СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 1. ВРБАС 15. АПРИЛ 2004. ГОДИНА XL
1.

На основу члана 18. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» бр.9/2002.), члана 52. Закона о јавним приходима и расходима
(«Службени гласник Републике Србије» бр.76/91,18/93,37/93,67/93,45/94,42/98,54/99 и
22/01) и члана 65. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» бр.7 /99
и 5/2000) Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 15.априла
2002.године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА 2001.ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупно остварени и распоређени приходи буџета у 2001.год. су:
1.Укупно остварени приходи.............................. 153.035.149,29
2.Укупно распоређени приходи...........................153.035.149,29
2.1.Издвајaња у сталну буџетску резерву.............853.030,66
2.2.Распоређено на кориснике...........................152.182.118,63
Члан 2.
Преглед остварених прихода по изворима и расхода по наменама и
корисницима за период 01.јануара 2001.год. до 31. децембра 2001.год. у односу
на планирани је следећи:
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ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА 2001.
ДO 31. ДЕЦЕМБРА 2001. ГОДИНЕ

Анал
конто
1
901-331
901-333
901.357
901-352
901-356
901-300
901-330
901-384
901-376
901-392

901-371
901-37
901-391

Врста јавних прихода

Планирано

2
3
5% пореза на лична примања
10.500.000,00
Порез од пољопривреде
400.000,00
Порез на имовину
14.000.000,00
Порез на наслеђе и поклон
700.000,00
Порез на пренос апс. права
7.500.000,00
Део пореза на промет
8.000.000,00
Део пореза на промет по чл.50
9.000.000,00
Део пор. на фонд зарада за ком.пот. 2,8%
28.000.000,00
Део пор.на фонд зарада за клас.буџ.0,4%
4.000.000,00
Део пор.на фонд зарада за сол.ст.изгр.0,3% 3.030.000,00
СВЕГА ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА
85.130.000,00
ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ПРИХОД
ТАКСЕ
Локална ком. такса за истицање фирме
17.500.000,00
Остале локалне ком. таксе
4.000.000,00
Административне таксе
1.500.000,00
СВЕГА ТАКСЕ
23.000.000,00
НАКНАДЕ

4
10.892.695,95
422.232,62
14.648.656,82
743.288,62
7.551.356,01
8.915.411,89
8.458.302,62
30.054.174,93
4.293.990,13
3.219.553,45
89.199.663,04

% Оства
рења
5
103,74
105,56
104,63
106,18
100,68
111,44
93,98
107,34
107,35
106,26
104,78

16.392.232,46
4.391.631,53
1.689.480,10
22.473.344,09

93,67
109,79
112,63
97,71

901-341
901-389
901-342

Накнаде за коришћење ком. добара
Накнаде за уређење грађ. земљишта
Накнаде за коришћење град.грађ.земљиш.

901-343

Накнаде за путеве
2.000.000,00
2.165.567,63
СВЕГА НАКНАДЕ
25.500.000,00 27.611.173,66
ТРАНСФЕРНИ ПРИХОДИ
Средства за солидар.стамб. изградњу
6.370.000,00
6.427.799,68
Средства за отклањање штета од поплава
2.210.000,00
2.211.236,97
Сред. за против пожарну заштиту
150.000.00
117.188,35
Средства од донација
50.000,00
55.982,00
СВЕГА ТРАНСФЕРНИ ПРИХОД
8.780.000,00
8.812.207,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Приходи од закупнина
1.540.000,00
1.393.838,11
Новчане казне и одузета имовин.корист
255.000,00
299.243,70
Камате на депозите
35.000,00
35.553,98
Средства самодоприноса
950.000,00
960.330,71
СВЕГА
2.780.000,00
2.688.966,50
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
Средства за поверене послове
1.445.000,00
1.444.795,00
Допунска средства од Репбулике
805.000,00
805.000,00
СВЕГА
2.250.000,00
2.249.795,00
УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
147.440.000,00 153.035.149,29

901-394
901-388
901-396
901-397
901-351
901-370
909-303
901-331
909-001
909-002

14.500.000,00
500.000,00
8.500.000,00

Остварено

14.565.656,40 100,45
908.219,75 181,64
9.971.729,88 117,31
108,28
108,28
100,91
100,06
78,13
11,96
100,37
90,51
117,35
101,58
101,09
96,73
99,99
100,00
99,99
103,79
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Поз.
Врста јавних расхода
Планирано
Остварено
Анал
конто
1
2
3
4
5
РАЗДЕО 1
ОПШТИНСКА УПРАВА
911-330 1 Рараде запослених
14.000.000,00 15.166.780,61
911-304 2 Средства за материјалне трошкове
4.000.000,00
4.110.896,90
СВЕГА РАЗДЕО 1
18.000.000,00 19.277.677,51
РАЗДЕО 2
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
911-302 3 Средства за зараде именованих и пост.лиц
2.000.000,00
1.876.206,87
911-308 4 Средства за спровођ.закона о радним одно 1.000.000,00
1.099.853,93
сима и посебних колективних уговора
911-306 5 Трошкови рада Скупштине, ИО,и рад.тела
2.500.000,00
2.674.000,00
911-341 6 Средства за чланице конференције градова
35.000,00
35.000,00
911-307 7 Средства за санацију објеката и опремање
2.800.000,00
2.968.788,15
Скупштине општине,управе,установа и ЈП
911-350 8 Средства за спровођење избора
130.000,00
128.000,00
8.465.000,00
СВЕГА РАЗДЕО 2
8.781.848,95
РАЗДЕО 3
СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ПРАВА
911-311 9 Средства за средње образовање
3.500.000,00
3.280.541,99
911-319 10 Средства за побољшање мат.пол. студената
1.500.000,00
1.681.857,38
911-312 11 Средства за основно образовање
10.000.000,00
9.805.501,38
911-320 12 Средст.за побољшање матер.пол.ученика
500.000,00
289.850,00
911-313 13 Средства за културу
6.500.000,00
7.160.664,31
911-314 14 Средства за физичку културу
2.600.000,00
2.600.000,00
911-368 15 Средства за Рукометни клуб "Врбас"Врбас
550.000,00
550.000,00
911-315 16 Средства за дечију заштиту
11.000.000,00 11.000.000,00
911-316 17 Средства за социјалну заштиту
1.650.000,00
1.546.448,00
911-317 18 Средства за информисање
2.200.000,00
2.237.940,00
СВЕГА РАЗДЕО 3
40.000.000,00 40.152.803,06
РАЗДЕО 4 СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
911-32 19 Средства за месне заједнице
2.550.000,00
2.791.914,00
911-342 20 Општински одбор СУБНОР-а
30.000,00
30.000,00
911-343 21 Савез слепих
15.000,00
15.000,00
911-344 22 Општински одбор Црвеног крста
150.000,00
151.100,00
911-345 23 Општинска конференција резервних стар.
30.000,00
30.000,00
911-349 24 Ватрогасни фонд
6.000,00
6.000,00
911-347 25 Савез инвалида рада
25.000,00
25.000,00
911-348 26 Удружење пензионера Врбас
30.000,00
48.750,00
911-346 27 Савез цивилних инвалида рата
30.000,00
30.000,00
911-350 28 Средства за остале соц.хум.орг.и делатнос.
184.000,00
135.200,00
911-361 29 Средства за општу комуналну потрошњу
53.500.000,00
57.657.011,71
911-363 30 Средства удружена за инв.на водозахвату
6.150.000,00
6.215.126,87
911-364 31 Средства удруж.за инвест.одрж.школа
1.400.000,00
1.603.592,44
911-352 32 Средства за санирање ратне штете
1.000.000,00
0,00
911-33 33 Средства самодоприноса
950.000,00
960.244,42
911-362 34 Средства за отклањање штета од поплава
2.210.000,00
2.211.236,97
911-366 35 Сред. за активности Одбора за саобраћај
50.000,00
71.000,00
911-365 36 Фонд за солидар.стамбену изградњу
9.400.000,00
9.647.353,13
911-367 37 Средства за заштиту од пожара
145.000,00
115.000,00
СВЕГА РАЗДЕО 4.
77.855.000,00 81.743.529,54

% Оства
рења
6
108,33
102,77
107,10
93,81
109,99
106,96
100,00
106,03
98,46
103,74
93,73
112,12
98,06
57,97
110,16
100,00
100,00
100,00
93,72
101,72
100,38
109,49
100,00
100,00
100,37
100,00
100,00
100,00
162,50
100,00
73,48
107,77
101,06
114,54
0,00
101,08
100,06
142,00
102,63
79,31
104,99
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РАЗДЕО 5.
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА
911-371 38 Издвајање у сталну буџетску резерву
820.000,00
911-372 39 Текућа буџетска резерва
950.000,00
СВЕГА РАЗДЕО 5.
1.770.000,00
РАЗДЕО 6.
ОСТАЛИ РАСХОДИ
911-390 40 Средства за банкарске услуге
450.000,00
СВЕГА РАЗДЕО 6.
450.000,00
РАЗДЕО 7.
ОЈ ПРАВОБРАНИЛАШТВО
911-301 41 Зараде запослених
700.000,00
911-305 42 Средства за материјалне трошкове
200.000,00
СВЕГА РАЗДЕО 7.
900.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА
147.440.000,00

853.030,66
901.444,78
1.754.475,44

104,03
94,89
99,12

470.834,79
470.834,79

104,63
104,63

698.600,00
155.380,00
853.980,00
153.035.149,29

99,80
77,69
94,89
103,79 %

Члан 3.
Стање сталне буџетске резерве општине Врбас на дан 31. децембра 2001.год.
износи 1.987.679,18 дин и обухвата :
1.Почетно стање...................................1.1343648,52
2.Издвојена средства у 2001.год............853.030,66
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у «Службеном листу општине
Врбас».
Скупштина општине Врбас
Број:011-1/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.
ВРБАС

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

2.
На основу члана 18. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 46/95 и 54/96), члана 30. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 9/2002) и члана 65.
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99 и 5/2000),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 15.априла 2002. године, донела је
О Д Л У К У
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ВРБАС
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин заштите пољопривредних имања на подручју
општине Врбас од штета које могу починити људи, стока или од крађа.
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Члан 2.
Пољопривредним имањем у смислу ове Одлуке подразумевају се:
- пољопривредна земљишта,
- усеви и засади,
- направе на пољопривредном земљишту које служе за његово искоришћавање,
- пољски путеви.
Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке, подразумевају се њиве,
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре, које се налазе ван
граница грађевинског реона насељених места општине Врбас, као и земљиште које је
проглашено грађевинским, а није приведено намени.
Члан 3.
Под засадима, у смислу ове Одлуке, подразумевају се расадници, ремизе, шуме
и дрвореди поред локалних, односно регионалних и магистралних путева, који се
налазе ван граница грађевинског реона насељених места општине Врбас.
Члан 4.
Под пољским путевима, у смислу ове Одлуке, подразумевају се некатегорисани
путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта у ванграђевинском реону.
Члан 5.
Усеви уживају физичко обезбеђење и заштиту у свим фазама вегетације, али не
дуже од предвићеног рока за скидање плодова са истих и то:
- детелина луцерка петнаест дана после кошења,
- остали усеви и траве предвиђене за сено осам дана после кошења,
- конопља десет дана после кошења.
Члан 6.
Скинути пољопривредни усеви и плодови из претходног члана уживају заштиту
у случају временских непогода, али не дуже од 5 дана од престанка временских
непогода.
Члан 7.
Пољопривредни плодови и усеви намењени за људску и сточну исхрану уживају
заштиту док се налазе на стабљици или у земљи, али не дуже од 20 дана од оптималног
рока предвиђеног за убирање одређене културе, при нормалним временским условима.
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II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Непосредну заштиту пољопривредних имања врше чувари поља.
Служба чувара поља има задатак да штити од штета и крађе пољопривредна
имања.
Чувар поља има права и дужности:
- да свакодневно обилази пољопривредна имања за чије чување је задужен,
- да спречава све радње којима се наноси штета пољопривредним усевима, сем
радњи за чије обављање постоје одговарајућа одобрења, односно овлашћења,
- да проналази починиоце пољских штета и крађа и да их пријављује надлежним
органима,
- да стоку или живину ухваћену у штети без чувара или чији сопственик није
познат преда органу или лицу које одреди савет месне заједнице,
- да одузме од лица које ухвати у крађи све украдене плодове и друге ствари и
да их преда органу или лицу које одреди савет месне заједнице,
- да извештава месну заједницу о свим појавама биљних болести, штеточина,
као и о другим појавама које угрожавају пољопривредна имања.
Члан 9.
Ради заштите усева и других засада од штете забрањено је:
1. скидати, чупати, косити, брати пољопривредне усеве, плодове, поврће, воће
или траву на туђем пољопривредном земљишту. Исто тако је забрањено ломити, сећи,
кидати или на други начин оштетити туђу воћку, садницу као и оруђа на
пољопривредном земљишту које служе за њено искоришћавање;
2. прелазити превозним средством или терати стоку или живину преко туђег
обрађеног или необрађеног земљишта;
3. пуштати стоку или живину да пасе на туђем обрађеном или необрађеном
земљишту;
4. правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног земљишта;
5. скупљати остатке пољопривредних производа на туђем пољопривредном
земљишту;
6. бацати разне биљне остатке, смеће и разне отпатке, грађевински шут, као и
лешеве угинулих животиња на туђу њиву, јавни пут, канал и друге водене токове;
7. одоравати и оштетити пољски пут приликом обраде пољопривредног
земљишта;
8. изгонити или пуштати у атар све врсте стоке, живине и друге животиње у току
целе године;
9. оштетити усев на суседној парцели приликом вршења послова обраде
земљишта, убирања усева, паљења жетвених остатака, заштите биља хемијским
средствима.
Члан 10.
Изузетно из одредби члана 9. ове Одлуке стока се може напасати на пашњаку
који је ограђен на начин који онемогућава излазак стоке, под условом да је власник
стоке претходно исходовао сагласност месне заједнице надлежне за катастарску
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општину у којој је предметни пашњак. Сагласност се издаје на одређено време, а
аутоматски јој престаје важност уколико власник стоке прекрши одредбе ове Одлуке
везане за држање стоке.
Члан 11.
Превозна средства и стока за време пољопривредних радова не смеју се
остављати на путу или на туђој њиви, већ се имају остављати тако да не ометају
саобраћај на путу нити чине штету на туђој њиви.
III ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА
Члан 12.
Заштита пољопривредног имања се врши путем служби чувара поља
организованих у месним заједницама и путем општинске комуналне инспекције.
Заснивање радног односа ради попуне радних места из претходног става врши се
слободно и равноправно под једнаким условима, на начин прописан Законом о радним
односима и правилником о радним односима радника запослених код месних
заједница.
Члан 13.
Чувари поља имају својство службених лица.
Чувари поља имају службену легитимацију, у којој је, поред личних података
назначено његово својство као и подручје на коме врши дужност чувара поља.
Чувари поља су униформисани и морају имати на униформи ознаку о свом
својству.
Чувари поља морају имати оружје за време вршења дужности, у складу са
прописима о држању и ношењу оружја.
Начин стицања и коришћења права и дужности из претходних ставова ближе се
прописују општим актима месне заједнице.
Према указаној потреби, чувари поља могу на захтев, или уз сагласност
општинског органа надлежног за ресор пољопривреде, да обављају дужност и на
подручју ван своје матичне катастарске општине.
Члан 14.
За повреду службене дужности, уколико та повреда не представља кривично
дело, пољски чувар одговара материјално и дисциплински у смислу Закона о радним
односима и правилника о радним односима у месним заједницама.
Члан 15.
Починилац штете, било да штету чини лично или да штету чини његова стока
или живина, мора, поред вредности почињене штете и трошкова проузрокованих
утврђивањем и проценом штете, да плати и одређени износ на име трошкова хватања
стоке или живине.
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У случају да починилац штете (коју је починио лично или његова стока) одбије
да плати вредност причињене штете, штета, трошкови настали утврђивањем и
проценом штете, као и одређени износ на име трошкова хватања стоке наплатиће се
принудним путем.
Члан 16.
Уколико затекну стоку на пољопривредном земљишту (осим у случају испаше у
складу са чл. 10. ове Одлуке) чувари поља у сарадњи са месном заједницом организују
принудно уклањање стоке из атара. Месна заједница је дужна обезбедити одговарајући
превоз, смештај исхрану и здравствену заштиту, у складу са важећим прописима.
У поступку одстрањивања стоке са пољопривредних имања, према потреби учествује и
Комунална инспекција, уз асистенцију органа унутрашњих послова.
Ако власник ухваћене стоке у пољској штети није познат, служба чувара поља ће
огласити овакву околност.
Члан 17.
Власнику стоке или живине иста се враћа у посед након испуњавања следећег:
1. плаћања утврђеног износа на име трошкова хватања, превоза, смештаја
исхране и спроведене неопходне здравствене заштите;
2. плаћања утврђеног износа причињене штете, коју процењује комисија
формирана од стране месне заједнице (у даљем тексту комисија);
3. плаћања трошкова асистенције ОУП, уколико је исте било;
4. достављања доказа о извршеним мерама обавезне здравствене заштите
заплењене стоке односно живине;
5. достављања доказа о обезбеђености адекватних услова за држање стоке и
обезбеђивања адекватног превоза до места смештаја стоке.
Члан 18.
Уколико власник заплењене стоке не испуни обавезе из члана 17. ове Одлуке у
одређеном року, исте ће се подмирити продајом стоке или живине јавним путем, или
предузећу које се бави откупом стоке, а остатак се враћа власнику стоке. Уколико
власник стоке одбија да прими остатак новца или је исти непознат, остатак новца се
ставља у судски депозит.
Ухваћена стока и живина ће се чувати најдуже до десет дана, односно до момента када
ће настале обавезе из члана 17. достићи њихову процењену вредност.
Средства стечена по основу члана 17. ове Одлуке, користе се искључиво за
надокнаду наведених трошкова, причињене штете, за изградњу, доградњу, адаптацију и
одржавање објеката за смештај ухваћене стоке и живине.
Висина износа трошкова хватања стоке и трошкови рада комисије одређују се по
ценовнику који утврђује Општинска управа.
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Члан 19.
Корисник пољопривредног земљишта - имања, коме је штета причињена и лице
које је одговорно за причињену штету, обавезни су да присуствују раду комисије за
процену пољске штете.
Члан 20.
Уколико власник или корисник пољопривредног земљишта - имања примети да
му је штета причињена, а чувар поља то није установио, исти је дужан штету пријавити
служби чувара поља у року од три дана од дана сазнања за насталу штету.
Члан 21.
Право на накнаду штете стичу они власници односно корисници пољопривредног
земљишта који су измирили доспеле обавезе у погледу плаћања таксе за коришћење
локалних и некатегорисаних путева за текућу годину.
Члан 22.
Део средстава од наплаћене општинске таксе за коришћење локалних и
некатегорисаних путева ће бити усмерен за формирање Фонда ризика чија средства ће
се користити за намене из ове Одлуке.
Члан 23.
Месна заједница обавезно устројава "књигу штета на пољопривредним
имањима".
Приликом пријаве штете власник односно корисник пољопривредног имања
коме је штета нанета, дужан је писмено изнети све познате чињенице које се односе на
починиоца штете, место, време и радњу којом је штета причињена и друге околности
које могу бити од значаја за утврђивање висине и починиоца штете.
По пријему писмено поднете пријаве штете, чувар поља је дужан одмах, а
најкасније у року од 24 сата изаћи на лице места и записнички констатовати чињенично
стање и одговарајуће радње и мере.
Члан 24.
Из Фонда ризика исплаћује се она штета чији су починиоци непознати.
Штете се надокнађују из Фонда ризика оштећеним лицима након истека текуће
календарске године и то у проценту који се добија из односа укупних средстава Фонда
и укупне вредности причињених штета током године, максимално 100%, а по
претходно поднетом доказу о редовном плаћању таксе за коришћење локалних
некатегорисаних путева.
Члан 25.
Ако се прекршилац не открије, а за процену настале штете је потребан излазак
Комисије за процену штете, трошкови Комисије се исплаћују из Фонда ризика.
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Члан 26.
Неутрошени део средстава из Фонда ризика може се на крају године користити
за награђивање оних чувара поља који су се посебно залагали и савесно обављали своју
дужност. Одлуку о томе доноси савет месне заједнице.
Члан 27.
Сва новчана документа која су у вези финансирања пољочуварске службе
потписује руководилац службе за заштиту пољопривредних имања, кога именује савет
месне заједнице.
ПРОЦЕНА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 28.
Ради процене вредности причињене пољске штете савет месне заједнице
образује комисију за процену пољске штете.
Начин рада, састав и начин избора чланова комисије утврђује се статутом или
другим општим актом месне заједнице.
Чланови комисије имају право на накнаду у висини коју утврђује савет месне
заједнице, по прибављеној претходној сагласности Извршног одбора Скупштине
општине.
Члан 29.
Правно лице, које приликом извођења својих послова, причини на било који
начин штету на пољопривредном имању, дужно је исту пријавити месној заједници
најкасније у року од 24 часа од момента проузроковања штете.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај
појединац и одговорно лице које поступа супротно одредбама члана 9. ове Одлуке.
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за
прекршај појединац и одговорно лице, ако за време пољопривредних радова оставе
пољопривредне машине на путу или туђој њиви, тако да ометају саобраћај или изгоне
стоку у атар па ометају саобраћај и чине штету на туђој њиви, супротно одредбама
члана 11. ове Одлуке.
Члан 32.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај појединац
или одговорно лице ако не плати обавезе настале у смислу члана 15. ове Одлуке.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити
пољопривредних имања на подручју општине Врбас ("Службени лист општине Врбас"
бр. 3/97 и 4/99).
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-2/2002-I/01
Дана:15.априла 2002. године
ВРБАС

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

3.

На основу члана 18. тачке 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" број 9/2002) и члана 65. Статута општине Врбас ("Службени лист
општине Врбас" број 7/99 и 5/2000), Скупштина општине Врбас на седници одржаној
дана 15.априла 2002. године, доноси
ОДЛУКУ
о радном времену угоститељских објеката и објеката
за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно време угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу (у даљем тексту: објекти) на територији
општине Врбас.
Члан 2.
Под објектима у смислу члана 1. ове Одлуке подразумевају се:
1. хотели и мотели,
2. угоститељски објекти (кафане, кафеи, бифеи, ресторани, угоститељски
објекти у којима се организује музички програм уживо, пивнице, пицерије,
ћевабџинице, кантине, барови и други слични угоститељски објекти),
3. барови са дансинг салом, ноћни барови, диско барови, варијете, кабареи,
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4. угоститељски објекти који се налазе у склопу аутобуске и железничке
станице и
5. објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу (држаоци билијара,
флипера, видео игара и других уређаја и апарата за забаву и за игру на
срећу).
Под радним временом у смислу ове Одлуке подразумева се време у
коме објекти могу обављати своју делатност.
Члан 3.
Објекти могу бити отворени у времену:
1. хотели и мотели, угоститељски објекти (кафане, кафеи, бифеи, ресторани,
угоститељски објекти у којима се организује музички програм уживо, пивнице,
пицерије, ћевабџинице, кантине, барови и други слични угоститељски објекти) од
5,30 до 24 часа сваког радног дана, а петком и суботом до 02 сата,
2. барови са дансинг салом, ноћни барови, диско барови, варијете, кабареи од 20
до 04 часа наредног дана,
3. угоститељски објекти који се налазе у склопу аутобуске и железничке
станице од 4,00 до 23 часа,

4. објекти за приређивање игара за забаву и игара на срећу (држаоци
билијара, флипера, видео игара и других уређаја и апарата за забаву и за
игру на срећу) од 9,00 до 22 часа.
Објекти не могу бити отворени пре почетка нити после завршетка радног
времена прописаног овом Одлуком.
За време одржавања значајних манифестација у општини, Извршни
одбор Скупштине општине Врбас може одредити другачије радно време од
радног врмена прописаног овом Одлуком.
Члан 4.
Радно време објеката у случају организовања затворених забава
(свадбе, испраћаји, дочеци, матурске и друге вечери, прославе, јубилеји и сл.)
утврђују сами угоститељи, уз претходно обавештење Извршног одбора и МУП
- Оделење унутрашњих послова Врбас и организују на такав начин да се не
ремети јавни ред и мир.
Организатор забаве је обавезан да писмено обавештење о продужењу
радног времена поднесе најмање 48 сати пре одржавања забаве.
Члан 5.
Субјекти који пружају услуге исхране и точења пића или организовања
забавних игара за време јавних манифестација дужни су да се придржавају
радног времена које одреди организатор скупа, а које не може бити супротно
одредбама ове Одлуке.
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Члан 6.
Предузећа, власници односно оснивачи радњи могу сами да одређују
дан у недељи када објекат неће бити отворен.
Лица из става 1. овог члана дужна су да истакну распоред, почетак и
завршетак радног времена на улазу објекта или на другом видном месту.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се
поштовати.
Члан 7.
Рад у објекту мора бити организован на такав начин да се не ремети
кућни ред, јавни ред и мир, комунални ред, а такође се мора водити рачуна о
заштити животне средине.
Члан 8.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врше Комунална
инспекција, Туристичка инспекција и МУП – Оделење унутрашњих послова.
Члан 9.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај
правно лице које се не придржава одредаба у члану 3. до члана 8. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 2.000 до 5.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 2.000 до 5.000 динара.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Врбас".
Члан 11.
Ступањем на снагу одредаба ове Одлуке престаје да важи Одлука о
радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за
забаву и игара на срећу ("Службени лист општине Врбас" број 1/94, 3/94, 5/94
и 4/99).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2002-I/01
Дана: 15. априла 2002. године
ВРБАС
Председник Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.
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4.

На основу члана 62. став 1. Закона о заштити животне средине
("Службени гласник Републике Србије" број 66/91, 83/92, 53/93, 6/93, 44/95 и
53/95), члана 65. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" бр.
7/99 и 5/2000), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. aприла
2002. године донела је
О Д Л У К У
О КОНТРОЛИ И МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ И АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне насеља и зоне одмора и рекреације на
територији општине Врбас у циљу предузимања мера за заштиту од буке.

Члан 2.
Зоне насеља и зоне одмора и рекреације утврђују се у складу са
Генералним урбанистчким планом насељеног места Врбас и урбанистичким
плановима насељених места: Куцура, Савино Село, Равно Село, Змајево и
Бачко Добро Поље.
Акустичко зонирање простора извршено је у складу са југословенским
стандардом ЈУС У Ј6 205.1992.
I ПОДРУЧЈЕ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ
1. Подручје око Спортско-рекреативног центра - улица Исе Секицког
2. Спортско рекреативно подручје ''Провалије''
3. Фудбалски стадиони ''Шлајз'' и у граду улица ЈНА.
II ПОДРУЧЈЕ СЕОСКИХ НАСЕЉА И ШКОЛСКЕ ЗОНЕ
1. Подручје насељених места Куцура, Савино Село, Равно Село,
Змајево и Бачко Добро Поље,
2. Школски објекти са двориштима и спортским теренима
- Гимназија ''Жарко Зрењанин'' Врбас,
- Школски центар ''4. Јули'' Врбас
- Основна школа ''Светозар Милетић'' Врбас,
- Основна школа ''Братство јединство'' Врбас
- Основна школа ''Петар Петровић Његош'' Врбас и
- Основна школа ''20. Октобар'' Врбас

Број:1. Страна 15. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_______
III СТАМБЕНА ЗОНА
Овој зони припада подручје насељеног места Врбас која нису
обухваћена другим зонама из ове Одлуке.
IV

ГРАДСКИ ЦЕНТАР, ЗАНАТСКА, ТРГОВАЧКА, АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВНА ЗОНА СА СТАНОВИМА, ЗОНА ДУЖ МАГИСТРАЛНИХ,
РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Простор из ове зоне обухватају блокови 80, 81, 82, 83, а налазе се
између улице Маршала Тита и продужетка улице Исе Секицког од улице
Густава Крклеца до улице Бачке. Простор обухватају блокови ове зоне 85, 86,
87, 88 и 89, а налазе се између улица Саве Ковачевића и канала ДТД од улице
Палих бораца до улице Густава Крклеца. У истој зони су блокови 100, 101, 105
и 106, а налазе се између улице Саве Ковачевића и канала ДТД од улице Пете
пролетерске до улице Палих бораца.
V ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
Ова зона обухвата северозападни и југоисточни део града.
Северозападна зона обухвата постојећу прехрамбену индустрију и
транспортно предузеће, а резервисана је делом за нове саобраћајне коридоре,
проширење индустријских капацитета као и за формирање нових прерађивачких
капацитета за проширење асортимана производа на бази уља, брашна, шећера
и меса.
Југоисточна зона је резервисана за проширење постојеће фабрике за
производњу пластичних маса, за изградњу погона грађевинске оперативе,
пристаништа и објеката индустријских погона везаних за делатност
грађевинарства, хемијску и металопрерађивачку индустрију.
Ова зона је такође резервисана за развој производног занатства, везано
за прерађивачке капацитете хемијске и металне индустрије и грађевинарства.
Члан 3.
Буком у смислу ове Одлуке, сматра се свака звучна појава коју
производи извор буке, а који је изнад прописаног нивоа, одређена овом
Одлуком и Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини
(Службени гласник РС бр. 54/92), у средини у којој човек борави (стамбене
зграде, јавни и други објекти, насељена места и зоне рекреације и одмора).
Дозвољени нивои буке дати су у табели 1 и чине саставни део ове Одлуке.
Извором буке, у смислу ове Одлуке, сматрају се све врсте постројења,
уређаја, машина, транспортна средства и апарати чија употреба проузрокује
буку у средини у којој човек борави.
Стастус звучне појаве, односно да ли иста представља буку или не,
одређује се испитивањем.
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Члан 4.
Забрањено је користити сваки извор буке који у просторијама и зонама
из табеле 1 у одређено доба (дан – ноћ) прелази вредност максимално
дозвољеног нивоа.
Дан обухвата временски период од 6,00 – 22,00 часа, а ноћ време од
22,00 – 6,00 часова.
Члан 5.
Испитивање и контролисање буке, вршиће стручна орагнизација која
испуњава услове из Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини
(Службени гласник Републике Србије број 54/92) и Закона о стандардизацији
(Службени лист СРЈ бр. 30/96).
Члан 6.
На територији општине Врбас, учесталост мерења и број мерних места,
дефинисаће се уговором са организацијом која испуњава услове из члана 5. ове
Одлуке.

Члан 7.
Захтев за контролу нивоа буке може поднети свако физичко и правно
лице. Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине – Инспекцији за заштиту животне средине. Трошкове мерења
буке сноси ималац извора буке.
Трошкови мерења буке могу пасти и на подносиоца захтева за мерење
буке, у случајевима ако се мерењем докаже да ималац извора буке користи и
одржава извор буке у складу са прописаним условима од стране овлашћене
организације.
Члан 8.
Извори буке могу се стављати у промет или експлоатацију ако имају
исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и
одржавања.
Угоститељски објекти, занатске и друге радње које већ раде и користе
изворе буке, дужни су да прибаве докуменат из првог става овог члана, док за
објекте и радње који ће се убудуће отварати, ово је предуслов за отварање
приликом техничких прегледа за добијање употребне дозволе ових намена.
Члан 9.
Извори буке који се уграђују у зграде и постројења и уређаји за
обављање привредне делатности, који представљају самосталну целину,

Број:1. Страна 17. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_______
морају имати поред исправе из члана 8. ове Одлуке и писмено Упутство о
мерама за заштиту од буке у току експлоатације.
Члан 10.
Извори буке се морају употребљавати тако да, у средини у којој човек
борави, бука не прелази ниво прописан овом Одлуком, прилог табела 1.
НАДЗОР
Члан 11.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општински
инспектор за заштиту животне средине. Контрола нарушавања јавног реда и
мира где спада и бука, у надлежности је органа унутрашњих послова,
нарочито, ако се не поштује Општинска одлука о радном времену.
Члан 12.
У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, Инспектор за
заштиту животне средине, овлашћен је и дужан да утврђује да ли:
1. је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу
буке при прописаним условима коришћења и одржавања,
2. извор буке из члана 9. ове Одлуке, поред прописаних исправа, поседује
и писмено упутство о мерама за заштиту од буке у експлоатацији.
3. се извор буке употребљава тако, да не прелази прописани ниво, а који
ће контролно констатовати верификованим фонометром за мерење
јачине буке.
Члан 13.
У вршењу послова из члана 12. ове Одлуке инспектор је дужан да:
1. забрани промет, односно коришћење извора буке, док се не отклоне
утврђени недостаци,
2. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном року.
Мере из става 1. овог члана одређују се решењем.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара
привредни преступ предузеће или друго правно лице ако:

казниће се за
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1. стави у промет или експлоатацију извор буке без прописане исправе, са
подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и
одржавања.
2. не обезбеди да извор буке поред прописане исправе, поседује и
писмено упутство о мерама за заштиту од буке у експлоатацији.
3. извор буке одржава тако да бука прелази дозвољени ниво прописан
чланом 4. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се:
1. одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000,00 до
5.000,00 динара,
2. приватни предузетник
новчаном казном у износу од 2.000,00 до
50.000,00 динара,
3. физичко лице новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара.
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 динара, казниће се
физичко лице и одговорно лице у правном лицу уколико:
1. не омогући овлашћеном инспектору да изврши надзор над применом
ове Одлуке,
2. не приступи по извршеном решењу овлашћеног инспектора издатом на
основу члана 13. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 50.000,00 динара, казниће се
за прекршај из става 1. овог члана приватни предузетник.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.године
ВРБАС

Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.
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ТАБЕЛА 1.
1.ЗАТВОРЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Редни
број

Средина у којој човек борави

Највиши дозвољени нивои
спољне буке Db (А)
Дању
Ноћу
1.1 У стамбеној згради (боравишне просторије) при
затвореним прозорима:
а) из извора буке у згради
35
30
б)из извора буке изван зграде
40
35
1.2 У јавним и другим објектима,
при затвореним прозорима:
1.2.1 Болнице,клинике,домови здравља и сл.и у њима:
а)болесничке собе
б)ординације
в)операциони блок без медицинских уређаја и опреме
1.2.2 Просторије у објектима за одмор деце и ученика
и спаваће собе домова за боравак старих лица и пензонера:
а)из извора буке у згради
б)из извора буке изван зграде

35
40
35

30
40
35

35
40

30
35

1.2.3 Просторије за васпитно-образовни рад
(учионице,слушаонице,кабинети и сл)
-биоскопске дворане читаонице у библиотекама
40
40
1.2.4 Позоришне и концертне дворане
30
30
1.2.5 Хотелске собе:
а) из извора буке у згради
35
30
б) из извора буке изван зграде
40
35
Највиши дозвољени нивои спољне буке
2.Спољна бука
У Db (А)
Зона НАМЕНА ПРОСТОРА
Дању
Ноћу
I Подручја за одмор и рекреацију и болничке зоне
II Туристичка подручја,мала и сеоска насеља и школске зоне

50

40

50

45

III Чисто стамбена подручја

55

45

IV Градски центар,занатска,трговачка,
административно-управна зона са становима,
зоне дуж магистралних и градских саобраћајница

65

55

V Индустријска складишна и сервисна подручја

НА ГРАНИЦИ ОВЕ ЗОНЕ
БУКА НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ
ДОЗВОЉЕНЕ НИВОЕ У ЗОНИ
СА КОЈОМ СЕ ГРАНИЧИ
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5.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и
насеља /"Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и члна 65. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99 и 5/2000) Скупштина општине
Врбас, на својој седници одржаној дана 15. априла 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о изради урбанистичког пројекта
Блока "5" и дела Блока "6" у Врбасу
Члан 1.
У Одлуци о изради урбанистичког пројекта Блока "5" и дела Блока "6" у Врбасу
("Службени лист општине Врбас" број 3/2001) у наслову Одлуке уместо речи
"Урбанистичког пројекта Блока "5" и дела Блока "6" треба да стоје речи: "Регулационог
плана Блока "5" и Блока "6".
Члан 2.
У члану 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8. Одлуке о изради Урбанистичког пројекта Блока "5" и
дела Блока "6" у Врбасу ("Службени лист општине Врбас" број 3/2001) уместо речи
"Урбанистичког пројекта" треба да стоје речи: "Регулационог плана".
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.године
ВРБАС

Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

6.
На основу члана 27. став 1. Закона о планирању и уређењу простора и
насеља /"Службени гласник Републике Србије" бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и члна 65. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99 и 5/2000), Скупштина општине
Врбас, на својој седници одржаној дана 15.априла 2002. године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о изради урбанистичког пројекта
дела блокова "64" и "72" у Врбасу
Члан 1.
У Одлуци о изради Урбанистичког пројекта дела блокова "64" и "72" у Врбасу
("Службени лист општине Врбас" број 2/2001) у наслову Одлуке уместо речи
"Урбанистичког пројекта " треба да стоје речи: "Регулационог плана ".
Члан 2.
У члану 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8. Одлуке о изради измена и допуна Урбанистичког
пројекта дела блокова "64" и "72" у Врбасу ("Службени лист општине Врбас" број 2/2001)
уместо речи "Урбанистичког пројекта" треба да стоје речи: "Регулационог плана".
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.године
ВРБАС

Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

7.
На основу члана 27. став 1. 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 општине Врбас"бр.7/99 и 5/2000) Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној дана 15.априла 2002. године донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о изради Урбанистичких пројеката у Куцури
Члан 1.
У Одлуци о изради Урбанистичких пројеката у Куцури ("Службени лист општине
Врбас" број 7/2001) у наслову Одлуке уместо речи: "Урбанистичких пројеката" треба да
стоје речи: "Регулационог плана".

Број:1. Страна 22. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_
Члан 2.
У члану 1,2,3,4,6,7 и 8. Одлуке о изради Урбанистичких пројеката у Куцури
("Службени лист општине Врбас" број 7/2001) уместо речи: "Урбанистичких пројеката"
треба да стоје речи: "Регулационог плана".
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.године
ВРБАС

Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

8.
На основу члана 15. и 27. Закона о грађевинском земљишту
("Службени гласник Републике Србије" број 44/95) и члана 25. и 65. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 7/99 и 5/2000) и члана 74.
Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист општине Врбас" број
3/2001), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 15. априла
2002. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту ("Службени лист општине
Врбас" број 3/2001) у члану 75. у ставу 1. тачке а, б, в и г, мењају се и
гласе:
« а)
за кориснике станова односно власнике станова накнада се плаћа по
основу површине стана по 1/м2 по зонама:
I
ЗОНА
10,40 дин./м2
II
«
10,20
III
«
9,20
IV
«
8,60
V
«
8,00
VI
«
7,40

Број:1. Страна 23. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_
б)
за кориснике пословног простора у стамбено-пословним зградама по 1/м2 по
зонама:
I
II
III
IV
V
VI

ЗОНА
«
«
«
«
«

28,00 дин./м2
25,00 "
19,60 "
18,60 "
17,00 "
14,60 "

в)
за кориснике пословног простора за пословне зграде, објекте високе и ниске
градње, пословно-административне зграде, производне хале, хангаре за оправке
основних средстава и опреме, магацинске просторе, паркинга и манипулативних
простора по 1/м2 по зонама:
I
ЗОНА
12,80 дин./м2
II
«
11,20 "
III
«
9,60 "
IV
«
8,00 "
V
«
6,40 "
VI
«
4,80 "
г)
за кориснике грађевинског земљишта које је у функцији породично-стамбених
зграда у својини грађана по 1/м2 по зонама:
I
ЗОНА
1,60 дин./м2
II
«
1,40 "
III
«
1,20 "
IV
«
1,00 "
V
«
0,80 "
VI
«
0,60. "

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2002-I/01
Дана: 15.априла 2002. године
ВРБАС

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

Број:1. Страна 24. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_
9.
На основу члана 2., 3. и 13. Закона о комуналним делатностима /"Службени
гласник Републике Србије" бр. 16/97 и 42/98) и члана 65. Статута општине
Врбас/"Службени лист општине Врбас" бр.7/99 и 5/2000/ Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 15.априла 2002. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о обављању комуналних делатности
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних делатности ("Службени лист општине Врбас"
број 2,3,4 и 7/2001) у члану 19. иза речи: "Јавно комунално предузеће" уместо зареза
ставља се тачка, а речи "у насељеним местима Месне заједнице Равно Село и Савино
Село" бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2002-I/01
Дана:15.априла 2002.године
ВРБАС

Председник
Скупштине општине Врбас
Рафаил Русковски,с.р.

10.
Na osnovu ~lana 77. Zakona o socijalnoj za{titi i obezbe|ewu socijalne
sigurnosti gra|ana /"Службени гласник Republike Srbije" broj 36/91, 79/91, 33/93,
53/93,67/93,46/94,48/94 i 52/96/ i ~lana 25. Statuta opa{tine Vrbas /"Службени лист
op{tine Vrbas" broj 7/99 и 5/2000/ Skup{tina op{tine Vrbas na sednici
odr`anoj dana 15.априла 2002. godine, donela je

Број:1. Страна 25. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_
ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o osnivawu Ustanove za
socijalnu za{titu
^lan 1.
U Odluci o osnivawu Ustanove za socijalnu za{titu /"Службени лист
op{tine Vrbas" broj 7/91 i 2/92/ u ~lanu 1.stav 2. bri{u se re~i: "sa potpunom
odgovorno{}u".
Iza stava 3. dodaje se stav 4.koji glasi:"Centar ima status pravnog
lica."
Postoje}i stav 4. postaje stav 5.
Iza stava 5. dodaje se stav 6.koji glasi:" Odeqewe Centra se upisuje u
sudski registar,ali nema status pravnog lica."
^lan 2.
U ~lanu 2 . stav 1. mewa se i glasi:
"Delatnost Centra je :
- 85313 Ostala socijalna za{tita u ustanovama sa sme{tajem i
- 85322 Ostali socijalni rad u ustanovama bez sme{taja".
^lan 3.
^lan 8 mewa se i glasi:
"Radom i poslovawem Centra rukovodi direktor.
Direktora Centra imenuje Skup{tina op{tine Vrbas na osnovu
konkursa, a po pribavqenom mi{qewu Upravnog odbora Centra i saglasnosti
мinistarstva nadle`nog za socijalna pitawa.
Za direktora Centra mo`e biti imenovano lice koje je steklo
stru~ni naziv: diplomirani socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni
pedagog, defektolog, diplomirani pravnik, sociolog i diplomirani ekonomista.
Direktor Centra imenuje se na vreme od 4 godine.
Upravni odbor Centra raspisuje konkurs za imenovawe direktora
najkasnije 30 dana pre isteka vremena na koje je direktor imenovan".
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u
"Slu`benom listu op{tine Vrbas".
SKUP[TINA OP[TINE VRBAS
Broj: 011-11/2002-I/01
Dana:15.април 2002.godine
VRBAS

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE ВРБАС
Rafail Ruskovski,с.р.

Број:1. Страна 26. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године_
11.
На основу члана 197. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" бр.9/2002) и члана 12. Статута општине Врбас / "Службени лист
општине Врбас" број 7/99 и 5/2000/ Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
15. априла 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о образовању месних заједница
Члан 1.
У Одлуци о образовању месних заједница /"Службени лист општине Врбас"
број 1/94, 3/95, 4/95, 7/2000 и 7/2001/ у члану 6. у ставу 2. алинеје 1. речи: "снабдевању
грађана водом" бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врбас.
SKUP[TINA OP[TINE VRBAS
Broj: 011-10/2002-I/01
Dana:15.април 2002.godine
VRBAS

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE ВРБАС,
Rafail Ruskovski,с.р.

12.
Na osnovu ~lana 15. stav 2 Odluke o osnivawu Ustanove za socijalnu
za{titu /"Службени лист op{tine Vrbas" br.7/91 i 2/92./ i ~lana 25. Statuta
op{tine Vrbas /"Службени лист op{tine Vrbas" broj 7/99 и 5/2000/ Skup{tina
op{tine Vrbas, na sednici odr`anoj dana 15.априла 2002.godine, donela je
RE[EWE
DAJE SE SAGLASNOST na Statut Centra za socijalni rad op{tina
Vrbas i Srbobran / pre~i{}en tekst / koji je Upravni odbor Centra doneo na
sednici od 11.јануара 2002.godine.
Ovo re{ewe }e se objaviti u "Slu`benom listu op{tine Vrbas".

SKUP[TINA OP[TINE VRBAS
Broj: 011-12/2002-I-01
Dana: 15.априла 2002.godine
Predsednik Skup{tine op{tine Врбас,
VRBAS
Rafail Ruskovski,с.р.

Број:1. Страна 27. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године

13.
На основу члана 25. Статута општине Врбас / "Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000/ Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. априла 2002.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
'' ДАНИЛО КИШ'' У ВРБАСУ
Р а з р е ш а в а с е дужности члана УПРАВНОГ ОДБОРА
ТАДИЋ ПЕТРУША, члан / представник запослених/
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-3/2002-I/01
Дана: 15. априла 2002. године
ВРБАС

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

14.
На основу члана 25. Статута општине Врбас/ "Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000/ Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. априла 2002.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
'' ДАНИЛО КИШ'' У ВРБАСУ
У УПРАВНИ ОДБОР Народне библиотеке '' Данило Киш'' у Врбасу, и м е н у ј е
с е:
-КОКАНОВИЋ ВЕРА, за члана / представник запослених/
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-4/2002-I/01
Дана: 15. априла 2002. године
ВРБАС

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

Број:1. Страна 28. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
15.
На основу члана 25. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000/ Скупштинa општине Врбас, на седници одржаној 15. априла 2002.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАНДАРД'' ИЗ ВРБАСА
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности члана УПРАВНОГ ОДБОРА Јавног комуналног
предузећа ''Стандард'' из Врбаса.
1. УСКОКОВИЋ СЛАВКО, члан / представник запослених/
2. ВИЛОТИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, члан / представник запослених/
Разрешава се дужности члана НАДЗОРНОГ ОДБОРА Јавног комуналног
предузећа ''Стандард''
1.БАНИЋЕВИЋ МОМЧИЛО, члан / представник запослених/
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-5/2002-I/01
Дана: 15. априла 2002. године
ВРБАС

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

16.
На основу члана 25. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000/ Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. априла 2002.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАНДАРД'' ИЗ ВРБАСА
У УПРАВНИ ОДБОР Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' и м е н у ј у с е:

Број:1. Страна 29. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
1.КИЛИБАРДА РАДМИЛА, члан / представник запослених/
2.МИЛАНОВ РАДОСЛАВ, члан / представник запослених/
У НАДЗОРНИ ОДБОР Јавног комуналног предузећа '' Стандард'' и м е н у ј у с е
1. ТАТИЋ ДРАГИЊА, члан / представник запослених/
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-6/2002-I/01
Дана: 15. априла 2002. године
ВРБАС

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

17.

На основу члана 72.Одлуке о обављању комуналних делатности /" Службени лист
општине Врбас" број 2/2001/ и члана 11. Одлуке о Извршном одбору Скупштине
општине Врбас /" Службени лист општине Врбас" број 3/94/ Извршни одбор Скупштине
општине Врбас, на седници одржаној 26. марта 2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о водоснабдевању и одвођењу отпадних
вода, донетом на седници Управног одбора Јавног комуналног предузећа ''Стандард''
одржаној дана 28.фебруара 2002. године.
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-39/2002- II-02
Дана: 26. марта 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

Број:1. Страна 30. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
18.
На основу члана 59. став 4. Одлуке о грађевинском земљишту /"Службени лист
општине Врбас" број 3/2001) и члана 65. став 2. Статута општине Врбас /"Службени
лист општине Врбас" број 7/99 и 5/2000) Извршни одбор Скупштине општине Врбас, на
својој седници одржаној дана 26. марта 2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о валоризацији накнаде за уређење грађевинског земљишта
Утврђује се висина накнаде за уређење грађевинског земњишта у Општини
Врбас по 1 м2 грађевинског земљишта по зонама и то:
1. за I зону
2. за II зону
3. за III зону
4. за IV зону (Бачко Добро Поље и Куцура)
5. за V зону ( Змајево)
6. за VI зону (Равно Село и Савино Село)

1027,21 динара/м2
942,62 динара/м2
856,02 динара/м2
539,98 динара/м2
512,99 динара/м2
458,98 динара/м2

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-39/2002- II-02
Дана: 26. марта 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одобра
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

19.
На основу члана 72.Одлуке о обављању комуналних делатности /" Службени лист
општине Врбас" број 2/2001/ и члана 11. Одлуке о Извршном одбору Скупштине
општине Врбас /" Службени лист општине Врбас" број 3/94/ Извршни одбор Скупштине
општине Врбас, на седници одржаној 5. марта 2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о раду пијаца донетом на седници
Управног одбора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'', одржаној дана 8.фебруара
2002. године.

Број:1. Страна 31. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-26/2002- II-02
Дана: 5. марта 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

20.
На основу члана 45. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000) члана 11.Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас" број 3/94 и 5/94) и члана 59. става 4. Одлуке о
грађевинском земљишту /"Службени лист општине Врбас" број 3/2001 и 7/2001)
Извршни одбор Скупштине општине Врбас, решавајући по захтеву "Дирекције за
изградњу Врбас" из Врбаса, на седници одржаној дана 19.фебруара 2002. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
Утврђује се висина накнаде за уређење грађевинског земњишта за
постављање привремених објеката - гаража по зонама и то:
1. за I зону
2. за II зону
3. за III зону
4. за IV зону
5. за V зону
6. за VI зону

576,00 динара/м2
528,00 динара/м2
480,00 динара/м2
412,00 динара/м2
391,40 динара/м2
370,80 динара/м2

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-16/2002- II-02
Дана: 19.фебруар 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

Број:1. Страна 32. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
21.
На основу члана 45. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас"
број 7/99 и 5/2000) члана 11.Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас" број 3/94 и 5/94) и члана 59. става 4. Одлуке о
грађевинском земљишту /"Службени лист општине Врбас" број 3/2001 и 7/2001)
Извршни одбор Скупштине општине Врбас, решавајући по захтеву "Дирекције за
изградњу" Врбас из Врбаса, на седници одржаној дана 19.фебруара 2002. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
Утврђује се висина накнаде за уређење грађевинског земњишта за
постављање привремених објеката - киоска по зонама и то:
2.880,00 динара/м2
2.640,00 динара/м2
2.400,00 динара/м2
2.060,00 динара/м2
1.957,00 динара/м2
1.854,00 динара/м2

1. за I зону
2. за II зону
3. за III зону
4. за IV зону
5. за V зону
6. за VI зону

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-16/2002- II-02
Дана: 19.фебруар 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

22.
На основу члана 72.Одлуке о обављању комуналних делатности /" Службени лист
општине Врбас" број 2/2001/ и члана 11. Одлуке о Извршном одбору Скупштине
општине Врбас /"Службени лист општине Врбас" број 3/94/ Извршни одбор Скупштине
општине Врбас, на седници одржаној 18. јануара 2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о уређењу и одржавању гробља и
обављању погребних услуга донетом на седници Управног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Стандард'' одржаној дана 21.децембра 2001. године.

Број:1. Страна 33. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-1/2002- II-02
Дана: 18.јануара 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

23.
На основу члана 72.Одлуке о обављању комуналних делатности /" Службени лист
општине Врбас" број 2/2001/ и члана 11. Одлуке о Извршном одбору Скупштине
општине Врбас /"Службени лист општине Врбас" број 3/94/ Извршни одбор Скупштине
општине Врбас, на седници одржаној 18. јануара 2002. године, донео је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о пружању грејних услуга донетом на
седници Управног одбора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' одржаној дана
21.децембра 2001. године.
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број: 06.1-2/2002- II-02
Дана: 18.јануара 2002. године
ВРБАС

Председник Извршног одбора
Скупштине општине Врбас,
Миодраг Јововић,с.р.

24.
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о
обављању комуналних делатности објављеној у '' Службеном листу општине Врбас''.
број 2/2001, 3/2001, 4/2001 и 7/2001) поткрала грешка, па се даје следећа

Број:1. Страна 34. Службени лист општине Врбас, 15. април 2002. године
ИСПРАВКА
У Одлуци о обављању комуналних делатности ('' Службени лист општине Врбас''
број 2/2001, 3/2001, 4/2001 и 7/2001) у члану 58. у ставу 2. изостављене су речи: "У циљу
заштите објеката за одвођење атмосферских вода забрањено је: " , тако да члан 58.
Одлуке треба да гласи:
"Члан 58.
Отворена и затворена атмосферска канализација служи искључиво за прихват и
одвођење атмосферских вода.
У циљу заштите објеката за одвођење атмосферских вода забрањено је:
1. испуштање отпадних вода у атмосферску канализацију,
2. убацивање угинулих животиња у атмосферску канализацију,
3. бацање отпадака у шахтове и атмосферску канализацију,
4. затрпавање отворених канала и истовар грађевинског и другог материјала у канале,
5. оштећење канала, пропуста, каналских мостова, уређаја и постројења за одвођење
отпадних вода."

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 011.12/2002- III
Дана: 15.априла 2002. године
ВРБАС

СЕКРЕТАР,
Скупштине општине Врбас,
Предраг Живановић,с.р.
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