СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 6. ВРБАС 19. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНА LV
23.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 5. став 5. Одлуке о обављању комуналних делатности, („Службени
лист општине Врбас, број 5/2018-пречишћен текст,18/2018 и 23/2018) и члана 61.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), решавајући
по Захтеву Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној дана 19. фебруара 2021. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ из
Врбаса број 04-364/2 од 14.01.2021. године, којом je промењена цена комуналних
услуга снабдевања водом за пиће и одвођења отпадних вода - канализација у
Врбасу и насељеним местима општине Врбас.
Утврђују се ценe комуналних услуга снабдевања водом за пиће и одвођења
отпадних вода - канализација за следеће категорије корисника услуга:
1) цена производње и дистрибуције воде по m3 у месту Врбас по корисницима
цена
пдв 10%
дин
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 за домаћинства

69.04

6.90

75.94

2 за кориснике пословног простора

69.04

6.90

75.94

3 за буџетске кориснике

69.04

6.90

75.94

2) цена производње и дистрибуције воде по m3 у насељеним местима општине Врбас: Бачко Добро Поље,
Змајево, Куцура, Савино Село и Равно Село, по корисницима
цена
пдв 10%
укупно са пдв 10%
дин
дин
дин
1 за домаћинства

53.10

5.31

58.41

2 за кориснике пословног простора

69.04

6.90

75.94

3 за буџетске кориснике

53.10

5.31

58.41
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3) цена канализације по m3 у месту Врбас по корисницима

1 за домаћинства
2 за кориснике пословног простора
3 за буџетске кориснике

цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

34.52
34.52
34.52

3.45
3.45
3.45

37.97
37.97
37.97

4) цена канализације по m3 у насељеним местима општине Врбас: Бачко Добро Поље, Змајево, Куцура,
Савино Село и Равно Село, по корисницима
цена
пдв 10%
укупно са пдв 10%
дин
дин
дин
1 за домаћинства

26.55

2.66

29.21

2 за кориснике пословног простора

34.52

3.45

37.97

3 за буџетске кориснике

26.55

2.66

29.21

Утврђене цене ће се примењивати протеком рока од 30 дана од дана давања
ове сагласности.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Јавно комунално предузеће „Комуналац Врбас“ из Врбаса је дана 14.01.2021.
године, доставило Општинском већу општине Врбас, захтев за давање сагласности
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Врбас број 04-364/2 од 14.01.2021.
године.
Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у члану 28. став 1.
Закона о комуналним делатностима и члану 5. став 5. Одлуке о обављању
комуналних делатности.
Наведеном Одлуком су промењене цене комуналних услуга снабдевања
водом за пиће и одвођења отпадних вода -канализација у Врбасу и насељеним
местима општине Врбас, тако што су цене наведених услуга повећане за све
категорије корисника за 10 %.
Разлози за промену цена су следећи: Програмом пословања ЈКП Комуналац
Врбас за 2019. годину, на који је сагласност дала Скупштина општине Врбас,
планирано је повећање цена воде и канализације за све категорије . Наиме, Програм
водоснабдевања и канализације у општинама средње величинe у Србији, Програм V,
фаза 2 који се реализује преко немачке развојне банке KFW и Министарства
грађевинe, саобраћаја и инфраструктуре РС, у којем учествује ЈКП Комуналац Врбас
заједно са локалном самоуправом, предвиђа план усклађивања тарифа. Фаза 1 овог
програма званично је почела 19.05.2014. године, а фаза 2 дана 25.07.2017. године.
План усклађивања тарифа из делатности водоснабдевања и канализације (као
и инвестициони план и Уговор о обављању комуналних делатности водоснабдевања
и канализације између Општине Врбас и ЈКП Комуналац Врбас) представља део
Плана приоритетних инвестиција који је усвојен у Фази 1 овог програма. Ажурирани
петогодишњи план усклађивања тарифа односно тарифни модел урађен је од стране
консултанта за реализацију Програма, а на основу података достављених од стране
ЈКП Комуналац Врбас, и донет је у новембру 2018. године.
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Тарифни модел треба да обезбеди принцип покривености свих трошкова као и
да омогући да се из цене врши сервисирање обавеза по кредиту KFW банке односно
редовна отплата главнице и камате у наредном периоду. Тарифним моделом
планирано је у 2021. години повећање цена производње и дистрибуције воде и
канализације од 10% за све категорије.
Саветодавно тело ЈКП „Комуналац“ из Врбаса констатовало је да постоји
оправданост повећања цена.
Општинско веће општине Врбас, разматрајући предметни захтев, у складу са
датим овлашћењима донело је решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4-43/2021-III/02
Дана: 19. фебруара 2021. године
ВРБАС

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић, с.р.

24.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 5. став 5. Одлуке о обављању комуналних делатности, („Службени
лист општине Врбас, број 5/2018-пречишћен текст,18/2018 и 23/2018) и члана 61.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), решавајући
по Захтеву Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној дана 19. фебруара 2021. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ из
Врбаса број 04-364/3 од 14.01.2021. године, којом je промењена цена комуналних
услуга за изношење и депоновање смећа у Врбасу и насељеним местима општине
Врбас.
Утврђују се ценe комуналних услуга за изношење и депоновање смећа у
Врбасу и насељеним местима општине Врбас:
1) цена за изношење и депоновање смећа на месечном нивоу за домаћинства
цена
пдв 10%
дин
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 за кориснике који користе канте од 120l

286.00

28.60

314.60

2 за кориснике који користе канте од 140l

332.64

33.26

365.90

3 за кориснике који користе канте од 240l
за кориснике који користе кесе, износе се
4
4 кесе месечно
5 цена допунске кесе

567.05

56.71

623.76

у колективном становању зграде (смеће се
износи искључиво из контејнера)
за домаћинства у колективном становању
7
(зграде) која броје једног члана
6

156.36

15.64

172.00

39.05

3.91

42.96

332.64

33.26

365.90

156.42

15.64

172.06

Број: 6. Страна 150. Службени лист општине Врбас, 19. фебруар 2021. године________

2) цена за изношење и депоновање смећа на месечном нивоу за кориснике пословног простора
цена
пдв 10%
укупно са пдв 10%
дин
дин
дин
1 за кориснике који користе канте од 120l

403.00

40.30

443.30

2 за кориснике који користе канте од 140l

468.72

46.87

515.59

3 за кориснике који користе канте од 240l

799.03

79.90

878.93

542.50

54.25

596.75

3,012.12

301.21

3,313.33

3,701,09

370.11

4,071.20

468.72

46.87

515.59

826.93

82.69

909.62

за кориснике који користе кесе, износе се
4 кесе месечно
5 за кориснике који котристе контејнер 900l
4

6 за кориснике који котристе контејнер 1100l
у колективном становању зграде (смеће се износи
7
искључиво из контејнера)
за кориснике који обављају пословну делатност а не
8
поседују одговарајућу комуналну опрему

Утврђене цене ће се примењивати протеком рока од 30 дана од дана давања
ове сагласности.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Јавно комунално предузеће „Комуналац Врбас“ из Врбаса је дана 14.01.2021.
године, доставило Општинском већу општине Врбас, захтев за давање сагласности
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Врбас број 04-364/3 од 14.01.2021.
године.
Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у члану 28. став 1.
Закона о комуналним делатностима и члану 5. став 5. Одлуке о обављању
комуналних делатности.
Наведеном Одлуком су промењене цене комуналних услуга за изношење и
депоновање смећа у Врбасу и насељеним местима општине Врбас, тако што су цене
наведених услуга повећане за све категорије корисника за 10 %.
Разлози за промену цена су следећи: Програмом пословања ЈКП Комуналац
Врбас за 2019. годину, на који је сагласност дала Скупштина општине Врбас,
планирано је повећање цена изношења и депоновања смећа за све категорије .
Наиме, тарифним моделом планирано је повећање цена изношења и депоновања
смећа у 2021. години за 7 % увећано за планирану инфлацију у 2021. години.
Ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и
2022. годину, које је усвојила Влада РС процењена је инфлација од 1,5 % за 2020.
годину, а пројектована инфлација за 2021. годину износи 2%.
Узимајући у обзир горе наведено, односно планирано повећање цена у 2020.
години, које није спроведено и планирано повећање цена тарифним моделом за
2021. годину, увећано за износ пројектоване инфлације, долази се до кумулативног
повећања цена од 10 % које се реализује у 2021. години.
Цене изношења и депоновања смећа за категорију корисника пословног
простора остају на истом нивоу из разлога постепеног изједначавања цена
различитих категорија потрошача у складу са Законом о комуналним делатностима.
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Саветодавно тело ЈКП „Комуналац“ из Врбаса констатовало је да постоји
оправданост повећања цена.
Општинско веће општине Врбас, разматрајући предметни захтев, у складу
са датим овлашћењима донело је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4-44/2021-III/02
Дана: 19. фебруара 2021. године
ВРБАС

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић, с.р.

25.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 5. став 5. Одлуке о обављању комуналних делатности, („Службени
лист општине Врбас, број 5/2018-пречишћен текст,18/2018 и 23/2018) и члана 61.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), решавајући
по Захтеву Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној дана 19. фебруара 2021. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ из
Врбаса број 04-364/4 од 14.01.2021. године, којом je промењена цена комуналних
услуга – управљање гробљима и сахрањивање.
Утврђују се ценe комуналних услуга – управљање гробљима и сахрањивање:
I УСЛУГА САХРАЊИВАЊА
цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 Превоз погребне опреме до стана или болнице

761.23

76.12

837.36

2 Смештај умрлог у сандук

380.02

38.00

418.02

3 Изношење умрлог из стана или болнице

380.02

38.00

418.02

4 Превоз до капеле

761.23

76.12

837.36

5 Коришћење капеле

569.43

56.94

626.37

6 Коришћење микрофона и посмртне музике

190.61

19.06

209.67

7 Превоз колицима до раке

196.36

19.64

216.00

2,908.88

290.89

3,199.77

387.44

38.74

426.19

10 Затрпавање и формирање хумке

970.45

97.05

1,067.50

11 Уклањање сувог цвећа и венаца са хумке

194.33

19.43

213.76

7,700.00

770.00

8.470.00

Р.БР.

ВРСТА УСЛУГЕ

8 Ручни ископ
9 Сахрањивање покојника

УКУПНА ЦЕНА САХРАНЕ
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II EСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 Есхумација до 5 година

26,620.00

29,282.00

55,902.00

2 Есхумација од 5 -10 година

22,220.00

2,222.00

22,887.00

3 Есхумација преко 10 година

17,600.00

1,760.00

18,128.00

Р.БР. ВРСТА УСЛУГЕ

III ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА
Р.БР.
1
2
3
4
5

ВРСТА УСЛУГЕ
Закуп гробног места за једну особу
(период од 10 година)
Закуп гробног места за две особе
(период од 10 година)
Закуп гробног места за четири особе
(период од 10 година)
Закуп гробног места-бетонираног за једну особу
(период од 10 година)
за буџетске кориснике

цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

8,527.27

852.73

9,380.00

11,370.00

1,137.00

12,507.00

14,207.27

1,420.73

15,628.00

15,318.18

1,531.82

16,850.00

53.10

5.31

58.41

IV ОБНОВА ГРОБНИХ МЕСТА

Обнова јединичног гробног места
(период од 10 година)
Обнова двојног гробног места
2
(период од 10 година)
Обнова г гробног места за четири и више особа
3
(период од 10 година)
1

цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

1,704.55

170.45

1,875.00

2,131.82

231.18

2,345.00

2,413.64

241.36

2,655.00

V УРЕЂЕЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА -ГРОБНИЦА
цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 Уређење јединичног гробног места

2,000.00

200.00

2,200.00

2 Уређење двојног гробног места

2,200.00

220.00

2,420.00

3 Уређење гробног места за 4 или више

2,400.00

240.00

2.640.00

цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

1 Изградња породичне гробнице за једну особу

64,579.17

12,915.83

77,495.00

2 Изградња породичне гробнице за две особе

83,954.17

16,790.83

100,745.00

3 Изградња породичне гробнице за четири особе

96,870.83

19,374.17

116,245.00

VI ИЗГРАДЊА ПОРОДИЧНИХ ГРОБНИЦА
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VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1 Полагање урне
2

Сакупљање посмртних остатака у породичној
гробници

цена
дин

пдв 10%
дин

укупно са пдв 10%
дин

3,631.82

363.18

3,995.00

4,840.91

484.09

5,325.00

Утврђене цене ће се примењивати протеком рока од 30 дана од дана давања
ове сагласности.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Јавно комунално предузеће „Комуналац Врбас“ из Врбаса је дана 14.01.2021.
године, доставило Општинском већу општине Врбас, захтев за давање сагласности
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Врбас број 04-364/4 од 14.01.2021.
године.
Правни основ за доношење предметне Одлуке садржан је у члану 28. став 1.
Закона о комуналним делатностима и члану 5. став 5. Одлуке о обављању
комуналних делатности.
Наведеном Одлуком су промењене цене комуналних услуга управљања
гробљима и сахрањивања, тако што су цене наведених услуга повећане за 10 %.
Приликом анализе и усклађивања цена управљања гробљима и
сахрањивања коришћен је план усклађивања тарифа односно тарифни модел из
делатности управљања гробљима и сахрањивања. План усклађивања тарифа
подразумева да се из пословних прихода од управљања гробљима и сахрањивања
изврши покриће пословних расхода из ове делатности и дела припадајућих
заједничких трошкова. Приликом одређивања процента раста ових цена нарочито је
узето у обзир начело приступачности цена и чињеница да се цене ових услуга нису
мењале од 2015. године.
У складу са тарифним моделом и принципом покривености трошкова али и
усклађивањем са ценама у окружењу
Саветодавно тело ЈКП „Комуналац“ из Врбаса констатовало је да постоји
оправданост повећања цена.
Општинско веће општине Врбас, разматрајући предметни захтев, у складу
са датим овлашћењима донело је решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4-45/2021-III/02
Дана: 19. фебруара 2021. године
ВРБАС

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић, с.р.
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