СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 1. ВРБАС 22. ФЕБРУАР 2005. ГОДИНА XLI

1.
На основу члана 43. и 44. Закона о локалној самоуправи /»Службени гласник
Републике Србије» број 9/2002/ и члана 55. Статута општине Врбас /»Службени лист
општине Врбас» број 3/2002, 5/2002 и 10/2004/ , Скупштина општине Врбас, на својој
седници одржаној дана 22. фебруара 2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, организација и начин рада Општинског већа
општине Врбас / у даљем тексту: Општинско веће/.
Члан 2.
Општинско веће је орган Општине Врбас који усклађује остваривање функција
председника Општине Врбас и Скупштине општине Врбас и врши контролно-надзорну
функцију над радом Општинске управе Врбас.
Члан 3.
Општинско веће своја права и дужности врши у оквиру Устава, Закона и Статута
општине Врбас на начин утврђен овом Одлуком.
Члан 4.
Општинско веће представља председник Општине.
Члан 5.
Општинско веће има печат округлог облика са текстом: Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина, општина Врбас, Општинско веће и грб Републике
Србије у средини.
Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом, русинском и
мађарском језику и њиховим писмима.
Члан 6.
Средства за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету Општине.
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Члан 7.
У вршењу својих права и дужности Општинско веће остварује сарадњу са
предузећима, јавним службама и организацијама и заједницама.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1. Састав и начин избора Општинског већа
Члан 8.
Општинско веће чини укупно 9 чланова: председник Општине, заменик
председника Општине и 7 чланова Општинског већа које на предлог председника
Општине бира Скупштина општине.
Председник Општине је председавајући Општинским већем.
Члан Општинског већа не може бити одборник.
Члан 9.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже председник Општине.
Предлог кандидата за избор чланова Општинског већа подноси се у писменом
облику.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, страначку
припадност, писмену сагласност кандидата о прихватању кандидатуре и потпис
предлагача.
Број кандидата за чланове Општинског већа одговара броју чланова Општиснког
већа који се бира.
О предлогу за избор чланова Општинског већа Скупштина одлучује јавним
гласањем већином гласова од укупног броја одборника.
Уколико предлог председника Општине за избор истог члана Општинског већа
буде два пута одбијен, Скупштина може донети одлуку о избору члана Општинског већа
без тог предлога.
При ступању на дужност чланови Општинског већа пред одборницима Скупштине
дају свечану изјаву.
Члан 10.
Мандат Општинског већа траје 4 године.
Члану Општинског већа може престати мандат пре истека времена на које је
изабран разрешењем или оставком.
Члан 11.
Предлог за разрешење члана Општинског већа пре истека времена на које је
изабран може поднети председник Општине или најмање једна трећина одборника.
Предлог за разрешење подноси се у писменом облику и мора бити образложен.
Разрешење чланова Општинског већа врши се на начин и по поступку који је
предвиђен за њихов избор.
Члан 12.
Члан Општинског већа може поднети оставку.
Оставка се подноси у писменом облику.
Члан 13.
.
Чланови Општинског већа су на сталном раду или волонтерски обављају своје
дужности о чему одлучује Скупштина посебним актом.
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За свој рад чланови Општинског већа имају право на плату, накнаде и друга
примања.
2. Надлежност Општинског већа
Члан 14.
Општинско веће:
1. утврђује Предлог одлуке о буџету,
2. врши надзор над радом Општинске управе поништава или укида акте
Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и
другим општим актима 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.
Члан 15.
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.
3. Начин рада и одлучивање
Члан 16.
Председник Општине организује и усклађује рад Општинског већа.
Ако је председник Општине одсутан или спречен да обавља своју дужност
Општинском већу председника замењује заменик председника Општине.

у

Члан 17.
Општинско веће ради и одлучује на седницама.
Председник Општине сазива седнице Општинског већа и предлаже дневни ред за
седнице.
Председник Општине је председавајући Општинским већем.
Седнице Општинског већа одржавају се по потреби.
Члан 18.
Општинско веће може пуноважно да ради и одлучује ако на седници Општинског
већа присуствује већина чланова Већа.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова Већа.
Члан 19.
Акте Општинског већа потписује
председник Општине као председавајући
Општинског већа.
Председник Општине стара се о спровођењу аката које је донело Општинско веће.
Члан 20.
Чланови Општинског већа обављају послове које им одреди председник Општине.
Чланови Општинског већа имају право и дужност да предлажу претресање
појединих питања на седницама Општинског већа, да учествују у одлучивању о питањима
која се расправљају на седницама Општинског већа, да дају иницијативе за припремање
одлука и других аката које председник Општине предлаже Скупштини општине и да
учествују у обављању послова из надлежности Општинског већа.
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Чланови Општинског већа могу учествовати у раду скупштинских тела, без права
гласа.
Чланови Општинског већа
могу бити представници Општинског
седницама Скупштине општине на којима излажу став Општинског већа.
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Члан 21.
Општинско веће у вршењу надзора над радом Општинске управе може да захтева
од Општинске управе да припреми анализу, информацију или извшетај о одређеном
питању и да јој наложи да донесе одређени акт или да предузме радњу на коју је
овлашћена.
4. Акти Општинског већа
Члан 22.
У вршењу послова из свог делокруга Општинско веће може донети следећа акта:
упутства, решења и закључке.
Акти Општинског већа за које је то одређено објављују се у „Службеном листу
општине Врбас“.
5. Јавност рада Општинског већа
Члан 23.
Седнице Општинског већа су јавне.
Општинско веће обавештава јавност о свом раду, одлукама и ставовима давањем
информација о раду средствима јавног информисања.
Информације о раду Општинског већа за јавност даје председник Општине и
заменик председника Општине.
Председник Општине може овластити неког члана Општинског већа или лице
запослено у Општинској управи да даје информације за јавност о раду Општинског већа.
6. Обављање стручних и других послова за потребе Општинског већа
Члан 24.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Општинског већа
обавља Служба Општинског већа.
Члан 25.
Општинско веће доноси Пословник о свом раду, којим се уређује начин припреме,
вођење седнице, одлучивање и друга питања у вези са радом Општинског већа.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Извршном одбору
Скупштине општине Врбас /Службени лист општине Врбас, број 3/94/.
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Члан 27.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-3/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.

2.
На основу члана 18. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи «Службени
гласник Републике Србије» број 9/2000 и 33/2002) и члана 30. и 50. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас» бр. 3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 22.фебруара 2005. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Доноси се Локални еколошки акциони план општине Врбас.
Локални еколошки акциони план је сачињен у виду Пројекта број 501-2/2004-02 од
29.11.2004. године и израдио га је стручни тим канцеларије Локалног еколошког акционог
плана у Врбасу.
Члан 2.
Одлука о доношењу Локалног еколошког акционог плана општине Врбас ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-2/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.
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3.
На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник
Републике Србије'' , број 9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 30. и 93. Статута општине
Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002 и 10/2004/ и члана 14.
Статута I, II и III Месне заједнице Врбас, Скупштина општине Врбас на седници одржаној
дана 22.фебруара 2005. године, утврђује
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРБАС
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Врбас.

потреба

Члан 2.
Самодопринос се уводи на време од пет година од 01.04.2005. године до
31.03.2010. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
За изградњу фекалне канилизације у Врбасу ............................... 57%
За решавање потреба грађана водом за пиће у Врбасу ............. 5%
За учешће у изградњи Дома културе у Врбасу .............................. 5%
За учешће у изградњи фискултурне сале у ОШ '' Светозар Милетић'' у Врбасу
.....5%
- За програме комуналног уређења Месних заједница у Врбасу
и то :..... ..............................................................................................20%
а) За уређивање угрожених подручја од атмосвферских вода ,
б) За поправку тротара, прилаза и прелаза,
в) За уређивање територија месних заједница са озелењавањем,
г) За финансирање реализације програма месних заједница и одржавање објеката
месних заједница
- За учешће у финансирању капиталних објеката у области образовања, здравства
и културе и побољшања услова рада Општинског удружења пензионера у Врбасу
...... ...............................................................................................................5%
- За остале намене ............................................................................... 3%
-

Члан 4.
Укупни износ средстава самодоприноса која се планирају прикупити у периоду од 5
година износи 144.000.000,00 динара и то : у 2005. години 19.400.000,00 динара, у 2006.
години 26.000.000,00 динара, у 2007. години 28.000.000,00 динара, у 2008. години
30.000.000,00 динара и у 2009. години 32.000.000,00 динара и 2010. години 8.600.000,00
динара.
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
-на месечни износ нето зараде ( плате ) запослених и друга нето примања која
имају карактер зарада ( плата) ............................................................... ................... 3%
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-

на годишњи катастарски приход од пољопривреде ........................10%
на приходе –доходак од самосталне делатности ............................ 3%
на остала нето примања .................................................................... 3%

( по основу уговора о делу, грађанско-правних послова, хонорара, ауторских права
и слично)
Члан 6.
Самодопринос плаћају грађани који имају пребивалиште на подручју насељеног
места Врбас.
Члан 7.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена из
члана 3. ове Одлуке.
Члан 8.
Реализацију програма самодоприноса спроводи Управни одбор самодоприноса
Врбас који броји седам чланова.
У Управни одбор свака месна заједница именује по два члана, а Општинско веће
Врбас једног члана.
Управни одбор из свог састава бира председника Управног одбора и заменика
председника.
Председник Управног одбора сазива седнице и председава седницама Управног
одбора.
Члан 9.
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 Управни одбор самодоприноса Врбас
на предлог Савета месних заједница.
Управни одбор самоподприноса је дужан да грађане и Савете месних заједница
обаветава о утрошку средстава самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 10.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних намена
средстава самодоприноса могу се међусобно удружити са средствима других субјеката у
циљу реализације програма самодоприноса.
Промене намене утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 11.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада (плата) и других личних
примања. На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход
грађана који обављају самосталну делатност, обрачун ће вршити надлежни орган који
врши обрачун пореза и доприноса.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде ( плате ) и друга лична
примања која имају карактер зарада ( плата) истоветни су са моментом исплата зарада (
плата) и других личних примања.
Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од пољопривреде и на
приход од обављања самосталних делатности су исти као и за обрачун пореза на
доходак.

Број: 1. Страна 8. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 12.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на примања која су Законом изузета од
опорезивања.
Члан 13.
Уколико се остваре средства самодоприноса у већем износу од износа који је
Одлуком одређен враћање средстава вршиће се Одлуком Управног одбора на предлог
Савета месних заједница.
Члан 14.
Надзор наменског трошења средстава самодоприноса врше грађани и Савети
месних заједница путем разматрања извештаја о утрошку средстава самодоприноса.
Члан 15.
Стручне, административне, финансијске, књиговодствене и друге послове за
средстава самодоприноса врше стручне службе Прве, Друге и Треће месне заједнице
Врбас.
Стручне службе из става 1. овог члана доставиће свим исплатиоциома примања
чије је седиште на подручју насељеног места Врбас Одлуку о овођењу самодоприноса, а
свим исплатиоцима примања чије је седиште ван подручја насељеног места Врбас
доставиће Одлуку о увођењу самодоприноса са списком грађана на које се самодопринос
односи.
Члан 16.
Ако овом Одлуком није другачије одређено у погледу начина утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање и обрачуна
камата сходно се примењују прописи којима се уређује и наплаћује порез на доходак
грађана.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у' 'Службеном листу
општине Врбас'', а примењиваће се од 01.04 2005. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-4/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 9. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
4.
На основу члана 87. и 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002 и 5/2002) и члана 12. Статута I, II и
III Месне заједнице Врбас, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
О Д ЛУ К У
О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА
ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОРПИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005 ГОД. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Одлуку о увођењу месног самодоприноса у насељеном месту Врбас за период
01.04.2005. године до 31.03. 2010. године, доносе грађани насељеног места Врбас
непосредно личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 2.
Лично изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса у насељеном месту Врбас
за период 01.04.2005. до 31.03.2010. године, спровешће се у периоду од 02. до 16. марта
2005. године.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју насељеног места Врбас.
Члан 4.
За спровођење личног изјашњавања
самодорписноса образује се Комисија у саставу:

грађанина

уз

потпис

1. Ново Јововић
Радомир Пејовић

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Мирко Копривица
Душан Килибарда

за члана
за заменика члана

3. Којо Ђокић
Вукашин Вујичић

за члана
за заменика члана

за

увођење

Члан 5.
Комисија за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис: Образује гласачке
одборе, одређује места за гласање, стара се о законитом спровођењу личног
изјашњавања грађана, обезбеђује материјал за спровођење изјашњавања грађана,
прописује образце за спровођење личног изјашњавања грађана, утврђује форму и
садржину гласачког листића-писмене изјаве за лично изјашњавање грађана, утврђује и
проглашава укупне резултате личног изјашњавања грађана и обавља друге послове
везане за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис утврђене Законом и овом
Одлуком, те након спроведеног личног изјашњавања грађана сачињава јединствен
Извештај о резултатима гласања и исти доставља Скупштини општине Врбас и Саветима
Прве, Друге и Треће Месне заједнице Врбас.

Број: 1. Страна 10. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 6.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјасни већина од укупног
броја бирача на подручју насељеног места Врбас.
Члан 7.
Након спроведеног гласања Одбор за гласање саставља записник о резултатима
гласања и исти одмах, а најкасније у року од дванаест сати, доставља Комисији за
спровођење личног изјашњавања грађана,
која сачињава јединствен Извештај о
резултатима гласања који доставља Скупштини општине Врбас и Саветима Прве, Друге и
Теће Месне заједнице Врбас.
Члан 8.
Скупштина општине констатује да је Одлука о увођењу самодоприноса донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја бирача на подручју насељеног места Врбас и о
томе доноси посебну Одлуку.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-5/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.

5.

На основу члана 87, 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 9/2000, 33/2004, 135/2004), и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2002), и члана 14. Статута Месне заједнице Бачко
Добро Поље, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године
доноси:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и
потреба грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Бачко Добро Поље.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- Инвестиције за потребе водовода

20%

Број: 1. Страна 11. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
- за учешће у изградњи канализације у месту
- за учешће у изградњи гасовода
- за одржавање комуналних објеката
- за учешће у изградњи спортске хале
/за друге потребе из програма/
- за учешће у изградњи цркве
- за физичку културу
- за културу
- за образовање
- за редовну делатност СИР-а
- за трошкове Месне заједнице за реализацију
програма месног самодоприноса

20%
5%
20%
10%
5%
5%
5%
5%
2%
3%

Члан 3.
Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- 2005. године
- 2006. године
- 2007. године
- 2008. године
- 2009. године
- 2010. године

2.400.000,00
3.000.000,00
3.300.000,00
3.650.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 17.350.000,00
динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је овом одлуком одређен
враћање средстава самодоприноса вршиће се одлуком Савета месне заједнице Бачко
Добро Поље.
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 5 година.
Финансијски план и Завршни рачун доноси Савет Месне заједницео којима
информише грађане.
Савет Месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утврошку средстава
самодоприноса најмање једном годишње.

Број: 1. Страна 12. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од 5 година и то од 01.04.2005. године до
31.03.2010. 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
- на лична примања по Уговору о делу, примања
по основу гврађевинско-правног односа, хонорара
и ауторских права
- на лична примања лица која се баве самосталном
занатском или другом привредном делатношћу
- на утврђени годишњи катастарски приход од
пољопривредне делатности

3%
3%
3%
10%

Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани којим имају
насељеног места Бачко Добро Поље.

пребивалиште на подручју

Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других примања. На
приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана који
обављају самосталну 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
које имају карактер зарада су истоветни са моментом исплате зарада и личних примања.
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 примања која су Законом изузета од
опорезивања.
Пензионери који дају писану изјаву имају право да издвајају за самодопринос у
висини од 2%.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса
обавља стручна служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса
доставити извод ове Одлуке.

Број: 1. Страна 13. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Врбас'', а примењиваће се од 01.04.2005. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-6/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.

6.
На основу члана 87. и 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002 и 5/2002) и члана 12. Статуа МЗ
Бачко Добро Поље Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара
2005. године, донела је
О Д ЛУ К У
О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА
ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОРПИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005 ГОД. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Одлуку о увођењу месног самодоприноса у насељеном месту Бачко Добро Поље
за период 01.04.2005. године до 31.03. 2010. године, доносе грађани насељеног места
Бачко Добро Поље непосредно личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 2.
Лично изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса у насељеном месту Бачко
Добро Поље за период 01.04.2005. до 31.03.2010. године, спровешће се у периоду од 02.
до 16. марта 2005. године.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју насељеног места Бачко Добро Поље.
Члан 4.
За спровођење личног изјашњавања
самодорписноса образује се Комисија у саставу:

грађанина

уз

потпис

за

увођење

Број: 1. Страна 14. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
2. Ратомир Голубовић
Дарко Крчмар

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Дарко Проле
Обрен Јакић

за члана
за заменика члана

3. Слободан Бјелаковић
Горан Грубишић

за члана
за заменика члана
Члан 5.

Комисија за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис: Образује
гласачке одборе, одређује места за гласање, стара се о законитом спровођењу личног
изјашњавања грађана, обезбеђује материјал за спровођење изјашњавања грађана,
прописује образце за спровођење личног изјашњавања грађана, утврђује форму и
садржину гласачког листића-писмене изјаве за лично изјашњавање грађана, утврђује и
проглашава укупне резултате личног изјашњавања грађана и обавља друге послове
везане за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис утврђене Законом и овом
Одлуком, те након спроведеног личног изјашњавања грађана сачињава јединствен
Извештај о резултатима гласања и исти доставља Скупштини општине Врбас и Савету
Месне заједнице Бачко Добро Поље.
Члан 6.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјасни већина од
укупног броја бирача на подручју насељеног места Бачко Добро Поље.
Члан 7.
Након спроведеног гласања Одбор за гласање саставља записник о резултатима
гласања и исти одмах, а најкасније у року од дванаест сати, доставља Комисији за
спровођење личног изјашњавања грађана,
која сачињава јединствен Извештај о
резултатима гласања који доставља Скупштини општине Врбас и Савету Месне
заједнице Бачко Добро Поље.
Члан 8.
Скупштина општине констатује да је Одлука о увођењу самодоприноса донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја бирача на подручју насељеног места Бачко
Добро Поље и о томе доноси посебну Одлуку.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2005-II/01
Дана:22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 15. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
7.
На основу члана 88 и 89. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) члана 30. и 93. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002) и члана 14. Статута Месне
заједнице Змајево, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара
2005. године, донела је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗМАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ОД
01.04. 2005 ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје насељеног места Змајево.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
-

-

-

за завршетак спортског центра (што обухвата учешће у изградњи базена –
почетна фаза изградње бање у Змајеву, уређење спортских терена у насељу,
уређење простора спортског центра и одржавање спортских објеката
......................................................................................................................... 10%
учешће у инвестицијама за обезбеђење питке воде .................................. 10%
за решавање других комуналних потреба (одржавање јавне расвете; изградњу
и одржавање путева и тротоара; уређење и одржавање депоније смећа;
партерно уређење центра села; учешће у опремању и одржавању објеката:
дома културе, библиотеке, школе и предшколске установе, здравствене
станице, месне заједнице, водовода, атмосферске канализације и ДВД-а;
озелењавање и друго уређење јавних површина; учешће у фасификацији
насеља; и учешће у изградњи фекалне канализације)............................... 45%
за редовну делатност спортских клубова и удружења грађана ................. 10%
за учешће у уређењу и одржавању црквених објеката и гробља ............. 10%
за трошкове реализације програма самодоприноса (израду пројектне и
урбанистичко-техничке документације, трошкове платног промета, финансијске
оперативе и
књиговодствене евиденције, ангажовање стручних служби
анализе, надзора и слично, трошкове информисања грађана и остале трошкове
везане за реализацију програма самодоприноса) .......................................15%
Члан 3.

Прилив средстава самодоприноса биће следећи:
- године 2005....................................................................... 1.200.000,00 динара
- године 2006....................................................................... 1.800.000,00 динара
- године 2007 ...................................................................... 2.200.000,00 динара
- године 2008....................................................................... 2.600.000,00 динара
- године 2009...................................................................... 3.200.000,00 динара
- године 2010...................................................................... 1.000.000,00 динара
Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 12.000.00,00 динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се одлуком Савета месне заједнице.

Број: 1. Страна 16. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
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
средства самодоприноса могу се 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 и о њима
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 01.04.2005. до 31.03.20010.
године.
Члан 8.
Самодопринос се увиди у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ нето зараде (плате) запослених и друга нето примања која
имају карактер зарада (плата) .......................................................................3%
- на годишњи катастарски приход од пољопривреде .................................. 20%
- на приход – доходак од самосталне делатности ........................................ 3%
- на остала нето примања (по основу уговора о делу, грађанско-правних послова,
хонорарта, ауторских права и слично)........................................................ 3%
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.
На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана
који обављају самосталну 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

Број: 1. Страна 17. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
за обрачун и исплату самодоприноса на приход 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 Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса доставити извод
ове Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас», а примењиваће се од 01.04.2005. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2005-II/01
Дана:22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

8.
На основу члана 87. и 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002 и 5/2002) и члана 12. Статута МЗ
Змајево, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара фебруара
2005. године, донела је
О Д ЛУ К У
О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА
УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОРПИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ЗМАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005 ГОД. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Одлуку о увођењу месног самодоприноса у насељеном месту Змајево за период
01.04.2005. године до 31.03. 2010. године, доносе грађани насељеног места Змајева
непосредно личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 2.
Лично изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса у насељеном месту Змајево
за период 01.04.2005. до 31.03.2010. године, спровешће се у периоду од 02. до 16. марта
2005. године.

Број: 1. Страна 18. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју насељеног места Змајево.
Члан 4.
За спровођење личног изјашњавања
самодорписноса образује се Комисија у саставу:

грађанина

уз

потпис

3. Веселин Копривица
Светозар Ботић

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Драган Пешут
Симо Субашић

за члана
за заменика члана

3. Мирослав Половина
Дејан Елезовић

за члана
за заменика члана

за

увођење

Члан 5.
Комисија за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис: Образује гласачке
одборе, одређује места за гласање, стара се о законитом спровођењу личног изјашњавања
грађана, обезбеђује материјал за спровођење изјашњавања грађана, прописује образце за
спровођење личног изјашњавања грађана, утврђује форму и садржину гласачког листићаписмене изјаве за лично изјашњавање грађана, утврђује и проглашава укупне резултате
личног изјашњавања грађана и обавља друге послове везане за спровођење личног
изјашњавања грађана уз потпис утврђене Законом и овом Одлуком, те након спроведеног
личног изјашњавања грађана сачињава јединствен Извештај о резултатима гласања и исти
доставља Скупштини општине Врбас и Савету Месне заједнице Змајево.
Члан 6.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјасни већина од укупног
броја бирача на подручју насељеног места Змајево.
Члан 7.
Након спроведеног гласања Одбор за гласање саставља записник о резултатима
гласања и исти одмах, а најкасније у року од дванаест сати, доставља Комисији за
спровођење личног изјашњавања грађана,
која сачињава јединствен Извештај о
резултатима гласања који доставља Скупштини општине Врбас и Савету Месне заједнице
Змајево.
Члан 8.
Скупштина општине констатује да је Одлука о увођењу самодоприноса донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја бирача на подручју насељеног места Змајево и
о томе доноси посебну Одлуку.

Број: 1. Страна 19. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-9/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

10.
На основу члана 87, 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 9/2000,33/2004, 135/2004), и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 3/2002), и члана 14. Статута Месне заједнице
Савино Село, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године
доноси:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
САВИНО СЕЛО И КОСАНЧИЋ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба
грађана уводи се самодопринос за подручје насељеног места Савино Село и Косанчић.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
1. Комунално опремање насеља:
(водовод, одвођење атмосферских вода из насеља,
санирање главне и дивљих депонија смећа,
за одржавање и опремање јавних објеката –
месна заједница, сала ловачког дома,
јавна расвета, поправка и изградња тротоара
и асфалтирање путева, озелењавање).......................................45%
2. Изградња капеле, поправка пијаце,
одржавање гробља и бесплатно сахрањивање.......................15%
3. Помоћ културним спортским организацијама,
јавним установама и удружењима грађана
(школа, предшколска установа ''Б. Буха'', ДВД ''С.Село
спортским клубовима, завичајни музеј, омладински дом,
дом културе)..................................................................................20%

Број: 1. Страна 20. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
4. За трошкове Месне заједнице везано за
реализацију месног самодоприноса........................................10%
5. За остале намене (хуманитарне, пројектна
документација, црква, технички пријем, итд.).........................10%
Прилив средстава самодоприноса од обвезника из радног односа на нето зараде
3%, од самосталних делатности 3%, и на катастарски приход од пољопривредника 10%
биће следећи:
-

Године 2005 од 04 до 12 – ог месеца..................1.905.000,00 дин.
Године 2006...........................................................2.668.000,00 дин.
Године 2007...........................................................2.801.000,00 дин.
Година 2008...........................................................2.941.000,00 дин.
Година 2009...........................................................3.088.000,00 дин.
Година 2010 до 31. 03..............................................810.000,00 дин.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 14.213.000 динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је овом одлуком одређен враћање
средстава самодоприноса вршиће се одлуком Савета месне заједнице Савино Село.
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
средства 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 01.04.2005.
године до 31.03.2010. године.

Број: 1. Страна 21. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. 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%
- на лична примања по Уговору о делу, примања по
основу грађевинско – правног односа, хонорара и
ауторских права......................................................................................3%
- на лична примања лица која се баве самосталном
занатском или другом привредном делатношћу................................. 3%
- на утврђени годишњи катастарски приход од
пољопривредне делатности................................................................10%
Члан 9.
Обвезници самодоприноса су сви грађани који имају пребивалиште на подручју
месне заједнице Савино Село и насеља Косанчић.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других примања.На
приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски приход и приход грађана који
обављају самосталну 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 исплате зарада и личних примања.
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 врши Савет Месне
заједнице Савино Село.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на примања која су Законом изузета од
опорезивања.
Пензионери који дају писану изјаву имају право да издвајају за самодопринос у
висини од 2%.
Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља
стручна служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самодоприноса доставити
извод ове Одлуке.

Број: 1. Страна 22. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас'', а примењиваће се од 01.04.2005. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРБАС
Број: 011-10/2005-II/01
Дана: 22.фебрурара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

10.
На основу члана 87. и 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије», број 9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002 и 5/2002) и члана 12. Статута МЗ
Савино Село, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара 2005.
године, донела је
О Д ЛУ К У
О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА
УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ САМОДОРПИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ САВИНО СЕЛО И
КОСАНЧИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ДО 31.03.2010. ГОДИНЕ.
Члан 1.
Одлуку о увођењу месног самодоприноса у насељеном месту Савино Село и
Косанчић за период 01.04.2005. године до 31.03. 2010. године, доносе грађани насељеног
места Савино Село и Косанчић непосредно личним изјашњавањем уз потпис.
Члан 2.
Лично изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса у насељеном месту Савино
Село и Косанчић за период 01.04.2005. до 31.03.2010. године, спровешће се у периоду од
02. до 16. марта 2005. године.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју насељеног места Савино Село и Косанчић.
Члан 4.
За спровођење личног изјашњавања
самодорписноса образује се Комисија у саставу:

грађанина

уз

потпис

4. Милош Бајић
Игњат Гатало

за председника Комисије
за заменика председника Комисије

2. Жељко Вулић
Данијела Дробњак

за члана
за заменика члана

3. Јована Божовић
Миро Неурочни

за члана
за заменика члана

за

увођење

Број: 1. Страна 23. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

Члан 5.
Комисија за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис: Образује
гласачке одборе, одређује места за гласање, стара се о законитом спровођењу личног
изјашњавања грађана, обезбеђује материјал за спровођење изјашњавања грађана,
прописује образце за спровођење личног изјашњавања грађана, утврђује форму и
садржину гласачког листића-писмене изјаве за лично изјашњавање грађана, утврђује и
проглашава укупне резултате личног изјашњавања грађана и обавља друге послове
везане за спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис утврђене Законом и овом
Одлуком, те након спроведеног личног изјашњавања грађана сачињава јединствен
Извештај о резултатима гласања и исти доставља Скупштини општине Врбас и Савету
Месне заједнице Савино Село.
Члан 6.
Одлука о увођењу самодоприноса донета је ако се за њу изјасни већина од
укупног броја бирача на подручју насељеног места Савино Село и Косанчић.
Члан 7.
Након спроведеног гласања Одбор за гласање саставља записник о резултатима
гласања и исти одмах, а најкасније у року од дванаест сати, доставља Комисији за
спровођење личног изјашњавања грађана,
која сачињава јединствен Извештај о
резултатима гласања који доставља Скупштини општине Врбас и Савету Месне
заједнице Савино Село.
Члан 8.
Скупштина општине констатује да је Одлука о увођењу самодоприноса донета ако
се за њу изјаснила већина од укупног броја бирача на подручју насељеног места Савино
Село и Косанчић и о томе доноси посебну Одлуку.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-11/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 24. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

11.

На основу члана 2.,3. и 13. Закона о комуналним делатностима («Службени
гласник Републике Србије» број 16/97 и 42/98) и члана 30. и 50. Статута општине Врбас
(«Службени лист општине Врбас» бр. 3/2002, 5/2002 и 42/2004), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној дана 22.02.2005. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналних делатности
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних делатности (Сл.лист општине Врбас, бр. 2/2001,
3/2001, 4/2001, 7/2001, 1/2002, 6/2002, 4/2003, 2/2004, 11/2004 и 12.2004.) у члану 89/а у
ставу 1. иза речи: ''са стандардима ЕНН 840'' додају се речи: ''или у пластичне вреће''.
У ставу 2. истог члана иза речи: ''и контејнера'' додају се речи: ''и пластичних
врећа''.
Члан 2.
У члану 95. у ставу 2. иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: ''За кориснике
који обављају пословну делатност, а не поседују одговарајућу комуналну опрему, цену
утврђује Управни одбор јавног комуналног предузећа, на коју сагласност даје надлежни
орган општине''.
Досадашња тачка 4. постаје тачка 5.
Члан 3.
У члану 167. иза броја: ''89. став 1.'' додаје се број: ''89/а'', а иза броја ''91'' додаје се
број ''95''.
Члан 4.
Ова Одлука објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-12/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 25. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
12.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине
Врбас» број 3. и 5/2002 и 10/2004). Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана
22. фебрурара 2005. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА, ПУТНИХ
ТРОШКОВА И
НАКНАДА ЗА ИЗГУБЉЕНУ ЗАРАДУ ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о висини дневница, трошкова и накнада за изгубљену зараду одборника
и чланова радних тела Скупштина општине Врбас («Службени лист општине Врбас» Број
7/92, 4/93, 3/97, 5/98 1/2000, 10/2000 и 6/2001) у члану 6. у ставу 3. речи «између две
седнице Скупштине општине Врбас» замењује се речима «у једном месецу».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-13/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

13.
На основу члана 18. став 1. тачка 8. и члана 30. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије» број 9/2000 и 33/2002) и члана 30. и 50. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 3/2002, 5/2002 и 10/2004),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.02.2005. године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о условима издавања у закуп пословног простора
повереног на коришћење и управљање општини
Члан 1.
У Одлуци о условима издавања у закуп пословног простора повереног на
коришћење и управљање општини (Сл.лист општине Врбас, бр. 10/2000 и 4/2001) у члану
5. став 5. мења се и гласи:
''Висина закупнине за 1 м2 у првој категорији износи:
I зона

400,00 дин./м2

II зона

320,00 дин./м2

III зона

200,00 дин./м2''.

Број: 1. Страна 26. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 2.
Постојећи уговори о закупу пословног простора ускладиће се са одредбама ове
Одлуке у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-14/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

14.
На основу члана 8. став 1. Закона о средствима у својини Републике Србије
(«Службени гласник Репбулике Србије», број 53/95, 3/96, и 32/97) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас» број 5/2002 и 10/2004)
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара 2005. године, доноси
ОДЛУКУ
о прибављању и отуђењу путем размене непокретности у својини
Републике Србије, за потребе Скупштине општине Врбас и Општинске
управе Врбас, за непокретност у својини ПИК «Врбас» а.д.
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се поступак и начин прибављања и отуђења непокретности,
као и тржишна вредност непокретности у својини Републике Србије, за потребе
Скупштине општине Врбас и Општинске управе Врбас.
Члан 2.
Непокретности које се прибављају и отуђују су:
Пословна зграда и рачунски центар која се налази у Врбасу у улици М. Тита број 89,
уписана у ЗК. ул. број 5299 к.о. Врбас-град, парц.бр. 6307/1 у површини од 05 ари и 59 м2,
власник зграде «ВРБАС» пољопривредно индустријски комбинат ад. за обављање
делатности маркетинга Врбас у 1/1 дела. Зграда је спратности По+П+3+Пк укупне
грађевинске површине 3.083 м2.
Зграда и двориште која се налази у Врбасу у улици М. Тита бр. 80, уписана у ЗК. ул.
бр. 1 к.о. Врбас-град, парц. бр. 6299 у површини од 08 ари 71 м2, својина Републике
Србије уписан као носилац права коришћења Општина Врбас у 1/1 дела. Зграда је
спратности П+О укупне грађевинске површине 694 м2.

Број: 1. Страна 27. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
Члан 3.
Вредност непокретности из члана 2. ове Одлуке је:
За пословни простор у улици М. Тата бр. 89, зграда ПИК «Врбас» ад, који се
прибавља за потребе општине Врбас, износи 140.000.000,00 динара.
За пословни протор у улици М. Тита бр. 80, зграда Општине Врбас износи
30.000.000,00 динара.
Средства за исплату разлике у вредности непокретности које су предмет размене по
овој одлуци планирана су Одлуком о буџету Општине Врбас за 2005. годину и Планом
јавних набавки .
Члан 4.
Напокретности из члана 2. ове Одлуке прибавиће се и отуђити
размене на основу уговора који ће бити сачињен у складу са Законом.

путем

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Врбас».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-15/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

15.
На основу члана 30. и 93. Статута оптшине Врбас («Службени лист општине
Врбас» број 3/2002 и 10/2004) Скупштина општине Врбас на својој седници одржаној
дана 22. фебруара 2005. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
Овлашћује се председник општине Врбас мр Жељко Лаиновић и заменик
председника општине Врбас, Игор Бечић да предузму потребне радње у име и за рачун
Скупштине општине Врбас у циљу реализације правног посла прибављања и отуђења
путем размене непокретности у својини Републике Србије које користи Скупштина
општине Врбас и Општинска управа Врбас за непокретности у својини ПИК-а, «Врбас»
А.Д. из Врбаса у складу са одредбама Одлуке Скупштине општине број:011-15/2005II/01 од 22.фебрурара 2005. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-16/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 28. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

16.
На основу члана 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002,5/2002 и 10/2004/, а у вези са чланом 45 Закона о локалним изборима /»Службени
гласник Републике Србије» број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Анкетног одбора
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Анкетног одбора именовани
Решењем Скупштине општине Врбас, број 011-46/2004-I/01 од 15. децембра 2004.
године и то:
-

Адам Аврамов
Љубица Перовић
Жељка Шабановић

У Анкетни одбор и м е н у ј у с е
- Велибор Брајковић,
- Милан Милић
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-17/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Бранислав Петровић,с.р.

17.
На основу члана 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002,5/2002 и 10/2004/, а у вези са чланом 45 Закона о локалним изборима /»Службени
гласник Републике Србије» број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ЈОВУ МИЛАНОВИЋУ из Врбаса, престаје мандат одборника у Скупштини општине
Врбас, са изборне листе под називом Социјалдемократија Војводине – Миодраг Вукотић,
престанком пребивалишта на териоторији општине Врбас 15.12.2004. године.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4/2005-II/01
Дана : 22.фебруар 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 29. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

18.
На основу члана 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002,5/2002 и 10/2004/, а у вези са чланом 45 Закона о локалним изборима /»Службени
гласник Републике Србије» број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ из Врбаса, престаје мандат одборника у Скупштини
општине Врбас, са изборне листе под називом Социјалдемократија Војводине – Миодраг
Вукотић, престанком пребивалишта на териоторији општине Врбас 15.12.2004. године.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4/2005-I/01
Дана : 22.фебруар 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић

19.
На основу члана 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002,5/2002 и 10/2004/, а у вези са чланом 47 Закона о локалним изборима /»Службени
гласник Републике Србије» број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ТАТЈАНИ КАЖИЋ из Врбаса, ул. Иве Лоле Рибара број 17/ц, са изборне листе под
називом Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, потврђује се мандат
одборника у Скупштини општине Врбас.
Мандат одборника почиње даном доношења Решења и траје до истека мандата
одборника који је поднео оставку.

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4/2005-II/01
Дана : 22.фебруар 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 30. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

20.

На основу члана 93. Статута општине Врбас /»Службени лист општине Врбас» број
3/2002,5/2002 и 10/2004/, а у вези са чланом 47 Закона о локалним изборима /»Службени
гласник Републике Србије» број 33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003 и 100/2003) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ВЕЛИБОРУ БРАЈКОВИЋУ из Врбаса, ул. Петра Шегуљева број 14, са изборне
листе под називом Социјалдемократија Војводине – Миодраг Вукотић, потврђује се
мандат одборника у Скупштини општине Врбас.
Мандат одборника почиње даном доношења Решења и траје до истека мандата
одборника којем је престао мандат.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:06-4/2005-II/01
Дана : 22.фебруар 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

21.
На основу члана 30. Статута општине Врбас /Службени лист општине Врбас, број
3., 5/2002 и 10/2004/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара
2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МИЛАН РАДОЈЕВИЋ досадашњи заменик председник Скупштине општине Врбас,
р а з р е ш а в а с е дужности за заменика председника Скупштине општине Врбас, на
лични захтев.
II
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-21/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 31. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
22.
На основу члана 30. Статута општине Врбас /Службени лист општине Врбас, број
3., 5/2002 и 10/2004/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22. фебруара
2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРЈАНА МАРАШ, из Врбаса, и м е н у ј е
Скупштине општине Врбас.

с е

за заменика председника

II
Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Врбас''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-22/2005-II/01
Дана: 22.фебруара 2005. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Бранислав Петровић,с.р.

23.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'' број 33/2002, 75/2003), а у вези члана 30. Статута општине Врбас(''Службени лист
општине Врбас'' број 3/2002, 5/2002 и 10/2004). Скупштина општине Врбас на седници
одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању Општинске изборне комисије
У Општинску изборну комисију за спровођење избора за избор одборника у
Скупштину општине Врбас именују се:

1. Вера Матић Стојановић, за председника
Милан Половина, за заменика председника
2. Дубравка Жарковић, за секретара
Ранко Митровић, за заменика секретара
3. Марија Голубовић, за члана
Сава Шуваков, за заменика члана
4. Јелена Премовић, за члана
Злата Радованов, за заменика члана

Број: 1. Страна 32. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
5. Сикић Светлана, за члана
Миодраг Јовичић, за заменика члана
6. Предраг Живановић, за члана
Јелена Килибарда , за заменика члана
7. Иванка Милојковић, за члана
Жарко Продановић, за заменика члана
8. Милан Говедарица, за члана
Никола Мирковић, за заменика члана

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општина Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРБАС
Број: 112 – 3 /2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштина општине,
Бранислав Петровић,с.р.

24.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима ('Службени гласник Републике
Србије'' број 33/2002, 75/2003), а у вези члана 30. Статута општине Врбас(''Службени лист
општине Врбас'' број 3/2002, 5/2002 и 10/2004). Скупштина општине Врбас на седници
одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу Општинске изборне комисије
Разрешава се дужности Општинска изборна комисија за спровођење избора за
избор одборника у Скупштину општине Врбас и то:

1. Стеван Арамбашић, судија, председник
Предраг Живановић , дипломирани правник, заменик председника
2. Амалија Ђоровић, дипломирани правник, секретар
Мирјана Ђоровић ,правник, заменик секретара
3. Тибор Тот, професор физичког васпитања, члан
Глигорије Ћирић, службеник, заменик члана
4. Јелена Премовић, дипломирани економиста, члан
Слађана Ковач, професор разредне наставе, заменик члана
5. Јанковић Бранислав, технолог, члан
Митровић Ранко, дипломирани правник, заменик члана

Број: 1. Страна 33. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
6. Борис Јовић, дипломирани правник, члан
Александар Попноваков, радник, заменик члана
7. Момчило Миловић, дипломирани правник, члан
Борис Бијеловић, апсолвент пољопривредног факултета, заменик члана
8. Владислав Њаради, дипломирани правник, члан
Томислав Стевовић, економиста, заменик члана
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општина Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРБАС
Број: 112 – 4 /2005-II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштина општине,
Бранислав Петровић,с.р

25.
На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
Републике Србије'' број 47/2003), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2003), а у складу са чланом 30 Статутута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 3., 5/2002 и10/2004), Скупштина општине
Врбас на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О Именовању председника и члана Комисије за планове
I
За председника и чланове Комисије за планове именују се:
1.
2.
3.
4.

Горан Марковић, дипл.инг. грађевине, за председника
Владимир Ђурић, дипл.инг. машинства, за члана
Светлана Јанковић, дипл.инг. архитектуре, члана
Никла Чолић, дипл.инг. хидроградње, за члана

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општина Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРБАС
Број: 112 – 5 /2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштина општине,
Бранислав Петровић,с.р

Број: 1. Страна 34. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

26.
На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
Републике Србије'' број 47/2003), члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове
(''Службени лист општине Врбас'' број 3/2003), а у складу са чланом 30. Статутута
општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'' број 3., 5/2002 и10/2004), Скупштина
општине Врбас на седници одржаној 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу председника и члана Комисије за планове
I
Разрешавају се дужности досадашњи председник и чланови Комисије за планове, и то:
1.
2.
3.
4.

Валентина Арамбашић, дипл.инг. архитектуре – председник
Светлана Јанковић, дипл.инг. архитектуре, члана
Синиша Вујовић, дипл. инг. хидросмера – члан
Владимир Бијеловић, дипл.инг. машинства - члана

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општина Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ВРБАС
Број:112 – 6 /2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштина општине,
Бранислав Петровић,с.р

27.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ '' ВРБАС'' У ВРБАСУ
I
СЛАЂАНА ЧАНДРГИЋ, из Врбаса и м е н у ј е с е за члана Надзорног Одобра
Јавног предузећа за информисање '' Врбас'' у Врбасу
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112 – 7/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р

Број: 1. Страна 35. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
28.

На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ '' ВРБАС'' У ВРБАСУ
I
ЖУЖАНА СТАНИМИРОВИЋ, из Врбаса р а з р е ш а в а се дужности члана
Надзорног Одобра Јавног предузећа за информисање '' Врбас'' у Врбасу, на лични
захтев .
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112 – 7/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р

29.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК И
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''БОШКО БУХА'' У ВРБАСУ
I
ЦВЈЕТАНКА КРУНИЋ, из Врбаса и м е н у ј е с е за члана Управног одбора ,
као предстставник Савета родитеља Установе за дневни боравак и предшколско
васпитање и образовање ''Бошко Буха'' у Врбасу.
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-9 / 2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 36. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

30.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК И
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''БОШКО БУХА'' У ВРБАСУ
I

МИРЈАНА ВИГЊЕВИЋ, р а з р е ш а в а с е дужности члана Управног одбора
Установе за дневни боравак и предшколско васпитање и образовање ''Бошко Буха'' у
Врбасу, на лични захтев.
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-10 / 2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

31.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ВРБАС'' ИЗ ВРБАСА
I

Др. БЛАГОЈЕ ОРБОВИЋ , и м е н у ј е
центра ''Врбас'' из Врбаса

се

за члана Управног одбора Културног

II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112 -11/ 2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 37. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
32.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
дана 22. фебруара 2005.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ''ВРБАС'' ИЗ ВРБАСА
I
ГОРАН ПЕЈОВИЋ, р а з р е ш а в а с е дужности члана Управног одбора
Културног центра ''Врбас'' из Врбаса, на лични захтев.
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-12/2005-II/01
Дана: 22. фебруара 2005.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

33.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС''
I
СЛАЂАНА ВУЧИНИЋ И СЛОБОДАН СУВАЈЏИЋ , и м е н у ј у с е за чланове
Управног одбора ЈП за превоз путника ''Врбас'' из Врбаса
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 - 13/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 38. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

34.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана : 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС''
I
СТЕВАН БАЛОГ и ДРАГАН ВУЈМИЛОВИЋ , р а з р е ш а в а ј у с е дужности
члана Управног одбора ЈП за превоз путника ''Врбас'' из Врбаса
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 112 – 14/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

35.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВРБАС –ГАС''
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
ЈУЛИЈАН НЕВАЉАНИ, и м е н у ј е с е за члана Надзорног одбора ЈП ''Врбасгас'' за дистрибуцију природног гаса Врбас
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 – 15/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 39. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године

36.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВРБАС –ГАС'' ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
НИКОЛА САЛОНСКИ, р а з р е ш а в а с е дужности члана Надзорног одбора ЈП
''Врбас-гас'' за дистрибуцију природног гаса Врбас
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 - 16/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

ВРБАС

37.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
дана 22. фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' ВРБАС
I
ДРАГАН ПЕШУТ из Змајева, и м е н у ј е с е за члана Управног одбора ЈП
''Дирекција за изградњу'' Врбас.
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: : 112 - 17/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 40. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
38.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ' ВРБАС
I
РАНКО ЈАНКОВИЋ, р а з р е ш а в а с е дужности члана Управног одбора ЈП
''Дирекција за изградњу'' Врбас
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 – 18/2005 – II/01
Дана:22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

39.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана: 22.
фебруара 2005. године , донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
БИЉАНА ГРМУША , и м е н у ј е с е за члана Савета за друштвене делатности
Скупштине општине Врбас
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 - 19 /2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

Број: 1. Страна 41. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
40.
На основу члана 30. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002 и 10/2004), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана : 22.
фебруара 2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
ЖЕЉКО КАЧАВЕНДА , р а з р е ш а в а с е дужности члана Савета за друштвене
делатности Скупштине општине Врбас
II
Ово Решење објавииће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112 -20/2005 – II/01
Дана: 22. фебруара 2005. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Бранислав Петровић,с.р.

САДРЖАЈ
Редни
број

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.

ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВРБАС

1

2.

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС

5

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРБАС

6

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ГОДИНЕ

9

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЧКО Д. ПОЉЕ

10

3.
4.

5.

Број: 1. Страна 42. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАЧКО Д. ПОЉЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ГОДИНЕ

13

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗМАЈЕВО

15

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЗМАЈЕВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ГОДИНЕ

17

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАВНО СЕЛО И КОСАНЧИЋ

19

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И ВРЕМЕНУ НЕПОСРЕДНОГ
ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ САВИНО СЕЛО И
КОСАНЧИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2005. ГОДИНЕ

22

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

24

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
ДНЕВНИЦА, ПУТНИХ ТРОШКОВА И НАКНАДА ЗА ИЗГУБЉЕНУ
ЗАРАДУ ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

25

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОВЕРЕНОГ НА КОРИШЋЕЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНИ

25

ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС,
ЗА НЕПОКРЕТНОСТ У СВОЈИНИ ПИК «ВРБАС» А.Д.

26

15.

ЗАКЉУЧАК О ОВЛАШЋЕЊУ ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНУ ВРБАС

27

16.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА АНКЕТНОГ ОДБОРА 28

17.

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ЈОВА МИЛАНОВИЋА

28

18.

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ

29

19.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОДБОРНИКА ТАТЈАНЕ КАЖИЋ

28

20.

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОДБОРНИКА ВЕЛИБОРА БРАЈКОВИЋА

29

21.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СО
МИЛАН РАДОЈЕВИЋ

30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СО
МАРЈАНА МАРАШ

31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

31

22.
23.

Број: 1. Страна 43. Службени лист општине Врбас, 22. фебруар 2005. године
24.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

32

25.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

33

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ «ВРБАС» У ВРБАСУ

34

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ «ВРБАС» У ВРБАСУ

35

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК И ПРЕДШКОЛСКО
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