СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 12. ВРБАС 6. ОКТОБАР 2016. ГОДИНА L
94.
На основу члана 28. Закона о пољопривредним земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/2015), члана 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002 , 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ
ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин заштите пољопривредног земљишта и
имања на подручју општине Врбас од штета и крађа које могу починити људи и
стока.
Члан 2.
У циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на подручју општине
Врбас,уређује се:
-заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и
номадске испаше,
-заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом,
-заштита пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање од
бацања комуналног и другог отпада,од неконтролисаног ширења корова,парложне
траве и амброзије.
Предмет заштите у смислу ове Одлуке су усеви и засади на пољопривредном
земљишту и њихови плодови, пољопривредно земљиште без обзира на облик
својине, опрема и објекти на истом, пољопривредна механизација на њима као и
пољски путеви и канали за одводњавање и наводњавање.
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Члан 3.
Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке подразумевају се
њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре
који се налазе ван граница грађевинског реона насељених места општине Врбас,
као и земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено намени.
Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, подразумева се штета која је
настала уништавањем усева и засада,паљењем органских остатака,као и крађом
пољопривредних производа, коришћење хемиских средстава за заштиту биља и сл.
Под засадима у смислу ове Одлуке подразумевају се воћњаци и виногради,
расадници, ремизе, шуме и дрвореди поред државних, односно општинских и
пољских путева који се налазе ван граница грађевинског реона насељених места
општине Врбас као и земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено
намени.
Под усевима у смислу ове Одлуке подразумевају се засејане
пољопривредне културе, намењене за људску и сточну исхрану и индустријску
прераду.
Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који
повезују парцеле пољопривредног земљишта изван грађевинског подручја општине,
односно који повезују земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено
намени.
Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали
који се граниче са парцелама и пољским путевима и служе за прилив, односно
одлив воде, а у циљу унапређења пољопривредне производње.
Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у
функцији пољопривредне производње, системи за наводњавање, бунари, црпне
станице и противградне станице, а налазе се на пољопривредном земљишту као и
земљиште које је проглашено грађевинским, а није приведено намени.
Члан 4.
Усеви и засади уживају физичко обезбеђење и заштиту у свим фазама
вегетације и скинути плодови док се налазе на пољопривредном земљишту, као и
средства за пољопривредну производњу.
II ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА
Члан 5.
Ради заштите, усева и засада,пољопривредног земљишта,опреме и објеката
на истом,пољских путева и канала од пољске штете забрањено је:
-скидати, чупати, косити, брати пољопривредне усеве, плодове, поврће, воће
или траву на туђем пољопривредном земљишту, ломити, сећи, кидати или на
други начин оштетити туђу воћку, садницу, туђу шуму, као и оруђа на
пољопривредном земљишту које служе за њену обраду;
-прелазити превозним средством, терати стоку или живину преко туђег
обрађеног и необрађеног земљишта;
-правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног земљишта;
-скупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном
земљишту без овлашћења власника;
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-бацати разне биљне остатке, смеће и разне отпатке, амбалажу пестицида,
грађевински шут, лешеве угинулих животиња, други отпад у чврстом и течном
стању, на туђу њиву, пољски пут, канал и друге водене токове и површине;
-одоравати и оштетити пољски пут, пашњаке, утрине, насипе, канале,
приликом обраде пољопривредног земљишта;
-доводити воду, отпадне воде или друге течности и нечистоће на пољски пут;
-спречавати отицања воде са пољских путева;
-слагати, насипати и бацати било какав материјал или предмете на пољске
путеве ;
-постављати препреке на пољском путу, којима се омета нормално кретање
возила ;
-вршити испашу стоке на пољопривредном земљишту, осим на сопственом
и то на земљишту које је ограђено на начин који онемогућава излазак стоке ван
ограђеног простора;
-оштетити усев на суседној парцели приликом вршења послова обраде
земљишта услед убирања усева, паљења жетвених остатака, коришћења хемијских
средстава за заштиту биља;
- остављати на путу или на туђој њиви превозна средства и стоку без
власника, тако да ометају саобраћај на путу или чине штету на туђој њиви;
- спаљивати органске остатке после жетве усева на пољопривредном
земљишту,
- остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија,
амбалажа и слично, као и других тешко разградивих материјала на пољопривредном
и непољопривредном земљишту, пољским путевима и каналима;
- присвојити, кидати и ломити опрему на противградним станицама, црпним
станицама и системима за наводњавање;
Члан 6.
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу напасати
властиту стоку на својим имањима, под условом да обезбеде превоз стоке од
објекта до њиве и назад, или у случају кретања стоке, да све време испаше
обезбеде чување стоке тако да се обезбеди заштита усева и засада на суседним
парцелама о чему су дужни да обавесте власнике односно држаоце
пољопривредног земљишта преко ког се врши прелаз стоке.
Члан 7.
Власници, односно корисници обрадивог пољопривредног земљишта дужни су
да земљиште редовно обрађују, као и да врше систематско уклањање парложне
траве и амброзије на истом.
Члан 8.
Ради очувања величине тако и стања проходности путева забрањено је
одоравање површине пута као и на било који начин спречавање проходности пута.
Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу очувања пољских
путева.
Уколико се утврди да је одоравањем узурпиран пољски пут све трошкове
утврђивања чињеничког стања сноси лице које је извршило одоравање.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ ЧУВАРА ПОЉА
Члан 9.
Заштита пољопривредног земљишта и имања се врши путем службе чувара
поља организованих у Јавној агенцији за зоохигијену и пољопривреду (у даљем
тексту: ЈАЗИП).
Месне заједнице по насељеним местима и Општинска комунална инспекција
пружају подршку по потреби служби чувара поља у вршењу њихове дужности у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 10.
Чувари поља имају својство службених лица.
Чувари поља имају службену легитимацију у којој је поред личних података
назначено његово својство као и подручје на коме врши дужност чувара поља.
Чувари поља су униформисани и морају имати на униформи ознаку о свом
својству.
Чувари поља могу имати оружје за време вршења дужности у складу са
прописима о држању и ношењу оружја, опрему, превозно средство, фото апарат и
слично.
Начин стицања и коришћења права и дужности из претходних ставова овог
члана ближе се прописују општим актима ЈАЗИП-а.
За повреду службене дужности, уколико та повреда не представља кривично
дело, чувар поља одговара материјално и дисциплински у складу са законом.
Члан 11.
Непосредну заштиту пољопривредног земљишта врше чувари поља.
У обављању послова заштите чувар поља има права и дужности да :
-

-

-

-

-

да за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета - утврди ближа
обележја радње којима је штета учињена, време, место, локацију пољског
пута, односно пољопривредног имања, власника имања на којем је штета
причињена и учиниоца штете,
да свакодневно обилази пољопривредна имања за чије чување је задужен,
да спречава све радње којима се наноси штета пољопривредним
имањима,сем радњи за чије обављање постоје одговарајућа одобрења,
односно овлашћења,
да проналази починиоце пољских штета и крађа, да прикупи доказе,
направи записник и да исте достави надлежним органима,
да стоку или живину ухваћену у штети без чувара или чији сопственик није
познат, преда органу или лицу које одреди Савет Месне заједнице или Јавна
агенција за зоохигијену и пољопривреду,
да одузме од лица које ухвати у крађи све украдене плодове и друге ствари и
да их преда органу или лицу које одреде Савети Месних заједница или
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду,
да извештава Јавну агенцију за зоохигијену и пољопривреду и Месну
заједницу о свим појавама које угрожавају пољопривредна имања.
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Члан 12.
Чувар поља је дужан да приликом откривања свих недоздољених радњи и
поступака, сачини записник који садржи:
- време и место на коме је штета причињена, опис причињене штете,
идентитет лица затеченог у радњи извршења штете (име, презиме, адреса, јмбг) и
његову изјаву, изјаве сведока (уколико их има) , изјаве оштећеног лица - власника
(уколико је познат).
Чувар поља је дужан да приликом откривања пољске штете фотографише
место догађаја на којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање
обележја радње, као и да сачува пронађене предмете на лицу места.
Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети) чувар поља је
дужан да достави пословођи пољочуварске службе, а пословођа пољочуварске
службе руководиоцу општег сектора у року од 5 дана од дана сачињавања истог.
Члан 13.
Уколико затекне стоку на пољопривредном земљишту (осим у случају
испаше у ограђеном систему), чувар поља у сарадњи са ЈАЗИП-ом и Месном
заједницом обавештава надлежни орган за ветерину и организује одговарајући
превоз и смештај стоке ради уклаљања стоке са пољопривредних имања.
ЈАЗИП у сарадњи са Месним заједницама дужан да обезбеди превоз,
смештај, исхрану и здравствену заштиту у складу са важећим прописима. У поступку
одстрањивања стоке са пољопривредних имања поред чувара поља, према
потреби, учествује пољопривредна и комунална инспекција уз асистенцију МУП-а.
Власник,односно држалац не може преузети стоку док не надокнади
причињену пољску штету ,трошкове транспорта , смештаја, исхране.
Ако власник ухваћене стоке у пољској штети није познат, ЈАЗИП ће то
огласити на својој огласној табли и на огласној табли Месне заједнице на којој је
штета причињена.
Члан 14.
Месне заједнице на територији општине Врбасу су дужне да обезбеде
одговарајући простор за чување и смештај одузетих плодова и предмета до њихове
предаје власнику,односно држаоцу, а најдуже 48 сати од тренутка предаје на
чување.
Члан 15.
По истеку 48 сати од момента одузимања заплемљених предмета,плодова
или стоке,уколико се власник, односно држалац не јави служби чувара поља или
месној заједници, одузети предмети,плодови или стока биће продати путем јавног
надметања,а које спроводи служба чувара поља, а средства овим путем по одбитку
трошкова држања, чине приход средстава буџета јединице локалне самоуправе.
Члан 16.
Уколико власник или корисник пољопривредног земљишта - имања примети
да му је штета причињена, а чувар поља то није установио, исти је дужан штету
пријавити чувару поља у месној заједници, односно ЈАЗИП-у у року од три дана од
дана сазнања за насталу штету.
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Члан 17.
ЈАЗИП обавезно устројава „Књигу штета“ на пољопривредном земљишту.
Приликом пријаве штете власник, односно корисник пољопривредног имања
коме је штета нанета, дужан је писмено изнети све познате чињенице које се односе
на починиоца штете, место, време и радњу којом је штета почињена и друге
околности које могу бити од значаја за утврђивање висине и починиоца штете.
По пријему писмено поднете пријаве о причињеној штети надлежној месној
заједници, иста је дужна да одмах пријаву проследи ЈАЗИП-у.
По пријему писмено поднете пријаве штете, чувар поља је дужан одмах, а
најкасније у року од 12 сати од пријема писмена, да изађе на лице места, записнички
и фотографским снимком констатује чињенично стање и предузме одговарајуће
радње и мере.
Члан 18.
Средства од наплаћених новчаних казни ће бити утрошена за заштиту
пољопривредних имања, сходно овој Одлуци.
IV ПРОЦЕНА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 19.
Захтев за процену пољске штете подноси се руководиоцу општег сектора
Jазипа а руководилац општег сектора прослеђује га Комисији за процену пољске
штете ( у даљем тексту: Комисија).
Комисија се састоји од 3 лица различитог профила пољопривредне струке.
Чланове Комисије именује Општинско веће на период од 4 године. Актом о
именовању чланова Комисије, одређује се и висина накнаде за њен рад.
Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске
штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник.
Власник, односно корисник пољопривредног земљишта, којем је штета
причињена и лице које је одговорно за учињену штету може да присуствује раду
Комисије.
Записник о процени пољске штете садржи:
- Дан и час вршења процене, основне податке о идентитету оштећеног и
починиоца ( уколико је познат), чињенични опис радње ( време, место и начин
извршења радње) и стручну процену настале штете исказано вредносно или
количински. Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете
(фотографије, стручно образложење, прорачуне и сл.).
Комисија доставља записник о процени пољске штете руководиоцу општег
сектора, а руководилац оштећеном лицу.
Члан 20.
Ако се прекршилац не открије, а за процену настале штете је потребан
излазак Комисије за процену штете, трошкови Комисије исплаћиваће се из
средстава буџета општине Врбас.
Члан 21.
Правно лице које приликом извођења својих послова почини на било који
начин штету на пољопривредном земљишту, дужно је исту пријавити ЈАЗИП-у
најкасније у року од 24 часа од момента проузроковања штете.
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V НАДЗОР
Члан 22.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Јавна агенција за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас.
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас има
овлашћења да наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање
мера за отклањање недостатака, односно утврђених неправилности, као и да
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ
или кривично дело, уколико оцене да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело као и друга овлашћења у складу са законом и
одредбама утврђеним овом Одлуком.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Новчаном казном у износу од 5.000.00 до 75.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице и одговорно лице у правном лицу, а правно лице од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара за поступке супротне одредбама из члана 5. и
чл.22. ове Одлуке.
За прекршаје из члана 5. ове Одлуке казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара до 250.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се за
прекршај власник земљишта који не одржава своје имање у складу са чланом 7. ове
Одлуке.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштиту
пољопривредних имања на подручју општине Врбас («Службени лист општине
Врбас», број 1/2002., 2/2004, 15/2011, 11/2015 и 22/2015).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-71/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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95.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
РС“,број129/2007 и 83/2014), члана 111. Закона о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 18/2010,65/2013,15/2015 - одлука УС96/2015),
члана 4. Уредбе о означавању назива насељених места, улица и тргова,
означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и
тргова («Службени гласник Републике Србије», број 16/2012) и члана 16, 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009.15/2010.16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016 године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА И ОЗНАЧАВАЊУ
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОПШТЕ ОДРЕБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин, поступак и надлежни орган за давање и
мењање назива улица ,тргова и осталих површина на територији Општине Врбас и
надлежни орган за обављање означавања назива насељених места улица, тргова и
других делова територије општине.
Члан 2.
Улицама и трговима на територији општине Врбас утврђују се називи.
Називи се утврђују и другим деловима територије општине Врбас као што су
мостови, паркови, занатски и тржни центри и сличне површине.
Члан 3.
Решење о утврђивању назива улица, тргова и других делова на територији
општине Врбас, доноси Скупштина општине Врбас на предлог Комисије коју именује
Скупштина општине уз сагласност надлежног
Министарства и прибављеног
мишљења националног савета националне мањине чији је језик у службеној
употреби у општини.
Решење из претходног става овог члана заједно са графичким приказом
доставља се Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности
Врбас ради означавања назива, кућних бројева и вођења регистра.
Члан 4.
Улицама и трговима и другим деловима насељеног места се може дати назив
који има географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја, име
историјске или друге знамените личности из прошлости или савременог доба,
важнијег догађаја и датума, као и други погодан назив.
У назив из претходног става не може се унети име живе личности.
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Члан 5.
Две или више улица у граду, као и у истом насељеном месту на територије
општине Врбас, не могу носити исти назив.
Улици, тргу и другом делу насељеног места може се променити назив.
Члан 6.
Називи улица, тргова и других површина исписују се на језицима и писму
који су утврђени статутом општине Врбас, као језици у службеној употреби у
Oпштини.
Члан 7.
Назив новоформиране улице утврђује се у року од најдуже шест месеци од
дана издавања одобрења за изградњу првог објекта у будућој улици.
Члан 8.
Поступак утврђивања или промене назива улица покреће комисија коју
именује Скупштине општине Врбас (у даљем тексту: Комисија).
Комисија из става 1. овога члана има укупно 11 чланова, председника,
заменика председника и 9 чланова.
Члан 9.
Комисија покреће поступак по сопственој иницијативи, на иницијативу месних
заједница, а иницијативу такође може дати свако заинтересовано лице.
Иницијатива из става 1. овога члана мора бити у писаном облику и
образложена.
Члан 10.
Општински орган управе надлежан за издавање одобрења за изградњу дужан
је да након издавања одобрења за изградњу првог објекта у новој улици, обавести
Комисију о потреби утврђивања назива улица и да јој достави графички приказ нове
улице.
Комисија је дужна да по пријему обавештења из става 1. овога члана покрене
поступак за утврђивање назива новој улици.
Члан 11.
Када општинска комисија утврди да би улици требало дати, односно
променити постојећи назив, о томе писани предлог са образложењем подноси
општинском органу управе надлежном за урбанизам, који сачињава писани предлог
решења који се доставља надлежном Министарству ради давања предходне
сагласности и
националним саветима националних мањина чији је језик у
службеној употреби у Општини ради давања мишљења. Након прибављене
сагласности Министарства и Мишљења Националних савета Комисија подноси
Предлог решења Скупштини општине ради усвајања.
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Члан 12.
Ако општински орган управе надлежан за урбанизам сматра да предлог
општинске комисије није у складу са одредбама ове Одлуке дужан је да спроведе
поступак усаглашавања са општинском комисијом.
Члан 13.
Означавање назива насељених места,улица и тргова и означавање зграда
кућним бројевима као и вођење регистра кућних бројева, улица и тргова у
надлежности је Републичког геодетског завода.
Служба за катастар непокретности је дужна да означи назив улице у року од
15 дана од дана достављања Решења о утврђивању, односно измени назива
улице.
Члан 14.
За обављање послова означавање назива насељених места, улица и тргова
као и осталих површина на територији Општине надлежна је Општинска управа
Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове.
Члан 15.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Општинска
управе Врбас, Одељење за урбанизам и стамбене послове.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину утврђивања
кућних бројева и утврђивању назива улица и тргова на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 4/2005)
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-72/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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96.
На основу члана 12. Одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист Општине Врбас“, број 11/2015, 22/2015 и
6/2016), члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРОХИЈСКО СВЕТОСАВСКОГ ДОМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ЗМАЈЕВУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се посебан интерес за развој општине Врбас изградња Парохијско-светосавског дома Српске православне црквене општине у
Змајеву.
За изградњу објекта из става 1. овог члана, умањује се допринос за
уређивање грађевинског земљишта, утврђен Обрачуном ЈП „Дирекција за изградњу“
Врбас, број 1512-2 од 20.7.2015. године у износу од 1.094.063, 00 динара, на износ
од 10.940,63 динара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-73/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

97.
На основу члана 20. Закона о локалној самоурави („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 537. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011 и
99/2011), члана 9. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за
информисање „Врбас“ Врбас (''Службени лист општине Врбас“, број 17/2015) и члана
30. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,број
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
„ВРБАС“ ВРБАС - У ЛИКВИДАЦИЈИ
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Члан 1.
Усваја се Редовни годишњи финансијски извештај за период 01.01. 2015.
године до 31.12.2015. године Јавног предузећа за информисање „Врбас“ Врбас - у
ликвидацији, уписаног у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре под бројем БД 99890/2015 од 25.11.2015. године, матични број: 08061122,
ПИБ 101421514, а који је саставио ликвидациони управник у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Усвојени Редовни годишњи финансијски извештај за период 01.01. 2015.
године до 31.12.2015. године Јавног предузећа за информисање „Врбас“ Врбас - у
ликвидацији региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-69/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

98.
На основу члана 24. Закона о јавном окупљању (''Службени гласник
Републике Србије“, број 6/2016), члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 6.
октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се простор на којем није дозвољено јавно окупљање
због карактеристика самог места или његове посебне намене, претње опасности од
наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала,
права других или безбедности Републике Србије.
Члан 2.
На територији Општине Врбас није дозвољено јавно окупљање испред
здравствених установа, испред школа, испред предшколских објеката у кругу од 80
метара од уличног улаза у наведене објекте као и у кругу од 80 метара испред
објеката од стратешког значаја за одбрану и безбедност Републике Србије о чему
(на које објекте се одредба односи) ће одлучивати надлежни орган приликом
подношења пријаве окупљања или подношења обавештења о окупљању.

Број: 12. Страна 1491. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
Изузетно од става 1. овог члана за јавна окупљања која се сматрају као
традиционална народна окупљања,вашари,сабори и слично могу да се одвијају
испред наведених објеката под условом да се обезбеди сигурност објеката и
корисника објеката (људи и имовине).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-74/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

99.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009.15/2010.16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословног простора ( „ Службени лист општине
Врбас“, број 15/2010 и 3/2015 ) у члану 7. иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Рок закупа за пословни простор за који постоји уговор о закупу може се
продужити и у случају онемогућавања коришћења пословног простора од стране
закуподавца које настане у току трајања закупа, за период за који се простор не
користи. “
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-75/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1492. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
100.
На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-УС,
24/2011,121/2012, 42/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 16, 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („
Службени лист општине Врбас“, број 11/2015, 22/2015 и 6 /2016 ) у члану 9. иза
става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Уколико се на постојећем објекту изводе радови а не долази до промене
површине објекта, за такве објекте не утврђује се допринос за уређивање
грађевинског земљишта осим за случајеве из члана 19. ове Одлуке“
Досадашњи став 2. постаје став 3. истог члана.
Члан 2.
У члану 19. Одлуке иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Допринос из става 1. овог члана плаћа се у висини разлике обрачунате за постојећу
намену објекта и обрачунате висине доприноса за нову намену објекта.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-76/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

101.
На основу члана 209. Закона о социјалној заштити /''Службени гласник
Републике Србије'', број 24/11/ и члана 30. став 1. тачке 6. Статута општине Врбас
/''Службени лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и
2/14/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 6. октобра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
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Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити грађана општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/13, 5/14 и 11/15/ у члану 3. став 1. тачка 1. додаје се трећа
алинеја која гласи:
''- услуга личног пратиоца детета.''
Члан 2.
У члану 5. иза става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
''Обим и услови за остваривање права из члана 1. ове Одлуке зависе од
расположивих средстава у буџету Општине.
Средства за остваривање права и услуга из ове Одлуке обезбеђују се и од
донаторских организација, фондова намењених смањењу социјалног сиромаштва и
развијању нових облика социјалне заштите, средстава остварених пројектним
финансирањем, средстава за спровођење јавних радова, из међународних фондова
и сл.''
Члан 3.
Иза члана 13. додаје се поднаслов и чланови 13а, 13б. и 13в. који гласе:
’’1.3 УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
Члан 13а.
У складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите /''Службени гласник РС'', број 42/13/ лични пратилац детета
доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у
области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно
школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће
индивидуалне практичне додатне подршке из области система социјалне заштитте
ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Правилник о пружању, развоју, унапређивању и финансирању услуге лични
пратилац детета/ученика на територији општине Врбас'' донеће Општинско веће, на
предлог Комисије коју ће формирати Председник општине.
Члан 13б.
Програмске активности личног пратиоца детета у општини Врбас могу бити
реализоване:
1.
у оквиру посебне услуге личног пратиоца детета, или
2.
у оквиру услуге дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом у
складу са чланом 6. ове Одлуке.
У оквиру посебне услуге личног пратиоца детета из става 1. овог члана, из
буџета општине Врбас ће се финансирати: помоћ при доласку у предшколску
установу /целодневни или полудневни боравак/ или школу и помоћ при повратку кући.
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Услуга из става 2. овог члана може се финансирати и преко јавних радова у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 13в.
Пружалац услуге, односно реализатор програмских активности, мора имати
најмање једног стручног радника у систему социјане заштите, у складу са законом
/члан 135/.
Непосредну услугу личног пратиоца детета пружа сарадник - лични пратилац
детета.
Сарадник - лични пратилац детета не може бити члан породичног домаћинства
у коме живи корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и
сестра по оцу или мајци корисника.
Стручни радник и сарадник - лични пратилац детета морају имати завршену
обуку по акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца.’’
Члан 4.
У члану 18. став 5. мења се и гласи:
’’Закључени уговори из става 2. овог члана могу се продужити до доношења
нових критеријума за коришћење наведених станова.’’
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-77/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

102.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
/''Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09/ и члана 30. став 1. тачка 6.
Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04,
11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
дана 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом /''Службени
лист општине Врбас'', број 11/14/ члан 9. мења се и гласи:
''Од обавезе обезбеђивања средстава за остваривање делатности
Предшколске установе ‘’Бошко Буха’’ у Врбасу чији је оснивач Општина Врбас /у
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даљем тексту: Предшколска установа/ у висини од 20% од економске цене по
детету, изузимају се: родитељ, старатељ, односно хранитељ (у даљем тексту:
родитељ):
1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Детета без родитељског старања за које
није остварено право на дечији
додатак у складу са законом

Родитељ
ослобођен
плаћања
100%
Детета са сметњама у развоју за које није Родитељ
остварено право на дечији додатак у ослобођен
складу са законом
плаћања
100%
Детета
из
материјално
угрожених
породица

Трошкове плаћа
буџет
Општине
100%

Детета из породице која остварује право Родитељ
на новчану социјалну помоћ по прописима ослобођен
о социјалној заштити
плаћања
100%
Детета
из
породице
самохраних Родитељ
родитеља
плаћа 50%

Трошкове плаћа
буџет
Општине
100%

Корисници дечијег додатка

Родитељ
плаћа 50%

Треће и свако наредно дете из породице Родитељ
са троје и више деце у случају да сва деца ослобођен
користе услуге ПУ
плаћања
100%
1.3.5. Треће и свако наредно дете из породице Родитељ
са троје и више деце
плаћа 50%
1.3.4.

1.3.6. Детета из породице бораца и војних Родитељ
инвалида
ослобођен
плаћања
100%
1.4.
У случају да у породици постоји болесно Родитељ
дете које не мора да користи услуге ПУ, плаћа 80%
регресира се свако дете из исте породице
које користи услуге Предшколске установе

Трошкове плаћа
буџет
Општине
100%

Трошкове плаћа
буџет
Општине
50%
Трошкове плаћа
буџет
Општине
50%
Трошкове плаћа
буџет
Општине
100%
Трошкове плаћа
буџет
Општине
50%
Трошкове плаћа
буџет
Општине
100%
Трошкове плаћа
буџет
Општине
20%

Право на бесплатан или регресиран боравак признаје се за децу из става 1.
овог члана уколико ово право нису остварила по другом основу.’’
Члан 2.
У члану 14. став 1. додаје се четврта алинеја која гласи:
‘’- из породице палог борца, или војног инвалида или цивилног инвалида рата.’’
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Члан 3.
У члану 19. став 1. тачка 1. додају се друга, трећа и четврта алинеја које гласе:
''- деца палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
- деца са сметњама у развоју и
- деца без родитељског старања.''
У тачки 2. брише се прва алинеја.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-78/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

103.
На основу члана 20. став 1. тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014), члана 39. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Туристичке организације општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас”, број 2/2014) у члану 5. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из става 1. овог члана,Туристичка организација обавља
послове:
1) промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката
у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији
туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала
којим се промовишу туристичке вредности општине Врбас (штампане публикације,
аудио и видео промотивни материјал, средства промоције - интернет презентација,
друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд),а у сарадњи са
надлежним органима и обезбеђивање туристичке сигнализације;

Број: 12. Страна 1497. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди
на територији Општине Врбас, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних,
спортских, културних и других скупова и манифестација;
7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста,
пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе
информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде,
упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
8) управљача туристичког простора;
9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком
домаћинству;
10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и
уређења простора;
11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних
пројеката из области туризма;
12) сарадње са туристичким организацијама;
13) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и
других информација;
14) других активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.“
Члан 2.
У члану 11. став 4. мења се и гласи:
„Директор туристичке организације мора да поседује:
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету;
2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на
руководећим пословима;
3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и
програмом министарства надлежног за послове просвете.“
Став 6.мења се и гласи:
„Директор Туристичке организације:
1) организује и руководи радом Туристичке организације ;
2) представља и заступа Туристичку организацију;
3) стара се о законитости рада;
4) предлаже пословну политику, план и програм рада и предузима мере за
њихово спровођење;
5) предлаже акте које доноси Управни одбор;
6) учествује у раду Управног одбора извршава одлуке Управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење;
7) доноси правилник о организацији и систематизацији послова уз сагласност
Општинског већа;
8) подноси периодичне и годишње извештаје Управном одбру;
9) одговара за коришћење и располагање имовином;
10) врши и друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке
организације.“
Члан 3.
У члану 13. став 3. мења се и гласи:

Број: 12. Страна 1498. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
„Председника и чланове Управног одбора именује Скупштина општина Врбас
,на период од четири године. У Управни одбор именују се председник на предлог
оснивача и три члана из реда научних и стручних лица из области туризма, као и из
привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области
туризма на предлог оснивача и један члан из реда запослених, на начин и по
поступку утврђеним законом и Статутом Туристичке организације.“
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
„Управни одбор:
1) доноси статут Туристичке организације;
2) доноси пословник о свом раду и нормативна акта од значаја за његов рад и
рад Туристичке организације;
3) усваја извештаје о пословању , годишњи финансијски извештај и завршни
рачун уз сагласност Скупштине општине ;
4) усваја годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке
организације – утврђује програм туристичко информативно-пропагандне и
промотивне делатности уз сагласност Скупштине општине ;
5) одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом - одлучује о
статусним променама и промени седишта уз сагласност Скупштине општине;
6) даје смернице директору за остваривање пословне политике;
7) доноси правилник о раду уз сагласност Општинског већа;
8) доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и
информативних центара у земљи;
9) даје претходно одобрење о отуђењу основних средстава уз сагласност
Скупштине општине;
10) подноси оснивачу иницијативу за разрешење директора пре истека
мандата,ако се стекну услови за то;
11) усваја План јавних набавки;
12) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.”
Члан 5.
У члану 15. став 3. мења се и гласи:
„Председника и чланове Надзорног одбора на предлог оснивача, именује
Скупштина општине Врбас, на период од четири године.“
Члан 6.
У члану 16. у тачки 1. иза речи: „финансијски извештај“, додају се речи:
„и завршни рачун“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-79/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1499. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
104.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас '', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас Раденка
Шимуна из Бачког Доброг Поља, улица Бранка Радичевића број 4, са Изборне
листе Александар Вучић – Српска напредна странка (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет социјалиста, Социјалдемократска партија Србије, Српски покрет
обнове, Русинска демократска партија) пре истека времена на који је изабран, дана
6. октобра 2016. године, због подношења писане оставке на мандат одборника
Скупштине општине Врбас између две седнице Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас".
Образложење
Чланом 46. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) регулисано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да о
оставци коју је одборник поднео између две седнице Скупштине општине у форми
оверене писане изјаве Скупштина одлучује на првој наредној седници, а чланом 47.
Закона о локалним изборима регуласано је да одборник лично подноси оставку,
оверену код органа надлежног за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од
три дана од дана овере.
Одборник Скупштине општине Врбас Раденко Шимун из Бачког Доброг Поља ,
улица Бранка Радичевића број 4, са Изборне листе Александар Вучић – Српска
напредна странка (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста,
Социјалдемократска партија Србије, Српски покрет обнове, Русинска демократска
партија), дана 2. септембра 2016. године лично је поднео писану оставку, оверену
код Општинске управе Врбас 2. септембра 2016. године, на дужност одборника
Скупштине општине Врбас и исту је доставио Председнику Скупштине општине
Врбас у законом прописаном року 2. септембра 2016. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
Поука о правном леку : Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 65/2016-I/01
Дана: 6. октобар 2016.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1500. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
105.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Бијелић Драгу из
Врбаса - улица 7. јула број 12, са Изборне листе Александар Вучић – Српска
напредна странка (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста,
Социјалдемократска партија Србије, Српски покрет обнове, Русинска демократска
партија).
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) је регулисано да када
одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на истој
изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да
о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине Врбас на
седници Скупштине с тим што мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Како је Милану Глушцу из Врбаса – улица Златиборска број 1, са Изборне
листе Александар Вучић – Српска напредна странка (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет социјалиста, Социјалдемократска партија Србије, Српски покрет
обнове, Русинска демократска партија) престао мандат одборника Скупштине
општине Врбас 14. јула 2016. године због избора на функцију Председника општине
Врбас, Општинска изборна комисја Врбас доделила је мандат и издала уверење о
избору за одборника Скупштине општине Врбас првом следећем кандидату са исте
Изборне листе коме није додељен мандат одборника – припаднику исте политичке
странке - Бијелић Драгу из Врбаса - улица 7. јула број 12. Пошто су испуњени услови
из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је
Решење о потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-66/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1501. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
106.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Весни Рогановић
из Врбаса - улица Вељка Алексића број 18, са Изборне листе Александар Вучић –
Српска напредна странка (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, Социјалдемократска партија Србије, Српски покрет обнове, Русинска
демократска партија).
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) је регулисано да када
одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на истој
изборној листи коме није додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да
о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине Врбас на
седници Скупштине с тим што мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Како је Шимун Раденку из Бачког Доброг Поља – улица Бранка Радичевића
број 4, са Изборне листе Александар Вучић – Српска напредна странка (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Социјалдемократска партија
Србије, Српски покрет обнове, Русинска демократска партија) престао мандат
одборника Скупштине општине Врбас пре истека времена на које је изабран, 6.
октобра 2016. године, због подношења оверене писане оставке на мандат одборника
Скупштине општине Врбас између две седнице Скупштине општине Врбас,
Општинска изборна комисја Врбас доделила је мандат и издала Уверење о избору
за одборника Скупштине општине Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне
листе коме није додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке Весни Рогановић из Врбаса - улица Вељка Алексића број 18. Пошто су испуњени
услови из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас
донела је Решење о потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-67/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1502. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
107.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Еви Вучковић из
Врбаса - улица Деспота Угљеше број 15, са Изборне листе Демократска странка – др
Бојан Пајтић.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) је регулисано да када
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се
додељује првом следећем кандидату на истој изборној листи коме није додељен
мандат, да о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине
Врбас на седници Скупштине с тим што мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Велицки Ненаду из Врбаса – улица Светозара Марковића број 71 , са
Изборне листе Демократска странка – др Бојан Пајтић престао мандат одборника
Скупштине општине Врбас 14. јула 2016. године због избора на функцију Заменика
председника општине Врбас, Општинска изборна комисја Врбас доделила је мандат
и издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине Врбас првом
следећем кандидату са исте Изборне листе коме није додељен мандат одборника
Еви Вучковић из Врбаса - улица Деспота Угљеше број 15. Пошто су испуњени услови
из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је
Решење о потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-68/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1503. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
108.
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", број
111/09) , члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
("Службени гласник Републике Србије", број 98/2010), члана 30. и 93. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 3. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас ("Службени лист
општине Врбас", број 15/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 6.
oктобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ КОМАНДАНТА И ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I Р а з р е ш а в а ј у с е командант и заменик команданта Општинског
Штаба за ванредне ситуације општине Врбас и то:
1.
2.

др Братислав Кажић, председник општине Врбас,
Милан Глушац, заменик председника општине Врбас.

II У Општински Штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у
1.
2.

с е:

Милан Глушац, за команданта, председник општине Врбас,
Ненад Велицки,за заменика команданта, заменик председника општине
Врбас.

III Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-80/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

109.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 46. и 52. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30. став
1. тачка 9. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Број: 12. Страна 1504. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
I
РАДОМИР ЧУРОВИЋ р а з р е ш а в а
с е дужности вд директора Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Врбас из Врбаса.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-42/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

110.
На основу члана 24. став 3. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др. закон), чланa 30. тачка 9.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 12. Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Врбас из Врбаса („Службени лист општине Врбас“ број 6/2016),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
1. Радомир Чуровић, дипломирани менаџер из Новог Сада, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, на период од четири
године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“ и да о томе одмах
обавести Надзорни одбор предузећа. Надзорни одбор предузећа, дужан је да
посебним актом утврди дан ступања на рад новоименованог директора, као и да
са именованим закључи уговор о раду.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије број 15/2016) прописано је да директора предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе,
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Број: 12. Страна 1505. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“ број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 ,
15/2010, 16/2013 и 2/2014), прописано је да Скупштина општине именује и разрешава
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016) прописано je да Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног
предузећа, а ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради усвајања органу
јединице локалне самоуправе надлежном за именовање директора јавног
предузећа.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Врбас из Врбаса („Службени лист
општине Врбас“ број 6/2016), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс
за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
(„Службени гласник РС“ број 6/2016).
Јавни конкурс за именовање директора јавног комуналног предузећа спровела
је Комисија за именовања општине Врбас,
именована Решењем Скупштине
општине Врбас број 112-12/2016-I/01 од 24. маја 2016.године
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас
из Врбаса поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна са
приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене чланом
40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Врбас из Врбаса
(„Службени лист општине Врбас“ број 6/2016).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 28. септембра 2016.
године утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса и заједно са записником о спроведеном изборном
поступку доставила Општинској управи општине Врбас, Служби Председника
општине и Општинског већа ради припреме Нацрта акта о именовању директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је предлог акта о именовању првог
кандидата са листе и доставила га ради усвајања Скупштини општине Врбас. На
основу изнетог у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима Скупштина
општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
Акт о именовању је коначан.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-81/2016-I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 1506. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
111.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије,'' број 129/2007), члана 46. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30. став 1. тачка 9.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' ВРБАС
I
САША КОВАЧЕВИЋ р а з р е ш а в а с е дужности вд директора Јавног
предузећа за превоз путника ''Врбас'' Врбас са 6. октобром 2016. године, због
поднете оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-37/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

112.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије,'' број 129/2007), члана 52. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30. став 1. тачка 9.
Статута
општине
Врбас
(''Службени
лист
општине
Врбас'',
број
3/2002,5/2002,10/2004,11/2008,21/2009,15/2010,16/2013 и 2/2014),Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' ВРБАС
I
ЧЕДО СУБАШИЋ и м е н у ј е с е за вд директора Јавног предузећа за
превоз путника ''Врбас'' Врбас почев од 6. октобра 2016. године.

Број: 12. Страна 1507. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-38/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

113.
На основу члана 30, 42. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист
општине Врбас '', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и
2/2014) и члана 4. Одлуке о Награди општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', 4/2005 и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 6. октобра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
др Братислав Кажић р а з р е ш а в а
доделу Награде општине Врбас.

с е дужности председника Комисије за

II
Милан Глушац и м е н у ј е
општине Врбас.

се

за председника Комисије за доделу Награде
III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-39/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

114.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и
члана 17. Одлуке о начину утврђивања кућних бројева и утврђивању назива улица и
тргова на територији општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 4/2005),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је

Број: 12. Страна 1508. Службени лист општине Врбас, 6. октобар 2016. године __
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, КВАРТОВА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У
ОПШТИНИ ВРБАС
I
др Братислав Кажић р а з р е ш а в а с е дужности председника Комисије за
одређивање назива улица, тргова, квартова и делова насељених места у општини
Врбас.
II
Милан Глушац и м е н у ј е с е за председника Комисије за одређивање
назива улица, тргова, квартова и делова насељених места у општини Врбас
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-40/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

115.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 6. октобра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Љиљана Проданов р а з р е ш а в а с е дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Равном Селу, као представник локалне
самоуправе.
II
Милан Плећаш и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
''Бранко Радичевић'' у Равном Селу, као представник локалне самоуправе.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-41/2016- I/01
Дана: 6. октобра 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД
ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРБАС

1479

ОДЛУКА О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
И ОЗНАЧАВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

1486

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА И УТВРЂИВАЊУ
ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРОХИЈСКО- СВЕТОСАВСКОГ ДОМА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ЗМАЈЕВУ

1489

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС“ ВРБАС - У ЛИКВИДАЦИЈИ

1489

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОЈЕМ НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ

1490

ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

1491

100. ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1492

101. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ВРБАС

1492

102. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА
НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

1494

103. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

1496

104. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
(РАДЕНКО ШИМУН)

1499
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106. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
(ВЕСНА РОГАНОВИЋ)
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107. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
(ЕВА ВУЧКОВИЋ)

1502

108. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА И
ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

1503

109. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА

1503

110. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА

1504

111. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' ВРБАС

1506

112. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' ВРБАС

1506

113. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

1507

114. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,
КВАРТОВА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ВРБАС

1507

115. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ

1508
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