ивица билборда не може бити нижа од 2,50m гледано од наjистуреније коте терена
уз који се поставља.
Забрањено је постављање билборда на косинама насипа или усека
саобраћајница.
Мегабилборди се могу постављати на парцели корисника тј., власника или на
јавној површини, на локацијама које то просторно омогућују и искључиво на јавним
површинама улаза у насељена места, на два или више стубова без косника (број
стубова зависи од прорачуна конструктивних елемената).
Могу се постављати на удаљености од 7,00m од најближе ивице коловоза
главних градских саобраћајница односно на 5,00m од осталих саобраћајница,
гледајући од најистуреније тачке билборда до најближе ивице саобраћајнице или
другог линијског инфраструктурног објекта уз коју се поставља. Размак између два
мегабилборда је минимум 100m.
Мегабилборд се поставља под углом од 60-900 у односу на осу саобраћајице
уз коју се поставља.
Мегабилборди се могу постављати изван зона раскрсница и то на минимално
100m пре зоне раскрснице односно минимално 50m после раскрснице, гледајући са
десне стране коловоза у смеру вожње. Mогу се постављати у зеленим површинама
осим унутар парковских површина, формираних дрвореда, дечијих игралишта као и
заштићених споменика паркова архитектуре.
Забрањено је постављање мегабилборда на косинама насипа или усека
саобраћајница.
Билборди и мегабилборди се могу поставити у екстра зони уз урбанистичку
сагласност надлежног одељења за комуналне послове општине Врбас.
- Путоказни панои Могу се постављати на парцели корисника или власника, уз саобраћајнице на
јавној површини и по правилу под углом од 900 у односу на осу саобраћајнице уз коју
се постављају; у зони раскрснице на 25,00m од најближе ивице коловоза пута са
којег се врши укрштање, или у зависности прорачуна троуглова прегледности, у зони
раскрснице уколико се поставља уз главне градске саобраћајнице на отвореним
деоницама.
Путоказни панои се постављају на 3,00m од најближе ивице коловоза главих
градских саобраћајница односно на 2,00m од осталих саобраћајница.
Размак између два путоказна паноа мора да износи мин 15,00m.
Забрањено је постављање или уградња натписа на путоказном рекламном
паноу који има ретрорефлектујућа својстава.
- Осветљене рекламне витрине („City light“) и тотеми („City Tower“) Могу се постављати на парцели корисника на којем се налази пословни
простор или на јавној површини непосредно испред објекта у којем се налази
пословни простор, у зависности од просторних могућности; под углом од 90 0,
изузетно 600, на 3,00m од најближе ивице коловоза главих градских саобраћајница,
односно на 2,00m од осталих саобраћајница. Удаљеност постављања „City Light“-а и
„City Tower“-а у зони раскрснице је 25,0m од најближе ивице коловоза пута са који се
врши укрштање, или у зависности прорачуна троуглова прегледности у зони
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раскрснице уколико се поставља уз главне градсе саобраћајнице на отвореним
деоницама; на 3,0m од најближег стабла односно 2,0m од најближег грмља.
Рекламна порука може да се постави са једне или са обе стране.
„City Light“ се може постављати и на аутобуским стајалиштима као саставни
део конструкције наткривеног дела простора за чекање путника.
- Покретни рекламни панои Могу се постављати искључиво уз пословни објекат који рекламира свој
асортиман или услугу и сл., уз спољну ивицу тротоара, пешачке стазе или сл., тако
да не ометају слободан пролаз пешака или других учесника у саобраћају.
Покретни рекламни пано не може бити осветљен, просветљен или на било
који други начин независно светлосно наглашен.
- Рекламни панои на стубовима јавне расвете Могу се постављати на субове јавне расвете у власништву општине Врбас, на
стубовима који су виши од 6m, са леве или десне стране пута (у случајевима
постављања на разделном острву двосмерних коловозних трака). На једном стубу
јавне расвете могу се поставити један или два рекламна паноа на истој висини. Када
се на стубу јавне расвете налазе два рекламна паноа они су постављени супротно у
односу на осу стуба. Могу се постављати на субовима јавне расвете у низу, уколико
стубови јавне расвете нису ближи од 15m.
Могу се постављати на 4,50m гледано од коте терена (тј. саобраћајнице).
Забрањено је постављање рекламних ознака у слободном профилу саобраћајнице.
- Самостојећи рекламни панои Могу се постављати на парцели корисника или власника, уз саобраћајнице на
јавној површини и по правилу под углом од 900 у односу на осу саобраћајнице уз коју
се постављају; у зони раскрснице на 25,0m од најближе ивице коловоза пута са који
се врши укрштање, или у зависности прорачуна троуглова прегледности у зони
раскрснице уколико се поставља уз главне градске саобраћајнице на отвореним
деоницама. Постављају се на 3,0m од најближе ивице коловоза главих градских
саобраћајница односно на 2,0m од осталих саобраћајница.
Oслањање носећег дела табле може бити на једном или максимално два
стуба са надслој земље изнад темеља од минимум 15cm.
Pазмак између два слободностојећа рекламна пано мора да износи мин. 15m.
- Рекламна ознака пословног простора Рекламна ознака може да буде осветљена, просветљена и неосветљена.
Светлост коју емитује рекламна ознака не сме да утиче на безбедност саобраћаја,
квалитет становања и не сме да буде емитована у испрекиданим интервалима.
Рекламна ознака не сме да садржи звучну поруку.
Рекламна ознака се поставља тако да не затвара отворе на згради и да
светлост коју емитује не ремети функцијску унутрашњост зграде. Рекламна ознака
може да се постави: паралелно са фасадом зграде или конзолно под углом од 90 0 у
односу на фасаду зграде. Изузетно, рекламе на пословним објектима могу да се
поставе и на други начин у зависности од архитектонских и естетских карактеристика
простора.
Паралелна рекламна ознака може да се постави:
- изнад пословног простора у приземљу, непосредно изнад излога пословног
простора;
- на излогу у равни стакла и
- зидном елементу поред излога пословног простора.
Висина паралелне рекламе може да буде највише до 30% од висине приземне
етаже, изузетно ако је висина приземне етаже најмање 4 метара, висина паралелне
ознаке може да буде највиша 1,50m.
Реклама на крову, кровном венцу и изнад кровног венца зграде може да се
постави на згради која има најмање шест надземних етажа. Поставља се паралелно
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са грађевинском линијом и њене димензије одређују се у односу на висину зграде.
На стамбеним зградама може да се постави само паралелна реклама на крову.
Конзолно рекламна ознака поставља се тако да горња ивица рекламе буде у
линији горње ивице пословног простора, а од доње најистакнутије тачке буде
удаљена 2,50m и да конструкција рекламе не прелаз грађевинску линију од 1,20m.
Висина конзолне рекламе не сме прелазити 0,90m.
Власници и/или корисници пословног простора који се налазе у пасажу или у
дворишту зграде могу да поставе рекламу на уличној фасадној згради искључиво на
обједињеној информативној табли, унутар за то предвиђеног поља, која се налази
поред улаза или у пасажу. Димензија и изглед обједињене информативне табле
морају бити прилагођени изгледу зграде. Уколико се у пасажу или дворишту зграде
која је ван зоне под посебним режимом заштите, налазе највише два пословна
простора, рекламна ознака се може појединачно поставити на уличној фасади
зграде.
IV.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
Саобраћај

Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и
9/16-одлука УС) дефинисани су услови под којима се могу постављати објекти у
путном појасу и улицама где се одвија моторизовани, бициклистички и пешачки
саобраћај, а који се базирају на основама сигурности учесника у саобраћају.
С обзиром на то да објекти представљају физичке баријере и визуелне
сметње, код избора места за њихово постављање мора се водити рачуна о
елементима прописаним Законом о безбедности саобраћаја на путевима, пре свега,
троуглу безбедности на раскрсницама у коме се не смеју постављати објекти (за
сваку раскрсницу треба обезбедити видљивост), прописаним одстојањима објеката
од ивице коловоза, од тротоара или бициклистичке стазе, од раскрснице, итд.
Комунална опремљеност и
прикључци на инфраструктуру
Приликом одређивања места за постављање монтажних објеката, када је
инфраструктурни систем у питању, од битног значаја су:
- врста инфраструктурног прикључка који је потребан за објекат, и
- позиција самог привременог објекта у односу на правац пружања
инфраструктурних водова.
Неопходно је предвидети место за постављање објекта које неће бити изнад
правца пружања инфраструктурних водова, или бар избегавати правце пружања
инфраструктурних водова, а што ће се детаљно утврдити при одређивању
микролокација, у Плану.
Објекти се, у принципу, прикључују на електроенергетску инфраструктуру, а
прикључење на остале инсталације инфраструктуре (вода, канализација, гас,
телефон и сл.) је у зависности од потреба, односно, намене. Могућност прикључења
на ове мреже биће дефинисана приликом израде пројекта за сваки објекат посебно.
Објекти могу бити прикључени на спољну нисконапонску мрежу ваздушним
или подземним прикључком.
- Киосци: Разводна табла се налази у оквиру објекта. Укупно инсталисана струја
у киоску износи 25А=5.7кw. Унутрашња расвета киоска представља надградне
светиљке са лед диодама у цевима Т8 снаге 28w. Спољашња расвета су
уградни лед панели снаге 21w, као и просветљени делови пулта. Објекат
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киоска може да поседује клима уређај инвертер 12БТУ за грејање и хлађење,
који мора бити смештен изнад улазних врата у објекат. Спољашња клима
јединица се налази на крову.
- Просветљени рекламни панели: су израђени од алуминијума са поклопцем од
ливеног клириа. Извор светла су лед траке снаге 14,4w са 60 диода по метру
дужном.
Прикључење на водовод и канализацију обавезно је за киоске у којима се
врши продаја прехрамбених производа, воћа и поврћа.
Електро-енергетски вод за снадбевање електричном енергијом уређаја тезги
који се постављају на јавну површину мора бити прекривен металним заштитником
ради обезбеђења од механичког оштећења кабла.
V.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

Објекти, уређаји и опрема, који се постављају на Планом дефинисану локацију
могу да се користи искључиво за намену која је одобрена, утврђена Планом за
појединачни објекат - локацију.
Објекти, уређаји и опрема треба да су изведени квалитетно, према свим
важећим стандардима, прописима као и обликовно-естетским условима
дефинисаним Елаборатом.
За израду објеката привременог карактера користити проверене, атестиране
материјале.
Постављање објеката, уређаја и опреме треба да је такво да обезбеђује
сигурност корисника и пролазника, да не омета комуникацију пешака, безбедност
саобраћаја и приступ интервентних возила и возила за снабевање. Објекти, уређаји
и опрема треба да испуњавају и хигијенско-санитарне услове за предвиђену намену.
Објекте, уређаје и опрему, као и припадајуће инсталације треба одржавати у
исправном и уредном стању, са једнаком обавезом одржавања уредности и чистоће
непосредне околине, уз обезбеђење одговарајуће опреме за прикупљање и
одношење отпадака.
Приликом постављања објеката не смеју се оштетити постојећи објекти,
инсталације, урбани мобилијар (клупе, канделабери, корпе за отпатке и др.) као ни
уређене површине: поплочање, дрвеће и друго зеленило.
У случају престанка рада или укидања локације, лице коме је одобрено
постављање објекта привременог карактера је дужно да изврши демонтажу објекта и
да изврши поправку у случају евентуалног оштећења окружења.
Објекти, уређаји и опрема који су на јавној површини или на спољњем делу
зграде постављени на основу одобрења, могу се привремено уклонити или
изместити за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних
манифестација (новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници) или у случају
извођења радова на јавној површини или на спољњем делу зграде.
Постојеће објекте, уређаје и опрему, уколико нису у складу са препорученим
типовима, треба постепено заменити сугерисаним типом и то најкасније у року од
пет година од дана усвајања Елабората.

VI.

ПРИЛОГ: Каталог
мобилијара

мањих

монтажних

објеката,

урбане

опреме

и
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-киосци и тезге-
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-билборди и мегабилборди-

-остали привремени објекти-
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47.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, 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 и 145/14), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ ,број 129/2007
и 83/2014) и члана 16. и 30. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас , на седници одржаној 13. јуна
2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О МАЊИМ МОНТАЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на
територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 29/2017) члан 29.
мења се и гласи:
„Рекламне табле на јавним површинама и објектима, панои, билборди,
мегабилборди, јарболи-рекламне заставе и конзоле могу се постављати на јавним
површинама у насељу и земљишном појасу унутар насељеног места, као и у
заштитном појасу јавних путева у надлежности Општине Врбас.
Рекламни панои се не могу постављати на стубове јавне расвете који
истовремено носе и нн електро мрежу у складу са Планом о техничким и другим
условима за привремено постављање огласних објеката и других рекламних порука
број 06.3-91/2011-III/02 oд 25.5.2011.године.“
Члан 2.
Члан 37. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном казниће се за прекршај:
 правно лице , у износу од 75.000,00 динара,
 физичко лице и одговорно лице у правном лицу у износу од 15.000,00 динара и
 предузетник у износу од 30.000,00 динара:
а) ако постави монтажни објекат на локацији која није одређена за постављање
ових објеката у складу са чланом 3. Одлуке,
б) ако самовољно промени намену коришћења постављеног монтажног објекта
у складу са чланом 32. став 1. Одлуке,
в) ако изда монтажни објекат у подзакуп , у складу са чланом 32. став
2.Одлуке,
г) ако у року од 15 дана престанка закупа не уклони монтажни објекат, као и у
случају привођења урбанистичкој намени тог земљишта , у складу са чланом
33. Одлуке и
д) ако не поступи по решењу надлежног инспектора , у складу са чланом 36.
Одлуке. “.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке , престаје да важи Одлука о привременим
монтажним објектима-билбордима и мегабилбордима на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“ , број 5/2014, 22/2015 и 29/2017).
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-16 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

48.
На основу члана 24. став 2. Одлуке о промени оснивачког акта установе за
физичку културу („Службени лист општине Врбас'', број 2/2014) и члана 28. став 2.,
члана 30. и члана 93. став 1. Статута општине Врбас / „Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 13. јуна
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Центра за физичку
културу „Драго Јововић“ Врбас коју је донео Управни одбор Центра за физичку
културу „Драго Јововић“ Врбас дана 30.05.2018. године под бројем 659.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-25 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

49.
На основу члана 46. став 1. Закона о спорту /„Службени гласник РС'', број
10/16/, члана 138. став 1. Закона о општем управном поступку / „Службени гласник
РС'', број 18/16/, члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи
/„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/, члана
30. Статута општине Врбас / „Службени лист општине Врбас'', број 35/17/ и захтева
Спортског удружења „Стари Врбас – Ветерани'' /у оснивању/ из Врбаса од
12.06.2018. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ Спортском удружењу „Стари Врбас –
Ветерани'' /у оснивању/ из Врбаса, адреса: Врбас, 6. Личке дивизије 11, да назив тог
удружења може да садржи назив „Стари Врбас''.
Дата сагласност може се повући ако су активностима спортског удружења
доведени у питање углед и други оправдани интереси Општине Врбас.
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Образложење
Дана 12. јуна 2018. године Ђаковић Дејан из Врбаса, VI личке дивизије број 11,
бр.лк. 7791958 ПС у Врбасу, као лице овлашћено за заступање Удружења на
Оснивачкој скупштини Удружења одржаној 02.08.2017. године, поднео је захтев овом
органу за добијање сагласности: ''за коришћење назива Стари Врбас у називу
спортског удружења „Стари Врбас – Ветерани''. Уз захтев је доставио: Записник са
Оснивачке скупштине, Оснивачки акт Спортског удружења „Стари Врбас - Ветерани'',
потписан од оснивача: Костић Станоја из Врбаса, Саве Ковачевића 116, Иванић
Игора из Врбаса, Ђуре Салаја 10 и Ђаковић Дејана /потписи оверени код јавног
бележника/ и Статут Удружења.
У члану 10. Статута прописани су: „Циљеви и задаци Удружења:
-

обезбеђивању услова за бављење фудбалским спортом члановима
Удружења,
својим деловањем доприноси развоју и промоцији спортске области
фудбал, омасовљењу рекреативног бављења фудбалом,
учешће на спортским фудбалским такмичењима у категоријама ветерана,
промоција фер плеја, спортског морала и спортског духа код својих
чланова,
обављање и других активности у циљу развоја фудбала и рекреативног
бављања фудбалом, а све у склду са Законом о спорту''.

У Затеву за давање сагласности наведено је да Удружење: „На овај начин
жели да оживи традицију Фудбалског клуба „Стари Врбас'' који се у периоду од 1992.
до 2001. године такмичио у нижим ранговима такмичења, након чега је нажалост,
угашен и који је достојно репрезентовао нашу Општину у поменутом периоду, што на
неки начин већ чине. Наиме, у протеклих неколико година одиграно је више стотина
пријатељских фудбалских утакмица у конкуренцији ветерана, а већ другу сезону
наступају и у интерном лигашком такмичењу. Оснивање спортског удружења би им
значајно олакшало функционисање у смислу евентуалне помоћи спонзора и разних
других погодности.''
Према члану 46. став 1. и 3. Закона о спорту: „Назив спортског удружења
може да садржи назив Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа Републике Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Ако су активностима спортског удружења доведени у питање углед и други
оправдани интереси лица из ст. 1. и 2. овог члана, дата сагласност може се
повући.''
Према члану 138. став 1. и 4. Закона о општем управном поступку заједничко решење:
„(1) Кад је прописано да орган доноси решење уз претходну сагласност другог
органа, решење се доноси пошто други орган да сагласност и у њему се наводи акт
којим је она дата.''
(4) Орган је дужан да претходну или накнадну сагласност или мишљење
достави органу који доноси решење, у року од 30 дана од дана пријема захтева. Ако
орган не поступи у том року сматраће се да је дао сагласност, односно мишљење,
осим ако посебним законом није друкчије предвиђено.''
Чланом 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да:
„Скупштина општине, у складу са законом:
19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине.''
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На основу изнетог сматра се да је захтев основан, те је донето Решење као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-23 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

50.
На основу члана 30, 42. и 93. Статута општине Врбас, („Службени лист
општине Врбас“, број 35/2017) и члана 46, 47. и 57. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010
и 16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Драго Радовић
р а з р е ш а в а с е дужности члана Савета за буџет,
финансије и привреду Скупштине општине Врбас.
II
Немања Медурић б и р а
с е
привреду Скупштине општине Врбас.

за члана Савета за буџет ,финансије и

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112- 51/2018-I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

51.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
општине Врбас“, број 129/2007,83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 30.
и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017) и
потписаног Споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању
региона за управљање комуналном отпадом, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

Број: 9. Страна 209. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
РЕШЕЊЕ
I
Душко Ћутило
р а з р е ш а в а
с е
дужности заменика члана
Међуопштинске радне групе за координацију међусобне сарадње у управљању
комуналним отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас као представник општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112- 49 /2018-I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

52.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
општине Врбас“, број 129/2007,83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 30.
и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017) и
потписаног Споразума о сарадњи града Новог Сада и општина Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању
региона за управљање комуналном отпадом, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Славиша Божовић и м е н у ј е с е за заменика члана у Међуопштинску
радну групу за координацију међусобне сарадње у управљању комуналним отпадом
за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ,
Србобран, Темерин и Врбас именује се као представник општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-50 /2018-I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 9. Страна 210. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
53.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017) и члана 17, 24. и 27. Одлуке о промени Одлуке о оснивању
Дома здравља „Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко
Влаховић'' Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 3/2014), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Дома здравља
„Вељко Влаховић“ у Врбасу, представници запослених, и то:
1. др Спасоје Убавин и
2. Зорица Вујиновић
Р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Дома здравља „Вељко
Влаховић“ у Врбасу, представник запослених, и то:
1. др Љиљана Батуран.
II
У Управни одбор Дома здравља „Вељко
представници запослених, и м е н у ј у с е:

Влаховић“

у

Врбасу,

као

1. др Дарјана Перишић и
2. Михаило Јакшић.
У
Надзорни одбор Дома здравља «Вељко Влаховић» у Врбасу, као
представник запослених, и м е н у ј е с е:
1. др Ана Варга.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-48 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 9. Страна 211. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
54.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. мр Жељко Лаиновић,
2. Саша Гудељ и
3. Стојан Брдар.
Представници из реда запослених:
1. Оливера Црнобрња,
2. Јасмина Миловић и
3. Тамара Влаховић.
Представници из реда родитеља:
1. Драгица Новак,
2. Жељко Огризовић и
3. Жељко Ђокић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

55.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ

Број: 9. Страна 212. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
I
За чланове Школског одбора Средње стручне школе „4. јули“ у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Јелена Радовић,
2. Драган Михајловић и
3. Андријана Ковачевић.
Као представници из реда запослених:
1. Ивана Николић Котлаја,
2. Павле Радовић и
3. Татјана Бабић.
Као представници из реда родитеља:
1. Данило Штец,
2. Весна Николић и
3. Драгица Новак.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-29 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

56.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Петар Петровић - Његош'' у Врбасу:

Број: 9. Страна 213. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Представници локалне самоуправе:
1. Маријана Ајдуковић,
2. Небојша Ћетковић и
3. Јасна Коматовић.
Представници из реда запослених:
1. Славица Величковић ,
2. Зорка Капша и
3. Нада Кривикапоћ.
Представници из реда родитеља:
1. Јованка Ковачевић,
2. Татјана Петровић и
3. Роберт Шмит.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-30 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

57.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ

I
За чланове Школског одбора Основне школе „Петар Петровић - Његош'' у
Врбасу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Љубица Мирковић,
2. Јелена Василијевић и
3. Јасна Коматовић.

Број: 9. Страна 214. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Као представници из реда запослених:
1. Слађана Миловић,
2. Нада Кривокапић и
3. Радмила Сапун.
Као представници из реда родитеља:
1. Ђина Пејовић,
2. Игор Иванић и
3. Јованка Ковачевић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-31 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

58.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. Горан Николаш,
2. Мирјана Копривица и
3. Нада Ћетковић.
Представници из реда запослених:
1. Драгана Девић,
2. Мелита Милатовић и
3. Јелена Михајловић.

Број: 9. Страна 215. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Представници из реда родитеља:
1. Саша Стојиљковић,
2. Драгана Ђукановић Биљенкиј и
3. Биљана Перовић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-32 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

59.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Братство јединство'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Копривица,
2. Миља Кнежевић и
3. Александра Бајац.
Као представници из реда запослених:
1. Весна Костелац,
2. Меланија Ујфалуши и
3. Драгана Ковачевић.
Као представници из реда родитеља:
1. Саша Стојиљковић,
2. Драгана Ђукановић Биљенкиј и
3. Јасмина Тепавчевић.

Број: 9. Страна 216. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-33 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

60.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„20. октобар'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Катарина Делибашић,
2. Милош Рогановић и
3. Милица Јовановић.
Представници из реда запослених:
1. Весна Звијер,
2. Љиљана Јањић и
3. Јелена Вујичић.
Представници из реда родитеља:
1. Данијела Вујачић,
2. Зоран Роћеновић и
3. Сања Жигић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-34 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 9. Страна 217. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
61.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „20. октобар'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Милица Јовановић,
2. Бојана Турањанин и
3. Маја Дабетић.
Као представници из реда запослених:
1. Јасна Браун,
2. Марија Котлаја и
3. Ива Кричковић.
Као представници из реда родитеља:
1. Наташа Божичковић,
2. Радмила Рашковић и
3. Томислав Глишић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-35 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

62.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је

Број: 9. Страна 218. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Светозар Милетић'' у Врбасу:
Представници локалне самоуправе:
1. Дијана Лукић,
2. Анто Килибарда и
3. Драган Стојчић.
Представници из реда запослених:
1. Јасмина Ристић,
2. Слободанка Миловић и
3. Момчило Бојић.
Представници из реда родитеља:
1. Страхиња Ђурачић,
2. Дејана Мамула и
3. Јелена Чокић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-36 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

63.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:

Број: 9. Страна 219. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Као представници локалне самоуправе:
1. Нада Ћетковић,
2. Анто Килибарда и
3. Татјана Копривица.
Као представници из реда запослених:
1. Соња Нинковић,
2. Милан Искрин и
3. Тамара Вучетић.
Као представници из реда родитеља:
1. Светлана Брдар,
2. Данијела Дромљак и
3. Страхиња Ђурачић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-37 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

64.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. Тијана Вуковић,
2. Петар Јоцић и
3. Милена Пејић.

Број: 9. Страна 220. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Представници из реда запослених:
1. Ружица Јелић,
2. Љиљана Гузина и
3. Биљана Перин.
Представници из реда родитеља:
1. Весна Војиновић,
2. Вида Митић и
3. Маја Милићевић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-38 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

65.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић'' у Бачком Добром
Пољу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Тијана Вуковић,
2. Милица Крунић и
3. Предраг Кљештан.
Као представници из реда запослених:
1. Соња Марић,
2. Тамара Дакић и
3. Сања Тешановић.
Као представници из реда родитеља:
1. Неђељко Добриловић,
2. Јован Радовић и
3. Бојан Савчић.

Број: 9. Страна 221. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-39 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

66.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. Бранко Радош,
2. Милош Пешић и
3. Божидар Паић.
Представници из реда запослених:
1. Стевица Бабић,
2. Слађана Толанов и
3. Невенка Арсенић.
Представници из реда родитеља:
1. Биљана Зиројевић,
2. Александра Хевер и
3. Наташа Жижаков.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-40 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 9. Страна 222. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
67.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“ У ЗМАЈЕВУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Јован Јовановић - Змај''
у Змајеву и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Драгана Занини,
2. Сузана Збућновић и
3. Николина Марјановић.
Као представници из реда запослених:
1. Невенка Арсенић,
2. Слађана Толанов и
3. Стевица Бабић.
Као представници из реда родитеља:
1. Драгана Кртинић,
2. Наташа Жижаков и
3. Александра Хевер.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-41 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

68.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је

Број: 9. Страна 223. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У КУЦУРИ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Куцури:
Представници локалне самоуправе:
1. Александра Димитријевић,
2. Златко Колесар и
3. Будимир Саба Дајко.
Представници из реда запослених:
1. Лидија Будински,
2. Мирјана Бокан и
3. Весна Рагаји Цап.
Представници из реда родитеља:
1. Александар Суботин,
2. Јасмина Бесермињи и
3. Мирела Перенчевић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-42 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

69.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У КУЦУРИ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „Братство јединство'' у Куцури
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:

Број: 9. Страна 224. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
1. Александра Тошић,
2. Златко Колесар и
3. Бранислав Кљајић.
Као представници из реда запослених:
1. Мирјана Бокан,
2. Јасминка Олић Илчешин и
3. Марија Хорњак.
Као представници из реда родитеља:
1. Александар Суботин,
2. Дејан Грандић и
3. Тања Мајкић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-43 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

70.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. Огњен Шћекић,
2. Иван Лауц и
3. Далибор Абрамушић.

Број: 9. Страна 225. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
Представници из реда запослених:
1. Владимир Огризовић,
2. Леона Олеар и
3. Небојша Секулић.
Представници из реда родитеља:
1. Ана Секулић,
2. Ивана Пешић и
3. Звездана Радевић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-44 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

71.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У САВИНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Бранко Радичевић'' у
Савином Селу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Нела Ивезић,
2. Огњен Шћекић и
3. др Борис Љубас.
Као представници из реда запослених:
1. Велимир Миличковић,
2. Владимир Огризовић и
3. Леона Олеар.
Као представници из реда родитеља:
1. Сања Булић,
2. Марија Стојковић и
3. Бранко Делетић.

Број: 9. Страна 226. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-45 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

72.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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. Огњен Васиљевић и
3. Марко Ђукић.
Представници из реда запослених:
1. Ђорђе Недељков,
2. Евгенија Кулеба и
3. Исидора Недовић.
Представници из реда родитеља:
1. Андријана Чуровић,
2. Сандра Вујковић Ламић и
3. Александар Бабић .
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-46 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 9. Страна 227. Службени лист општине Врбас, 13. јун 2018. године
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017 и 27/2018 – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. јуна 2018.
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
Као представници локалне самоуправе:
1. Ненад Томашевић,
2. Марко Краљевић и
3. Јасна Бјелица.
Као представници из реда запослених:
1. Исидора Недовић,
2. Ђорђе Недељков и
3. Стеван Радивојевић.
Као представници из реда родитеља:
1. Драгољуб Банковић,
2. Андријана Чуровић и
3. Сандра Вујковић - Ламић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-47 /2018- I/01
Дана: 13. јуна 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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