СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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29.
На основу члана 30. ставa 1. тачкe 1. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије» број 9/2002), Скупштина општине
Врбас на седници одржаној дана 21. јуна 2002. године, донела је
СТАТУТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Општина Врбас (у даљем тексту: Општина) је основна територијална
јединица, у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са
Уставом, Законом, одлукама АПВ и овим Статутом.
Члан 2.
Територија општине је јединствена и неотуђива, а утврћује се Законом.
Територију општине чине насељена места и катастарске општине и то :
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Насељено место
Врбас
Бачко Добро Поље
Куцура
Равно Село
Змајево
Савино Село
Насеље Косанчић

Катастарска општина
Врбас-град
Бачко Добро Поље
Куцура
Равно Село
Змајево
Савино Село
Косанчић
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Називи насељених места и катастарских општина могу се давати у
складу са Законом.
Члан 3.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске
иницијативе, збора грађана, референдума и преко својих слободно изабраних
представника, у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.
Грађани, који имају бирачко право и пребивалиште на територији
општине, управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег
интереса за локално становништво.
Члан 4.
Ради задовољења општих, заједничких и свакодневних потреба
становништва на одрећеном подручју, у општини се могу образовати месне
заједнице и други облици месне самоуправе.
Члан 5.
Органи општине су:
1. Скупштина општине,
2. Председник општине
3. Општинско веће
Ради остваривања послова из надлежности општине, поред органа
Општине образује се Општинска управа.
Члан 6.
Утврђује се да је општина Врбас вишенационална, вишеетничка и
мултикултурна јединица локалне самоуправе и стога се оснива Савет за
међунационалне односе, ради остваривања, заштите и унапређења
националне равноправности, у складу са законом и овим Статутом.
Члан 7.
За заштиту индивидуалних и колективних права и интереса грађана
може се установити грађански правобранилац (омбудсман), а за заштиту
локалне самоуправе може се образовати Савет за развој и заштиту локалне
самоуправе у складу са законом и овим Статутом.
Члан 8.
Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у Врбасу, Улица Маршала Тита број 88.
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Члан 9.
Органи Општине и Општинска управа имају печат округлог облика са
текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, општина Врбас,
назив органа, односно Општинске управе и грб Републике Србије у средини.
Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом,
русинском и мађарском језику и њиховим писмима.
Члан 10.
Општина има свој празник – дан општине.
Дан општине, одређује се посебном одлуком Скупштине општине.
Члан 11.
Општина има свој симбол – амблем.
Симбол – амблем Општине утврђује се посебном одлуком Скупштине
општине.
Употреба симбола – амблема од других органа и организација може се
вршити само уз сагласност Скупштине општине.
Члан 12.
Општина може установљавати награде и друга јавна признања
организацијама и грађанима за значајна остварења у производњи, науци,
уметности и другим друштвеним областима.
Општина може додељивати звање почасног грађанина општине.
Врсте награда и других јавних признања и звање почасног грађанина,
услови и начини њиховог додељивања утврђују се посебном одлуком
Скупштине општине.
Члан 13.
У Општини је у службеној употреби српски језик,
ћирилично и
латинично писмо, русински и мађарски језик и њихово писмо, на начин утврђен
Уставом, Законом и Статутом општине.
Члан 14.
Рад органа Општине је доступан јавности, која се може ограничити или
искључити само у случајевима предвиђеним законом и актима органа општине
заснованим на Закону.
Јавност рада се ближе уређује Пословником о раду.
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II
НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
Члан 15.
У Општини се врше послови из изворног делокруга општине, као и
поверени послови из оквира права и дужности Републике и АПВ, утврђени
Уставом, Законом, актима АПВ и овим Статутом.
Изворни делокруг
Члан 16.
Општина је одговорна и надлежна да, преко својих органа, у складу са
Уставом и Законом:
1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности
(пречишћавање и дистрибуција воде, производња и снабдевање паром и
топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др.), као и
организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање.
5) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности
њиховог
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
6) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама;
7) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује
вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује
висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
8) уређује
и
обезбеђује
коришћење
пословног
простора
којим
управља,утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и
врши надзор над коришћењем пословног простора;
9) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и
заштите природних вредности и програме заштите животне средине,
односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким
документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
10) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој
и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у
насељу;
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11) уређује и обезбеђује посебне услове и организује аутобуски превоз
путника;
12) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се
врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог
простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и
постављати пловни објекти;
13) оснива робне резерве и уређује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног
становништва;
14) оснива установе и организације у области основног образовања, културе,
примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и
социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
15) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од
значаја за општину, подстиче развој културно уметничког аматеризма и
ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији
је оснивач;
16) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање
њихових последица;
17) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
18) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
19) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење
подручја са природним лековитим својствима;
20) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује
висину боравишне таксе;
21) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,
уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад;
22) користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и
увећању;
23) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња;
24) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
25) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује
њихову организацију и рад;
26) подстиче и помаже развој задругарства;
27) организује, по потреби, службу правне помоћи грађанима;
28) стара се о заштити и остваривању личних и колективних права
нациоаналних мањина и етничких група;
29) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби
на територији општине;
30) обезбеђује јавно информисање од локалног значаја;
31) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
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32) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над
извршавањем прописа и других општих аката из надлежности општине;
33) уређује организацију и рад мировних већа;
34) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја општине;
35) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
Уставом, Законом и Статутом.
Члан 17.
За остваривање својих права и дужности и потреба локалног
становништва, Општина може посебном одлуком оснивати: предузећа,
установе и друге организације, које врше јавну службу.
Члан 18.
У вршењу послова из изворног делокруга, Општина може поједине
послове поверити предузећу, установи, другој организацији, месној заједници
или другом облику месне самоуправе и предузетнику.
Поверавање послова из става 1. овог члана, врши се посебном одлуком
Скупштине општине, односно уговором и на предлог председника општине.
Поверени послови
Члан 19.
Општини се законом поверавају одређени послови из оквира права и
дужности Републике, а прописом АП Војводине, обављање одређених послова
из оквира права и дужности АПВ. У оквиру поверених послова обављају се и
поједини послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга,
пољопривреде, водопривреде и шумарства и других инспекцијских послова у
складу са Законом.
Члан 20.
Општина има државну имовину на коришћење.
Општинску имовину чине све покретне ствари, као и сва њена
имовинска права.
Имовина Општине користи се и чува пажњом доброг домаћина.
III
ПРИХОДИ ОПШТИНЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Члан 21.
За вршење послова утврђених Законом и Статутом Општини припадају
приходи утврђени законом и одлукама Општине, као и средства за обављање
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поверених послова из оквира права и дужности Републике и Аутономне
Покрајине Војводине.
За задовољавање потреба грађана у општини или њеном делу средства
се могу прикупљати самодоприносом
на основу њиховог непосредног
изјашњавања.
Члан 22.
Општина се може задуживати у складу са Законом.
Члан 23.
Скупштина општине доноси буџет Општине за сваку фискалну годину,
којим се обухватају очекивани приходи и друга примања, планирани расходи и
други издаци, задуживање и друге финансијске трансакције, у складу са
законом.
Члан 24.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о
извршењу буџета.
Буџет Општине и завршни рачун о извршењу буџета Општине доступни
су јавности.
Члан 25.
Захтев за обезбеђење средстава у буџету Општине корисници
средстава буџета подносе у року и на начин који је утврђен Одлуком органа
Општине.
Члан 26.
Корисници средстава буџета Општине дужни су да на захтев органа
Општине, а најмање једанпут годишње, подносе извештај о свом раду и
остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава
Општине.
Члан 27.
Скупштина општине утврђује локалне комуналне таксе посебном
одлуком којом регулише висину, олакшице, рокове и начин плаћања ове таксе.
Члан 28.
Председник општине даје сагласност на опште акте корисника буџета
Општине, којима се утврђује број и структура запослених.
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IV
ОРГАНИ ОПШТИНЕ
1. Скупштина општине
а) Надлежност и рад
Члан 29.
Скупштина општине је представнички орган који врши основне функције
локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом.
Члан 30.
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун Општине;
3) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
4) доноси урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
5) доноси прописе и друге опште акте;
6) расписује општински референдум и референдум на делу територије
општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађевинској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
7) оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације,
утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
8) именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и
разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организција и
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом;
9) бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и,
на предлог председника Општине, бира општинско веће;
10) поставља и разрешава секретара Скупштине;
11) поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно
начелника управе, на предлог председника општине;
12) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по овом
закону припадају;
13) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
14) доноси акт о јавном задуживању општине;
15) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских
објеката;
16) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном
просторном плану;
17) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за
локалну самоуправу;
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18) покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред
Уставним судом;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
20) обавља и друге послове утврђене Законом, одлуком Аутономне
Покрајине Војводине и Статутом.
Члан 31.
Седнице Скупштине општине сазива председник Скупштине по потреби,
а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан сазвати седницу ако то
затражи председник Општине, најмање једна трећина од укупног броја
одборника или Општинско веће скупштине општине и то у року од 15 дана од
дана подношења захтева, а седница се мора одржати у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Члан 32.
Ако председник Скупштине општине не сазове седницу у случајевима из
члана 31. става 2. седницу може сазвати председник Општине, једна трећина
одборника или Општинско веће на начин утврђен Пословником Скупштине
општине.
Члан 33.
Седнице Скупштине општине су јавне, осим у случајевима утврђеним
овим Статутом.
Скупштина општине може одлучити да се одређена питања разматрају
без присуства јавности ако то захтевају интереси безбедности, одбране
земље или други оправдани разлози.
Члан 34.
Скупштина општине одлучује већином гласова на седници којој
присуствује већина од укупног броја одборника, ако овим Статутом није
предвиђена друга већина.
б) Избор одборника
Члан 35.
Скупштина општине има 36 одборника.
Члан 36.
Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које
именује, односно поставља Скупштина општине.
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Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и
обавезе по основу рада мирују му док траје одборнички мандат.
Лицима која именује или поставља Скупштина општине, избором за
одборника, престаје дужност на коју су именовани или постављени.
Члан 37.
Грађани бирају одборнике на основу слободног, општег, једнаког и
непосредног изборног права тајним гласањем у складу са законом.
Члан 38.
Одборници се бирају на четири године.
в) Права и дужности одборника
Члан 39.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и
њених радних тела, извршава поверене задатке, предлаже Скупштини
расправу о одређеним питањима, подноси предлоге за доношење одлука и
других аката, даје амандмане на предлог прописа, да поставља питања
везана за рад Скупштине општине и да на исти добије одговор и учествује у
другим активностима у Скупштини општине и њених органа у складу са
Пословником Скупштине општине.
Члан 40.
Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем
одборничке дужности у складу са одлуком Скупштине општине.
Члан 41.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или
кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седницама Скупштине
општине и радних тела.
г) Радна тела Скупштине општине
Члан 42.
Скупштина општине образује савете и комисије као стална радна тела
ради разматрања питања из њене надлежности.
Скупштина општине, по потреби, образује повремене комисије, радне
групе одборника и друга повремена радна тела ради обављања одређених
задатака из своје надлежности.
Скупштина општине има следећа стална радна тела:
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Савет за буџет, финансије и привреду;
Савет за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и
заштиту животне средине;
- Савет за друштвене делатности;
- Комисију за статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине;
- Комисију за кадровска, административна питања и радне
односе;
- Мандатно-имунитетну комисију и
- Комисију за представке и жалбе.
Скупштина општине Пословником утврђује надлежност савета и
комисија, начин њиховог рада и поступак избора и разрешења њихових
чланова.
-

д) Председник, заменик председника и секретар Скупштине општине
Члан 43.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и
председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и
Статутом општине.
Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на
које је изабран, на начин на који је биран.
Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што
Скупштина само констатује, без расправе.
Члан 44.
Председник Скупштине има заменика, који га замењује у случају
одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног
овлашћења.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин,
као и председник Скупштине.
Члан 45.
Скупштина општине има секретара, који се стара о обављању послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и
руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретара Скупштине поставља Скупштина општине на предлог
председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са
завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у
органима управе и радним искуством од најмање 3 године.
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Секретар може поднети оставку или бити разрешен пре истека мандата
на предлог председника Скупштине општине.
Члан 46.
Начин и поступак избора председника и заменика председника
Скупштине општине и постављење секретара Скупштине општине, као и начин
и поступак за њихово разрешење уређује се Пословником Скупштине
општине.
Члан 47.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник
претходног састава.
На седници новог сазива Скупштине општине врши се верификација
мандата одборника на основу извештаја Општинске изборне комисије.
На седници новог сазива одборници полажу заклетву у складу са
Пословником Скупштине општине.
Даном верификације мандата нових одборника престаје мандат
одборника из претходног сазива.
Члан 48.
Начин, припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга
питања везана за рад Скупштине урећују се Пословником Скупштине општине.
2. Председник општине
Члан 49.
Извршну функцију у општини врши председник Општине.
Председник општине бира се на време од 4 године, непосредним и
тајним гласањем.
Начин избора и престанка мандата председника Општине пре истека
мандата на који је изабран, уређује се законом.
Председник Општине не може бити одборник Скупштине општине.
Председник Општине има заменика, који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља дужност.
Председник Општине именује и разрешава заменика уз сагласност
Скупштине општине.
Председник Општине председава Општинским већем.
Члан 50.
Председник Општине:
1) представља и заступа Општину;
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2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и
других аката Скупштине општине;
3) предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и
начин решавања питања о којима одлучује Скупштина
општине;
4) стара се о извршавању поверених послова из оквира права и
дужности Републике, односно АПВ;
5) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
6) предлаже постављење и разрешење начелника општинске
управе;
7) наредбодавац је за извршење буџета.
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом
или одлуком Скупштине;
9) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима
Општине.
Члан 51.
Председнику Општине престаје мандат пре истека времена на који је
биран:
1) када поднесе оставку;
2) ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање
шест месеци;
3) ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне
способности;
4) ако му престане југословенско држављанство;
5) ако врши послове који су законом одређени као неспојиви са
функцијом председника Општине;
6) ако му престане пребивалиште на територији општине;
7) у другим случајевима предвиђеним законом.
Изузев, због разлога садржаних у тачки 7. престанак мандата
председника Општине, утврђује се на основу исправе којом се потврђују
разлози на престанак мандата, министарство надлежно за послове локалне
самоуправе, а Скупштина општине само констатује. Због поднете оставке,
престанак мандата председника Општине констатује Скупштина општине.
Престанак мандата председника Општине повлачи и престанак мандата
заменика председника Општине.
Када председнику Општине престане мандат пре истека времена на
које је биран, његову функцију врши председник Скупштине, док нови
председник општине не ступи на дужност.
Председник Народне скупштине расписује, у року од 15 дана, од
престанка мандата председника Општине, изборе за председника Општине,
ако до истека мандата председника Општине није остало мање од шест
месеци.
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Председник Општине може бити опозван и пре истека мандата на који је
биран.
Предлог за опозив председника Општине могу поднети најмање: 10%
бирачког тела, Скупштина општине већином гласова од укупног броја
одборника, односно Влада Републике Србије уколико оцени да се поверени
послови не обављају у складу са законом.
О предлогу за опозив председника Општине, изјашњавају се бирачи,
непосредно тајним гласањем.
Члан 52.
У случају ратног стања председник Општине доноси акте из
надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на
потврду Скупштини општине чим она буде у могућности да се састане.
3. Општинско веће
Члан 53.
Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција
председника Општине и Супштине општине и врши контролно надзорну
функцију над радом Општинске управе.
Општинско веће чини 5 чланова, које на предлог председника Општине
бира Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника, на
период од 4 године.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Члан Општинског већа може бити разрешен, на исти начин на који се
бира, на предлог председника Општине или најмање 1/3 одборника.
Уколико предлог председника Општине за избор истог члана
Општинског већа, буде два пута одбијен, Скупштина општине може донети
одлуку о избору члана Општинског већа без тог предлога.
Члан 54.
Општинско веће:
1) утврђује Предлог одлуке о буџету Општине;
2) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и
другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
3) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација из изворног
делокруга Општине;
4) помаже председнику општине у вршењу других послова из његове
надлежности.
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Члан 55.
Начин и поступак избора председника и чланова Општинског већа, као и
њиховог разрешења уређује се Пословником Скупштине општине.
Организација и начин рада Општинског већа уређује се Одлуком
Скупштине општине и Пословником Општинског већа.
V
ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 56.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина
општине и председник Општине;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника
Општине;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и
дужностима грађана, предузећа, установа и других организација
из изворног делокруга Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и
других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено
Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине
и председник Општине.
Члан 57.
Општинска управа образује се као јединствена служба.
Члан 58.
Општинском управом, као јединственом службом руководи начелник.
За начелника Општинске управе, може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање 5 година радног искуства у струци.
Општинска управа може имати унутрашње организационе јединице за
вршење сродних управних, стручних и других послова.
Организација, делокруг и начин рада Општинске управе утврђује се
посебном одлуком Скупштине општине, која се доноси на предлог
председника Општине у складу са законом.
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Члан 59.
Начелника Општинске управе поставља Скупштина општине на предлог
председника Општине.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у управи поставља
начелник.
Члан 60.
Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини општине и
председнику Општине у складу са Статутом Општине и Одлуком Скупштине
општине о Општинској управи.
Члан 61.
У Општинској управи може се поставити главни архитекта Општине који:
1) покреће иницијативе за израду урбанистичких планских аката, као
и за њихове измене и допуне;
2) даје упутство при изради архитектонских пројеката у циљу
заштите архитектонских вредности и очувања амбијенталних
вредности појединих градских делова и објеката;
3) сарађује са установама заштите непокретних културних добара и
заштите природних добара посебних вредности;
4) даје мишљење на архитектонске пројекте од великог значаја за
Општину и врши друге послове утврђене актом о организацији
Општинске управе.
Главног архитекту поставља и разрешава председник општине.
Главни архитекта обавља послове у складу са законом и Одлуком о
Општинској управи.
Члан 62.
За вршење послова Општине може се предвидети коришћење услуга
општинског менаџера.
Услови и начин коришћења услуга менаџера утврђују се уговором који
за Општину закључује председник Општине са општинским менаџером.
Члан 63.
Менаџер у оквиру својих послова, посебно:
1) предлаже пројекте којима се подстиче економски развој и
задовољавају потребе грађана и обезбеђује заштита животне
средине;
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2) подстиче предузетничке иницијативе и стварање приватно-јавних
аранжмана и партнерства;
3) подстиче и координира инвестициона улагања и привлачење
капитала;
4) иницира измене и допуне прописа који отежавају пословне
иницијативе.
Општински менаџер обавља послове у складу са законом и Одлуком о
Општинској управи.
Члан 64.
Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на
предлог председника Општине.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе
доноси начелник уз сагласност председника Општине.
Члан 65.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршавање мера и радњи у одређеном року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног
поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање
мера за који је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом
или општим актом;
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана,
ближе се уређују одлуком Скупштине општине.
Члан 66.
У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима,
обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о
управном поступку.
Члан 67.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и
других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине
општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других
странака.
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Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између
унутрашњих организационих јединица.
Члан 68.
Послове Општинске управе, који се односе на остваривање права,
обавеза и интереса грађана и правних лица, могу обављати лица која имају
прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне
управе и одговарајуће искуство, у складу са законом и другим прописима.
Члан 69.
О изузећу начелника Општинске управе решава председник општине.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник
VI
ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ОБАВЉАЊУ
ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Члан 70.
У обављању послова Општине грађани непосредно учествују путем
грађанске иницијативе, зборовима грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 71.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине
доношење аката којим ће се уредити одређено питање из изворног делокруга,
промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са
законом.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута, ако је листа потписника
грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту
потписало 15% бирача.
О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина је дужна да одржи расправу
и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања
предлога.
1) Збор грађана
Члан 72.
Збор грађана се сазива за део територије: Месну заједницу, део Месне
заједнице, насеље или део насеља или изборну јединицу.
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Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности
Општине.
Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и
упућује их Скупштини или појединим органима и службама општине.
Органи и Службе општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања
збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став,
односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Члан 73.
Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине
општине на основу закључка Скупштине општине, овлашћени представник
Месне заједнице или одборник за подручје изборне јединице, најмање 8 дана
пре дана одржавања.
Иницијативу за сазивање збора грађана могу дати:
• органи месне заједнице,
• најмање 1/3 одборника,
• председник Општине,
• Савет за развој и заштиту локалне смоуправе.
Члан 74.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и
предлагању појединих решења, имају грађани који имају бирачко право и чије
је пребивалиште на подручју, за које је збор сазван.
Ближе услове о раду збора и о другим питањима, од значаја за рад
збора грађана, општина ће уредити посебном одлуком.
2) Референдум
Члан 75.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином од
укупног броја одборника, да распише референдум о питањима из свога
делокруга.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из
свога делокруга на захтев грађана у Општини.
Члан 76.
Предлог за расписивање референдума могу поднети: најмање 500
грађана чији потписи морају бити оверени од стране надлежног органа,
органа Месне заједнице, 1/3 одборника Скупштине општине и Општинско веће
Скупштине општине.
Скупштина општине обавезна је да расправља по сваком предлогу
овлашћеног предлагача из претходног става за расписивање референдума и
да о својој одлуци обавести предлагача.
Референдум расписује Скупштина општине.
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Члан 77.
Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу
територије Општине о питању које се односи на потребе, односно интересе
становништва тога дела територије, ако је листа потписника захтева за
расписивање референдума састављена у складу са законом, и ако је исту
потписало најмање 20% бирача са дела територије Општине, за коју се тражи
расписивање референдума.
Члан 78.
Приликом доношења одлуке о расписивању референдума, Скупштина
општине именује комисију и утврђује њене задатке и начин и поступак
спровођења.
Одлуком о расписивању референдума одређује се рок спровођења који
не може бити краћи од 45 ни дужи од 90 дана од дана расписивања.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина
грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног
броја грађана.
Одлуку донету на референдуму проглашава Скупштина општине.
3) Месна самоуправа
Члан 79.
Ради задовољавања потреба и интереса грађана у градским насељима
и селима могу се образовати Месне заједнице или други облици месне
самоуправе.
Месна заједница може се оснивати за два или више села.
Члан 80.
Скупштина општине одлучује о образовању, подручју за које се
образује и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 81.
Статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у
складу са Статутом општине и актом о оснивању, утврђују се послови које
врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања
и друга питања од значаја за рад Месне заједнице односно другог облика
месне самоуправе.
Члан 82.
Средства за рад Месне заједнице и другог облика месне самоуправе
су:
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1) средства која Општина пренесе Месној заједници, односно другом
облику месне самоуправе,
2) средства која граћани обезбећују самодоприносом,
3) средства од накнаде за услуге,
4) поклони и друга средства
Месна заједница и други облик месне самоуправе користи средства у
складу са својим програмима и плановима.
Месна заједница и облик месне самоуправе имају својство правног лица
у оквиру права и дужности утврђених Статутом и Одлуком о оснивању.
Члан 83.
Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним
заједницама
и другим облицима месне самоуправе, поверити вршење
одређених послова из изворног делокруга Општине, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од
непосредног и свакодневног значаја за живот становништва Месне заједнице,
односног другог облика месне самоуправе.
VII
САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНА
Члан 84.
Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге
организације чији је оснивач, удружују се и остварују сарадњу са другим
општинама и њеним органима и службама, као и предузећима, установама и
другим организацијама чији су они оснивачи, ради остваривања заједничких
циљева, планова и програма развоја, задовољавање одређених потреба од
заједничког интереса, на основу добровољности, узајамности и солидарности.
У остваривању сарадње, Општина може да удружује средства са другим
општинама и градовима, да образује заједничке органе, организције и службе
и да предузима друге активности од интереса за Општину.
Општина може да остварује сарадњу са општинама других држава и са
међународним асоцијацијама локалних власти у складу са Уставом и законом,
уз сагласност Владе Републике Србије.
Одлуку о удруживању и сарадњи са општинама и градовима доноси
Скупштина општине.
Члан 85.
Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и
општина, ради заступања интереса свога чланства пред државним органима, а
посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту,
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унапређење и финансирање општине, као и других прописа од значаја за
остваривање послова Општине.
VIII
ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 86.
Заштита права Општине, обезбеђује се на начин и по поступку
утврђеним законом.
Члан 87.
Скупштина општине може образовати Савет за развој и заштиту
локалне самоуправе општине Врбас (у даљем тексту: Савет) ради
остваривања демократског утицаја грађана на унапређивању општине.
Савет има право да подноси предлоге Скупштини општине у вези
унапређења обављања послова Општине и заштите Уставом и законом
утврђених права и дужности општине. Савет има право да предложи сазивање
збора грађана и одржавање јавне расправе, по питањима из надлежности
органа Општине.
Органи Општине, Општинска управа и јавне службе у Општини дужни су
да се изјасне о предлозима Савета у року од 60 дана, рачунајући од дана
добијања предлога.
Члан 88.
Скупштина општине може образовати Економско-социјални савет ( у
даљем тексту : Савет ) ради успостављања социјалног дијалога и унапређења
демократског утицаја грађана општине Врбас у спровођењу економских
реформи.
Савет има право да покреће иницијативе и предлоге Скупштина
општине Врбас из еконоско - социјалне области.
Оснивању Савета претходи потписивање споразума о оснивању,
делокругу и начину деловања Економско-социјалног савета.
Члан 89.
Чланови Савета бирају се из реда грађана и стручњака у областима од
значаја за Општину.
Права и дужности, састав и начин рада и избора њених чланова,
утврђују се Одлуком о образовању Савета у складу са законом и Статутом.
Члан 90.
У општини се може установити грађански бранилац (омбудсман), који
штити индивидуална и колективна права и интересе грађана, тако што врши
општу контролу рада управе и јавних служби.
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Грађанског браниоца поставља Скупштина општине из реда угледних и
политички непристрасних личности, под условима и на начин утврђен
Статутом и другим општим актима.
Предлог за грађанског браниоца подноси председник Општине, након
обављених консултација са представницима одборничких група и Савета за
развој и заштиту локалне самоуправе, као и најмање ¼ укупног броја
одборника.
О појавама незаконитог и неправилног рада, којима се повређују права
и интереси грађана, грађански бранилац упозорава Општинску управу и јавне
службе, упућује им препоруке и критике и о томе обавештава Скупштину
општине и јавност.
Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка
дужности грађанског браниоца, уређује се посебном одлуком у складу са
законом.
Члан 91.
Савет за међунационалне односе разматра питање остваривања,
заштите и унапређења националне равноправности ( у даљем тексту: Савет) у
складу са законом и Статутом.
Савет о ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која
је дужна о њима да се изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року
од 30 дана.
Скупштина општине је дужна да предлоге свих одлука, које се тичу
права националних и етничких заједница, претходно достави на мишљење
савету.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену
уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине,
ако сматра да су њима непосредно повређена права националних и етничких
заједница, представљених у том савету и право да под истим условима пред
Уставним судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог
општег акта Скупштине општине са Статутом општине.
Делокруг, састав и начин рада Савета уређује се Одлуком Скупштине
општине у складу са законом и овим Статутом.
Члан 92.
Послове правне заштите, имовинских права и интереса Општине
обавља Јавно правобранилаштво општине.
Организција, начин вршења правне заштите и делокруг општинског
јавног правобранилаштва уређује се одлуком Скупштине општине.
IX
АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Члан 93.
У вршењу послова из свог делокруга Скупштина општине доноси
одлуке, наредбе, упутства, решења, закључке и препоруке.
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Председник Општине може донети: правилнике, наредбе, упутства,
решења, закључке и утврђивати предлоге аката.
Општинско веће може донети упутства, решења, закључке и Предлог
одлуке о буџету.
Општинска управа доноси: правилнике, наредбе, упутства, решења и
закључке.
Члан 94.
Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити у сагласности са
Законом и овим Статутом.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са одлукама и општим
актима органа Општине.
Члан 95.
Статут, одлуке и други општи акти органа Општине објављују се у
Службеном листу општине Врбас.
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења, не утврди да постоје
оправдани разлози да исти ступи на снагу и раније.
Остали акти Општине, објављују се у Службеном листу општине Врбас,
када је то тим актима предвиђено.
X
ТУМАЧЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 96.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина општине.
Предлог за доношење и промену Статута општине може поднети
најмање хиљаду бирача, трећина одборника, председник Општине и
Општинско веће.
О предлогу за промену Статута општине Скупштина одлучује већином
гласова од укупног броја одборника.
Када Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу и промени
Статута општине, одређује начин и поступак промене, односно доношења.
Члан 97.
Нацрт акта за промену Статута коју утврђује Скупштина општине
већином од укупног броја одборника, ставља се на јавну расправу.
Акт о промени Статута доноси Скупштина општине већином од укупног
броја одборника.
Члан 98.
Промене Статута општине која се врше ради непосредне примене
Устава и закона, односно усаглашавање Статута општине са Уставом и
законом, могу се извршити без стављања нацрта аката на јавну дискусију.
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XI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 99.
Одредбе овог Статута, које се односе на организацију органа Општине,
примењиваће се од спровођења наредних избора за одборнике Скупштине
општине.
Скупштина општине Врбас наставља са радом у досадашњем саставу и
врши послове у складу са Уставом и Статутом општине, до конституисања
новоизабране Скупштине.
Извршни одбор Скупштине општине Врбас наставља са радом у
досадашњем саставу и врши послове у складу са Уставом, законом и
Статутом општине, решава у управном поступку у другом степену по жалбама
у поступку разврставања деце ометене у развоју у складу са Законом, до
избора председника Општине и Општинског већа.
Општински органи управе, организације и службе настављају са радом
до доношења одлуке о Општинској управи.
Члан 100.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут општине
Врбас број 011-14/99-I/01 од 27.12.1999. године, осим одредби о органима
Скупштине општине које ће се примењивати од спровођења наредних избора
за одборнике Скупштине општине.
Члан 101.
Скупштина општине ускладиће своје прописе са Законом и Статутом,
након доношења прописа којим се уређују послови Општине, а најдаље до
краја 2002. године.
Члан 102.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Врбас, осим одредби које се односе на органе
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-14/2002-I/01
Дана:21.јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.
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30.
На основу члана 10. Одлуке о начину располагања средствима
солидарности ("Службени лист општине Врбас" број 8/2001), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002. године донела је
ОДЛУКУ
1. Усмеравају се средства солидарности у износу од 2.250.000,00
динара, са рачуна Фонда солидарности, за куповину некретнина уз сарадњу са
Комесаријатом за избеглице Републике Србије.
2. Уступају се купљене некретнине на годину дана Комесаријату
избеглице Републике Србије, ради расељавања колективног центра.

за

3. Скупштина општине препоручује да се некретнине купују у
појединачној вредности највише до 450.000,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-15/2002-I/01
Дана:21.јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.

31.
На основу члана 13, 14. и 23. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/97 и 42/98), члана 59. Одлуке о
обављању комуналних делатности ("Службени лист општине Врбас" бр. 2, 3, 4,
7/2001 и 1/2002) и члана 65. Статута општине Врбас ("Службени лист општине
Врбас" бр. 7/99 и 5/2000) Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21.
јуна 2002. године, донела је
О Д Л У К У
о пружању грејних услуга за грејну сезону 2002/2003. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања услуга за
грејну сезону 2002/2003 годину, утврђује начин плаћања и међусобна права и
обавезе између испоручиоца грејних услуга и корисника услуга у грејној сезони
2002/2003. године.
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Члан 2.
Грејна сезона 2002/2003. године почиње 1. новембра 2002. године, а
завршава се 15. априла 2003. године.
Грејна сезона 2002/2003 године ће почети раније, али не пре 15-тог октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од12°C.
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 21,00 час, а суботом, недељом
и празником од 8,00 до 21,00 час.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и
одржава температуру од 20°C, са дозвољеним одступањима од +2°C до -2°C.
Члан 3.
Сви корисници станова у колективном становању и корисници пословног
простора који поседују инсталације централног грејања које су прикључене на
котларнице користе услуге грејања овлашћеног испоручиоца услуга, односно
испоручиоца кога посебним актом овласти Извршни одбор Скупштине општине.
Члан 4.
Накнаду за коришћење топлотне енергије корисник услуге плаћа месечно
унапред у 10 месечних рата с тим да је дужан сваку појединачну месечну рату
платити до 5-тог у месецу за текући месец.
Накнаду за испоручену топлотну енергију по м2 грејне површине на
предлог Управног одбора ЈКП «Стандард», утврђује Извршни одбор Скупштине
општине.
Корисник услуге грејања месечну накнаду за испоручену топлотну енергију
по м2 грејне површине плаћа испоручиоцу од 1. августа 2002. године до 31. маја
2003. године.
Члан 5.
Накнаду на име покрића трошкова грејних услуга за пословни простор
корисници услуга - правна лица плаћају у односу 1:2,5 пута, а школе и дечје
установе у односу 1:1,5 пута у односу на цену утврђену по м2 за стамбени
простор.
Члан 6.
Корисници грејних услуга (физичка и правна лица) који не плате две
узастопне месечне рате и након писмене опомене биће искључени из система
грејања.
Корисници грејних услуга који после грејне сезоне, а до 1.07.2003. године
не плате укупно задужење, биће након писмене опомене искључени из система
грејања.
Члан 7.
Корисници грејних услуга који не желе да користе услуге грејања дужни су
да писменим путем доставе захтев за искључење из система грејања најкасније
до 1. септембра 2002. године.
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Члан 8.
За прикључење у систем грејања трошкове сноси корисник грејне услуге а
по ценовнику који утврђује Управни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Извршног одбора Скупштине општине.
Члан 9.
У току грејне сезоне не може се појединачо отказати услуга грејања.
Члан 10.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком примењиваће се одредбе
Правилника о пружању грејних услуга испоручиоца.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-16/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002.године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.

32.
На основу члана 40. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени
гласник Републике Србије" број 66/91 и 83/92) и члана 65. Статута општине
Врбас, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о условима за држање и заштиту
домаћих животиња на територији општине Врбас
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих животиња на
територији општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 2/2001) члан 49.
брише се.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-17/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002.године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.
33.

На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије», број 9/2002), члана 65. Статута општине Врбас («Службени
лист општине Врбас» број 7/99) и члана 12. става 1. Статута Месне заједнице Равно
Село («Сл.лист општине Врбас», број 4/2000) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 21.јуна 2002. године, доноси
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАВНО СЕЛО
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Равно Село.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- комуналне инвестициије (водовод, објекти физичке културе, месног
гробља, путеви, тротоари и пројекат канализације)..……….. 48%
- за одржавање уличне расвете ..................................................... 6%
- за рад хигијеничарске службе ..................................................... 4%
- за одржавање Дома културе и рад секција................................. 8%
- за редовну делатност физичке културе ......................................10%
- за редовну делатност ДВД-а ........................................................ 3%
- за редовну делатност СИР-а ....................................................... 2%
- за одржавање споменика културе - црква ................................. 3%
- за опремање предшколске установе .......................................... 2%
- за трошкове опремања фискултурне сале и набавку
фискултурних средстава и учила за основну школу...................4%
- за трошкове Месне заједнице за реализцију програма
месног самодоприноса .............................................................. 10%
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Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса од обвезника из радног односа на нето зараде
од 3%, од пензионера 2%, од самосталних делатности 3%, и на катастарски приход од
пољопривредника 20% биће следећи:
- године 2002 од маја до децембра месеца...... 1.050.000,00 динара
- године 2003...................................................... 1.980.000,00 динара
- године 2004...................................................... 2.178.000,00 динара
- године 2005...................................................... 2.395.800,00 дианра
- године 2006...................................................... 2.635.300,00 динара
- године 2007 до 06 месеца.............................. 1.098.000,00 динара.
Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 11.337.100,00
динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месне заједнице.
Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена
из члана 2. ове Одлуке а према програму који утврди Савет Месне заједнице за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доноси Савет месне заједнице о којима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01.јуна 2002. године до
31.маја 2007. године.
Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ прихода по основу зарада..............................3%

Број:3. Страна 71. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
-

на лична примања по Уговору о делу, примања на основу
грађевинско-правног односа, хонорара и ауторских права .....3%
на лична примања од пензија ......................................................2%
на лична примања лица која се баве самосталном занатском или
другом привредном делатношћу..................................................3%
на утврђени годишњи катастарски приход од пољопривредне
делатности..................................................................................... 20%

Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања
као и исплатиоци пензија. На приходе остварене од пољопривреде, односно
катастарски приход и приход грађана који обављају смосталну делатност, обрачун ће
вршити надлежни орган који врши обрачун пореза и доприноса.
Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања
која имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних
примања. Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на пензије су истоветни са
моментом исплате пензија. Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од
грађана од пољопривреде и на приход од обављања самосталних делатности су исти
као и за обрачун пореза на доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава самодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља
стручна служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самоприноса доставити извод
ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука објавиће се у «Службеном листу општине Врбас», а примењиваће се
од 01.јуна 2002. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број; 011-18/2002-I/01
Дана,21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 72. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
34.
На основу члана 61. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»
број 7/99), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21.јуна 2002. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

о именовању Комисије за спровођење изјашњавања грађана путем давања писаних
изјава за увођење самодоприноса у насељеном месту Равно Село
У Комисију за спровођење поступка изјашњавања грађана путем давања
писаних изјава за увођење самодоприноса у насељеном месту Равно Село за период од
01.јуна 2002. до 31. маја 2007. године и м е н у ј е с е:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ђуро Квргић, за председника
Јелица Чађеновић, за члана
Веселинка Теофанов, за члана
Томислав Ђорђевић, за члана
Светозар Јелић, за члана
Млађен Калајџија, члан
Гордана Бешлин, члан

Задатак Комисије је да обави припреме и спроведе изјашњавање грађана путем
давања писаних изјава за увођење самодоприноса у Месној заједници Равно Село, да
се стара о законитом спровођењу изјашњавања и да утврди резултате изјашњавања
грађана.
Ово решење објавиће се у «Службеном листу општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-12/2002-I/01
Дана, 21.јуна 2002. године
ВРБАС
Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 73. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
35.
На основу члана 45. и 50. Статута општине Врбас ("Службени лист општине
Врбас" бр. 7/99 и 5/2000) и члана 88. Пословника Скупштине општине Врбас
("Службени лист општине Врбас" бр. 8/2001) Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 21.јуна 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Комисије за јавни увид планова
Разрешавају се дужности досадашњи чланови Комисије за јавни увид
планова, и то:
1. Војо Кузмановски, дипл.инг.архитектуре – председник комисије
2. Зоран Пурић, дипл.инг.грађ.хидросмера – члан комисије
3. Владимир Ђурић, дипл.инг.машинства – члан комисије
4. Овлашћени представник Министарства за урбанизам – члан комисије
5. Овлашћени представник Удружења урбаниста Србије – члан комисије
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-13/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски, с.р.

36.
На основу члана 34. Закона о планирању и уређењу простора и насеља
("Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и члана 65. Статута
општине Врбас ("Службени лист лист општине Врбас" бр. 7/99 и 5/2000) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за јавни увид планова
Именује се стручна Комисија за јавни увид на планове које доноси
Скупштина општине Врбас у следећем саставу:

Број:3. Страна 74. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
1. Арамбашић Валентина, дипл.инг.архитектуре – председник комисије
2. Вујовић Синиша, дипл.инг.грађ.хидросмера – члан комисије
3. Бабић Предраг, дипл.инг.машинства – члан комисије
4. Овлашћени представник Министарства грађевина – члан комисије
5. Покрић Марија, дипл.инг.арх. – представник Удружења урбаниста Србије –
члан комисије.
Комисија врши јавни увид у планове које по Закону о планирању и
уређењу простора и насеља доноси Скупштина општине и стара се о стручној
расправи поводом изложених планова у смислу члана 34. Закона о
планирању и
уређењу простора и насеља.
Мандат Комисије траје четири године.
Послове секретара Комисије за јавни увид обављаће Драгица Копривица,
дипломирани правник у Оделењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине.
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-14/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски, с.р.

Број:3. Страна 75. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
37.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник Републике
Србије'' број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65. Статута општине
Врбас, (''Службени лист општине Врбас '' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ'' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Основне школе ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ- ЊЕГОШ''' у Врбасу
именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Вукашин Вујичић
2. Весна Пејовић
3. Драган Тунгуз
Као представници наставничког већа:
1.Емсура Сладоје
2.Ана Марија Зечевић
3.Вера Пејовић
Као представници савета родитеља:
1.Тодор Дакић
2.Живко Булајић
3.Гордана Шимун
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-15/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски ,с.р.

Број:3. Страна 76. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
38.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Основне школе '' СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' у
Врбасу именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Светислав Долапчев
2. Владо Папуга
3. Жељко Јовановић
Као представници наставничког већа:
1.Анка Обрадовић
2.Ана Панин
3.Момчило Бојић
Као представници савета родитеља:
1.Јасмина Аларгић
2.Марко Зековић
3.Драга Матић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-16/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 77. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
39.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Основне школе '' БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' у Врбасу
именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Ђурковић Десанка
2. Пантић Натали
3. Марија Вујковић
Као представници наставничког већа:
1.Ковач Љиљана
2.Бјелица Војислава
3.Митровић Анка
Као представници савета родитеља:
1.Вучетић Веселин
2.Бојовић Јелена
3.Полдрухи Љиљана
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-17/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р

Број:3. Страна 78. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
40.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21.јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''20 ОКТОБАР'' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Основне школе '' 20 ОКТОБАР'' у Врбасу именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Јововић Ново
2. Љештак Иван
3. Вучковић Ева
Као представници наставничког већа:
1.Милица Булајић
2.Предраг Милојевић
3.Љиљана Михајловић
Као представници савета родитеља:
1.Драгица Вукотић
2.Хајрудин Обућа
3.Славица Потежица
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-18/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 79. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
41.
На основу члана 118. Закона о основној школи ('' Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
У Школски одбор Основне школе ''ВУК КАРАЏИЋ'' у Бачком Добром
Пољу именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Горан Мазић
2. Драгана Благојевић
3. Давор Крмпот
Као представници наставничког већа:
1.Ирена Маринковић
2.Наташа Танасковић
3.Љиљана Гузина
Као представници савета родитеља:
1.Жељко Цветковић
2.Горан Грубач
3.Миленко Гашовић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-19/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 80. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
42.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас ''број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' У ЗМАЈЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' у Змајеву
именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Зоран Ђуровић
2. Горан Рудан
3. Маја Ковач-Года
Као представници наставничког већа:
1.Рајка Вуковић
2.Веселинка Срећков
3.Невенка Арсенић
Као представници савета родитеља:
1.Јожеф Топали
2.Бранка Ђукић
3.Вера Радевић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-20/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р

Број:3. Страна 81. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
43.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У РАВНОМ СЕЛУ
I
У Школски одбор Основне школе '' БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' у Равном Селу
именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1.Слободан Теофанов
2.Млађо Калајџија
3.Иванка Грујић
Као представници наставничког већа:
1.Марко Коматина
2.Миомир Мараш
3.Радомир Миловић
Као представници савета родитеља:
1.Вукица Новаковић
2.Гордана Маринков
3.Снежана Секуловић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-21/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 82. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
44.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' У САВИНОМ СЕЛУ
I
У Школски одбор Основне школе '' БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' у Савином
Селу именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1.Вулић Жељко
2.Ђоковић Милош
3.Чинчурак Веселин
Као представници наставничког већа:
1.Љешевић Далиборка
2.Тигањ Рахман
3.Богавац Весна
Као представници савета родитеља:
1.Пејовић Мирко
2.Бајић Светлана
3.Грујић Велинка
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-22/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р

Број:3. Страна 83. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
45.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' У КУЦУРИ
I
У Школски одбор Основне школе ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО'' у Куцури
именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1.Никола Шанта
2.Предраг Штрбац
3.Славомир Русковски
Као представници наставничког већа:
1.Ружица Бокан
2.Марија Полдрухи
3.Ксенија Међеши
Као представници савета родитеља:
1.Ксенија Бенце
2.Анто Недић
3.Јанош Браун
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-23/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 84. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
46.
На основу члана 118. Закона о основној школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
У Школски одбор ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ у Врбасу именују се:
Као представници локалне самоуправе:
1. Др Данило Немеш
2. Марјан Бабић
3. Љубинка Ивезић
Као представници наставничког већа:
1.Зора Родић
2.Исидора Недовић
3.Каталина Зубић
Као представници савета родитеља:
1.Надежда Банићевић
2 Марина Бјелица
3.Марија Голубовић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири године.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-24/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 85. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
47.
На основу члана 89. Закона о средњој школи (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002.) и члана 65.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ''4 ЈУЛИ'' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Средње стучне школе ''4 јули'' '' у Врбасу именују се:
Као представници Министарства просвете:
1. Славко Недић
2. Марио Мажар
3. Радован Станков
Као представници наставничког већа:
1. Иван Куцурски
2. Слободан Вигњевић
3. Бранко Звицер
Као представници савета родитеља:
1. Радмила Кнежевић
2. Соња Савовић
3. Момир Мајкић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири години.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-25/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 86. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
48.
На основу члана 89. Закона о средњој школи (''Службени Гласник Републике
Србије'' број: 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 и 23/2002) и члана 65. Статута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 7/99) Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 21. јуна 2002.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ '' ЖАРКО ЗРЕЊАНИН '' У ВРБАСУ
I
У Школски одбор Гимназије '' Жарко Зрењанин '' у Врбасу именују се:
Као представници Министарства просвете:
1.Бернадица Орихан
2.Предраг Бабић
3.Дарко Међедовић
Као представници наставничког већа:
1.Весна Јосиповић
2.Љепосава Уљаревић
3.Славица Матијашевић
Као представници савета родитеља:
1.Ивана Васиљевић
2.Стојан Драшковић
3.Зоран Кузмановић
II
Чланови Школског одбора именују се на период од четири години.
III
Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-26/2002-I/01
Дана: 21. јуна 2002. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 87. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
49.
На основу члана 29. Закона о заштити становништва од заразних болести
("Службени гласник Републике Србије" бр. 59/89) тачке 49. Одлуке о начину
спровођења имунизације и заштите лековима против одређених заразних болести
("Службени лист СРЈ" бр.27/97) члан 25. Статута општине Врбас ("Службени лист
општине Врбас" број 7/99), а на предлог Здравственог центра "Вељко Влаховић" Врбас,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 21.јуна 2002. godine, донела је
ПЛАН
за извођење обавезних имунизација становништва против одређених
заразних болести на територији општине Врбас за 2002. год.
Члан 1.
У 2002. години планира се:
1. Обавезна систематска имунизација одређених група становништва против
следећих заразних болести:
-туберкулозе
-дечје парализе
-дифтерије
-тетанус
-великог кашља
-малих богиња
-заушака
-црвенке и
-хепатитиса Б
2. Обавезна имунизација лица по епидемиолошким и клиничким индикацијама
против:
-хепатитиса Б
-трбушног тифуса
-беснила
-тетануса
-жуте грознице
-колере
-дифтерије
-обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа Б
-менонгококног менингитиса
-обољења изазваних стрептококусом пнеумоние и
-других заразних болести

Број:3. Страна 88. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године__________
-На основу Програма имунизације за 2002.годину, а на предлог Здравственог
центра "Вељко Влаховић" Врбас планира се потреба за следећим количинама вакцине:
-БЦГ вакцина................................5000 доза
-Полио вакцина.............................3000 #
-Ди-Те-Пер вакцина......................2000 #
-Ди-Те-Ал вакцина........................1500 #
-ММР вакцина...............................1500 #
-Те-Ал вакцина..............................1000 #
-Ди-Те-Про адултис вакцине ........ 100
-Вакцина против грипа..............…2500 #
за вакцинацију угрожених категорија становништва.
Спровођење програма
Обавезна имунизација лица одређеног узраста и обавезна имунизација лица
по епидемиолошким и клиничким индикацијама спроводи се по Програму
имунизације који за сваку годину доноси Савезни секретаријат за рад, здравство и
социјално старање.
Неопходно је доследно спровођење Програма обавезних имунизација
становништва против одређених заразних болести на територији СРЈугославије
за 2002. год. осим у делу који се односи на имунизацију новорођене деце против
хепатитиса Б.
Вакцинација новорођене деце против хепатитиса Б, као новоуведена вакцина за
2002. год. не може се спроводити јер из објективних разлога није могуће обезбедити
потребне количине ове вакцине која се иначе не производи у нашој земљи.
Спровођење ове вакцинације започеће када буду обезбеђене потребе количине
вакцине.
Здравствене установе спроводе обавезну имунизацију против одређених
заразних болести свих обвезника који јој припадају по месту становања или похађања
школе.
Програм обавезних имунизација становништва против одређених заразних
болести за 2002. годину спроводи се према одговарајућем стручном методолошком
упутству.
Члан 2.
Овај План ће се објавити у "Службеном листу општине Врбас"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-19/2002-I/01
Дана: 21.јуна 2002.godine
ВРБАС

Председник Скупштине општине Врбас,
Рафаил Русковски,с.р.

Број:3. Страна 89. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године_______
50.
На основу члана 19. став 1. и 2. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник
СРС" број 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94) и члан 11. и 27. Одлуке о Извршном одбору
Скупштине општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр.3/94 и 5/94), Извршни
одбор Скупштине општине Врбас на својој 60. седници од 29. априла 2002. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОЖАРА, СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2001. ГОДИНИ
I
Разрешава се Општински штаб за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у
2001. години (у даљем тексту: Штаб).
У Општински штаб именују се председник, заменик председника и 5 чланова и
то:
1. ПОПОВИЋ ЗДЕНКА, дипл.инг.
председник,

Испред Одељења за финансије и
привреду СО Врбас

2. ЈАЋИМОВИЋ МОМЧИЛО
заменик председника

Командир ватрогасног вода Врбас
и председник ОВС Врбас

3. ЉЕШТАК ДРАГИЦА
члан

Представник Општинског ватрогасног
савеза Врбас

4. Капетан ЋУРЧИЋ МИЛАН
члан

ОУП ВрбасВрбас,помоћник
за саобраћај командира

5. БУЛАТОВИЋ ДРАГОМИР
члан

Противпожарни референт
АД"Карнекс" Врбас

6. ЗАРИЋ САВА
члан

Против пожарни референт
ЗЗ "Задругар" Врбас

7. БОКАН МИЛАН
члан

Против пожарни референт
ДП "Сава Ковачевић" Врбас

Број:3. Страна 90. Службени лист општине Врбас, 21. јун 2002. године_______
8. ЗАРИЋ САВА
члан

Против пожарни референт
ЗЗ "Задругар" Врбас
II

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Врбас"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНО ОДБОР
Број:06.1-66/2002-II-02
Дана: 29. априла 2002.г.
ВРБАС

Председник Извршног одбора,
Миодраг Јововић,с.р.

51.
На основу члана 19. став 1. и 2. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник
СРС" број 37/88, 53/93, 67/93 и 48/94), и члан 11. и 27. Одлуке о Извршном одбору
Скупштине општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 3/94 и 5/94) Извршни
одбор Скупштине општине Врбас, на својој 60. седници од 29.априла 2002. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОЖАРА, СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2002. ГОДИНИ
I
Образује се Општински штаб за заштиту од пожара, стрних усева и жетве у 2002.
години (у даљем тексту: Штаб).
II
У Општински штаб именују се председник, заменик председника и 10 чланова.
- За председника :
1. ПОПОВИЋ ЗДЕНКА, дипл.инг. Испред Одељења за финансије и
привреду СО Врбас
- За заменика председника:
2. ЈАЋИМОВИЋ МОМЧИЛО
- За чланове:
3. ЉЕШТАК ДРАГИЦА

Командир ватрогасног вода Врбас
и председник ОВС Врбас
Представник Општинског ватрогасног
савеза Врбас
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4. АЛЕКСИЋ ЧЕДОМИР

Потпретседник Ватрогасног Савеза
Србије, члан Ватр.Савеза Војводине и
секретар ОВС Врбас

5. БРЕЗНИЦА ЕЉАМИЈА

Инспектор Одељења против пожарне
полиције СУП-а Нови Сад

6. Капетан ЋУРЧИЋ МИЛАН

Заменик командира полицијске станице
ОУП Врбас

7. БУЛАТОВИЋ ДРАГОМИР

Против пожарни референт АД "Карнекс"
Врбас

8. БОКАН МИЛАН

Против пожарни референт
ДП "Сава Ковачевић" Врбас

9. ЗАРИЋ САВА

Против пожарни референт
ЗЗ "Задругар" Врбас

10. БАСАРА МИЛАН

Против пожарни референт
ДП "Змајево" Змајево

11. КОЛЕСАР НИКОЛА

Против пожарни референт
ЗЗ "Куцура" Куцура" и

12. ЋУРЧИЋ МАНОЈЛО

Против пожарни референт
ДП "Тривит-млин" Врбас
III

Задатак Штаба је:
- да донесе План заштите стрних усева од пожара у 2002. години,
- да организује и стара се о благовременом техничком прегледу
пољопривредних машина и других техничких средстава која учествују у жетви и
вршидби у предузећима која се баве пољопривредном производњом,
- да организује и да се стара о благовременој обуци учесника у жетви у циљу
заштите од пожара на индивидуалном сектору и у друштвеним предузећима
пољопривредне производње,
- да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза
и обавештавања,
- да се стара о благовременој примени одговарајућих смештајних капацитета за
житарице и њиховом несметаном преузимању,
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- да координира Штаб за заштиту житарица од пожара у месним заједницама и
друштвениим предузећима пољопривредне производње,
- да координира рад ватрогасних јединица на подручју општине,
- да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара,
- да предузима и друге активности ради благовременог и успешног спровођења
жетве у 2002. години,
- утврђивање Предлога за одређивање накнаде за рад добровољних ватрогасних
друштава за време жетве,
- сарадња са медијима,
- координација са Извршним одбором СО Врбас, у циљу спровођења и
реализације планираних задатака.
IV
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Врбас"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНО ОДБОР
Број:06.1-66/2002-II-02
Дана:30.април 2002.г.
ВРБАС

Председник Извршног одбора,
Миодраг Јововић,с.р.

52.

На основу члана 2. одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас" број 3/93 и 5/94/ члана 21. Одлуке о Општинској
управи Врбас /"Службени лист општине Врбас" број 2/92, 6/93, 4/94 и 9/98/, и члана 9.
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
Врбас, број 020-2/2001-III/03 oд 1.10.2001. године, број 020-3/2001-III/03 од 1.11.2001.
године, број 020-4/2001-III/03 oд 7.12.2001. године, број 020-1/2002-III/03 од 18.01.2002.
године Извршни одбор на својој 63. седници одржаној дана 28. маја 2002. године,
доноси следеће
Решење
РАДИСЛАВ БЈЕЛИЦА, дипломирани правник, разрешава се дужности
начелника Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту човекове
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средине у Општинској управи са 28. мајом 2002. године због преласка на друге
послове.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-80/2002-II-02
Дана: 28. маја 2002. године
ВРБАС
Председник Извршног одбора,
Миодраг Јововић

53.
На основу члана 2. одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас" број 3/93 и 5/94/, члана 21. Одлуке о Општинској
управи Врбас /"Службени лист општине Врбас" број 2/92, 6/93, 4/94 и 9/98/, и члана 9.
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
Врбас, број 020-2/2001-III/03 oд 1.10.2001. године, број 020-3/2001-III/03 од 1.11.2001.
године, број 020-4/2001-III/03 oд 7.12.2001. године, број 020-1/2002-III/03 од 18.01.2002.
године Извршни одбор на својој 63. седници одржаној дана 28. маја 2002. године,
доноси следеће
Решење
АМАЛИЈА ЂОРОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за начелника
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту човекове средине у
Општинској управи Врбас са 28. мајом 2002. године, на период од 4 године.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Врбас"

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-80/2002-II-02
Дана: 28. маја 2002. године
ВРБАС
Председник Извршног одбора,
Миодраг Јововић
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