СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 7. ВРБАС 11. ЈУН 2012. ГОДИНА XLVII

8.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сужбени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС и 24/2011), члана 30. и
93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004,11/2008, 21/2009. и 15/2010.), уз прибављено мишљење Комисије за планове
број 07-3-43 /2012.-IV/05 од 10.05.2012. године, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Куцура
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља
Куцура (у даљем тексту: План), са циљем да се утврде регулациони, нивелациони,
технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења простора
обухваћеног планом.
Поред циља израде који је наведен у ставу један овога члана, циљ израде
Плана је да се омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу објеката
добијено на основу анализе стања и промена у простору и анализе могућности
развоја подручја, а у складу са смерницама утврђеним Планом генералне регулације
насеља Куцура (''Службени лист општине Врбас'', број 8/2007.) и да се приступи
решавању имовинско- правних односа на планираном грађевинском земљишту јавне
намене.
Члан 2.
Подручје за које се предвиђа израда Плана захвата грађевинско подручје
насељеног места Куцура.
Куцура је смештена у центру Бачке, а административно припада општини
Врбас. Са геолошког аспекта, насеље лежи на лесној тераси која се благо шири од
северозапада ка југоистоку.
Укупна површина у границама обухвата Плана износи 379 ха 17 ари 72 м 2 .

Број: 7. Страна 32. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 3.
Носилац израде измена и допуна Плана је ЈП “Дирекција за изградњу“ Врбас.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета Општине Врбас.
Рок за израду Плана је шест месеци од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Члан 5.
Нацрт измена и допуна Плана изложиће се на јавни увид у трајању од
тридесет дана од дана објављивања у локалном листу.
Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана одржаће се у згради Скупштине
општине Врбас и у месној заједници Куцура.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насеља Куцура (''Службени лист општине
Врбас'', број 4/2010.)
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

9.
На основу чланова 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/2005.), члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002,10/2004. 11/2008. 21/2009.и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за
измене и допуне Плана генералне регулације насеља Куцура
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за
потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Куцура, као
посебног документа.

Број: 7. Страна 33. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 2.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Куцура.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне регулације
насеља Куцура (''Службени лист Општине Врбас'', број 4/2010.).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

10.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Сужбени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС и 24/2011), члана 30. и
93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004,11/2008, 21/2009. и 15/2010.), уз прибављено мишљење Комисије за планове
број 07-3-43 /2012.-IV/05 од 10.05.2012. године, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Змајево
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља
Змајево (у даљем тексту: План), са циљем да се утврде регулациони, нивелациони,
технички, урбанистички и други услови за изградњу објеката и уређења простора
обухваћеног планом.
Поред циља израде који је наведен у ставу један овога члана, циљ израде
Плана је да се омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу објеката
добијено на основу анализе стања и промена у простору и анализе могућности
развоја подручја, а у складу са смерницама утврђеним Планом генералне регулације
насеља Змајево (''Службени лист општине Врбас'', број 17/2009) и да се приступи
решавању имовинско- правних односа на планираном грађевинском земљишту јавне
намене.

Број: 7. Страна 34. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 2.
Подручје за које се предвиђа израда Плана захвата грађевинско подручје
насељеног места Змајево.
Змајево се налази у централном делу Бачке лесне терасе, а са обе стране
мале речице Јегричка. Територијално заузима југоисточни део општине Врбас и
налази се на правцу свих важнијих прометно-географских праваца
Укупна површина у границама обухвата Плана износи 435 ха 57 ари 80 м 2 .
Члан 3.
Носилац израде измена и допуна Плана је ЈП “Дирекција за изградњу“ Врбас.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета Општине Врбас.
Рок за израду Плана је шест месеци од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Члан 5.
Нацрт измена и допуна Плана изложиће се на јавни увид у трајању од
тридесет дана од дана објављивања у локалном листу.
Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана одржаће се у згради Скупштине
општине Врбас и у Месној заједници Змајево.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради Плана
детаљне регулације радне зоне у Змајеву у блоковима број '''32, 33. и 34''. (''Службени
лист општине Врбас'', број 4/2010.)
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 35. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

11.
На основу чланова 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/2005.), члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002,10/2004. 11/2008. 21/2009.и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за
измене и допуне Плана генералне регулације насеља Змајево
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за
потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације насеља Змајево, као
посебног документа.
Члан 2.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Змајево.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину за План генералне регулације радне
зоне у Змајеву у блоковима број ''32, 33. и 34.'' (''Службени лист Општине Врбас'', број
4/2010.).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 36. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

12.
На основу члана 46 Закона о планирању и изградњи (''Сужбени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС и 24/2011), члана 30. и
93. Статута општине Врбас ('' Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004,11/2008, 21/2009. и 15/2010), уз прибављено мишљење Комисије за планове
број 07-3-20 /2012.-IV/05 од 02.03. 2012.године, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради измена и допуна Плана генералне регулације Равног Села
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације Равног
Села, разрада радне зоне у Равном Селу у делу блока број ''А 38''( у даљем тексту :
План), са циљем да се утврде регулациони, нивелациони, технички, урбанистички и
други услови за изградњу објеката и уређења простора обухваћеног планом.
Поред циља израде који је наведен у ставу један овога члана, циљ израде
Плана је да се омогући оптимално решење за уређење простора и изградњу објеката
добијено на основу анализе стања и промена у простору и анализе могућности
развоја подручја, а у складу са смерницама утврђеним Планом генералне регулације
насеља Равно Село (''Службени лист општине Врбас'', број 12/2008) и да се приступи
решавању имовинско- правних односа на планираном грађевинском земљишту јавне
намене.
Члан 2.
Обухват границе Плана одређен је површинама целих катастарских парцела у
катастарској општини Равно Село у североисточном делу насеља Равно Село, на
којима се планира изградња радних комплекса и то: на катастарским парцелама број:
368/1,368/2,368/3,368/4,368/5,368/6,368/7 све к.о. Равно Село.
Укупна површина у границама обухвата Плана је цц 1,02 ха. Планом максимално
поштовати затечену катастарску поделу земљишта где је то могуће, с обзиром на
планиране намене и урбанистичко решење.
Члан 3.
Носилац израде измена и допуна Плана је ЈП “Дирекција за изградњу“ Врбас.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета Општине Врбас.
Рок за израду Плана је шест месеци од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о стратешкој процени утицаја на животну
средину.

Број: 7. Страна 37. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 5.
Нацрт измена и допуна Плана изложиће се на јавни увид у трајању од
тридесет дана од дана објављивања у локалном листу.
Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана одржаће се у згради Скупштине
општине Врбас и у месној заједници Равно Село.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важе одредбе Одлуке о изради
Плана детаљне регулације радне зоне у Равном Селу у делу блока број ''А 38''
(''Службени лист општине Врбас'', број 4/2010).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

13.
На основу чланова 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/2005), члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002,10/2004. 11/2008. 21/2009.и 15/2010.), Скупштна општине Врбас, на седници
одржаној дана 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за
измене и допуне План генералне регулације Равног Села
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за
потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације Равног Села, као
посебног документа.
Члан 2.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Плана
генералне Равног Села.

Број: 7. Страна 38. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације
радне зоне у Равном Селу у делу блока број ''А38'' (''Службени лист Општине
Врбас'', број 4/2010.).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

14.
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени
гласник Републике Србије'' број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006. и
31/2011.), члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007.) и члана 16, 30 и 93. Статута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. јуна 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају
Члан 1.
Члан 3. Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају (Службени лист
општине Врбас'', број 16/2010.) се мења и гласи:
''У возилу којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим путничког
аутомобила привредних субјеката којима се обавља превоз, путничког аутомобила у
својини физичког лица којим то лице врши превоз за личне потребе и путничког
аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз путника, мора се налазити путни
налог за возило попуњен на прописан начин, потписан од стране возача и потписан
и оверен од стране овлашћеног лица''.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 5. речи: ''10 цм'' замењују се речима: ''5 цм''.
Члан 3.
Члан 5. се мења и гласи:
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'' Линијски превоз путника може обављати привредно друштво или друго
правно лице регистровано за обављање те врсте превоза и ако испуњава услове
утврђене овом Одлуком у погледу опремљености.
Превоз за сопствене потребе може обављати привредно друштво, друго
правно лице, предузетник или физичко лице које испуњава услове утврђене овом
Одлуком у погледу опремљености, осим за путничке аутомобиле''.
Члан 4.
Члан 18. став 1. се мења и гласи:
''Ванлинијски превоз путника, осим ауто-такси превоза путника, може обављати
привредно друштво, друго правно лице или предузетник регистрован за обављање
те врсте превоза и ако испуњава услове утврђене овом Одлуком у погледу
опремљености.
Ванлинијски превоз путника обавља се аутобусом''.
Члан 5.
Члан 19. се мења и гласи:
''Ванлинијски превоз путника обавља се на основу писменог уговора
закљученог између превозника и корисника превоза којим се утврђује нарочито:
релација са утврђеним полазиштем и одредиштем, време обављања превоза, цена
превоза и места укрцавања и искрцавања путника.
У ванлинијском превозу путника превозник може за једну вожњу закључити
само један уговор који мора бити нумерисан и закључен само са једним корисником.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника мора бити
попуњен читко, тачно и закључен пре постављања возила за укрцавање путника у
полазишту.
Уговор о превозу путника и списак путника, превозник мора да чува две године
од дана обављеног превоза.
У ванлинијском превозу путника, осим ванлинијског превоза из члана 20. став
1. ове Одлуке, превозник мора да има доказ о уплати цене ванлинијског превоза –
вожње, утврђене уговором из става 1. овог члана, за све време обављања
превоза''.
Члан 6.
Члан 21. се мења и гласи:
„У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, општи услови превоза, списак
путника за које је уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла
истакнут натпис : “Слободна вожња”.
Списак путника из става 1. овога члана мора бити попуњен читко закључен и
оверен печатом превозника, пре постављања возила за укрцавање путника у
полазишту.
Списак из става 1. овог члана мора бити сачињен посебно за сваку вожњу
садржану у уговору о превозу и у њему се не може налазити већи број имена
путника од броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи возила.
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У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити
уговор о раду возача или потврда да је возач запослен код превозника који обавља
ванлинијски превоз“.
Члан 7.
Члан 22. се мења и гласи:
''Ауто-такси превоз могу обављати правна лица и предузетници чија је
претежна делатност ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности
регистровани у Регисту привредних субјеката у складу са Законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката и који има одобрење надлежног органа локалне
самоуправе за обављање ауто-такси превоза путника''.
Члан 8.
У члану 23. став 1. тачка 4. се мења и гласи:
''Да је власник путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз,
односно корисник такси возила по уговору о лизингу''.
Члан 9.
У члану 24. у ставу 1. речи: ''осим уговора о закупу'' замењују се речима: ''осим
уговора о лизингу''.
Члан 10.
У члану 26. став 1. тачке 3. и 4. се мењају и гласе:
''да има такси возило у власништву или да је корисник такси возила по уговору
о лизингу којим ће обављати такси превоз и која испуњавају услове из члана 25. ове
Одлуке,
да по сваком такси возилу има по једног или више запослених возача који
испуњавају услове прописане чланом 23. тачком 1, 2, 3,5. и 6. ове Одлуке''.
Члан 11.
У члану 34. став 2. иза речи: ''чланова'' бројеви: ''17, 18. и 19'' замењују се
бројевима: ''25, 26. и 27''.
Члан 12.
Члан 42. се мења и гласи:
''Ауто-такси превоз може се обављати само на територији Општине за коју
ауто-такси превозник има издато важеће одобрење за обављање ауто-такси
делатности.
Изузетно, ауто-такси превозник може обавити ауто-такси превоз преко или на
територији Општине од које нема издато важеће одобрење за обављање ауто-такси
делатности, ако је ауто-такси превоз започет на територији општине од које аутопревозник има издато важеће одобрење за обављање делатности.
Ауто-такси превозник који обави превоз у смислу претходног става обавезан је
да одмах по обављеном ауто-такси превозу уклони кровну ознаку и не може да
пружа услуге ауто-такси превоза на територији општине од које нема издато важеће
одобрење за обављање ауто-такси делатности.
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У случају превоза када исти путник има намеру да након искрцавања истим
возилом настави превоз, ауто-такси превозник је дужан да уклони кровну ознаку у
тренутку када путник напусти путнички простор возила, чека на путника без
заустављања ради таксиметра, а по повратку тог путника у путнички простор возила
ауто-такси превозник је обавезан да на прописан начин поново истакне ауто-такси
ознаку''.
Члан 13.
У члану 54. иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Превозник је дужан да саобраћајном инспектору омогући несметано вршење
послова, стави на увид потребна документа и у року који саобраћајни инспектор
одреди, достави потребне податке и поступи по налогу инспектора”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 14.
У члану 55. у ставу 1. реч: ''предузеће'' замењује се речима: ''привредно
друштво''.
Члан 15.
У члану 56. у ставу 1. реч: ''предузеће'' замењује се речима: ''привредно друштво''.
У члану 56. иза тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи:
''не поступи у складу са чланом 54. став 3. ове Одлуке''.
Члан 16.
У члану 57. у ставу 1. реч: ''предузеће'' замењује се речима: ''привредно друштво''.
Члан 17.
У члану 58. иза тачке 33. додаје се тачка 34. која гласи:
''не поступи у складу са чланом 54. став 3. ове Одлуке''.
Члан 18.
У члану 62. речи: ''до 01.12. текуће године за наредну годину'', замењују се
речима: ''у петогодишњем планском периоду''.
Члан 19.
У члану 48. иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Цену услуге за обављање ауто-такси превоза чини збир појединачних цена, и
то: за старт, по 1 пређеном километру, по времену чекања, по доласку на адресу по
позиву и по комаду пртљага који се превози, при чему се путници морају обавестити
пре уласка у такси возило уколико се врши наплата превоза пртљага, које се
одређују у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља
или празник) и подручја на коме се вожња обавља и која је учитана у мерни
инструмент''.
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Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

15.
На основу члана 14. става 2. Закона о превозу у друмском саобраћају
("Службени гласник Републике Србије", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006. и 31/2011.), члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007.) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
o одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Врбас
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се локације за аутобуска стајалишта која се користе
за линијски превоз путника на територији општине Врбас као и ближи саобраћајнотехнички и други услови за одржавање и експлоатацију Одлуком одређених
аутобуских стајалишта.
Члан 2.
Аутобуска стајалишта одређена овом Одлуком могу се користити за линијски
превоз путника у градском (превоз на територији града, односно насељеног места),
приградском (превоз између насељених места општине, односно града) и
међумесном превозу (превоз између насељених места две или више општина)
путника.
Члан 3.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно
обележена површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса и за
укрцавање и искрцавање путника и утовар и истовар пртљага.
Аутобуским стајалиштем у смислу ове Одлуке сматра се и аутобуска станица
ако не испуњава услове прописане Законом и подзаконским актом.
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Општина одређује стајалишта која могу да се користе за линијски превоз
путника на путевима којим управља, а на осталим путевима аутобуска стајалишта
се одређују уз претходну сагласност управљача над тим путевима.
Урбанистичко техничке услове за изградњу стајалишта прописује Јавно
предузеће за грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекција за изградњу''
Врбас, а одобрење за извођење радова по претходно прибављеним урбанистички
техничким условима доноси Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине Врбас.
Члан 4.
Стајалиште мора да буде обележено прописаним саобраћајним знаком, да
има истакнут назив линије и извод из реда вожње.
Стајалиште мора да има надстрешницу, уздигнуту површину за путнике и
корпу за отпадке.
Члан 5.
Извод из реда вoжње на аутобуском стајалишту дужно је да постави Јавно
предузеће за превоз путника ''Врбас”.
За коришћење аутобуских стајалишта путницима и превозницима се не може
наплаћивати накнада.
Члан 6.
Стајалиште се гради одвојено за сваки смер саобраћаја а изван насеља и са
прописаним подужним нагибом.
Локација за изградњу стајалишта одређује се у зависности од дужине
прегледности у односу на уливну тачку стајалишта и од пројектне брзине.
Стајалиште се не може градити на унутрашњим странама кривина пута, на
местима где је извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су
на путу обележене саобраћајним знацима опасности.
Члан 7.
Стајалишта се морају одржавати тако да увек одговарају својој намени.
Под одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржавању у исправном
стању стајалишта, и то: оправка и замена дотрајалих и оштећених саобраћајних
знакова, обнављање коловозног застора, редовно уклањање отпадака на хигијенски
начин, уклањање снега и посипање одговарајућим материјалом ради спречавања
поледице, о чему ће се старати Јавно предузеће за превоз путника ''Врбас''.
Члан 8.
На територији општине Врбас за линијски превоз путника у градском, приградском и
међумесном превозу одређују се следећа аутобуска стајалишта и то:
- У ВРБАСУ
1. Светозара Марковића испред бр. 53
(испред ССШ“4.јули”)
2. Светозара Марковића испред бр. 58
3. Светозара Марковића испред бр. 97

Врста
градски, приградски и
међумесни
гадски, приградски и
међумесни
градски и приградски
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4. Светозара Марковића испред бр.128
5. Сивч Јовгена испред бр.183
6. Сивч Јовгена испред бр.147
7. Сивч Јовгена испред бр.107
8. Сивч Јовгена испред бр.49
9. Његошева испред бр.21

градски и приградски
градски
градски
градски
градски
градски, приградски и
међумесни
10. Његошева испред бр.32
градски
11. Маршала Тита испред бр.2
градски, приградски и
међумесни
12. Маршала Тита - центар
градски
13. Маршала Тита испред бр.15
градски и приградски
14. Маршала Тита бр.149
градски и приградски
15. Бачка испред бр.44
градски и приградски
16. Куцурски пут код пруге
градски и приградски
17. И.Л.Рибара број 9 само у летњем периоду
градски
18. Народни Фронт испред бр.51
градски и приградски
19. Народни Фронт наспрам бр.47-49
градски и приградски
20. Саве Ковачевића бр.1
градски, приградски и
међумесни
21. Саве Ковачевића бр.2а
градски
22. Саве Ковачевића бр.68-70
градски и приградски
23. Саве Ковачевића бр.154-158
градски и приградски
24. код Нове Болнице (окретиште)
градски
25. Виноградска улица бр.10
градски
26. Виноградска улица бр. 25
градски
27. Кулски пут испред бр.2
градски и приградски
28. Кулски пут код ''Житара''
градски и приградски
29. Кулски пут код ''Тривита''
градски и приградски
30. Кулски пут прекопута ''Тривита''
градски и приградски
31. Кулски пут преко пута пекаре
градски и приградски
32. Кулски пут испред ''Карнекса''
градски, приградски и
међумесни
33. Кулски пут прекопута ''Карнекса''
градски, приградски и
међумесни
34. Кулски пут окретиште код Шећеране
градски, приградски и
међумесни
36. Кулски пут – наспрам улаза у насеље Колонија
градски, приградски и
шећеране (улаз 3, смер Кула – Врбас)
међумесни
37. Ивана Милутиновића испред бр.72
градски
38. Ивана Милутиновића испред бр.20
градски
39. Ивана Милутиновића испред бр.124
градски
40. Србобрански пут (наспрам гробља)
градски и међумесни
41. Србобрански пут (код улаза у гробље)
градски и међумесни
42. Козарачка бр.1 (код железничке станице окретница) градски
43. Густава Крклеца бр.19а
градски и приградски

Број: 7. Страна 45. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
- У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
1. Маршала Тита испред бр.33
2. Маршала Тита испред бр.69
3. Маршала Тита испред бр.78
4. Маршала Тита испред бр.119
5. Маршала Тита испред бр. 122
6. Маршала Тита испред бр.156

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

- У ЗМАЈЕВУ
1. Иве Лоле Рибара између бр.2 и 4
2. Иве Лоле Рибара испред бр.1
3. Иве Лоле Рибара испред бр.18
4. Иве Лоле Рибара исперд бр. 9
5. Војвођанска испред бр.122
6. Војвођанска испред бр.105
7. Маршала Тита (испред игралишта)
8. Маршала Тита испред бр.6/а

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

- У РАВНОМ СЕЛУ
1. 29.Новембра испред бр.7
2. 29.Новембра испред бр.28
3. Маршала Тита испред бр.107
4. Маршала Тита испред бр.122
5. угао Првомајска и И.Л.Рибара (окретница)
6. Првомајска бр.20
7. Иве Лоле Рибара бр.

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

-У САВИНОМ СЕЛУ
1. Јанка Чмелника испред бр.31
2. Јанка Чмелника испред бр.16
3. Маршала Тита испред бр.34
4. Маршала Тита испред бр.27
5. Маршала Тиат испред бр.87
6. Маршала Тита испред бр.92

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

-У КУЦУРИ
1. угао Партизанске улице и Новог шора
2. Партизанска испред бр. 39
3. Маршала Тита испред бр.57
4. Маршала Тита испред бр.60
5. Маршала Тита испред бр.9
6. Маршала Тита испред бр.12

приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни
приградски и међумесни

Члан 9.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
Врбас, а инспекцијски надзор саобраћајна и комунална инспекција.

Број: 7. Страна 46. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном од 2.000.00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај
Јавно предузеће за превоз путника “Врбас” уколико:
- на стајалишту нема истакнут назив линије и извод из реда вожње (супротно
члану 4. ставу 1. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће за превоз путника “Врбас” уколико:
- путницима или превозницима наплаћује накнаду за коришћење аутобуских
стајалишта (супротно члану 5. ставу 2. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће за превоз путника “Врбас” и одговорно лице у предузећу уколико:
- стајалиште не обезбеди одговарајућим саобраћајним знаком (супротно
члану 4. став 1. ове Одлуке).
Новчаном казном од 2.000.00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај
Јавно предузеће за превоз путника “Врбас” и одговорно лице у предузећу уколико:
- не одржава стајалишта тако да увек одговарају својој намени (супротно
члану 7. ове Одлуке);
Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00 динара казниће се Јавно предузеће
за превоз путника “Врбас” и одговорно лице у предузећу уколико - на стајалишту
нема постављене настрешнице (супротно члану 4. ставу 2. ове Одлуке).
Новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће за превоз путника “Врбас” и одговорно лице у предузећу уколико:
- на стајалишту не постоји корпа за отпатке (супротно члану 4. ставу 2. ове
Одлуке).
Члан 11.
Постојећа аутобуска стајалишта морају испунити прописане услове из члана 3.
ове Одлуке до 30.06.2013. године.
Аутобуска стајалишта која не испуне прописане услове у року из става 1.
овога члана не могу се користити после наведеног рока.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
аутобуских стајалишта на територији општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 6/2002.).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 47. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

16.
На основу члана 12. ставa 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник
Републике Србије'', број 36/09. и 88/10.), Решења Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине број: 130-501-1910/2011-06 од
13. септембра 2011. године, члана 16, 30. и 93. Статута Општине Врбас (''Службени
лист Општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.),
Скупштина Општине Врбас, на седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас
Члан1.
Доноси се Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у
даљем тексту: Регионални план управљања отпадом), којим се дефинишу циљеви
управљања отпадом на нивоу Града Новог Сада и општине Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у складу са Стратегијом
коју доноси Влада Републике Србије.
Члан 2.
Регионални план управљања отпадом доноси се за период од десет година,
поново се разматра сваких пет година, а по потреби се може ревидирати и
доносити за наредних десет година.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Елаборат Регионалног плана управљања отпадом
број 07-3-108/2011-IV/05 од 23.11.2011. године са Примедбама број 07-3-54/2012IV/05 од 28.05.2012. године.
Члан 4.
Овлашћује се Председник Скупштине општине Врбас да потпише Регионални
план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2012 -I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 48. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

17.
На основу члана 13, 14. и 23. Закона о комуналним делатностима (“Службени
гласник Републике Србије”, број 16/97. и 42/98), члана 59. Одлуке о обављању
комуналних делатности – пречишћен текст (“Службени лист општине Врбас”, број
5/2007.) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
О Д Л У К У
о пружању грејних услуга за грејну сезону 2012/2013. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања услуга, начин
плаћања и међусобна права и обавезе између испоручиоца грејних услуга и
корисника услуга у грејној сезони 2012/2013. године.
Члан 2.
Грејна сезона 2012/2013. године почиње 15. октобра 2012. године, а завршава
се 15. априла 2013. године.
Грејна сезона 2012/2013. године ће почети раније, али не пре 10. октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12°С.
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 22,00 часа, а суботом, недељом и
празником од 7,00 до 22,00 часа.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и одржава
температуру од 20°С, са дозвољеним одступањима од +2°С до -2°С.
Члан 3.
Сви корисници станова у колективном становању и корисници пословног
простора који су исходовали употребну дозволу, а који поседују инсталације
централног грејања које су прикључене на котларнице користе услуге грејања
овлашћеног испоручиоца услуга, односно испоручиоца кога посебним актом
овласти Скупштина општине.
Члан 4.
Накнаду за коришћење топлотне енергије корисник услуге плаћа месечно
унапред у 12 месечних рата.
Накнаду за испоручену топлотну енергију по м2 грејне површине утврђује
Управни одбора ЈКП ''Стандард'' Врбас уз сагласност Општинског већа Општине
Врбас.
Корисник услуге грејања месечну накнаду за испоручену топлотну енергију по
2
м грејне површине плаћа испоручиоцу од 1. јула 2012. године до 30. јуна 2013.
године.

Број: 7. Страна 49. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Члан 5.
Накнаду на име покрића трошкова грејних услуга за пословни простор
корисници услуга - правна лица плаћају у односу 1 : 2,5 пута, а школе и дечје
установе у односу 1 : 1,5 пута у односу на цену утврђену по м2 за стамбени простор.
Члан 6.
Корисници грејних услуга (физичка и правна лица) који не плате две узастопне
рате и након писмене опомене биће искључени из система грејања.
Корисници грејних услуга који после грејне сезоне, а до 15. јула 2012. године не
плате укупно задужење, биће након писмене опомене искључени из система
грејања.
Члан 7.
Корисници грејних услуга који не желе да користе услуге грејања дужни су да
писменим путем доставе захтев за искључење из система грејања најкасније до 1.
септембра 2012. године.
Члан 8.
За поновно укључење у систем грејања трошкове сноси корисник грејне услуге
а по ценовнику који утврђује Управни одбор Јавног предузећа уз сагласност,
Општинског већа Општине Врбас.
Члан 9.
У току грејне сезоне не може се појединачо отказати услуга грејања.
Члан 10.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком примењиваће се одредбе
Правилника о пружању грејних услуга испоручиоца.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-11/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 50. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

18.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/2009, 73/2010. и 101/2010), члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004, 1/2008,
21/2009. и 15/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. јуна 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине Врбас за 2011. годину
Члан 1.
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за
2011. годину ангажоваће се ревизор.
Члан 2.
Задужује се Општинска управа Врбас да спроведе поступак јавне набавке мале
вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна општине Врбас за
2011. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-12/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

19.

27.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
јуна 2012. године, донела је

Број: 7. Страна 51. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' У ВРБАСУ
I
Војислава Бјелица р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Братство-јединство'' у Врбасу, као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-5/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

28.
На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
јуна 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' У ВРБАСУ
I
Рожика Хорват и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне школе
''Братство-јединство'' у Врбасу, као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-6/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 7. Страна 52. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________

29.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина
општине Врбас, на седници
одржаној 9. јуна 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ'' У ЗМАЈЕВУ
I
Здравко Чојановић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Јован Јовановић-Змај'' у Змајеву, као представник запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-7/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

30.
На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
јуна 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ'' У ЗМАЈЕВУ
I

Број: 7. Страна 53. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Рајка Вуковић и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне школе
''Јован Јовановић-Змај'' у Змајеву, као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2012-I/01
Дана: 9. јуна 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

31.
На основу члана 53. и 93. Статута општине општине Врбас», број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010/, члана 13. и члана 20. Одлуке о
Општинском већу општине Врбас Врбас / «Службени лист општине Врбас», број
12/2008/, Општинско веће Општине Врбас, на седници одржаној 8. јуна 2012. године,
донело је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
У Решењу о образовању Локалног савета за запошљавање број 06.3-7/2009III/02 (Службени лист општине Врбас, број 13/2009) Став III мења се и гласи:
„Локални савет састоји се од 3 представника локалне самоуправе , 2
представника јавних предузећа и установа, 1 представника самосталног синдиката
Општине, 1 представника независног синдиката Општине и 1 представника
Националне службе за запошљавање-Филијала Врбас“.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Председник Општинског већа,

Број: 7. Страна 54. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2012. године________
Број: 06. 3 - 80/2012 – II/ 02
Дана: 6. јуна 2012. године
ВРБАС

др Жељко Видовић, с.р.
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