СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 22. ВРБАС 30. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНА XLIX
99.
На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима (Службени
гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), члана 20. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и
члана 30. став 1. тачка 20. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 30. децембра 2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве “ Дирекција за изградњу” Врбас ( у даљем тексту:
Јавно предузеће) , основаног ради обављања архитектонске делатности, уписаног
у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број:
08681929, ПИБ: 100636289, са пословним бројем рачуна у Трезору: 840-641641-73
код Филијале управе за трезор Врбас.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „ Дирекција за изградњу“ Врбас, број. 011-1/2013-I/01 од 21. марта 2013.
године („ Службени лист општине Врбас“, број 2/2013) и уписано у Регистар
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, под бројем БД:
14172/2015 од 26.02.2015.године.
Оснивач Јавног предузећа је Општина Врбас, Врбас, улица Маршала Тита,
број 89, матични број 08285071.

Број: 22. Страна 568. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право
својине на покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права, преузеће Општина Врбас.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску
грађу, преузеће Општина Врбас на даљу надлежност, у складу са законом.
Констатује се да су испуњени сви законом предвиђени услови за покретање
поступка ликвидације Јавног предузећа.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код
Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на
интернет страници регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке
о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа.
Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Светлана Бјелица
из Врбаса, Златиборска 14. ЈМБГ: 2708974835037.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом
Председник Општине у складу са Статутом општине Врбас.
Досадашњем заступнику Јавног предузећа престају права заступања Јавног
предузећа
Члан 5.
Од дана регистрације ове Одлуке Јавно предузеће не може предузимати
нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који
обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге
нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран
је за законитост пословања Јавног предузећа у ликвидацији.
Ликвидациони управник може предузимати следеће активности:
1. Вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;
2. Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су
уновчење имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;
3. Вршити друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног
предузећа.
Члан 6.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном
предузећу, најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Јавног предузећа најкасније, у року од 15
дана од дана почетка ликвидације.

Број: 22. Страна 569. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их
не пријаве најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о
ликвидацији.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред
надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању
потраживања и у истом року о томе писаним путем не обавести Јавно предузеће
то потраживање се сматра преклудираним.
Члан 7.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног предузећа, у
Врбасу, улица Маршала Тита 89.
Члан 8.
Позивају се дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према
Јавном предузећу.
Члан 9.
Ликвидациони управник Јавног предузећа ће одмах, а најкасније у року од
15 дана од дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре
уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације и ову Одлуку, ради
регистрације ликвидације Јавног предузећа у Регистру.
Члан 10.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације
саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у
скалду са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија, а након
доношења одлуке Скупштине општине о усвајању истог предузети потребне
радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о
регистрацији.
Члан 11.
Општина Врбас преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања, а
која из наплаћених прихода у току поступка не буду довољна за измирење тих
потраживања, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку
ликвидације.
Члан 12.
Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних субјеката Агенције за
привредне регистре извршиће се по окончању поступка ликвидације.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени
оснивачког акта Јавног предузећа „ Дирекција за изградњу“ Врбас, број

Број: 22. Страна 570. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
011-1/2013-I/01 од 21. марта 2013. године („ Службени лист општине Врбас“, број
2/2013).
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна
акта Јавног предузећа.
Ступањем на снагу ове Одлуке, сви започети, а незавршени послови
преносе се са Јавног предузећа на Општинску управу Врбас и ЈКП „ Комуналац“
Врбас.
Разрешење Надзорног одбора и директора Јавног предузећа извршиће се
посебним решењем.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-68/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

100.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи /''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07/, члана 536. став 2. Закона о привредним
друштвима /''Службени гласник Републике Србије'', број 36/11 и 99/11/, члана 9.
Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информисање
''Врбас'' Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 17/15/ и члана 30. став 1.
тачка 8. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/02, 5/02,
10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13. и 2/14/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ВРБАС'' ВРБАС
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа за
информисање ''Врбас'', Врбас, Маршала Тита 105, поштански фах 101, уписаног у
Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД
38698/2013 од 10.04.2013. године, матични број: 08061122, ПИБ 101421514, а који
је саставио ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство и ревизија.

Број: 22. Страна 571. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 2.
Усвојени Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа за информисање
''Врбас'' Врбас, региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-70/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

101.
На основу члана 6. и 33. Закона о о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), члана 16,30. и
93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) , а у вези Одлуке Владе о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/2015), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време
у јавном сектору Општине Врбас за календарску 2015. годину.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време у јавном сектору
општине Врбас чине
сви који имају обавезу пријављивања података о
запосленима у Регистар запослених, односно чије се плате, односно зараде
финансирају из буџета општине Врбас.
Максималан број запослених на неодређено време у јавном сектору
општине Врбас по Одлуци Владе у календарској 2015. години износи 858.
Члан 3.
Одређује се максималан број запослених на неодређено време у 2015.
години у јавном сектору општине Врбас по организационим облицима и то:

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Неодређено
време

1

ЈБ КЈС

Ред.број

Број: 22. Страна 572. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

3

4

2

1

09122 ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

2

09126 ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

2

3

09127 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

3

4

09128 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗМАЈЕВО

3

5

09129 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА

3

6

09130 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАВНО СЕЛО

3

7

09131 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САВИНО СЕЛО

3

8

09132 ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

2

9

09133 ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

3

156

10

09134 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БОШКО БУХА"

11

09135 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ДАНИЛО КИШ"

20

12

09136 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРБАСА

21

13

24

15

81107 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" ВРБАС
ЈАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
81169 ОПШТИНЕ ВРБАС
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
81251 "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

16

83367 ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ДРАГО ЈОВОВИЋ" ВРБАС

68

17

83576 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "ВРБАС" ВРБАС

99

18

87701 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРБАС

19

96240 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛАЦ" ВРБАС
Укупан број запослених на неодређено време ..........................

14

161

40
14

5
179
809

Број: 22. Страна 573. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 4.
Јавни сектор општине Врбас у календарској 2015. години по Одлуци Владе
нема већи број запослених на неодређено време, односно укупан број запослених
на неодређено време је 809 и из тог разлога није дужан да спроводи
рационализацију у наведеној години.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“ а примењиваће се од 01.01.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-78/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

102.
На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09 и 81/09,64/2010 одлука УС , 24/2011
121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-Одлука УС , 98/2013-одлука УС и 137/14),
члана 9. став 4. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени лист општине
Врбас, број 3/13) и члана 16. и 30. Статута општине Врбас (''Службени лист
општине Врбас'' број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је

OДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA ЗА ГРАД
ВРБАС И НАСЕЉЕНА МЕСТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Програм уређивања градског грађевинског
земљишта зa град Врбас и насељена места општине Врбас за 2016.годину, који је
саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Програм обухвата радове на одржавању комуналне инфраструктуре,
урбанистичком планирању, уређивању грађевинског земљишта, са пројекцијом
средстава за 2017. и 2018.годину .
Члан 3.
Радови из члана 2. ове Одлуке утврђују се у Програму уређивања градског
грађевинског земљишта за 2016. годину и гласе:

Број: 22. Страна 574. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 575. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 576. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 577. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 578. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 579. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 580. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 581. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Број: 22. Страна 582. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-73/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

103.
На основу члана 6, 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађени дин. изн. и 125/2014 - усклађени дин. изн.) и члана 21. и 30. став 1.
тачкa 3. и 13. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
3/2002, 5/2002, 20/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној дана 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту:
такса), за списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које
издају односно обављају органи јединице локалне самоуправе – општине Врбас у
оквиру послова из своје изворне надлежности.
Локалне административне таксе уводе се у износима прописаним Тарифом
локалних административних такси (у даљем тексту: Тарифа) која је саставни део
ове Одлуке.
Члан 2.
Обвезник таксе је подносилац захтева односно поднеска којим се поступак
покреће односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је
солидарна.
Ако записник замењује захтев, одн. поднесак из става 1. овог члана за који
се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 3.

-

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
за поднеске у тренутку када се предају а на захтеве дате на записник - када
се записник састави
за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за
њихово издавање
за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
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Члан 4.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако за поједине
случајеве није другачије прописано.
Такса се уплаћује на рачун извршења буџета општине Врбас и та средства
су изворни приход буџета општине Врбас.
Члан 5.
Такса се плаћа у прописаном износу.
Обвезник је дужан да приложи доказ да је таксу платио.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је
такса плаћена, износ таксе који је плаћен као и тарифни број по којем је такса
плаћена.
Члан 6.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран
или недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева
или поднеска затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од 10 дана
од дана подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања
таксе, о чему се на поднетом захтеву односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно
други спис стигне поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање по захтеву,
односно поднеску, позваће обвезника писаном опоменом да, у року од 10 дана од
дана пријема опомене плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на
последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана сматра се да је
захтев односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата
прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је
радња извршена.
Члан 7.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што
није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се
уређује порески поступак и пореска администрација.

-

Члан 8.
Ослобађају се плаћања таксе:
органи и организације Републике Србије и Аутономне Покрајине
организације обавезног социјалног осигурања
установе основане од Републике Србије, Аутономне Покрајине и локалне
самоуправе
Црвени крст Србије
Цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и
верским заједницама
Дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом
узајамности.
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Члан 9.

-

-

Не плаћа се такса за:
списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних
прихода
списе и радње за исправљање грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама
списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите,
финансијске подршке породици са децом, предшколског васпитања и
образовања, борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида
рата
списе и радње у вези са школовањем ученика и студената
за поднеске упућене органу за представке и притужбе
за списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са
елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.
Члан 10.

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника од којих су неки
ослобођени плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није
ослобођен плаћања таксе.
Члан 11.
У решењу, исправи, документу и другом писмену које се издаје без плаћања
таксе, мора се означити сврха издавања и основ ослобађања од таксе.
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинско веће општине Врбас.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама („Службени лист општине Врбас“, број 2/2001 и
2/2007).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-76/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 585. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак из изворне надлежности
општине, ако овом Oдлуком није другачије прописано............……......…..200,00 дин.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
Одењење за управу и опште послове
Из области послова матичара плаћа се такса:
2.1. за спровођење поступка закључења брака радним даном у службеним
просторијама у току радног времена......................……………............….... 500,00 дин.
2.2. за спровођење поступка закључења брака нерадним даном ( субота, недеља,
државни празник) у службеним просторијама и радним даном ван радног
времена..........................................................…………................................1.000,00 дин.
2.3.
за
спровођење
поступка
закључења
брака
ван
службених
просторија…...................................................................…….................…. 6.000,00 дин.
Из области архиве
2.4. издавање предмета на увид, на писани захтев, из области архиве и матичне
архиве, по страници писмена…………………………………...........………...100,00 дин.
2.5. фотокопирање списа предмета, на писани захтев, из области архиве и
матичне архиве, по страници писмена.........................................................200,00 дин.
Излазак на терен
2.6. за излазак на терен ради овере потписа, на писани захтев.............1.000,00 дин.
ТАРИФНИ БРОЈ 3
Одељење за урбанизам и стамбене послове
3.1. Информација о локацији ………….....…………….……….…………… 3.000,00 дин.
3.2.
локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и комуналне
инфраструктуре и прикључака на инфраструктурне објекте)
-

за објекте до 30 м2 ................................................................................ 3.000,00 дин.
од 31 м2 до 2оо м2............................................................................. 5.000,00 дин.
од 2о1 м2 до 400 м2.............................................................................10.000,00 дин.
од 401 м2 до 800 м2............................................................................13.000,00 дин
од 801 м2 до 2000м2...........................................................................30.000,00 дин.
од 2001 м2 до 5000 м2.........................................................................35.000,00 дин.
од 5001 м2 до 20.000 м2.....................................................................40.000,00 дин.
преко 20 000 м2 ....................................................................................50.000,00 дин.

3.3. локацијски услови за прикључке на инфраструктурне објекте .......3.000,00 дин.
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3.4. локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1.000
метара (водовод, канализација, електромрежа, гасна мрежа, топловод, тт
мрежа)………………………………………………………………..….......…. 35.000,00 дин.
3.5. локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко
1.000
метара………………………………………………………………………..….48.000,00 дин.
3.6. приговор ............................................................................................... 400,00 дин.
3.7. потврда пројекта парцелације и препарцелације
- до 2 ha.........................................................................................,......... 5.000,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha.....................................................................................10.000,00 дин.
- 5,0 до 10,0 ha .................................................................................... 17.000,00 дин.
- преко 10,0 ha .......................................................................................26.000,00 дин.
3.8. за потврду урбанистичког пројекта
- до 2 ha................................................................................................... 5.000,00 дин.
- од 2,0 до 5,0 ha.....................................................................................10.000,00 дин.
- 5,0 до 10,0 ha ...................................................................................... 17.000,00 дин.
- преко 10,0 ha ..................................................................................... 26.000,00 дин.
3.9 умножавање, овера и уступање урбанистичких планова.................. 2000,00 дин.
3.10. уверење о посебним деловима објекта, које издаје Одељење.... 2000,00 дин.
- захтев, молба, предлог, приговор и други поднесак............................... 200,00 дин.
- решење, жалба против решења закључци.............................................. 500,00 дин.
- разгледање списа из надлежности Одељења за сваки започети са..... 300,00 дин.
- за препис аката, односно списа по страници оригинала..........................200,00 дин.
- уверење, потврда.........................................................................................300,00 дин.
- опомена којом се обвезник позива на плаћање таксе..............................300,00 дин.
- фотокопирање списа из предмета Одељења по једној страници............100,00 дин.
3.11. за успостављање права службености на површинама јавне намене и
непокретностима у јавној својини општине, за постављање инфраструктурних
инсталација (водовод, канализација, електричне инсталације, ПТТ инсталације,
кабловске, топлификације, гасовод и слично) такса се наплаћује по дужном метру
и то:
- у грађевинском реону …………………………………………........…………. 100,00 дин.
- у ванграђевинском реону………………………………………………...……. 50,00 дин.
- за постављање стубова, бандера, шахтова и слично такса се одређује према
површини заузећа, а минимално по метру квадратном, по заузетом метру
квадратном……………………………………………………..……………….. 2.000,00 дин.
3.12. за решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у право
својине, уз накнаду………………………………………………………………5.000,00 дин.
3.13. за решење о одређивању земљишта за редовну употребу
објекта..........................................................................................................5.000,00 дин.
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3.14. за решење о исељењу бесправно усељених лица………..……… 2.500,00 дин.
НАПОМЕНА:
Под тачком 3.2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о
планирању и изградњи.
Приговор из тачке 3.6. односи се на обавештења о одбијању потврђивања
урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате
локацијске услове и закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских
услова.
104.
На основу члана 17. став 1. тачка 3. и става 2. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012
и 104/2013), члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се висина и начин обрачуна накнаде за ванредни
превоз на општинским путевима и улицама на територији општине Врбас.
Члан 2.
Ванредним превозом у смислу ове Одлуке сматра се превоз возилом које
само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење,
укупну масу, ширину, дужину или висину.
Члан 3.
За ванредни превоз утврђује се:
1. накнада за прекорачење дозвољене димензије,
2. накнада за прекорачење дозвољене укупне масе,
3. накнада за прeкoрачење дозвољеног осовинског оптерећења.
1. Накнада за прекорачење дозвољене димензије
Члан 4.
Накнада за прекорачење дозвољене дужине возила, ако возило са или без
терета прелази дозвољену дужину, износи:
- за прекорачење до 20%
..........................................60,00 дин/км,
- за прекорачење преко 20% ..........................................100,00 дин/км.
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Члан 5.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине возила од 2,55 метра, ако
возило са или без терета прелази дозвољену ширину, износи:
- за прекорачење од 2,56 до 3,00 м
..........................................90,00 дин/км,
- за прекорачење од 3,01 до 4,00 м
........................................180,00 дин/км,
- за прекорачење преко 4,00 м
........................................270,00 дин/км.
Члан 6.
Накнада за прекорачење дозвољене висине возила од 4,00 метра, ако
возило са или без терета прелази дозвољену висину, износи:
- за прекорачење од 4,01 до 4,50 м .............................................220,00 дин/км,
- за прекорачење преко 4,50 м
............................................340,00 дин/км.
Члан 7.
Када возило, са или без терета, прекорачује дозвољену дужину, ширину и
висину на више места, обрачунава се само највећа димензија из сваког
прекорачења и то за сваку врсту прекорачења посебно.
У случају да возило са или без терета прекорачује више димензија, укупна
накнада представља збир накнада за прекорачења по појединим димензијама.
2. Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе
Члан 8.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе од 40 тона, износи:
- за прекорачење од 41 до 60
..........................140,00 дин/км,
тона
- за прекорачење од 61 до 80
..........................270,00 дин/км,
тона
- за прекорачење преко 80 тона ..........................950,00 дин/км.
Укупна маса, у смислу ове Одлуке, представља збир масе возила и масе
терета на возилу.
Члан 9.
У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничено осовинско
оптерећење на 8 (осам) тона и укупна дозвољена маса на 32 тоне, накнада се
обрачунава за сваку тону прекорачења и износи:
- за прекорачење од 33 до 45 тона ..........................170,00 дин/км,
- за прекорачење од 46 до 60 тона ..........................320,00 дин/км,
- за прекорачење преко 60 тона
..........................1200,00 дин/км.
У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничено осовинско
оптерећење на 6 (шест) тона и укупна дозвољена маса на 24 тоне, накнада се
обрачунава за сваку тону прекорачења и износи:
- за прекорачење од 25 до 36 тона
..........................220,00 дин/км,
- за прекорачење од 37 до 45 тона
..........................410,00 дин/км,
- за прекорачење преко 45 тона
..........................1400,00 дин/км.
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Члан 10.
Кад је код ванредног превоза прекорачено истовремено и дозвољено
осовинско оптерећење и дозвољена укупна маса, накнада се обрачунава и
наплаћује за свако прекорачење појединачно.
3. Накнада за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења
Члан 11.
Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења, када возило са
или без прикључног возила на једној или више једноструких осовина или
вишеструкој осовини прекорачује дозвољено осовинско оптерећење, обрачунава
се у динарима по пређеном километру и утврђује у следећим износима:
Прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини (тона)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ
(динара/ос.)
Пут за 10 т/осовини Пут за 8 т/осовини Пут за 6 т/осовини
Б
В
Г
180,00
420,00
480,00
540,00
570,00
630,00
990,00
1080,00
1110,00
1590,00
1800,00
1950,00
2400,00
1860,00
3120,00
3600,00
3960,00
5610,00
4440,00
5370,00
7080,00
5790,00
6960,00
9960,00
7350,00
9120,00
13770,00
9030,00
10860,00
18720,00

За осовинска преоптерећења преко 10,0 тона по осовини, накнада се увећава
за по 35% у односу на износ накнаде утврђен за претходно осовинско
преоптерећење, почев од износа накнаде за осовинско преоптерећење од 10 тона
по осовини.
Члан 12.
Уколико је на одређеном путу, односно деоници пута, ограничено осовинско
оптерећење за једну осовину, осовинско оптерећење је ограничено и за вишеструке
осовине и то:
Код ограничења осовинског оптерећења на 10 тона по једнострукој осовини,
осовинско оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
1. за двоструке осовине на 16 тона,
2. за троструке осовине на 24 тоне,
3. за четвороструке осовине на 32 тоне.
Код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једнострукој осовини,
осовинско оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
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1. за двоструке осовине на 12,8 тона,
2. за троструке осовине на 19,2 тоне,
3. за четвороструке осовине на 25,6 тона.
Код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по једнострукој осовини,
осовинско оптерећење на вишеструким осовинама је ограничено:
1. за двоструке осовине на 9,6 тона,
2. за троструке осовине на 14,4 тона,
3. за четвороструке осовине на 19,2 тона.
Под вишеструком осовином, у смислу ове одлуке, сматра се осовина код које
међусобно растојање суседних осовина износи од 1,0 до 2,0 метра и која је
конструисана тако да аутоматски изједначава оптерећење на суседним осовинама
те вишеструке осовине.
Члан 13.
У случајевима прекорачења осовинског оптерећења на вишеструким
осовинама, висина накнаде се утврђује у складу са чланом 11. ове Одлуке,
применом следећег поступка обрачуна:
 код обрачуна накнаде за двоструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
двострукој осовини подели са два (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са
коефицијентом 1,375 за двоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за троструку осовину стварно преоптерећење преко
осовине седобија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
трострукој осовини подели са три(бројем осовина)и тако добије осовинско
преоптерећење поједној осовини које се множиса коефицијентом 1,657 за
троструку осовину;
 код обрачуна накнаде за четвороструку осовину стварно преоптерећење
преко осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
четворострукој осовини подели са четири (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са
коефицијентом 1,892 за четвороструку осовину;
 код обрачуна накнаде за петоструку осовину стварно преоптерећење
преко осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
петострукој осовини подели са пет (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са
коефицијентом 2,120 за петоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за шестоструку осовину стварно преоптерећење
преко осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
шестострукој осовини подели са шест (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са
коефицијентом 2,280 за шестоструку осовину;
 код обрачуна накнаде за седмоструку осовину стварно преоптерећење
преко осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
седмострукој осовини подели са седам (бројем осовина) и тако добије
осовинско преоптерећење по једној осовини које се множи са
коефицијентом 2,430 за седмоструку осовину;
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 код обрачуна накнаде за осмоструку осовину стварно преоптерећење
преко осовине се добија тако да се укупно осовинско преоптерећење на
осмострукој осовини подели са осам (бројем осовина) и тако добије
осовинско оптерећење по једној осовини које се множи са коефицијентом
2,530 за осмоструку осовину.
Члан 14.
Код обрачуна накнаде, сваки започети километар превоза, обрачунава се
као пређени километар, а прекорачење оптерећења преко 500,00 кг обрачунава се
као једна тона. Дужина пута који се користи за ванредни превоз утврђује се на
основу евиденције путева коју води Општинскa управa Врбас ,Одељење за
комуналне и грађевинске послове и одобрене трасе кретања.
Члан 15.
Захтев за обрачун накнаде за ванредни превоз подноси се Општинскoj
управи Врбас, Одељењу за комуналне и грађевинске послове којe је дужно да
одлучи о захтеву у року од 8 дана од дана подношења захтева.
Подносилац захтева дужан је да накнаду за ванредни превоз уплати у
корист Општине, у року од 8 (осам) дана од дана примљеног обрачуна накнаде.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини и начину
обрачуна накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на
територији општине Врбас коју је донео Надзорни одбор ЈП „Дирекција за
изградњу“ Врбас под бројем 1259-3/15 од 19. јуна 2015. године и Решење
Скупштине општине Врбас број 011- 24/2015-I/01 од 2. јула 2015. године, којим је
дата сагласност на Одлуку о висини и начину обрачуна накнаде за ванредни
превоз на општинским путевима и улицама на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2015)
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-77/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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105.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („ Службени гласник
РС“, број 13572004, 36/2009, 72/2009-др закон и 43/2011- одлука УС) и члана 16,
30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној дана 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине(“ Службени
лист општине Врбас”, број 25/2009, 1/2010, 4/2010, 16/2010, 16/2012, 18/2013 и
11/2014) у члану 3. иза тарифног броја 3. у делу: “ Напомена” иза става 2. додаје
се нови став 3. који гласи: “ Тарифни број 1,2. и 3. из овог члана примењиваће се
од 1. јануара 2017. године.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном
листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-79/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

106.
На основу члана 92. став 2. и члана 93. став 4. Закона о планирању и
изградњи(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 20. тачке 8. 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,
21/2009,15/2010,16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист општине Врбас“ , број
3/2013 и 19/2014) члан 2. Одлуке, мења се и гласи:
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„О обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту
грађевинског земљишта на територији општине Врбас стара се Општинска управа
Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове,.“
Члан 2.
У члану 9. Одлуке у ставу 4. речи: „ које израђује Јавно предузеће“ замењују
се речима: „ које израђује Општинскa управa Врбас, Одељење за комуналне и
грађевинске послове,.“
Члан 3.
У члану 11. у ставу 1. речи: „ која подносе Јавном предузећу предлог о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре“ замењују се речима:
„која подносе захтев Општинској управи Врбас, Одељењу за комуналне и
грађевинске послове.“
У ставу 2. истог члана у првом реду речи: „ Јавно предузеће“ замењују се
речима:“ Oпштинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске
послове“ а у осмом реду истог става речи: „Јавног предузећа“ замењују се речима:
''Општине Врбас''.
У ставу 4. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „Општинска управа
Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове.“
У ставу 5. истог члана речи: „Јавном предузећу“ бришу се.
У ставу 6. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „Општина Врбас“.
Члан 4.
У члану 18. Одлуке речи: „Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељења за комуналне и грађевинске послове.“
Члан 5.
У члану 19. Одлуке речи: „Надзорни одбор Јавног предузећа“ замењују се
речима: „Општинско веће општине Врбас“.
Члан 6.
У члану 20. речи: „ на огласној табли Јавног предузећа“ бришу се.
Члан 7.
У члану 22. у ставу 6. речи: „ Јавно предузеће“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове'', a у
члану 23. речи: ''путем јавног предузећа'' бришу се.
Члан 8.
У члану 33. у ставу 1. речи: „ Јавном предузећу“ замењују се речима:
„Општинској управи Врбас, Одељењу за комуналне и грађевинске послове.“
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У ставу 2. истог члана речи: „ Јавно предузеће“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове.“
Члан 9.
У члану 34. Одлуке у ставу 1. речи: „Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Председника општине“.
У ставу 3. истог члана речи: „Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас, Одељења за комуналне и грађевинске послове.“
Члан 10.
У члану 35. у трећем и четвртом реду става 1. речи: „ Јавног предузећа“
замењују се речима: „ Општине Врбас“.
Члан 11.
У члану 38. у ставу 2. речи: „ Јавно предузеће“ замењују се речима: „
Општинска управа Врбас, Одељења за комуналне и грађевинске послове.“
Члан 12.
У члану 39. Одлуке у ставу 1. речи: „ Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас, Одељења за комуналне и грађевинске послове,.“
У ставу 2. истог члана речи: „ Јавно предузеће“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас ,Одељењe за комуналне и грађевинске послове.“
Члан 13.
У члану 49. у ставу 1. у тачки 4. број: „102“ замењује се бројем: „ 70“ у тачки
5. речи: „у складу са чланом 96.став 6.“ Замењује се речима: „ у случајевима из
члана 99. став 10. и 12.“
Иза става 1. додаје се став 2. који гласи: „Грађевинско земљиште у јавној
својини може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом и у другим
случајевима утврђеним Законом о планирању и изградњи“.
Члан 14.
У члану 50. Одлуке у ставу 1. речи: „Јавном предузећу“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас, Одељењу за комуналне и грађевинске послове“.
У ставу 2. и ставу 3. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас ,Одељење за комуналне и грађевинске послове.“
У ставу 5. речи: „ са Јавним предузећем“ бришу се.
Члан 15.
У члану 55. у ставу 1. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове“.

Број: 22. Страна 595. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 16.
У члану 59. речи: „ Надзорни одбор Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Општинско веће општине Врбас“.
Члан 17.
У члану 64. речи: „ Надзорни одбор Јавног предузећа“ замењују се речима:
„Општинско веће општине Врбас“.
Члан 18.
У члану 70. у ставу 1. речи: „Надзорни одбор Јавног предузећа“ замењују се
речима: „ Општинско веће општине Врбас“.
Члан 19.
У члану 73. став 1. мења се и гласи: „ Код „green field“ инвестиција, цена
отуђења, односно закупнина грађевинског земљишта у јавној својини, може се
платити и у више једнаких месечних рата о чему на захтев инвеститора одлучује
Општинско веће општине Врбас“.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-81/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

107.
На основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник
Републике
Србије“,
број
72/2009,81/2009-исправка,
64/2010УС,24/2011,121/2012,42/2013-УС,98/2013-УС,132/2014 и 145/2014) и члана 16, 30. и
93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („
Службени лист општине Врбас“, број 11/2015) у члану 3. у ставу 2. речи:

Број: 22. Страна 596. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
„ЈП„ Дирекција за изградњу“ Врбас (у даљем тексту: Дирекција)“ замењују се
речима: „Oпштинскa управa Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске
послове.“
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. речи: „Јавно предузеће за грађевинско земљиште,
изградњу и путеве Врбас „Дирекција за изградњу“Врбас ( у даљем тексту:
Дирекција)“ замењује се речима: „Општинскa управa Врбас , Одељење за
урбанизам и стамбене послове,“.
Став 2. и 3. истог члана бришу се.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 3. реч: „ Дирекција“ замењује се речима: „Oпштинска
управа Врбас , Одељење за урбанизам и стамбене послове“.
Члан 4.
У члану 16. у ставу 2. речи: „ закључен са Дирекцијом“ бришу се.
У ставу 3. истог члана реч: „ Дирекција“ замењује се речју: „Општина“.
Члан 5.
У члану 17. реч: „Дирекција“ замењује се речима: „Oпштинскa управa Врбас,
Одељење за урбанизам и стамбене послове“.
Члан 6.
.
У члану 21. у ставу 7. речи: „Дирекција, у име и за рачун општине Врбас“
замењују се речима: „Општинскa управa Врбас ,Одељење за урбанизам и
стамбене послове,“.
Члан 7.
У члану 23. у ставу 2. реч: „Дирекцији“ замењују се речима: „Oпштинска
управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 8.
У члану 24. у ставу 1. реч: „ Дирекција“ замењује се речима: „Општинска
управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
У ставу 2. истог члана реч: „Дирекције“ замењује се речима: „Општинска
управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове“, а у ставу 3. речи:
„Надзорног одбора Дирекције“ замењују се речима: „ Општинског већа општине
Врбас“.
Члан 9.
У члану 25. у ставу 1. реч: „ Дирекција“ замењује се речима: „ Општина
Врбас,коју заступа Председник општине „ .

Број: 22. Страна 597. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 10.
Члан 26. Одлуке брише се.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-80/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

108.
На основу члана 2, 4. и 6. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011) и члана 16, 30. и 93. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних делатности ( „Службени лист општине
Врбас“, број 3/2013, 7/2014, 10/2014, 11/2014, 3/2015, 5/2015, 11/2015 и 13/2015 ) у
члану 25. у ставу 1. речи: „по урбанистичко-техничким условима прописаним од
стране надлежног органа након добијања сагласности од стране испоручиоца воде
на пројекат“ , замењују се речима: „након прибављања одобрења у складу са
Законом о планирању и изградњи“.
Члан 2.
У члану 48. Одлуке речи: „ЈП “Дирекција за изградњу“ замењују се речима:
„ Општином Врбас. ''
Члан 3.
У члану 102. Одлуке у ставу 2. реч: “ЈП „Дирекција за изградњу“'' замењује
се речима: „Општина Врбас“.
У ставу 5. истог члана речи: „Предузеће коме се повере послови јавног
осветљења“ замењују се речима: „Општина Врбас“.

Број: 22. Страна 598. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 4.
У члану 123. Одлуке у ставу 3. речи: „ издаје Јавно предузеће „ Дирекција
за изградњу“ Врбас и решења које издаје надлежни орган Oпштинске управе“
замењују се речима: „издаје Општинскa управa Врбас, Одељење за урбанизам и
стамбене послове,.“
Члан 5.
У члану 133. Одлуке у ставу 2. у другој алинеји иза речи: „урбанизам и“ реч:
„комунално“ брише се.
Трећа алинеја другог става истог члана, мења се и гласи:
„ да уреди начин коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, са
управљачем “.
Члан 6.
У члану 137. Одлуке у ставу 1. речи: „Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу“ Врбас“ замењују се речима: „Општина Врбас“.
У другом ставу истог члана речи: „обезбеђује Јавно предузеће „Дирекција
за изградњу“ Врбас“ замењују се речима: „Општина Врбас“.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-88/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

109.
На основу члана 16. тачка 4, у вези са чланом 93. став 2. Закона о
ефикасном коришћењу енергије ( „Службени гласник РС“, број 25/2013), члана 49.
став 3. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, број 72/2011 и 88/2013),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
број129/07) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о унапређењу енергетске ефикасности на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 19/2013) у члану 1. став 3. и 4. бришу
се, а иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

Број: 22. Страна 599. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
„Општина Врбас као обвезник енергетског менаџмента спроводи своје
законске обавезе путем енергетских менаџера у оквиру Општинске управе Врбас,
Одељења за заштиту животне средине и енергетски менаџмент.“
Члан 2.
У члану 4. Одлуке речи: „Канцеларија за енергетски менаџмент“ замењују се
речима: „Енергетски менаџери Одељења за заштиту животне средине и
енергетски менаџмент.“
Члан 3.
Члан 8. Одлуке брише се.
Члан 4.
У члану 22. Одлуке у ставу 8. речи: „Канцеларије за енергетски менаџмент у
оквиру служби ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас“ замењују се речима:
„Енергетских менаџера Одељења за заштиту животне средине и енергетски
менаџмент.“
Члан 5.
У члану 30. Одлуке речи: „ ЈП „ Дирекција за изградњу“ Врбас која је
надлежна за одржавање јавне расвете. (По условима Дирекције)“ замењују се
речима: „Oпштинске управе Врбас, Одељења за заштиту животне средине и
енергетски менаџмент.“
Члан 6.
У члану 33. Одлуке у ставу 1. речи: „општинског енергетског менаџмента“
замењују се речима: „Општинска управа Врбас, Одељења заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-89/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

110.
На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006 и 41/2009) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је

Број: 22. Страна 600. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ИМАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредних имања на подручју општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 15/20011 и 11/2015) у члану 22а. у ставу 2.
речи: „ чувари поља имају и овлашћења да наложе“ замењују се речима: „ Јавна
агенција за зоохигијену и пољпоривреду општине Врбас има и овлашћења да
наложи“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-83/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

111.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 17.тачка 12 а у вези са чланом 14. 16. и
17. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, број
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским путевима и улицама и некатегорисаним
путевима („Службени лист општине Врбас“, број 3/2015) члан 4. мења се и гласи:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове
стараће се о спровођењу законских обавеза које се односе на управљање,
заштиту, одржавање, финансирање, изградњу и реконструкцију општинских
путева, улица и некатегорисаних путева на територији Општине Врбас.
Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове
израђује годишње и средњорочне планове за изградњу, реконструкцију,
одржавање и заштиту општинских путева улица и некатегорисаних путева на
територији Општине Врбас, које усваја надлежни орган Општине“.

Број: 22. Страна 601. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Члан 2.
У члану 5. у ставу 1. и 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове “.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 3.
речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове “.
Члан 4.
У члану 7. у ставу 1. и ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управе Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове''.
Члан 5.
У члану 8. у ставу 1, 2. и 3. речи: „Управљач пута “ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове :“
Члан 6.
У члану 9. у ставу 1. и ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа, Врбас Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 7.
У члану 10. у ставу 1. речи: „Управљача пута“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас ,Одељења за комуналне и грађевинске послове “.
Члан 8.
У члану 11. у ставу 3. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове “.
Члан 9.
У члану 17. у ставу 2. и ставу 3. речи: „ Управљача пута“ замењују се
речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске
послове“.
Члан 10.
У члану 19. у ставу 1. и ставу 3. речи: „ Управљача пута“ замењују се
речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске
послове“.
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Члан 11.
У члану 20. у ставу 3. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинске управе Врбас ,Одељење за комуналне и грађевинске послове .''
Члан 12.
У члану 21. у ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас.''
Члан 13.
У члану 23. у ставу 1. речи: „Управљач пута покреће поступак код општинске
управе надлежне за послове саобраћаја за ограничавање општинског и
некатегорисаног пута“ замењују се речима: „Поступак за ограничавање коришћења
општинског и некатегорисаног пута покреће се код Општинске управе Врбас
,Одељења за комуналне и грађевинске послове,“.
У
ставу 2. истог члана речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове .''
Члан 14.
У члану 24. у ставу 2, 3. и 5. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас ,Одељење за комуналне и грађевинске послове .''
Члан 15.
У члану 26. у ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима: „Општини
Врбас.''
Члан 16.
У члану 27. у ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас , Одељење за комуналне и грађевинске послове,.''
У ставу 3. истог члана речи: ''управљача пута'', замењују се речима:
„Скупштине општине Врбас''.
У ставу 4. истог члана речи : „управљачу пута'', замењују се речима:
„Општини Врбас''.
Члан 17.
У члану 28. у ставу 2. и 4. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„надлежан орган општине Врбас.''
Члан 18.
У члану 29. речи: „Управљач пута“ замењују се речима: „Општинска управа
Врбас ,Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 19.
У члану 30. став 1. речи: „Општинска управа надлежна за послове саобраћаја
забраниће саобраћај или саобраћај одређене врсте возила на општинском и
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накатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту , на предлог управљача
пута“ замењују се речима: „На предлог Општинске управе, Одељења за комуналне
и грађевинске послове забраниће се саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила на општинском и накатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту''.
Члан 20.
У члану 31. у ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима:
„Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и грађевинске послове''.
Члан 21.
У члану 35. речи: „Управљач пута“ замењују се речима: „Општинска управа
Врбас ,Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 22.
У члану 36. у ставу 1. тачка 2. и 5. речи: „управљач пута'', замењују се
речима: „Општина Врбас''.
У истом члану став 2. и 3 бришу се, а иза става 1. додаје се нови став који
гласи: „Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине својом
одлуком“.
Члан 23.
У члану 37. речи: „приход су управљача пута и“ бришу се.
Члан 24.
У члану 41. у ставу 2. речи: „Управљач пута“ замењују се речима: „Општина
Врбас.''
Члан 25.
У члану 46. у ставу 1. у тачки 10. речи: „ без претходно прибављене
сагласности управљача пута“ бришу се.
Члан 26.
У члану 49. у ставу 1. у тачкама 6, 8, 11,14, 16. и 17. речи: „Управљач пута“
замењују се речима: „надлежним органом општине Врбас.''
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-84/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 604. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
112.
На основу члана 3. тачка 7, члана 4, члана 5. став 1.,члана 6, 13. и члана
25. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011), члана 157. став 1. и члана 158. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009,
53/2010,101/2011, 32/2013 – одлука УС и 55/2014), 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, 16/2013 и 2/2014.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПАРКИРАЊУ И ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању и паркиралиштима („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2015) ,члан 6. став 2. мења се и гласи:
„Обављање делатности – управљање јавним паркиралиштима, поверава
се ЈКП „ Комуналац“ Врбас из Врбаса.''
Члан 2.
У члану 9. речи: „ сноси ЈП „Дирекција за изградњу“ , замењују се речима:
„сноси ЈКП“ Комуналац“ Врбас из Врбаса'', а у члану 14. став 4, члану 17. став 1. и
у члану 31. став 1. речи: ''комунално'' бришу се.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-85/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

објављивања у

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

113.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6. 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, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је

Број: 22. Страна 605. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ МОНТАЖНИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о привременим монтажним објектима на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 5/2014
и 3/2015) у члану 4. у ставу 2. речи: „ које утврђује Надзорни одбор ЈП „ Дирекција
за изградњу“ Врбас“, замењују се речима: „ утврђеним од стране надлежног органа
Општине“.
У ставу 3. истог члана трећа алинеја, мења се и гласи:
„- да у наредном периоду плаћају закуп у висини коју утврди надлежни орган
Општине која не може бити мања од просечне излицитиране цене, у зависности од
зоне где се објекат налази, за делатност која се обавља у том објекту.“
Члан 2.
Члан 5. Одлуке, мења се и гласи:
„Одлуку о расписивању огласа о јавном надметању доноси Општинско веће,
а поступак спроводи Комисија за спровођење јавног надметања. Комисија има 3
члана, коју именује Општинско веће из реда запослених у Општинској управи.“
Члан 3.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Почетну цену закупа локације по м2 за поступак јавног надметања утврђује
Општинско веће општине Врбас“.
Месечни износ закупнине ће се усклађивати са индексом потрошачких
цена, а на основу података Републичког завода за статистику.“
Члан 4.
У члану 11. Одлуке у ставу 3. реч: „Дирекцијом“ замењује се речима:
„Општинском управом, Одељењем за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 5.
У члану 12. Одлуке у првом ставу, реч:
„Дирекцијом“ замењује се речима: „Општинском управом, Одељењем за
комуналне и грађевинске послове“.
Став 2. истог члана мења се и гласи: „Након склапања уговора са
Одељењем за комуналне и грађевинске послове корисници локације су дужни да
од Општинске управе Врбас , Одељења за урбанизам и стамбене послове
исходују решење о постављању “.
У ставу 3. истог члана реч: „комунално“ брише се.
Члан 6.
У члану 16. Одлуке у ставу 3. иза речи: „урбанизам и“ реч:„ комунално“ брише
се.
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Члан 7.
У члану 18. у ставу 2. и 6. иза речи: „урбанизам и“ реч: „комунално“ брише
се.
У ставу 4. истог члана речи: „Урбанистичко техничким условима“ замењују
се речима: „ Локацијским условима“.
Члан 8.
Члан 19. Одлуке мења се и гласи:
„План из члана 18. став 1. ове Одлуке доноси Општинско веће а израђује га
надлежно Одељење Општинске управе .
План садржи предвиђене локације, површине, величину и тип монтажног
објекта који се поставља, материјал од којег може бити израђен, његов спољни
изглед, намену монтажног објекта, као и услове прикључења на потребну
комуналну инфраструктуру.“
Члан 9.
У члану 20. Одлуке у ставу 2. иза речи: „ урбанизам и“ реч: „ комунално“
брише се.
Члан 10.
У члану 22. Одлуке у ставу 5. изa речи: „урбанизам и“ реч: „ комунално“
брише се.
Члан 11.
У члану 23. Одлуке у ставу 3. иза речи: „урбанизам и“ реч: „комунално“
брише се.
Члан 12.
У члану 28. Одлуке у ставу 1. иза речи: „урбанизам и“ реч: „комунално“
брише се.
Члан 13.
У члану 30. Одлуке у ставу 3. реч: „Дирекцијом“ замењује се речима:
„Општинском управом, Одељењем за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 14.
У члану 31. Одлуке у ставу 3. реч: „Дирекцију“ замењује се речима:
„Општинску управу, Одељење за комуналне и грађевинске послове“.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-87/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 607. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
114.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6. 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, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИВРЕМЕНИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА – БИЛБОРДИМА И
МЕГАБИЛБОРДИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У
Одлуци о привременим монтажним објектима – билбордима и
мегабилбордима на територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 5/2014) у члану 4. у ставу 1. речи: „ЈП „ Дирекција за изградњу“ Врбас“
замењују се речима: „Општинском управом, Одељењем за комуналне и
грађевинске послове“.
Став 2. истог члана мења се и гласи: „Висину закупа и начин плаћања за
постављање објеката из члана 1. Одлуке утврђује Општинско веће општине
Врбас.“
У ставу 3. истог члана прва алинеја мења се и гласи: „ – локацијске услове
које издаје Општинскa управa Врбас ,Одељење за урбанизам и стамбене
послове“.
Члан 2.
У члану 6. Одлуке у ставу 1. иза речи: „урбанизам и“ реч: „ комунално“
брише се.
У ставу 2. речи: „ са ЈП „ Дирекција за изградњу“ Врбас“ бришу се.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-86/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 608. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
115.
На основу члaна 7. став 1. у смислу члана 3. тачка 24. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и
члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас (“Службени лист општине Врбас,
број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/2014), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС, ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је
оснивач Општина Врбас, за обављање делатности пружања услуга на које се
Закон о јавним набавкама не примењује („Службени лист општине Врбас, број
2/2014, 5/2014, 7/2014 и 13/2015) члан 5. брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-82/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

116.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „ Врбасгас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2016. годину под бројем 01- 1290
од 14.12.2015.године, који је донео Надзорни одбор предузећа на седници
одржаној 16. децембра 2015. године, под бројем 01-1303/2015.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-90/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 609. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
117.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања
Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2016. годину број 04-4576/2-1, који је
донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 01.децембра 2015.
године, под бројем 04-4576/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-91/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

118.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм
пословања Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2016. годину број 04-22695/1-1, који је
донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 18.децембра 2015.
године, под бројем 04-22695/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-92/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 610. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
119.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програма пословања ЈП за превоз путника „
Врбас“ из Врбаса за 2016. годину под бројем 01/4996 од 18.12.2015.године, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 18. децембра 2015.
године.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-93/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

120.
На основу члана 74. став 2. Закона о култури /''Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009/ и члана 30. став 1. тачка 38. и члана 93. Статута општине
Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Културног центра Врбаса за 2016.
годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 18. децембра 2015.
године под бројем 407.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-94/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 611. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
121.
На основу члана 74. став 2. Закона о култури /''Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009/ и члана 30. став 1. тачка 38. и члана 93. Статута општине
Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке ''Данило
Киш'' у Врбасу за 2016. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној
дана 29. октобра 2015. године под бројем 197/15.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-95/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

122.
На основу члана 110. став 2. Закона о спорту /''Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2011./ и члана 30. став 1. тачка 38. и члана 93. Статута општине
Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада Центра за физичку културу
''Драго Јововић'' Врбас за 2016. годину које је донео Управни одбор на седници
одржаној дана 18. децембра 2015. године под бројем 1128/2015.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-96/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 612. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
123.
На основу члана 9. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Дома здравља
''Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе Здравственог центра ''Вељко Влаховић''
Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2014/ и члана 30. став 1. тачка 38. и
члана 93. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пословни план Дома здравља ''Вељко Влаховић''
Врбас за 2016. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 18.
децембра 2015. године под бројем 2050/4.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-97/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

124.
На основу члана 30. став 1. тачка 38. и члана 93. Статута општине Врбас
/"Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30.
децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пословни план Апотеке ''Врбас'' Врбас за 2016.
годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 18. децембра 2015.
године под бројем 436/2.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-98/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 613. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
125.
На основу члана 5. Одлуке о социјалној заштити грађана Општине Врбас
/''Службени лист Општине Врбас'', број 3/13, 5/14. и 11/15/ и члана 30. став 1.
тачка 38. и члана 93. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас",
број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада Центра за социјални рад
Општине Врбас за 2016. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној
дана 16. децембра 2015. године под бројем 55100-41-34-2015.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-99/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

126.
На основу члана 5. Одлуке о социјалној заштити грађана Општине Врбас
/''Службени лист Општине Врбас'', број 3/13, 5/14 и 11/15/ и члана 30. став 1. тачка
38. и члана 93. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас", број 3/02,
5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Службе ванинституционалне
социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас за 2016. годину који је донео
Управни одбор на седници одржаној дана 15. децембра 2015. године под бројем
01-1251/1.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-100/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 614. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
127.
На основу члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Туристичке
организације општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014) и
члана 30. и 93. Статута општине („Службени лист општине Врбас“, број
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Туристичке организације
општине Врбас за 2016. годину, који је донео Управни одбор организације на
седници одржаној 18. децембра 2015. године под бројем 332-131/2015.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-101/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

128.
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/2005 и 81/2005) и члана 30. и 93. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Програм рада и финансијски план Јавне
агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2016. годину број 845,
који је усвојио Управни одбор Јавне агенције на седници одржаној 14. децембра
2015. године под бројем 845/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-102/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 615. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
129.
На основу члана 4. Oдлуке о општинским путевима и улицама и
некатегорисаним путевима („Службени лист општине Врбас“, број 3/2015) и члана
30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи програм радова на одржавању,
заштити, изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева у
општини Врбас за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној 18. децембра 2015. године под бројем 2625-2-2/15.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-103/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

130.
На основу члана 28, 30. и 93. Статута општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/2014/ и члана
29. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ Врбас из
Врбаса (''Службени лист општине Врбас'', број 9/2015), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 30. децембра 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса коју је донео Надзорни одбор ЈКП
„Комуналац“ Врбас из Врбаса дана 25.12. 2015. године под бројем 04-5761/2.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-69/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 616. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
131.
На основу члана 82. став 9. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, 72/2011 и 88/2013) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009.
15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30.
децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, број 04 – 23058/1 од 29.12. 2015.године,
којом се утврђује престанак потребе за коришћењем одређених непокретности на
којима ЈКП „ Стандард“ Врбас из Врбаса има право коришћења.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-70/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

132.
На основу члана 10. и 23. Одлуке о оснивању Јавне агенције за зоохигијену
и пољопривреду општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 1/2010),
члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
10/2014) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010/, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас на Тарифу Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за пружање зоохигијеничарских
услуга и цена услуга које врши сектор пољопривреде и шумарства Јавне агенције
за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, донету на седници одржаној 28.
децембра 2015. године под бројем 878.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-106/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 617. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
ЈАВНA АГЕНЦИЈA ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И
ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 878
Датум: 28. децембра 2015. године
На основу члана 12. Статута Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас ( „Службени лист општине Врбас“, број 4/2010, 10/2010, 2/2013 и
12/2014 ), члана 10. и 23. Одлуке о оснивању Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 1/2010) и
члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
10/2014) , Управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине
Врбас, на седници одржаној дана 28. децембра 2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
1. Усваја се Тарифа Јавне агенције за зоохигијену и пољоприрведу
општине Врбас за пружање зоохигијеничарских услуга и цена услуга које
врши сектор пољопривреде и шумарства Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас.
2. Усвојена Тарифа Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас, за пружање зоохигијеничарске услуге – Хватање паса,
која обухвата трошкове рада за хватање и амортизацију опреме, у
износу од 2.000,00 динара, неће се примењивати према грађанима који
имају пребивалиште / боравиште на територији општине Врбас.

Образложење
Управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољоприрведу општине
Врбас је усвојио Предлог Тарифе Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас за пружање зоохигијеничарских услуга које обухватају накнаду за
рад и цену услуга које врши сектор зоохигијене и цене производа и услуга које
врши сектор пољопривреде и шумарства и установио да је у свему у складу са
трошковима потребним за бригу и негу паса у Прихватилишту за рад сектора
зоохигијене и за рад сектора пољоприрведе и шумарства.
Доставити: Оснивачу на сагласност.
Председник Управног одбора
Бојан Комазец, с.р.

Број: 22. Страна 618. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

TАРИФA ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И
ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС

Tарифа за пружање зоохигијеничарских услуга
Тарифни став бр.1 - Хватање и поступање са напуштеним и изгубљеним псима
Тачка 1

Хватаое паса
2.000 дин/јед.
Ова услуга пбухвата трпшкпве рада за хватаое и
ампртизације ппреме
Услуга не пбухвата трпшкпве гприва и
ампртизације впзила кпја се пбрачунава и
наплаћује према Тарифнпм ставу брпј 3. Ампртизација впзила и трпшкпви трансппрта

Тачка 2

Смештај у прихватилиште
Ова услуга пбухвата трпшкпве прихвата,
стараоа, храоеоа и чишћеоа

350 дин/јед/дан

Тачка 3

Трајни прихват/ смештај пса у прихватилишту
Услуга трајнпг прихвата ппчиое накпн 30 дана
услуге наведене у тачки 2.

7.000 дин/јед

Тачка 4

Враћаое пса на лпкацију
Ова услуга пбухвата трпшкпве рада ветеринара
и трпшкпве чиппваоа пса. Услуга не пбухвата
трпшкпве гприва и ампртизације впзила кпја се
пбрачунава и наплаћује према Тарифнпм ставу
брпј 3. - Ампртизација впзила и трпшкпви
трансппрта

500 дин/јед

Тачка 5

Преузимаое пса из прихватилишта пд стране
ппзнатпг власника
Ова услуга пбухвата трпшкпве из тачке 1. и 2. и
псталих укпликп су настали.

Пп пбрачуну трпшкпва

Тарифни став бр.2 - Нешкпдљивп уклаоаое живптиоских лешева и СПЖП
Тачка 1

Излазак и рад екипе
Ова услуга не пбухвата трпшкпве гприва и
ампртизације впзила кпја се пбрачунава и
наплаћује према Тарифнпм ставу брпј 3. Ампртизација впзила и трпшкпви трансппрта

2.000 дин/јед.

Број: 22. Страна 619. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Тачка 2

Тачка 2А

Предаја кафилерији
Тарифа 1 (У зависнпсти пд предате кпл.)
Тарифа 2
Услуга не пбухвата трпшкпве гприва и
ампртизације впзила кпја се пбрачунава и
наплаћује према Тарифнпм ставу брпј 3. Ампртизација впзила и трпшкпви трансппрта
Предаја кафилерији (Ппљ.прпизвпђачи)
Услуга не пбухвата трпшкпве гприва и
ампртизације впзила кпја се пбрачунава и
наплаћује према Тарифнпм ставу брпј 3. Ампртизација впзила и трпшкпви трансппрта

18 дин/кг
21 дин/кг

23 дин/кг

Тарифни став бр.3 - Ампртизација впзила и трпшкпви трансппрта
Наплаћује се 30% цене гприва (кпје кпристи упптребљенп впзилп) пп пређенпм килпметру. У
случају збирнпг трансппрта пп пснпву више ппзива, трпшкпви се деле на једнаке делпве.

Тарифа производа и услуга сектора "Пољопривреда и шумарство"
Тачка 1

Тачка 2

Тачка 3

Саднице впћа
Шљива
Кајсија/трешоа/вишоа/крушка
Садница впћа 2.класа
Саднице дрвпредних врста дрвећа
(јавпр,бреза,платан,дивљи
кестен,целтис,спрбус,граб,липа)
Величина 1
Величина 2
Величина 3
Величина 4
Величина 5
Услужнп бушеое рупа
Ова услуга не пбухвата трпшкпве гприва и
ампртизације впзила, кпји се наплаћују пп
тарифнпм ставу 3.- ампртизација впзила и
трпшкпви трансппрта

180 дин/кпм
220 дин/кпм
200 дин/кпм

1.000 дин кпм
1.200 дин кпм
1.500 дин кпм
1.800 дин кпм
2.000 дин кпм
45 дин/кпм

Председник Управног одбора
Бојан Комазец, с.р.

Број: 22. Страна 620. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
133.
На основу члана 30, 46. и 93. Статута општине Врбас ( „Службени лист
општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и
2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ГОРАН ПЕЈОВИЋ дужност члана
Општинског већа општине Врбас
обављаће на сталном раду у Општинском већу општине Врбас почев од 1.
фебруара 2016. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-104/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

134.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 35. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012 и 116/2013) и
члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' ВРБАС
I
ИГОР МИЛОВИЋ р а з р е ш а в а с е дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу'' Врбас са 31. децембром 2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Врбас».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-48/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 621. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
135.
На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник Републике Србије», број 119/2012 и 116/2013), члана 30. став 1. тачка 9.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 и 16/2013 и 2/2014) и члана 36. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 2/2013), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у
с е председник и чланови Надзорног одбора ЈП
''Дирекција за изградњу'' Врбас са 31. децембром 2015. године и то:
1. Горан Миљанић, председник,
2. Милан Докнић, члан,
3. Пеко Рогановић, члан из реда запослених.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном листу општине Врбас».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-49/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

136.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 35, 39. и 42. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012 и
116/2013) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Врбас (''Службени лист
општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и
2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Број: 22. Страна 622. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
I
РАДОМИР ЧУРОВИЋ р а з р е ш а в а
с е дужности вд директора
Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Врбас из Врбаса.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-50/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

137.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012 и 116/2013) и
члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине Врбас /''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА
I
РАДОМИР ЧУРОВИЋ
и м е н у ј е
с е
комуналног предузећа ''Комуналац'' Врбас из Врбаса.

за

вд директора Јавног

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-51/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 623. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
138.
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, 15/2010 и 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 30.децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Жељана Лаковић р а з р е ш а в а с е дужности члана Школског одбора
Гимназије ''Жарко Зрењанин'' у Врбасу као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-52/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

139.
На основу члана 54. 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, 15/2010 и 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 30. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Драгана Бесермењи и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Гимназије
''Жарко Зрењанин'' у Врбасу као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-53/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 22. Страна 624. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
140.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009.-исправак, 64/2010.-Одлука УС и
24/2011.) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'', број 3/2002, 5/2002., 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. децембра 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Александар Николић, дипломирани инжењер саобраћаја, р а з р е ш а в а
с е дужности председника Комисије за планове општине Врбас.
Светлана Јанковић, дипломирани инжењер архитектуре, р а з р е ш а в а
с е дужности члана Комисије за планове општине Врбас.
II
Смиљана Томашевић, дипломирани инжењер архитектуре,
именује
с е за председника Комисије за планове општине Врбас.
Драгана Костић, мастер инжењер архитектуре, и м е н у ј е с е за члана
Комисије за планове општине Врбас.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-54/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

141.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008. и 41/2009), члана 16, 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 4. Одлуке о
спровођењу комасације у катастарској општини Косанчић („Службени лист општине
Врбас“, број 13/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30.
децембра 2015. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ
У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ КОСАНЧИЋ

Број: 22. Страна 625. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
I
Разрешавају се председник, заменик председника, чланови и заменици
чланова Комисије за спровођење комасације у катастарској општини Косанчић и
то:
1. Данијел Хромиш, виши судијски сарадник – председник
2. Вера Милић– заменик
3. Светислав Долапчев, дипл. инж. пољ. – члан
4. Марко Ђурковић дипл. инж.шум . – заменик
5. Спасоје Аларгић, дипл. инж. геод. – члан
6. Ласло Ковач, дипл. инж. геод. – заменик
7. Бернардица Орихан, дипл. инж. арх.. – члан
8. Драгана Костић, дипл. инж. арх. – заменик
9. Милош Бубало, представник учесника комасације – члан
10. Пало Чинчурак, представник учесника комасације – заменик
11. Јанко Грња, представник учесника комасације – члан
12. Владко Червени, представник учесника комасације – заменик
13. Милош Бајић, представник учесника комасације – члан
14. Миро Неурочни, представник учесника комасације – заменик.
II
Разрешавају се дужности секретар и заменик секретара Комисије за
спровођење комасације у катастарској општини Косанчић и то:
1. Мирјана Миловић, дипломирани правник, радник Општинске управе Врбас и
2. Јелена Килибарда дипломирани правник, радник Општинске управе Врбас.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-55/2015-I/01
Дана: 30. децембра 2015. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

142.
На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 5. Одлуке о располагању покретним стварима
које су јавна својина општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 5/2014),
у складу са Одлуком о покретању поступка отуђења ствари - службених моторних
возила из јавне својине општине Врбас коју је донело Општинско веће Општине
Врбас дана 30.09.2015, Председник општине Врбас је дана 17. децембра 2015.
године, донео
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ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
и расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
1. Општина Врбас, Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, као носилац права
јавне својине на покретним стварима- службеним моторним возилима,
позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради
откупа покретних ствари- службених моторних возила.
2. Покретне ствари- службена моторна возила се отуђују из јавне својине у
поступку прикупљања писмених понуда.
3. Предмет отуђења су следеће покретне ствари- службена моторна возила:
Марка и
тип возила
стање
возила

1

2

Број
Запремин
шасије
а
/ број мотора/сн
мотор
ага
а
мотора
Dacia
VS 004 IL UU1U
запремин
Logan pick
SD1F5
а 1598
UP base 1.6
41162
снага 64
ХАВАРИСА
522
безоловни
Н
бензин
Lada Niva
У ВОЗНОМ
СТАЊУ

3

Škoda
Superb
У ВОЗНОМ
СТАЊУ

Регистар
ска
ознака

VS
FH

произведен
2009.
прва
региострациј
а 11.05.2011

Почетна
цена
(динари)

Износ
депозита
(10% од
почетне
цене)

65.891,0
0
динара

6.589,10
динара

запремин
произведен
а 1689
2003.
124.860,
снага 59
прва
00
бензин-гас региострациј
динара
а 14.11.2003.
TMBD
запремин
произведен
G23U8
а 2496
2006.
520.638,
69120 снага 120
прва
00
933
евродизел региострациј
динара
а 02.08.2006.

019 XTA21
21303
17371
11

VS 007
NS

Година
производње

12.486,00
динара

52.063,80
динара

4. Почетне цене по којој се покретне ствари- службена моторна возила отуђују из
јавне својине су утврђене Решењем о утврђивању почетне цене за отуђење
покретних ствари- службених моторних возила из јавне својине Општине Врбас
које је донело Општинско веће општине Врбас дана 20.11.2015. под бројем 06.4229/2015-III/02, а које су утврђене након извршене процене тржишних вредности
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предметних моторних возила коју процену је извршио стални судски вештак
саобраћајне струке дипл. инж. саоб. Александар Крунић, према спроведеном
поступку набавке услуге вештачења бр. 401-1-82/15 од 15.10.2015. и доставио
Процену вредности 3 аутомобила од 03.11.2015.год.
Покретне ствари се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује
све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању
квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и
техничких карактеристика возила.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини
понуђене цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам)
дана од дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, уплати
целокупан износ постигнуте цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну
купопродајну цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног
отварања писмених понуда.
6. Моторно возило Škoda Superb се може погледати у дворишту Општинске управе
Општине Врбас, Маршала Тита бр. 89 Врбас, сваког радног дана у периоду од
10.00 до 13.00 часова, почев од 18.12.2015.год. до 11.01.2016.год. уз претходну
најаву на телефон 064/805-3007, контак особа Зоран Рогановић.
Моторна возила Dacia Logan pick up i Lada Niva се могу погледати у дворишту
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас (ЈАЗИП), Црвени
Салаш, Бачкопољски пут бб Врбас, сваког дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова
почев од 18.12.2015.год. до 11.01.2016.год уз претходну најаву на телефон
064/8579-241 контакт особа је Богдан Татић.
7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са
истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће
прогласити као повољнијег понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и
времену пријемног штамбиља са пријемне писарнице Општинске управе општине
Врбас.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања
писмених понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије. Одлука се
доставља свим учесницима поступка. На ову одлуку учесник поступка може
уложити приговор у року од 8 дана од дана достављања одлуке. Приговор се
улаже Општинском већу. Одлука Општинског већа је коначна.
8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у
поступку прикупљања писмених понуда уплати депозит у износу 10% од почетне
цене возила из тачке 3. овог огласа на посебан депозитни рачун Општине Врбас
бр. 840-707804-46, позив на број 57-240.
9. Понуђачима који нису остварили право на откуп, уплаћени депозитни износ се
враћа по окончању поступка продаје тј. у року од 5 (пет) дана од дана закључења
купопродајног Уговора са најповољнијим понуђачем.
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Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке
за враћање депозита.
Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју
рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи Уговор
о купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, уплаћени
депозит му се не враћа и сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору
најповољнијег понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору
следећег најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о
купопродаји.
10. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица,
физичка лица и предузетници.
11. Затворена коверта са понудом треба да садржи:
Понуду за учешће у поступку прикупљања писмених понуда и то:
- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број, порески
идентификациони број, број телефона, контакт особа, и понуђену цену за
предметно возило у динарима; потпис овлашћеног лица оверен печатом. Дата
понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда
гласи.
-за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта,
јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број
телефона и и понуђену цену за предметно возило у динарима. Иста мора бити
потписана. Дата понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног
износа на који понуда гласи.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, специјално пуномоћје за
заступање мора бити судски оверено.
Уз понуду се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање,
фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике као и копију
уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има
рачун, а за правна лица копију решења о упису у Регистар привредних субјеката
(који може бити издат и пре објављивања јавног позива - огласа, ако од дана
његовог издавања до дана објављивања јавног позива није протекло више од
шест месеци), копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне
банке код које има рачун и копију решења о додељеном пореском
индетификационом броју – ПИБ;
- доказ о уплаћеном депозиту- фотокопија уплатнице.
- попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.
Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети на
писарници Општинске управе, као и на службеној интернет страници општине
Врбас www.vrbas.net
12. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се
достављају у затвореној коверти на адресу: Општина Врбас, Маршала Тита бр.
89, Врбас, и то непосредно на писарници Општинске управе Врбас, радним
данима од 7.00 до 15.00 часова или препорученом поштом.
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Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу
понуђача.
13. Крајњи рок за подношења понуда је четвртак 12.01.2016.. год. до 11,30 часова,
укључујући и понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и
времена.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске
управе до наведеног рока.
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један
понуђач.
14. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну:
-

-

понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег
рока за подношење понуда;
понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена
документација;
Комисија ће одбити:
понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.
Подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде не могу да учествују у
поступку отварања писмених понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању
писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

15. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у
малој сали Општине Врбас на првом спрату, ул. Маршала Тита бр. 89 Врбас, у
уторак 12. јануара 2016. године, са почетком у 12,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени
представници.
Одлука о расписивању јавног огласа објављује се у „Службеном листу
општине Врбас“, на огласној табли Општинске управе Врбас, на радију Fantsy
Vrbas; у листу „Bačka Press“ као и на службеној интернет страници општине Врбас
www.vrbas.net
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