СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 27. ВРБАС 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНА

LII

144.
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 ,132/14 и 145/2014 и 83/2018 ),
члана 47. став 3. Правилника о садржини ,поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта („ Службени гласник РС“, број 27/2015), члана 2. став
4. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивању грађевинског земљишта („Службени лист
општине Врбас“, број 11/2015, 22/2015, 6/2016, 12/2016, 16/2016, 17/2017 и 29/2017), члана
16, 30. и 93. Статута општине Врбас, („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм уређивања грађевинског земљишта општине
Врбас за 2019. годину.
Члан 2.
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас
саставни део ове Одлуке.
Члан 3.

за 2019. годину је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-84/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1528. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и
83/2018) , члана 47. став 3. Правилника о садржини,поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“ , број 27/2015) и члана 30. и
93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ
1. УВОДНИ ДЕО
Изради Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Врбас за 2019.
годину ( у даљем тексту : Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,
98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини,поступку и начину
доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС, број
27/2015).
Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских
докумената, пројектно техничке документације, Стратешког плана, стварним потребама и
развојним пројектима.
ВАЖЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ У ОПШТИНИ ВРБАС
Плански документи
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ



Просторни план општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ , број 7/11)
Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 СуботицаБеоград (Батајница)(„Службени гласник Републике Србије“ , број 69/03 и 143/14)

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ






План генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 3/11 )
Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 11/14“)
План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље („Службени
лист општине Врбас“, број 6/07)
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног
грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 8/07 )
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист
општине Врбас“ , број 16/12)

Број: 27. Страна 1529. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године






___

План генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“
, број 12/08)
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село („Службени
лист општине Врбас“ , број 20/12)
План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом
јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)
План генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“,
број 17/09)
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево („Службени лист
општине Врбас“, број 17/09)

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ













План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“ ,
број 3/05)
План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“ ,
број 6/07)
Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист
општине Врбас“ , број 2/11)
План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72)(„Службени лист
општине Врбас“ , број 3/07)
План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Службени лист општине
Врбас“ , број 4/10)
План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Службени лист
општине Врбас“, број 3/05)
План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Службени лист општине
Врбас“, број 18/08“)
План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних
вода (цппов) Врбаса и куле у Врбасу („Службени лист општине Врбас“ , број 3/07)
План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве
стране аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200
(„Службени лист општине Врбас“ , број 25/09)
План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и
98“ („Службени лист општине Врбас“, број 8/12)
План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Службени лист општине Врбас „,
број 18/15)
План детаљне регулације блока 25 у Врбасу („Службени лист општине Врбас „,
број 10/15)
Урбанистичко технички документи




УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7765 к.о.
Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1) и гараже (П+0) потврђено
Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 1765/1, 1765/2 и
1765/3 све КО Врбас-атар у Врбасу (није потврђен)

Број: 27. Страна 1530. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

2. УСКЛАЂЕНОСТ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
Општина Врбас тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и
стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.
Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места
комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.
Ефекти који се очекују од извршења програма:
- квалитетнија опремљеност насељених места комуналном инфраструктуром
- побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система
- опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за
нове производне капацитете и отварање нових радних места
Планови и урбанистичко-техничка документација у изради



Просторни план општине Врбас-измене и допуне
План детаљне регулације радне зоне према Србобрану

3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. Припремање земљишта
3.1.1. Радови на рушењу објеката
Процењена вредност радова на рушењу објеката 1.700.000,00 РСД .
3.1.2. Урбанистички планови и пројекти
Урбанистичко технички документи




Урбанистичко-архитектонска разрада главне улице и насељског центра у
Врбасу
Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПДР радне
зоне према Србобрану
Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда КТП, пројеката
геодетских обележавања и елабората геодетских радова, израда
Урбанистичких пројеката, израда пројеката рушења
Процењена вредност
4.000.000,00 РСД

3.1.3. Решавање имовинско правних односа




На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР радне
зоне према Србобрану) , експропријације делова к.п. 3352, 2761/1, 2761/5, 2761/2,
2761/3, 2760 КО Врбас-атар и спровођење у Катастру.
На основу пројекта парцелације и препарцелације гробља у Врбасу експропријације
делова парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 КО Врбас-атар
На основу пројекта парцелације и препарцелације експропријације делова катастарских
парцела 263/1, 263/3, 263/4, 263/5 КО Куцура

Број: 27. Страна 1531. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта
Количина
Процењена
(m²)
вредност(РСД)
Експропријација планираног јавног земљишта радне
зоне према Србобрану
Експропријација планираног јавног земљишта гробље
Врбас
Експропријација планираног јавног земљишта С.Село
- бунар
Експропријација планираног јавног земљишта Куцура
- бунар

2.800,00

1.080.000

27.580,00

11.583.600

1.745,00

520.000

1.128,00

980.000
14.163.600

3.1.5. Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта


Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе
спровођења ПДР радне зоне према Србобрану
Процењена вредност

200.000,00 РСД

3.1.6. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта



Уређење земљаног пута туцаничким застором - разни локалитети
1.000.000 РСД
Израда отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем 800.000
РСД
Процењена вредност
1.800.000 РСД
3.2. Комунално опремање земљишта
3.2.1. Систем водоснабдевања

Програмом предвиђени радови на изградњи водоводне инфраструктуре на територији
општине Врбас за 2019. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
350.000
водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
Изградња водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
3.000.000
Израда пројектно-техничке документације за доградњу
водоводне мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског у
250.000
Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
Доградња водоводне мреже у продужетку улице Миливоја
Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер
3.500.000
станице
Радна зона „Блок 100“ - фаза I
Пројектно-техничка документација
500.000

Број: 27. Страна 1532. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
Извођење радова
Радна зона „Блок 100“ - фаза II
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона према Србобрану - изградња бунара:
Пројектно техничка документација
Извођење радова - бушење, опремање, кондиционирање
Радна зона према Србобрану - изградња водоводне мреже
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Радна зона Куцура - изградња водоводне мреже
Фаза 1
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 2
Пројектно техничка документација
Фаза 3
Пројектно техничка документација
Укупно водоводна инфраструктура:

5.000.000
1.000.000
10.000.000
1.500.000
36.000.000
800.000
6.000.000

1.000.000
12.500.000
350.000
500.000
82.250.000

3.2.2. Систем канализације
3.2.2.1.

Атмосферска канализација

Програмом предвиђени радови на изградњи атмосферске канализације на територији
општине Врбас за 2019. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације пројекта
атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне
500.000
канализације и решавањем одвођења атмосферских вода
из блока „Саве Ковачевића“ у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације пројекта
атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне
500.000
канализације, и решавањем одвођења атмосферских вода
из блока „Васиљ Копривице“ у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације одвођења
атмосферских вода у улици И. Милутиновића, Његошева и
250.000
из блока 70 (стари блок 18) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације одвођења
750.000
атмосферских вода у насељу „Мађаршор“ У Врбасу
Израда техничке документације за изградњу атмосферске
канализације у дворишту Основне школе „Светозар
Милетић“ у Врбасу
1.500.000
Извођење радова на одвођењу атмосферских вода у
дворишту Основне школе „Светозар Милетић“ у Врбасу
15.000.000
Радна зона „Блок 100“ - фаза I

___

Број: 27. Страна 1533. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Укупно атмосферска канализација:
3.2.2.2.

___

400.000
4.000.000
22.900.000

Канализација отпадних вода

Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на територији
општине Врбас за 2019. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у насељеним местима Куцура и
6.000.000
Савино Село
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Саве Ковачевића у
200.000
Врбасу, за део улице предвиђен Урбанистичким планом за
колективно становање
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за
250.000
део према ПП „С.Ковачевић“
Израда пројектно-техничке документације ради решавања
прикључења објеката од бр. 52-58 на постојећу канализацију
200.000
отпадних вода у улици И.Милутиновића („Либра“) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2
450.000
објекта колективног становања према IM „Carnex“, од ул.
Колоније Кудељаре
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Колонија Кудељаре и
450.000
према ул. Милетићева у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже
350.000
канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу
Изградњa мреже канализације употребљених вода у Блоку 53
4.500.000
у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за доградњу
канализационе мреже у продужетку улице Миливоја
300.000
Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер
станице
Завршетак изградње канализације отпадних вода по
46.500.000
насељеним местима општине Врбас (Б.Д.Поље)
Радна зона „Блок 100“ - фаза I
Пројектно-техничка документација
700.000
Извођење радова
7.000.000
Укупно канализација отпадних вода:

66.900.000

Број: 27. Страна 1534. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
3.2.3. Електро-енергетска мрежа
Програмом предвиђени радови на изградњи електро-енергетске мреже на територији
општине Врбас за 2019. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Радна зона „Блок 100“ (фаза I)
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
100.000
Извођење радова
1.000.000
Изградња ВН мреже и ТС
Пројектно-техничка документација
800.000
Извођење радова
12.500.000
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
40.000
Извођење радова
300.000
„Блок 53“
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
400.000
Извођење радова
2.200.000
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
300.000
Извођење радова
2.000.000
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
300.000
Извођење радова
900.000
Радна зона према Србобрану:
Електро опремање
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња ВН мреже и ТС 2x630 kVA са уградњом једног
трафоа
Пројектно техничка документација
Извођење радова

200.000
2.000.000

800.000
12.000.000

Радна зона Куцура:
Фаза I
Изградња ВН мреже и ТС
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова

1.100.000
15.000.000
200.000
2.200.000
70.000
500.000

___

Број: 27. Страна 1535. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
Фаза II
Изградња ВН мреже и ТС - Пројектно-техничка
документација
Изградња јавне расвете - Пројектно-техничка документација
Изградња телекомуникационе мреже - Пројектно-техничка
документација
Фаза III
Изградња јавне расвете - Пројектно-техничка документација

___

1.000.000
200.000
70.000
170.000

Продужетак улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће
Трансфер станице
Изградња ВН вода и СТС
Пројектно-техничка документација
400.000
Извођење радова
5.000.000
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
100.000
Извођење радова
1.200.000
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију
јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних
установа, школа, вртића и амбуланти
300.000
Извођење радова на реконструкцији јавне расвете у општини
Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и
амбуланти
2.500.000
Израда пројектно-техничке документације за демонтажу и
измештање постојеће трансформаторске станице МБТС у
„Блоку 52“ у Врбасу
450.000
Опремање локација за киоске - прикључци на ел. мрежу
100.000
Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:

66.400.000

3.2.4. Саобраћајне површине
Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина на
територији општине Врбас за 2019. годину:
вредност
инвестиције
(РСД)
I ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I.1.4
I.1.4.1.

I.1.4.2

I.1.4.2.1

Радна зона у Врбасу према Србобрану –
ванграђевински реон Пројектно техничка
документација за изградњу саобраћајнице
Укупно:
Саобраћајнице
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу дела комуналне инфраструктуре са
реконструкцијом саобраћајница и саобраћајних
површина, паркинга, тротоара и атк у блоку
„Саве Ковачевић“у Врбасу, I,II,III и IV фаза

2.000.000
2.000.000

1.000.000

Број: 27. Страна 1536. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

I.1.4.2.3

I.1.4.2.4

I.1.4.2.6

I.1.4.2.7

I.1.4.2.8

I.1.4.2.9

I.1.4.2.10

I.1.4.2.9
I.1.4.2.10
I.1.4.2.11
I.1.4.2.12
I.1.4.2.13
I.1.4.2.15
I.1.4.3
I.1.4.3.1

I.1.4.3.2

I.1.4.3.4

I.1.4.3.6

Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију укрштања улица М.Тита и Пете
пролетерске бригаде са формирањем кружног
тока саобраћаја и реконструкцијом комуналне
инфраструктуре
Израда пројектно-техничке документације
пројекта санције саобраћајнице са изградњом
АТ канализације у ул. Н.Мерковића у Врбасу
Израда пројектно техничке документације на
санцији хидроизолације и завршног слоја моста
преко Великог бачког канала у улици
Виноградска
Израда пројектно техничке документације на
санацији дилатација на мосту преко Великог
бачког канала у улици Његошева
Израда пројектно техничке документације за
изградњу саобраћајног прикључка на IIA113
приступног пута за ЦППОВ У Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу саобраћајнице ширине 3м у
продужетку улице Миливоја Чобанског у Врбасу
у склопу опремања будуће Трансфер станице
Изградња саобраћајнице ширине 3м у
продужетку улице Миливоја Чобанског у Врбасу
у склопу опремања будуће Трансфер станице
Радна зона Куцура - Фаза I
Фаза I1 - пројектно-техничка документација
Фаза I1 - извођење радова
Фаза I2 - пројектно-техничка документација
Фаза I2 - извођење радова
Фаза I3 - пројектно-техничка документација
Фаза I4 - пројектно-техничка документација
Укупно:
Паркинг површине
Израда пројектно-техничке документације за
санацију/реконструкцију паркинг простора у
улици И.Л.Рибара (потес од улице М.Тита до ул.
Н.Фронта) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
санацију/реконструкцију паркинг простора у
улици Пете пролетерске бригаде(потес од
улице М.Тита до ул. С. Ковачевића) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу паркинг простора испред предшколске
установе „Бошко Буха“ - установа „Сунцокрет“ Прва МЗ Врбас
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу паркинг површина - разни локалитети
Укупно:

1.500.000

350.000

600.000

600.000

1.500.000

150.000

6.500.000

332.000
17.430.000
260.000
28.080.000
504.000
308.000
59.114.000

350.000

350.000

50.000

400.000
1.150.000

___

Број: 27. Страна 1537. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
I.1.4.4
I.1.4.4.2

Бициклистичка инфраструктура
Израда пројектно-техничке документације за
изградњу бициклистичке стазе на разним
локалитетима
Укупно:

1.500.000
1.500.000

Светлосна саобраћајна сигнализација
Израда пројектно-техничке документације за
опремање светлосних сигнала временским
дисплејима и звучним детекторима за слепа и
слабовида лица на укрштању улица Народног
фронта и Густава Крклеца у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
опремање светлосних сигнала временским
дисплејима и звучним детекторима за слепа и
слабовида лица на укрштању улица Светозара
Марковића и Петра Шегуљева у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију семафорског уређаја на
укрштању улица Маршала Тита и Густава
Крклеца у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за
реконструкцију семафорског уређаја на
укрштању улица Његошева и Светозара
Марковића у Врбасу
Укупно:

1.160.000

УКУПНО I:

64.924.000

II. 1 Опремање грађевинског земљишта
Инфраструктурална опремања радних зона и
II.1.1
стамбених блокова у складу с планском
документацијом
Изградња саобраћајнице у радној зони „Блок
II.1.1.1
100“ - Фаза I
II.1.1.2 Изградња саобраћајнице „Блок 53“
Изградња Саобраћајног прикључка на IIA113
II.1.1.3
приступног пута за ЦППОВ У Врбасу
Укупно:

15.000.000

Саобраћајна инфраструктура
Реконструкција раскрснице са формирањем
кружног тока саобраћаја на укрштању улица
М.Тита и Пете пролетерске бригаде у Врбасу
Укупно:

55.000.000

I.1.4.7

I.1.4.7.3

I.1.4.7.4

I.1.4.7.5

I.1.4.7.7

180.000

180.000

400.000

400.000

II КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА

II.1.2
II.1.2.2

II.1.3
II.1.3.1

Паркинг површине и аутобуска стајалишта
Изградња паркинг простора у блоку „44“ у
Врбасу

30.000.000
1.300.000
45.000.000

55.000.000

18.000.000

___

Број: 27. Страна 1538. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
II.1.3.11

Реконструкција паркинг простора у улици Пете
пролетерске бригаде (потес од улице М.Тита до
ул. С. Ковачевића) у Врбасу
Укупно:

Светлосна саобраћајна сигнализација
Опремање временским дисплејима и звучним
детекторима за лица са посебним потребама у
II.1.4.4 простору, и уградњом ЛЕД латерни на
светлосно сигналисаној раскрсници улица
Густава Крклеца и Народног фронта у Врбасу
Опремање временским дисплејима и звучним
детекторима за лица са посебним потребама у
II.1.4.5 простору на светлосно сигналисаној раскрсници
улица Светозара Марковића и Петра Шегуљева
у Врбасу
Реконструкција семафорског уређаја на
II.1.4.6 укрштању улица Маршала Тита и Густава
Крклеца у Врбасу
Укупно:

___

9.000.000
27.000.000

II.1.4

1.000.000

1.000.000

3.200.000
5.200.000

Укупно II:

132.200.000

Укупно саобраћајна инфраструктура:

197.124.000

3.2.5. Уређење слободних јавних површина
Опремање локација за киоске – изградња платоа 100.000 РСД.
4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства буџета
општине Врбас остварених од:
 доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 закупнине за грађевинско земљиште
 отуђења или размене грађевинског земљишта
 претварања права коришћења у право својине
 средства из наменских трансфера од виших нивоа власти
 других извора у складу са законом
Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених
средстава за ту намену.
Потребна средства за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019.
годину:
процена вредности
Област уређивања
инвестиција (РСД)
Припремање земљишта
21.863.600
Водоводна инфраструктура
82.250.000
Атмосферска канализација
22.900.000
Канализација отпадних вода
66.900.000
Електро-енергетска мрежа
66.400.000

Број: 27. Страна 1539. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
Уређивање саобраћајне инфраструктуре
Уређење слободних јавних површина
Укупно:

___

197.124.000
100.000
457.537.600

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Овлашћује се председник Општине Врбас да у име Општине Врбас предузима све правне
радње, покреће одговарајуће поступке ради реализације планираних инвестиција у циљу
уређивања грађевинског земљишта, након предлога Комисије за праћење и спровођење
инвестиција на територији општине Врбас.
Израда Измене и допуне Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта за 2019.
годину врши се уколико:
приступи изради ребаланса буџета Општине Врбас,
на основу сагледане динамике реализације активности у одређеном периоду током
године, уговорених обавеза и накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса Општине Врбас на изградњи
капиталних објеката од посебног интереса за општину Врбас, као и за потребе уређивања
нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених финансијских
средстава у циљу ефикасније реализације и стварања могућности уговарања.
6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
Измене и допуне програма врше се на предлог надлежног органа Општине и према
захтевима заинтересованих инвеститора.
7. З АВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за 2019. годину објавиће се у
„Службеном листу општине Врбас“.
145.
На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и
83/2018) , члана 47. став 1. и члан 48. Правилника о садржини ,поступку и начину
доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“ , број
27/2015) , члана 5 .Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања
грађевинског земљишта на територији општине Врбас за период од 2018 до 2022. године
(„Службени лист општине Врбас“ , број 36/2018) и члана 16, 30. и 93. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“ , број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНE
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Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта
на територији општине Врбас за период од 2018 до 2022. године.
Члан 2.
Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине
Врбас за период од 2018 до 2022. године је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-85/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и
83/2018), члана 47. став 1. и члана 48. Правилника о садржини ,поступку и начину
доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број
27/2015), члана 5 . Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања
грађевинског земљишта на територији општине Врбас за период од 2018 до 2022 године
(„Службени лист општине Врбас“ , број 36/2018) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
1. УВОДНИ ДЕО
Изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Врбас
за период од 2018 до 2022 године ( у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се
сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о
садржини,поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта
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(„Службени гласник РС, број 27/2015) и Одлуке о приступању изради средњорочног
програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Врбас за период од
2018 до 2022 године („Службени лист општине Врбас“ , број 36/2018) .
Средњорочни програм просторно обухвата територију општине Врбас.
Средњорочни програм доноси се на период од пет година, од 2018 до 2022 године и
представља основ за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.
Општинска управа општине Врбас објавила је нацрт Средњорочног програма на званичној
интернет страници општине Врбас дана 30.11.2018. године, са позивом свим
заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 10 дана од дана
објављивања нацрта.
Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници
општине Врбас
Одељење за инвестиције, грађевинске и комуналне послове је
припремило предлог Средњорочног програма и исти је доставило Општинском већу
општине Врбас, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Врбас.
Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских
докумената, пројектно техничке документације, Стратегије одрживог развоја, стварним
потребама и развојним пројектима.
ВАЖЕЋИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ У ОПШТИНИ ВРБАС
Плански документи
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
Просторни план општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 7/11)
Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица –Београд
(Батајница) („Службени гласник Републике Србије“, број 69/03 и 143/14)
ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ










План генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 3/11 )
Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 11/14)
План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље („Службени лист
општине Врбас“, број 6/07)
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног
грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 8/07 )
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист општине
Врбас“, број 16/12)
План генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“, број
12/08)
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист
општине Врбас“, број 20/12)
План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом јавног
грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)
План генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“, број
17/09)
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Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево („Службени лист
општине Врбас“, број 17/09)

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/05)
План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 6/07)
Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине
Врбас“, број 2/11)
План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72) („Службени лист општине
Врбас“, број 3/07)
План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број
4/10)
План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Службени лист општине
Врбас“, број 3/05)
План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број
18/08)
План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних вода (цппов)
Врбаса и куле у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/07)
План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране
аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200 („Службени лист
општине Врбас“, број 25/09)
План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и 98“
(„Службени лист општине Врбас“, број 8/12)
План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/15)
План детаљне регулације блока 25 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број10/15)
Урбанистичко технички документи



УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7765 к.о. Врбасград за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1) и гараже (П+0) -потврђено
Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3
све КО Врбас-атар у Врбасу (није потврђен)

2. УСКЛАЂЕНОСТ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
Општина Врбас тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре
и стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.
Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених
места комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.
Ефекти који се очекују од извршења програма:
- квалитетнија опремљеност насељених места комуналном инфраструктуром
- побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система
- опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за
нове производне капацитете и отварање нових радних места
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Планови и урбанистичко-техничка документација у изради
Просторни план општине Врбас-измене и допуне
План детаљне регулације радне зоне према Србобрану

3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. Припремање земљишта
3.1.1. Радови на рушењу објеката
Процењена вредност радова на рушењу објеката 4.000.000,00 РСД .
3.1.2. Урбанистички планови и пројекти
Плански документи
Измене плана генералне регулације насељеног места Б.Д.Поља
Израда плана детаљне регулације блока 35 у Врбасу
Процењена вредност
8.000.000,00 РСД
Урбанистичко технички документи
 Урбанистичко-архитектонска разрада главне улице и насељског центра у Врбасу
 Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПДР радне зоне према
Србобрану
 Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПГР Бикаре (блок 71)
 Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 2480, 2479, 3082/2,
3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)
 Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда КТП, пројеката геодетских
обележавања и елабората геодетских радова, израда Урбанистичких пројеката, израда
пројеката рушења
Процењена вредност

13.500.000,00 РСД

3.1.3. Решавање имовинско правних односа






На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР радне
зоне према Србобрану) , експропријација дела к.п. 3352, 2761/1, 2761/5, 2761/2, 2761/3,
2760 КО Врбас-атар и спровођење у Катастру.
На основу пројекта парцелације и препарцелације гробља у Врбасу експропријација
дела парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 КО Врбас-атар
На основу пројекта парцелације и препарцелације
( радна зона Бикара)
експропријација дела парцеле 8852/2 КО Врбас-град
На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР блока
100), експропријација дела к.п. 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, и 2483 све КО Врбас-атар у
Врбасу КО Врбас-атар и спровођење у Катастру
На основу пројекта парцелације и препарцелације експропријације деловакатастарских
парцела 263/1, 263/3, 263/4, 263/5 КО Куцура
3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта
Количина
(m²)

Процењена
вредност(РСД)
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Експропријација планираног јавног земљишта радне
зоне према Србобрану
Експропријација планираног јавног земљишта радне
зоне Бикара
Експропријација планираног јавног земљишта гробље
Врбас
Експропријација планираног јавног земљишта радне
зоне блок 100
Експропријација планираног јавног земљишта блок
52 Кп 7781/2, 7881/2, 7879/2,7875/2 КО Врбас град
Експропријација планираног јавног земљишта блок
44 Кп 6341 Ко Врбас град (изграђено грађевинско
земљиште)
Експропријација планираног јавног земљишта блок
27 Ко 6120 Врбас-град (изграђено грађевинско
земљиште)
Експропријација планираног јавног земљишта С.Село
- бунар
Експропријација планираног јавног земљишта Куцура
- бунар

___

2.800

1.080.000

2.100

2.016.000

27.580

11.583.600

12.600

4.536.000

622,00

895.680

852,00

7.200.000

788,00

8.400.000

1.745,00

520.000

1.128,00

980.000
37.211.280

Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта




Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе
спровођења ПДР радне зоне према Србобрану
Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова катастарских
парцела 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)
Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе
спровођења ПГР Бикаре (блок 71)
Процењена вредност

600.000,00 РСД

3.1.5. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта



Уређење земљаног пута туцаничким застором - разни локалитети
5.000.000 РСД
Израда отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем
4.000.000 РСД
Процењена вредност
9.000.000 РСД
3.2. Комунално опремање земљишта
3.2.1. Систем водоснабдевања

Постојеће решење водоснабдевања за сва насељена места Општине заснива се на
шест независних водоводних система тј. град Врбас, као и свако од насеља (Куцура,
Змајево, Бачко Добро Поље, Савино Село и Равно Село) снабдевају се водом преко
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сопствених локалних водоводних система из локалних изворишта, односно свако од
насељених места има своје извориште (дубинске бунаре) са системом за дезинфекцију и
системом за дистрибуцију воде у локалну мрежу јавног водовода.
Изградња водоводне мреже у Врбасу је почела 1964. године, а у насељеним
местима '70-их година прошлог века. У Врбасу и Куцури је око 80% водоводне мреже
изграђено од азбестцементног материјала, што је неопходно заменити цевоводима који
одговарају важећим стандардима за дистрибуцију воде за пиће, и извршити реконструкцију
дотрајале инсталације.
За привремено решавање наведеног проблема, 2007. године изграђене су еко-чесме
ради обезбеђења воде за пиће грађанима насељених места општине. За трајно решавање
проблема неопходно је предвидети изградњу централног, савременог система за
снабдевање водом санитарног квалитета, а на бази даљег унапређења и развоја
постојећег водоводног система.
Програмом предвиђени радови на изградњи водоводне инфраструктуре на
територији општине Врбас за период 2018-2022 год:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
ПТД - Реконструкција водоводне мреже - I фаза (ул.
С.Ковачевића, Октобарска, К.Ф.Мире и Кулски пут), у дужини
1.500.000
од 3.455 м, пречника DN 63 и DN 180
ПТД - Реконструкција водоводне мреже - II фаза (ул.
Д.Бојовића, 8.марта, Фрушкогорска и И.Милутиновића), у
1.000.000
дужини 2.178 м, пречника DN 225 и DN 280
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
400.000
водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
Изградња водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
4.000.000
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
водоводне мреже у улици Народног фронта у Врбасу (нови
400.000
бл.21)
Изградња водоводне мреже у улици Народног фронта у
5.500.000
Врбасу (нови бл.21)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
350.000
водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
Изградња водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
3.000.000
Израда пројектно-техничке документације за доградњу
водоводне мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског у
250.000
Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
Доградња водоводне мреже у продужетку улице Миливоја
Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер
3.500.000
станице
Радна зона „Блок 100“ - фаза I
Пројектно-техничка документација
500.000
Извођење радова
5.000.000
Радна зона „Блок 100“ - фаза II
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона „Бикара“ - изградња водоводне мреже:

1.000.000
10.000.000
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Фаза 1
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 3
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 4
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 6
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Радна зона према Србобрану - изградња бунара:
Пројектно техничка документација
Извођење радова - бушење, опремање, кондиционирање
Радна зона према Србобрану - изградња водоводне мреже
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Радна зона Куцура - изградња водоводне мреже
Фаза 1
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 2
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 3
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Укупно водоводна инфраструктура:

___

500.000
6.300.000

480.000
5.940.000
360.000
4.500.000
440.000
5.400.000
1.500.000
36.000.000
800.000
6.000.000

1.000.000
12.500.000
350.000
4.500.000
500.000
5.000.000
128.470.000

3.2.2. Систем канализације
3.2.2.1.

Атмосферска канализација

Одвођење атмосферских вода у Општини Врбас врши се путем зацевљене
атмосферске канализације (са припадајућим сливницима и ревизионим шахтама),
отворених канала, јаркова и ригола. Само у одређеним деловима насеља Врбас постоји
систем зацевљене атмосферске канализације. У појединим деловима насељеног места
Врбас, због неизграђене атмосферске канализације по сепаратном систему, атмосферске
воде се уливају у систем којим се одводе остале отпадне воде (општи систем), што
приликом већих падавина знатно оптерети систем канализације. Највећим делом то се
однси на атмосферске воде које се прикупљају из блокова у центру насеља и уливају у
атмосферску канализацију у ул. М.Тита, која се на крају улива у канализацију
употребљених вода у ул. Бачка. Решење за то је да се изврши потпуно раздвајање
атмосферске канализације од канализације употребљених вода.

Број: 27. Страна 1547. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

У осталим деловима Врбаса, где не постоји систем зацевљене атмосферске
канализације као и у свим осталим насељеним местима општине, одвођење атмосферских
вода је предвиђено отвореним каналима, јарковима. Проблем представља неодржавање
система отворених јаркова и пропуста испод колских прелаза и бетонских површина
испред објеката од стране грађана, или због њиховог намерног затрпавања (нпр. због
изградње паркинга и сл.), и временом долази до запуњења отворених атмосферских
канала који тако губе своју функцију.
Због недостатка документације и података везано за постојеће стање атмосферске
канализације у оштини Врбас, неопходно је урадити техничку документацију, односно
снимање постојећег стања, дефинисати оријентације, сливове, нивелационе
карактеристике и дати предлог за решавање проблема на местима где је то неопходно.
Програмом предвиђени радови на изградњи
територији општине Врбас за период 2018-2022 год:

атмосферске

канализације

процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације по насељеним местима општине Врбас
(Б.Д.Поље)
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације по насељеним местима општине Врбас
(Змајево)
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације по насељеним местима општине Врбас
(Равно Село)
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације по насељеним местима општине Врбас
(Куцура)
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације по насељеним местима општине Врбас
(Савино Село)
Израда пројектно-техничке документације пројекта
атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне
канализације и решавањем одвођења атмосферских вода
из блока „Саве Ковачевића“ у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације пројекта
атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне
канализације, и решавањем одвођења атмосферских вода
из блока“Васиљ Копривице“ у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације одвођења
атмосферских вода у улици И. Милутиновића, Његошева и
из блока 70 (стари блок 18) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације одвођења
атмосферских вода у насељу „Мађаршор“ У Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за решавање
одвођења атмосферских вода у Блоку 65 (старом Блоку 21)
у Врбасу

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.200.000

2.000.000

500.000

500.000

250.000
750.000
400.000

на
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Израда пројектно-техничке документације за решавање
одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку
73 (ул. В.Роловића, Ужичка, Дрварска, М.Поповића) у
Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за решавање
одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку
81 („Јадиковац“) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за одвођење
атмосферских вода код „НИС“ ад бензинске пумпе у ул.
Кулски пут у Врбасу (парцела „НИС“ ад)
Израда пројектно-техничке документације за одвођење
атмосферских вода у Блоку 44, у Врбасу (центар)
Израда пројектно-техничке документације за решавање
одвођења атмосферских вода у ул. Бачка - И.Секицког, у
Врбасу (код ЦФК)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу АТК
у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
Извођење радова на одвођењу атмосферских вода код
„НИС“ ад бензинске пумпе у ул. Кулски пут у Врбасу
Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у
Блоку 65 (старом Блоку 21) у Врбасу
Израда техничке документације за изградњу атмосферске
канализације у дворишту Основне школе „Светозар
Милетић“ у Врбасу
Извођење радова на одвођењу атмосферских вода у
дворишту Основне школе „Светозар Милетић“ у Врбасу
Радна зона „Блок 100“ - фаза I
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона „Блок 100“ - фаза II
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона „Бикара“ - изградња АТК:
Фаза 1
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 2
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 4
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 6
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Укупно атмосферска канализација:

450.000

600.000

100.000
150.000
150.000
200.000
650.000
3.500.000

1.500.000
15.000.000
400.000
4.000.000
600.000
6.000.000

480.000
6.000.000
460.000
5.760.000
384.000
4.800.000
580.000
7.200.000
71.564.000

___
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3.2.2.2.

___

Канализација отпадних вода

Евакуација употребљених вода из насеља Општине Врбас се врши сепаратним
системом канализације који чини део међуопштинске канализације Врбас-Кула-Црвенка.
На територији оштине, град Врбас има решено сакупљање и одвођење
употребљених вода. Изградња канализације је започела '90-их година и данас
канализационом мрежом је покривено око 95% површине насеља Врбас, док су остали
неизграђени само поједини делови на периферији насеља. Систем канализације се састоји
од канализационе мреже са гравитационим течењем и црпних станица за препумпавање
отпадних вода. Изграђеном канализационом мрежом у насељу, отпадне воде од
становништва, привреде и дела индустрије сакупљају се и одводе до сабирног колектора
регионалне канализације Кула – Врбас, које се даље транспортују до локације постројења
за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), која је у завршној фази изградње, одакле се
воде испуштају у канал ДТД (Богојево - Бечеј).
Један од предуслова за неометан рад и правилно функционисање централног
постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) је и обезбеђена неопходна
количина отпадних вода на постројењу. Да би се обезбедила неопходна количина,
потребно је да се заврши изградња канализационе мреже по насељеним местима општине
и да се обезбеди прикључење грађана на систем.
У насељеним местима општине, као и у делу града Врбаса (где није изграђена
канализација), отпадне воде становништва испуштају се у септичке јаме, где због
неодговарајућих техничких решења долази до загађења подземних вода и самог
земљишта. Изградња канализације у насељеним местима започела је 2007. године.
Дефинисана је концепција прикупљања и евакуације отпадних вода, по ком се систем дели
на тзв. „Јужни крак“ и „Западни крак“, односно канализациони систем чине магистрални
колектори организовани у два сабирна крака (јужни и западни) и канилизациона мрежа по
насељима. Системом је предвиђено да се сакупљене воде из насеља са оба крака
транспортују на централно постројење у Врбасу. На тзв. „Јужном краку“, која обухвата
насеља Б.Д.Поље, Змајево и Равно Село, канализационом мрежом је покривено око 75%
површине насеља, док на тзв. „Западном краку“, која обухвата насеља Куцуру и Савино
Село, канализационом мрежом је покривено око 35% површине. Изграђена канализациона
мрежа у насељеним местима се не може пустити у функцију све док се не повеже са
канализационим системом у Врбасу, односно системом постројења за пречишћавање
отпадних вода (ЦППОВ).
За завршетак изградње канализације неопходно је претходно урадити потребну
пројектно – техничку документацију.
Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на
територији општине Врбас за период 2018-2022 год:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у насељеним местима Куцура и
Савино Село
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода Западни крак
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и блок 32 у

6.000.000
4.000.000
500.000
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Врбасу (Иђошки пут)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Саве Ковачевића у Врбасу,
за део улице предвиђен Урбанистичким планом за колективно
становање
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за
део према ПП „С.Ковачевић“
Израда пројектно-техничке документације ради решавања
прикључења објеката од бр. 52-58 на постојећу канализацију
отпадних вода у улици И.Милутиновића („Либра“) у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2
објекта колективног становања према IM „Carnex“, од ул.
Колоније Кудељаре
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Колонија Кудељаре и према
ул. Милетићева у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације употребљених вода - разне локације у Врбасу и у
насељеним местима општине Врбас
Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже
канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу
Изградњa мреже канализације употребљених вода у Блоку 53 у
Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5 (Шлајз) у
Врбасу
Изградња канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5
(Шлајз) у Врбасу
Изградња канализације отпадних вода комплекса „Врбас север“, Козарачка и улица Лазе Костића у Врбасу (средства
добијена 2014.)
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
местима општине Врбас (Б.Д.Поље)
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
местима општине Врбас (Змајево)
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
местима општине Врбас (Равно Село)
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
местима општине Врбас (Куцура)
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
местима општине Врбас (Савино Село)
Завршетак изградње канализације отпадних вода - „Западни
крак“ (Врбас - Куцура и Куцура Савино Село)
Опремање пумпне станице на канализацији отпадних вода у ул.
И.Милутиновића (бр. 80-82) у Врбасу, са прикључењем на
електро стуб

200.000

250.000

200.000

450.000

450.000

1.000.000
350.000
4.500.000
400.000
8.500.000
5.404.674
46.500.000
72.000.000
58.500.000
180.000.000
88.500.000
96.000.000
350.000

___
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Изградња канализације отпадних вода у ул. И.Милутиновића у
Врбасу, ради прикључења објекта бр. 52-58 на постојећу мрежу
канализације
Изградња канализације отпадних вода у улици Кулски пут у
Врбасу, за 2 објекта колективног становања према IM „Carnex“,
од ул. Колоније Кудељаре
Изградња канализације отпадних вода у улици Виноградска у
Врбасу, за део према ПП „С.Ковачевић“
Изградња канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и
блок 32 у Врбасу (Иђошки пут)
Израда пројектно-техничке документације за доградњу
канализационе мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског у
Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
Доградња канализационе мреже у продужетку улице Миливоја
Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер
станице
Радна зона „Блок 100“ - фаза I
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона „Блок 100“ - фаза II
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона „Бикара“ - изградња канализације отп. вода:
Фаза 1
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 2
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 3
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 5
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Фаза 6
Пројектно техничка документација
Извођење радова
Укупно канализација отпадних вода:

750.000

2.500.000
2.500.000
12.000.000
300.000

3.500.000

700.000
7.000.000
1.300.000
13.000.000

720.000
9.000.000
690.000
8.640.000
720.000
9.000.000
800.000
10.080.000
870.000
10.800.000
668.924.674

3.2.3. Електро-енергетска мрежа
Програмом предвиђени радови на изградњи електро-енергетске мреже на територији
општине Врбас за период 2018-2022 год:
Радна зона „Блок 100“ :
фаза I
Изградња јавне расвете

___
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Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња ВН мреже и ТС
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
фаза II
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
„Блок 53“
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
„Блок 95“ - Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова

100.000
1.000.000
800.000
12.500.000
40.000
300.000

240.000
3.000.000
140.000
2.000.000
40.000
300.000

400.000
2.200.000
300.000
2.000.000
300.000
900.000

500.000
3.600.000

Радна зона - „Бикара“:
Фаза 1
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза 2
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова

100.000
1.500.000

100.000
1.200.000
60.000
470.000
40.000
210.000

___
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Фаза 3
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза 4
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза 5
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза 6
Изградња и реконструкција јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња нн електро мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Радна зона према Србобрану:
Електро опремање
Јавна расвета (пројектовање и изградња)
Изградња ВН мреже и ТС 2x630 kVA са уградњом једног трафоа
Пројектно техничка документација
Извођење радова

100.000
1.100.000
80.000
500.000
80.000
250.000

100.000
1.200.000
60.000
430.000
60.000
270.000

80.000
470.000
40.000
90.000

100.000
1.000.000
50.000
320.000
50.000
180.000

2.200.000
800.000
12.000.000

Радна зона Куцура:
Фаза I
Изградња ВН мреже и ТС
Пројектно-техничка документација
Извођење радова

1.100.000
15.000.000

___
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Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза II
Изградња ВН мреже и ТС
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња телекомуникационе мреже
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Фаза III
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Продужетак улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу
опремања будуће Трансфер станице
Изградња ВН вода и СТС
Пројектно-техничка документација
Извођење радова
Изградња јавне расвете
Пројектно-техничка документација
Извођење радова

200.000
2.200.000
70.000
500.000

1.000.000
12.000.000
200.000
1.800.000
70.000
400.000

170.000
1.500.000

400.000
5.000.000
100.000
1.200.000

Опремање локација за киоске - прикључци на ел. мрежу
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију
јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних
установа, школа, вртића и амбуланти
Извођење радова на реконструкцији јавне расвете у општини
Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и
амбуланти
Израда пројектно-техничке документације за демонтажу и
измештање постојеће трансформаторске станице МБТС у „Блоку
52“ у Врбасу
Извођење радова на демонтажи и измештању постојеће
трансформаторске станице МБТС у „Блоку 52“ у Врбасу

11.000.000,00

Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:

113.410.000

300.000

300.000,00

2.500.000,00

450.000,00

___
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___

3.2.4. Саобраћајне површине
Путну мрeжу у oпштини Врбaс чинe држaвни путни прaвци, oпштински кaтeгoрисaни
и нeкaтeгoрисaни путeви и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпштинe сa
oкружeњeм и трaнсeврoпским мaгистрaлaмa нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг
трaнспoртa, oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних путeвa I и II рeдa.
Држaвнe путeвe II рeдa мoжeмo пoсмaтрaти кao oснoвнe спoнe пoдручja и цeнтaрa у
oквиру пojeдиних приврeдних и гeoпoлитичких зajeдницa. Teритoриjoм oпштинe прoлaзe
слeдeћи држaвни путeви II рeдa: држaвни пут IIA рeдa брoj 112 (Бaчкo Нoвo Сeлo-БaчРaткoвo-Дeспoтoвo-Рaвнo Сeлo-Сириг-Teмeрин-Жaбaљ); држaвни пут IIA рeдa брoj 113
(Фeкeтић-Врбaс-Змajeвo-Румeнкa); и држaвни пут IIБ рeдa брoj 305 (Врбaс-Куцурa-Сaвинo
Сeлo).
Систeм лoкaлних путeвa (кaтeгoрисaних и нeкaтeгoрисaних) je у функциjи мeђусoбнoг
пoвeзивaњa свих нaсeљa, или нaсeљa сa oдрeђeним лoкaлитeтимa и приврeдним
субjeктимa унутaр тeритoриje oпштинe. Прoстoрни плaн oпштинe Врбaс дeфинишe слeдeћe
лoкaлнe путeвe: oпштински пут Кулa-Врбaс; oпштински пут Кулa-Куцурa-Змajeвo;
oпштински пут Сaвинo Сeлo-Кoсaнчић-Руски Крстур; oпштински пут Кoсaнчић-Лaлић, сa
крaкoм кa Пивницaмa; oпштински пут Пивницe-Сaвинo Сeлo; oпштински пут Куцурa-Рaвнo
Сeлo, кao крaк лoкaлнoг путa Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Бaчки Пeтрoвaц-КулпинРaвнo Сeлo.
Нeкaтeгoрисaнe путeвe нa тeритoриjи oпштинe прeдстaвљajу углaвнoм зeмљaни
aтaрски путeви кojи сe нajчeшћe кoристe у пoљoприврeднe сврхe.
Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних
површина на територији општине Врбас за период од 2018 до 2022 године:
Процењена
вредност
(РСД)
1. Израда техничке документација са изградњом саобраћајне инфраструктуре
Саобраћајнице у радној зони – уз ДП IБ15 – I фаза
50.000.000
Саобраћајнице у радној зони у „блок 100“
30.000.000
Саобраћајнице у радној зони у „блоковима 63, 71, 79 и 80“
90.000.000
Саобраћајнице у стамбеном „блоку 53“ у Врбасу
30.000.000
Саобраћајнице у „блоку 77“ у Врбасу
15.000.000
Саобраћајница у улици Милетићева у Врбасу
5.000.000
Део сабраћајнице „јужна обилазница“ од Ивана Милутиновића
110.000.000
до ул. Куцурски пут
Саобраћајнице „Блок 88, 89, 96, 97,98“ (радна зона према
87.000.000
Србобрану-аутопуту)
Саобраћајница у радној зони „Блок 101“ (Петрол бензинска
23.000.000
пумпа)
Изградња саобраћајнице блок 44
2.000.000
Изградња Саобраћајног прикључка на IIA113 приступног пута
2.800.000
за ЦППОВ У Врбасу
Изградња саобраћајнице ширине 3м у продужетку улице
Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће
6.650.000
Трансфер станице
Радна зона Куцура
Фаза I1
17.762.000
Фаза I2
28.340.000
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Фаза I3
Фаза I4
Фаза II

2.Израда техничке документација са реконструкцијом саобраћајне
инфраструктуре
Реконструкција саобраћајнице у улици Његошева потес од
улице Телечка до улице Ивана Милутиновића у Врбасу
Реконструкција саобраћајнице у делу улице Виноградске
(потес ка фарми С.Ковачевић) у Врбасу
Реконструкција раскрснице на укрштању улица С.Ковачевића
и И.Л.Рибара у Врбасу са измештањем ГРС нн ел. мреже
Реконструкције раскрсница са формирањем кружним током
саобраћаја
·
Србобрански пут-Његошева,
·
Маршала Тита-Бачка,
·
Светозара Марковића-Бачка,
·
Куцурски пут-Данила Бојовића-Бачка
Реконструкција саобраћајне инфраструктуре за повећање
безбедности учесника у саобраћају (локалне интервенције на
мрежи)
Рехабилитација и реконструкција коловоза на разним
локалитетима
Реконструкцијом саобраћајница и саобраћајних површина, у
блоку „Саве Ковачевић“у Врбасу

54.936.000
33.572.000
146.500.000
732.560.000

45.000.000
20.000.000
8.000.000

80.000.000

10.000.000
30.000.000
20.000.000
213.000.000

3. Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом паркинг
површина
Изградња паркинг простора у „блоку 44“
18.000.000
Изградња паркинг простора испред ОШ „Браство Јество“ у ул.
1.500.000
Палих бораца у Врбасу
Реконструкција и доградња паркинг простора испред ОШ
2.300.000
„П.П.Његош“ у ул.Д. Бојовића у Врбасу
Изградња паркинг простора у блоку „Васиљ Копривица“ код
9.000.000
Дома здравља „Вељко Влаховић“ I, II и III фаза
Изградња паркинг простора испред ОШ „Светозар Милетић“ у
4.500.000
ул. Петра Шегуљева у Врбасу
Изградња паркинг простора капела у Куцури
3.500.000
Изградња паркинг простора капела у Равном Селу
5.500.000
Изградња паркинг површина-разно
10.000.000
Реконструкција паркинг простора у улици И.Л.Рибара (потес
13.000.000
од улице М.Тита до ул. Н.Фронта) у Врбасу
Реконструкцију паркинг простора у улици Пете пролетерске
бригаде (потес од улице М.Тита до ул. С. Ковачевића) у
9.000.000
Врбасу
Реконструкцију паркинг простора у улици Сарајевска (испред

3.500.000

___
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„старе хирургије“) у Врбасу
79.800.000
4.Израда техничке документација са изградњу и реконструкцју аутобуских
стајалишта
Изградња и реконструкција аутобуских стајалишта
12.000.000
12.000.000
5.Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом
бициклистичке инфраструктуре
Изградња и реконструкција бициклистичке стазе у
индустријској зони у Врбасу и повезивање исте са делом
42.000.000
насеља „Клас“, односно границе катастарске општине.
Изградња паркинга за бицикла
5.000.000
Изградња мобилијара за бицикла
2.000.000
49.000.000
6.Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом
светлосних уређаја за регулисање саобраћаја – семафори и дисплеји
Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним
сигналима- семафор на укрштању улица И.Л.Рибара и М.Тита
5.000.000
У Врбасу
Изградња уређаја за регуллисање саобраћаја светлосним
3.500.000
сигналима- семафор на преводници у Куцури
Изградња сигнализације са изменљивим садржајем-разни
6.000.000
локалитети
Реконструкција, санација и адаптација семафора на
укрштањима улица:
·
Светозара Марковића и Његошеве,
·
Ивана Милутиновића и Његошеве,
17.000.000
·
Густава Крклеца и Народног фронта,
·
Маршала Тита Б.Д.Поље (код школе)
·
Маршала Тита и Густав крклеца.
31.500.000
Укупно уређивање саобраћајне инфраструктуре: 1.117.860.000
3.2.5. Уређење слободних јавних површина
Процењена
вредност
(РСД)
Изградња отворених спортских терена на разним локацијама у
општини Врбас
Изградња дечијих игралишта на разним локацијама у општини
Врбас
Опремање локација за киоске – изградња платоа
Уређење слободних површина (паркови, игралишта, тргови):

5.000.000
2.500.000
300.000
7.800.000

___
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4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства
буџета општине Врбас остварених од:
 доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 закупнине за грађевинско земљиште
 отуђења или размене грађевинског земљишта
 претварања права коришћења у право својине
 средства из наменских трансфера од виших нивоа власти
 других извора у складу са законом
Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини
остварених средстава за ту намену.
Потребна средства за реализацију Средњорочног програма уређивања 2018-2022:
процена вредности
Област уређивања
инвестиција (РСД)
Припремање земљишта
72.311.280
Водоводна инфраструктура
128.470.000
Атмосферска канализација
71.564.000
Канализација отпадних вода
668.924.674
Електро-енергетска мрежа
113.410.000
Уређивање саобраћајне инфраструктуре
1.117.860.000
Уређење слободних површина (паркови, игралишта,
тргови)
7.800.000
Укупно:
2.180.339.954
5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Радови на уређивању грађевинског земљишта предвиђени Средњорочним
програмом чине саставни део годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта.
Приоритет у реализацији позиција Програма имаће следеће области:
 наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза нањима
 извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања
доприноса
 израда документације
 имовинска припрема
 изградња недостајуће комуналне инфраструктуре у постојећим насељима
 изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.
6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
Измене и допуне Средњорочног програма врше се на предлог надлежног органа
Општине и према захтевима заинтересованих инвеститора.
7. З АВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за период
од 2018 до 2022 објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и на званичној интернет
страници општине Врбас.
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146.
На основу члана 76, 77. и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017), члана
34. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017 – други закон), члана 6. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017 – други закон) и члана 16, 30. и 93. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Постојећи број запослених у Општинској управи Врбас, на дан 10.12.2018. године и то:

Службеници на положају

Број извршилаца

Службеник на положају - I група

1

Службеник на положају - II група

1

Укупно:

2

а) Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО време:
Службеници - извршиоци

Број извршилаца

Самостални саветник

26

Саветник

48

Млађи саветник

6

Сарадник

3

Млађи сарадник

2

Виши референт

31

Референт

2

Млађи референт

2

Укупно:

120
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Намештеници

Број извршилаца

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

11

Пета врста радних места

5

Укупно:

16

б) Број запослених на ОДРЕЂЕНО време (повећан обим посла) :
Службеници - извршиоци

Број извршилаца

Самостални саветник

0

Саветник

1

Млађи саветник

3

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0

Млађи референт

3

Укупно:

7
Намештеници

Број извршилаца

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

0

Укупно:

1

в) Број запослених на одређено време (У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА
Степен стручне спреме

ОПШТИНЕ)

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ)

2

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ)

1

___
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Средња стручна спрема

1

Укупно:

4

___

д) Број запослених у својству ПРИПРАВНИКА:
Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ)

0

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ)

0

Средња стручна спрема

0

Укупно:

0
Члан 2.

Број запослених који су планирани за 2019. годину за извршавање надлежности
Општинске управе Врбас и то у следећим структурама:
Службеници на положају

Број извршилаца

Службеник на положају - I група

1

Службеник на положају - II група

1

Укупно:

2

а) Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО време:
Службеници - извршиоци

Број извршилаца

Самостални саветник

28

Саветник

53

Млађи саветник

7

Сарадник

3

Млађи сарадник

3

Виши референт

32

Референт

2

Млађи референт

2

Укупно:

130
Намештеници

Прва врста радних места

Број извршилаца
0
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Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

12

Пета врста радних места

5

Укупно:

17

б) Број запослених на ОДРЕЂЕНО време (повећан обим посла) :
Службеници - извршиоци

Број извршилаца

Самостални саветник

0

Саветник

2

Млађи саветник

5

Сарадник

1

Млађи сарадник

0

Виши референт

1

Референт

0

Млађи референт

3

Укупно:

12
Намештеници

Број извршилаца

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

2

Пета врста радних места

0

Укупно:

2

в) Број запослених на ОДРЕЂЕНО време (У Кабинету председника Општине)
Степен стручне спреме

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ)

2

Виша стручна спрема (180 ЕСПБ)

1

Средња стручна спрема

1

Укупно:

4

___
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Члан 3.
Кадровски план Општинске управе Врбас за 2019. годину ступа на снагу 1. јануара
2019. године и објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-102/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

147.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др закони/, члана 2. и 4. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа /„Службени гласник РС“, број 21/18 /, члана 30. и 93. Статута
општине Врбас /„Службени лист Општине Врбас“, број 35/2017/ и члана 112. Пословника
Скупштине општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 21/2009, 1/2010,
4/2010 и 16/2010/, уз предходно прибављено Мишљење Националног савета русинске
националне мањине бр.306-02/18 од 25.12.2018. године и Мишљења Националног савета
мађарске националне мањине бр. V/Z/425/2018 од 20.12.2018. године, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА'' СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује број и просторни распоред објеката Предшколске
установе „Бошко Буха'' са седиштем на територији општине Врбас /у даљем тексту:
објекти Предшколске установе/ чији је оснивач Општина Врбас.
Члан 2.
Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси се на основу следећих
критеријума:
1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без
дискриминације и сегрегације по било ком основу;
2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма
припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје
најмање девет месеци;
3) 70% деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у
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4)
5)
6)

7)

___

складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и
другим националним документима и потврђеним међународним конвенцијама;
најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;
целисходно формирање васпитних група, у складу са законом;
исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања,
у различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и
другим облицима рада и услуга;
уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и
подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом
загарантованог права на предшколско васпитање и образовање на језику
националне мањине.
Члан 3.

Предшколско образовање и васпитање у општини Врбас, остварује се у
Предшколској установи „Бошко Буха'' са седиштем у Врбасу, Блок Саве Ковачевића број 8,
у 12 објеката и других простора за децу. Локација објеката Предшколске установе за
целодневни и полудневни боравак су:
1. „Бубица'' Врбас, Блок С. Ковачевића бр.8
2. „Полетарац'' Врбас, П. Шегуљева бр. 9/а
3. „Вила'' Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 10
4. „Јасике'' Врбас, С. Ковачевића бр. 2
5. „Звездица'' Врбас, Виноградска бр.10
6. „Шећерко'' Врбас, Колонија шећеране бр.3
7. „Сунцокрет'' Врбас, Трг Бошко Буха бб
8. „Цврчак'' Бачко Добро Поље, М.Тита бр.120
9. „Цицибан'' Змајево, И. Милутиновића бр. 67
10. „Дуга'' Равно Село, 29. новембра бр. 7
11. „Пчелица'' Савино Село, С. Родића бр. 14
12. „Грлица'' Куцура, Иве Лоле Рибара бр. 67
На укупан број васпитних група, формираних по критеријумима прописаним законом,
на почетку сваке школске године сагласност даје Скупштина општине Врбас решењем о
сагласности на предшколски програм и планирана материјална средства за његово
остваривање из буџета општине Врбас.
Члан 4.
Елаборат о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији
општине Врбас је саставни део ове Одлуке.
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о броју и просторном
распореду – мрежи објеката предшколске установе „Бошко Буха“ са седиштем на
територији општине Врбас чији је оснивач Општина Врбас /„Службени лист Општине
Врбас“, број 6/2011).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-79/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Садржај:
-

-

-

Увод
1. Приказ основних карактеристика општине Врбас
1.1. Географски подаци о општини Врбас
1.2. Демографски подаци о општини Врбас
1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Врбас
2. Приказ установа предшколског образовања и васпитања на територији општине
Врбас
2.1. Образовна делатност у општини Врбас ( кратак историјски приказ)
2.2. Мрежа предшколских установа на територији општине Врбас са
карактеристикама њиховог просторног распореда и међусобне удаљености
2.3. Анализа броја деце и група у предшколској установиу школској 2017/2018.године
и реализација наставе на језицима националних мањина
3. Развојни план мреже предшколских установа на територији општине Врбас
3.1. Кретање броја деце рођене у општини Врбасу периоду од 2007. године па до
2017. године и укупан број деце, а посебно уписане деце у припремни
предшколски програм 2010/2011.г. па до 2017/2018 године
3.2. Средњорочни план оптимализације мреже јавних педшколских установа у
општини Врбас у наредних пет година ( са закључком )

Увод
Изради Одлуке о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији
општине Врбас приступило се на основу одредби члана 104. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018- др закони ) и
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа(„Службени гласник РС“, број 21/18, члана
30. и
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члана 93. Статута општине Врбас и прибављених мишљења Националних савета.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине
Врбас, утврђен је број и просторни распоред предшколских установа на територији
општине Врбас.
Одлука о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији оппштине
Врбас сачињена је на основу прописа који непосредно регулишу област образовања, као и
поједине његове делове:
-

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017 и 27/2018 )
Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број
18/2010 и 101/2017 )
Старегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 107/2012 )
Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број
72/2009)
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“,
број 21 од 19.03.2018.)

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних предшколских установа
коришћени су подаци и документација предшколске установе, надлежних одељења
општинске управе Врбас, Регионалне Привредне коморе, Републичког завода за статистику,
Пописа становништва 2011. године и других институција и извора.
Мрежа јавних предшколских установа, утврђена је Одлуком о мрежи предшколских
установа са седиштем на територији општине Врбас и треба да допринесе даљем развоју и
унапређењу процеса образовања и васпитања у предшколским установама на територији
општине Врбас, у складу са посебним циљевима и стандардима, који су за ову област
одређени Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017 и 27/2018).
1. Приказ основних карактеристика Општине Врбас
Опште информације о општини
Општина Врбас се налази у северном делу Републике Србије, у централним делу
Бачке, а административно припада Јужнобачком округу у Аутономној Покрајини Војводини.
Општину Врбас чини шест насељених места: Врбас, Бачко Добро Поље, Змајево,
Равно Село, Куцура и Савино Село са насељем Косанчић. У Врбасу има укупно осам
месних заједница, три су образоване у Врбасу, а свако од пет насељених места је посебна
месна заједница. Насељено место Врбас је друштвено–политички, привредни, културни,
образовни и здравствени центар општине. Општина има повољан геграфски положај,
обзиром да је саставни део магистралног пута Е-75. Сва насељена места повезана су
савременим асфалтним путевима што омогућава развијен друмски нсаобраћај и добру
саобраћајну повезаност.
1.1.

Географски подаци о општини Врбас

По величини општина Врбас спада у групу средњих општина, а граничи се са осам
других општинских целина - општинама: Мали Иђош, Србобран, Темерин, Нови Сад, Бачки
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Петровац, Бачка Паланка, Оџаци и Кула. Општина Врбас се простире на 376 км²,
територија обухвата најквалитетнију Бачку земљу, па је разумљиво да пољопривредне
површине обухватају 37562 хектара од чега су 32778 хектара ( 87,26 ٪ ) површине под
њивама.
Према попису из 2011. године у општини Врбас живи 42.092 становника.
Удаљеност објеката Предшколске установе у километрима између Врбаса и
насељених места општине:

Врбас
Врбас
БДПоље
Змајево
Равно Село
Савино
Село
Косанчић
Куцура

1.2.

Бачко
Добро
Поље
9,6

Змајево
14,9
5,3

9,6
14,9
20,3

5,3
10,6

6

14,4
20,5
8,4

22,1
28,6
16,5

19,6
26,1
21,8

Равно
Село
20,3
10,6
6

Савино
Село
14,4
22,1
19,6
13,8

13,8
20,2
19,4

Косанчић Куцура
20,5
8,4
28,6
16,5
26,1
21,8
20,2
19,4
6,5

6,5
5,6

5,6
12,1

12,1

Демографски подаци општине Врбас

Преглед броја становништва по местима општине:
Број становника у Општини Врбас по попису из 2011. је 42.092. У Врбасу живи
23.920 становника. Насељена места општине Врбас чине: Бачко Добро Поље са 3.602
становника, Змајево са 4.003 становника, Равно Село са 3.169 становника, Савино Село и
Косанчић са 2.999 становника и Куцура са 4.409 становника.
Природни прираштај у општини Врбас:
ОПШТИНА ВРБАС
Број
живорођених
Број умрлих
Природни
прираштај
ОПШТИНА ВРБАС
Број
живорођених
Број умрлих
Природни
прираштај

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

433

460

471

431

423

577
Негаитиван
-143

598
Негативан
- 145

591
Негативан
- 120

651
Негативан
-184

620
Негативан
-197

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

395

365

377

391

374

597
Негатив.
-202

563
Негатив.
-198

590
Негатив.
-213

621
Негатив.
-230

605
Негатив.
-231

2017.
367
567
Негатив.
-200

Број: 27. Страна 1568. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
1.3.

___

Економске , културне и спортске карактеристике општине Врбас

У структури друштвеног производа општине Врбас доминира индустрија са близу
60%, затим пољопривреда са 27%, трговина са 5,2% и остале гране са по мање од 3%.
Приход по
становнику је изнад просека за јужно – бачки округ и за око 1,5 пут већи од републичког
просека.
Број запослених је у лаганом, али константном порасту у последњих пет година.
Тренутно је запослено 9510 лица што је 32,80% радно активног становништва општине.
Радно активног становништва општине од 15 – 64 године има 28.994 или 68,88% укупног
становништва општине /42.092/.
Број незапослених лица који траже посао преко Националне службе за
запошљавање на крају 2016. год. је 5.660, што је 19,52% радно активног становништва
општине. Од 5.660 незапослених лица, жене чине 2.884 лица или 50,95%. У јулу 2017. на
евиденцији НСЗ има 5.388 лица, од којих су 2.795 жене.
Општина Врбас располаже богатом културно-историјском баштином. Код установа,
организација и удружења која се баве културном делатношћу најзаступљенији су
фолклорно и народно стваралаштво, библиотечка делатност, ликовно стваралашво,
драмско стваралаштво, рецитатори, хор и друго.
Установе, удружења и организације које се баве културном делатношћу у општини
Врбас су :
Културни центар ; Народна библиотека „Данило Киш" ;
Музејска завичајна збирка Културног центра; Ликовна галерија;
Биоскоп „Југославија“ ; културнo-умeтничкa друштвa; удружeњa жeнa;
омладинска удружења; удружења која се баве културом; удружeњa зa oчувaњe
трaдициje; хорови и певачке групе.
У општини Врбас је заступљен је значајан број различитих врста спортова: кошарка,
рукомет, фудбал, одбојка, куглање, стрељаштво, борилачки спортови, спортови снаге,
спортски лов и риболов, спортско голубарство, шах, стони тенис, мото спорт, и сл.
Регистровано је 8 спортских удружења, а 58 клубова који су чланови Савез спортова
општине Врбас
Заштићена културна добра у општини Врбас су:
Врбас:
Реформаторска црква
Српска православна црква Ваведења
Кућа у улици Маршала Тита бр. 42
Археолошко налазиште Чарнок
Капела Водица посвећена Св. Илији
6. Зграда гимназије „Жарко Зрењанин"
1.
2.
3.
4.
5.

Змајево:
1. Кућа у улици Лењинова бр. 68

Равно Село:
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1. Октоих Божидара Вуковића (1537.) и Осмогласник Јеронима Загуровића(1569/70.) у
СПЦ
2. Црква Св.Николе
Савино Село:
1. Кућа у улици Иве Лоле Рибара бр.27
2. Приказ установа предшколског образовања и васпитања на територији општине Врбас
2.1.

Образовна делатност у Врбас ( кратак преглед )

На територији општине Врбас налазе се 1 Предшколаска установа „Бошко Буха“.
Наведена Предшколса установа васпитни рад реализује у 12 посебних објекта у Врбасу и
свим насељеним местима општине Врбас; Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село,
Савино Село и Куцура. Припремни предшколски програм реализује у 11 објеката, изузетак
је објекат „Вила“ у Врбасу.
Предшколско образовање
Према тврдњама појединих појединих истраживача у Врбасу је још пре Првог
светског рата постојала организована заштита деце, други извори говоре о постојању
забавишта и пре Другог светског рата. На захтев АФЖ после Другог светског рата,
1946.године основана је нека врста јаслица за збрињавање деце, истовремено при свакој
основној школи радило је по једно одељење предшколске деце – забавиште. Тако је било
све до 1969.године када је СО Врбас донела решење којим је основала установу за
васпитање и образовање деце предшколског узраста. То је била јединствена установа за
територију општине Врбас, и добила је назив Предшколска установа „Бошко Буха“, по
легендарном народном хероју.
2.2.

Мрежу предшколских установа на територији општине Врбас сачињава
1(једна) предшколска установа „Бошко Буха“ са својих 12 објеката и то :

1. Објекат „Бубица“ Врбас
2. Објекат „Вила“ Врбас
3. Објекат „Ливадица“ Врбас
4. Објекат „Звездица“ Врбас
5. Објекат „Полетарац“ Врбас
6. Објекат „Сунцокрет“ Врбас
7. Објекат „Шећерко“ Врбас
8. Објекат „Грлица“ Куцура
9. Објекат „Пчелица“ Савино Село
10. Објекат „Дуга“ Равно Село
11. Објекат „Цицибан“ Змајево
12. Објекат „Цврчак“ Бачко Добро Поље
2.3.

Анализа броја деце и група у предшколској установиу школској
2017/2018.године и реализација наставе на језицима националних мањина

Објекат „Бубица“ Врбас– на српском језику – 11 група, 268 деце
Објекат „Вила“ Врбас– на српском језику – 3 групе, 41 дете
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Објекат „Ливадица“ Врбас– на српском језику – 3 групе, 59 деце
Објекат „Звездица“ Врбас– на српском језику – 5 група, 109 деце
Објекат „Полетарац“ Врбас– на српском језику – 9 група, 204 деце
Објекат „Сунцокрет“ Врбас– на српском језику и мађарском језику – 7 група, 128 деце
Објекат „Шећерко“ Врбас– на српском језику – 1 група, 16 деце
Објекат „Грлица“ Куцура– на српском језику и русинском језику – 7 група, 115 деце
Објекат „Пчелица“ Савино Село– на српском језику – 4 групе, 89 деце
Објекат „Дуга“ Равно Село– на српском језику – 5 група, 99 деце
Објекат „Цицибан“ Змајево– на српском језику – 6 група, 117 деце
Објекат „Цврчак“ Бачко Добро Поље – на српском језику – 5 група, 91 дете
3. Развојни план мреже предшколских установа на територији општине Врбас
Кретање број деце који су похађали предшколску установу у општини
Врбас за период од 2008. године до 2017. године и укупан број рођене
деце на територији општине Врбас
Број деце по васпитним групама у предшколској установи на територији општине
Врбас, почев од школске 2010/2011-2017/2018. године је следећи
3.1.

Школска година
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Број деце у
предшколској установи
1393
1341
1445
1457
1482
1456
1390
1296

Број група
63
63
64
65
67
67
64
64

Просечан број деце у Предшколкој установи у периоду 2010/2011. – 2017/2018.
школске године је 1407 деце.
Тренутно је у школској 2018/2019.години у Предшколску установу уписано 1322 деце који
су распоређени у 65 васпитних група.
Припремни предшколски програм се остварује у оквиру Предшколске установе '
„Бошко Буха'' у Врбасу и у пет насељених места општинеу у укупно 11 објеката и то у 6
објеката у Врбасу и по један у сваком насељеном месту. Школске 2018/19. године у
припремном предсколском програму је укупно 535 деце, распоређених у 27 група.
Припремни предшколски програм се не остварује у оквиру ниједне основне школе.
У припремном предшколском програму деца похађају наставу и на мађарском језику
- 4 деце и на русинском језику - 4 деце. Такође постоји и двојезична група на српскорусинском језику - 4 деце.
Број рођене деце на територији општине Врбас од 2008-2017 године
ОПШТИНА ВРБАС
Број живорођених

2008.
460

2009.
471

2010.
431

2011.
423

2012.
395

ОПШТИНА ВРБАС
Број живорођених

2013.
365

2014.
377

2015.
391

2016.
374

2017.
367
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Средњорочни план оптимализације мреже предшколских установа на
територији општине Врбас у наредних пет година

Средњорочни план оптимализације мреже јавних предшколских установа у општини
Врбас је постојање 1 (једне) предшколске установе у општини Врбас.
Како је постојање предшколске установе са својим групама у малим срединама од
стратешког значаја, постоје изражене потребе да се у свим насељеним местима општине и
самом Врбасу очува постојање наведеног броја објеката и група, без обзира на негативан
природни прираштај.
У наредном периоду општина Врбас ће пратити развојне програме и пројекте у
области образовања на нивоу државе, анализираће друштвено економско кретање на
територији општине Врбас, по потреби ће учествовати у изради локалних пројеката у
области предшколског образовања, примењеиваће законска решења у области
предшколског образовања и у складу са тима прилагођавати и утврђивати просторни
распоред предшколских установа

148.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007,83/2014 - др. закон и 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 16,
30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас , на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ
И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА НА СРЕЋУ И ИГАРА ЗА ЗАБАВУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се почетак и завршетак радног времена у угоститељским,
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за
забаву (у даљем тексту: радно време), а у којима се у складу са Законом обавља
угоститељска, трговинска и занатска делатност (у даљем тексту: делатност).
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у коме се у
угоститељском, трговинском и занатском објекту и објекту за приређивање игара на срећу
и игара за забаву може обављати делатност.
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Члан 3.
Радно време утврђено у складу са овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у
објекат или на другом видном месту на објекту у коме се обавља делатност из члана 1.
ове Одлуке, као и на објекту за приређивање игара на срећу и игара за забаву.
Истакнути почетак и завршетак радног времена мора се поштовати у складу са овом
Одлуком.
Члан 4.
Рад у угоститељском, трговинском и занатском објекту и објекту за приређивање
игара на срећу и игара за забаву у коме се обавља делатност мора бити организован тако
да се не ремети кућни, комунални и јавни ред и мир, у склaду са прописима који уређују
ове области.
II УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 5.
Угоститељски објекти у смислу ове Одлуке су:
1. објекти који пружају услуге смештаја: хотели, мотели, пансиони, туристички
апартмани, кампови, преноћишта, коначишта, одмаралишта и слично,
2. објекти који пружају услуге исхране и пића: кафана, бифе, бар, пицерија, пивница, кафе
посластичарница, млечни ресторан, ресторан, печењара, питерија, бурекџиница,
ћевабџиница, експрес ресторан и ресторан за самопослуживање, национална кућа,
ресторан домаће кухиње, чарда, кафетерија, чајџиница, гостионица, крчма, као и други
објекти који пружају услуге исхране и пића независно од назива под којим послују,
3. објекти који пружају услуге исхране и пића: грил, брза храна , киосци и други слични
објекти угоститељски објекти (приколице и други слични објекти монтажног типа
шалтерске продаје),
4. објекти који пружају услуге пића и напитака или пића и једноставна топла и хладна јела
која се по правилу припремају на очиглед гостију и услужују за пултом или точионицом
пића (аперитив бар, кафе бар, сендвич бар, експресо бар, снек бар, салат бар и друго),
5. објекти који поред услуга пића пружају и услуге забаве:
а) ноћни бар, кабаре бар,ноћни клуб,
б) дансинг бар, диско бар и дискотека,
ц) свечане сале.
Члан 6.
За угоститељске објекте из члана 5. ове Одлуке утврђује се радно време на следећи
начин:
1. објекти који пружају услуге смештаја (члан 5. став 1. тачка 1. Одлуке) могу да
раде у времену од 00.00 до 24.00 часа,
2. објекти који пружају услуге исхране и пића (члан 5. став 1. тачка 2. Одлуке) могу
да раде у времену од 06.00 до 24.00 часа,
3. објекти који пружају услуге исхране : грил, брза храна , киосци и други слични
објекти (члан 5. став 1. тачка 3. Одлуке ) могу да раде у времену од 06.00 до
24.00
4. објекти који пружају услуге пића и напитака или пића и једноставна топла и
хладна јела која се по правилу припремају на очиглед гостију и услужују за
пултом или точионицом пића (члан 5. став 1. тачка 4. Одлуке) могу да раде у
времену од 06.00 до 24.00 часа,

Број: 27. Страна 1573. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

5. објекти који поред услуга пића пружају и услуге забаве (члан 5. став 1. тачка 5.
Одлуке) могу да раде у времену од 12.00 до 02.00 часа.
Члан 7.
Петком, суботом, уочи званичних државних и верских празника (изузев нових
година) и првог дана празника, угоститељски објекти из члана 5. став 1. тачка 2, 4. и 5, могу
продужити радно време за два сата од прописаног радног времена без обавезе
подношења захтева из члана 8. став 2. Одлуке.
Објекти из члана 5. став 1. тачка 3. могу продужити радно време до 06,00 часова с
тим да могу да раде само њихови наткривени шалтери, без обавезе подношења захтева
из члана 8. став 2. Одлуке.
Радно време угоститељских објеката на дан 01.01., 02.01. и 14.01. , као и за време
одржавања сеоске славе и кирбаја може да буде у периоду од 00,00 до 24,00 часа без
обавезе подношења захтева из члана 8. став 2. Одлуке.
Члан 8.
Радно време угоститељских објеката (изузев летњих башти) може се продужити до
06.00 часoва наредног дана уколико су закупљени ради одржавања забава затвореног
типа (свадба, прослава годишњице матуре, матурско вече, рођење детета) тако да објекат
не пружа услуге трећим лицима и да се делатност обавља у оквиру регистрованих послова
објекта, на основу одобрења Председника општине Врбас.
Подносилац захтева за издавање одобрења за продужење радног времена је
власник угоститељског објекта из претходног става. Захтев за издавање одобрења за
продужење радног времена се подноси најмање 5 дана пре одржавања забаве затвореног
типа. Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да уз захтев приложи:
1. решење о упису објекта у одговарајући регистар за обављање одговарајуће
делатности,
2. уговор о закупу објекта закључен са организатором забаве затвореног типа,
3. изјава лица одговорног за безбедност са наведеним разлозима за продужење.
Одобрење из става 1. овог члана доставља се
инспекцијске послове Општинске управе Врбас.

МУП-ПС Врбас и Одељењу за

Члан 9.
Одговорно лице за објекте из члана 5. ове Одлуке, који послује у оквиру привредног
друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које они, писаним путем,
овласте, као и лице одговорно за безбедност ако је радно време објекта продужено у
складу са чланом 8. ове Одлуке, морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају
радног времена.
Лица из става 1. овог члана, дужни су да у року од 15 минута од времена које је
одредбама ове Одлуке утврђено као завршетак радног времена, ослободе објекат из става
1. овог члана, од лица која нису запослена у њему.
Уколико након истека рока из става 2. овог члана, улазна врата угоститељског
објекта нису закључана или у објекту има гостију, сматра се да објекат ради дуже од
утврђеног радног времена.
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У време када је угоститељски објекат затворен у њему се могу задржавати само
лица из става 1. овог члана и радници који обрачунавају дневни пазар и чисте објекат.
Члан 10.
У свим угоститељским објектима забрањује се служење и продаја алкохолног пића
малолетним лицима.
Члан 11.
У угоститељском објекту који се налази у затвореном простору, музички програм се
може изводити у оквиру прописаног радног времена, с тим да јачина звука не сме
прелазити ниво утврђен прописима који регулишу дозвољени ниво буке у животној
средини.
Под музичким програмом, у смислу одредаба ове одлуке, сматра се извођење
музичког програма уживо и пуштање музике са музичких уређаја.
III ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 12.
Трговински објекти у смислу ове Одлуке су објекти у којима се врши промет
прехрамбених и непрехрамбених производа, односно у којима се обавља промет робе на
велико и мало као и пружање трговинских услуга.
Члан 13.
Трговински објекти и бензинске пумпе могу да раде у времену од 00.00 до 24.00
часа.
IV ЗАНАТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 14.
Занатски објекти у смислу ове Одлуке су објекти у којима се врши производња
прехрамбених и непрехрамбених производа, односно у којима се обавља регистрована
занатска делатност.
Члан 15.
Занатски објекти могу да раде у времену од 06.00 до 22.00 часа.
За занатски објекат-посластичарнице могу да раде у времену од 06.00 до 24.00 часа.
Занатски објекти-пекаре могу обављати производњу од 00.00 до 24.00 часа.
V ОБЈЕКТИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И ИГАРА ЗА ЗАБАВУ
Члан 16.
Објектом за приређивање игара на срећу, сматра се објекат у коме се, у складу са
Законом о играма на срећу, приређују класичне игре на срећу (лутрија, спортска прогноза,
лото, кено, томбола, фонто) и посебне игре на срећу (игре које се приређују у играчницамаказинима, куглицама, коцкицама, картама, и другим сличним реквизитима, игре које се
приређују на аутоматима, клађење на спортске и друге догађаје).
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Објектом за приређивање забавних игара сматра се објекат у коме се приређују
забавне игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим
сличним направама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо,
билијар и друга сличне игре.
Члан 17.
Објекти за приређивање игара на срећу и игара за забаву из члана 16. ове Одлуке
могу да раде у следећем временском периоду и то:
- радним даном и недељом од 08.00 до 24.00 часа,
- петком и суботом од 08.00 до 01.00 час.
VI НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске
послове Општинске управе Врбас, путем комуналног инспектора и инспектора за заштиту
животне средине, у оквиру својих надлежности.
Комунални инспектор је овлашћен да у случају прекорачења радног времена
објекта наложи лицу из члана 9. ове Одлуке тренутно затварање објекта и испражњење
истог од гостију.
Лица из члана 9. ове Одлуке дужна су да комуналном инспектору и инспектору за
заштиту животне средине омогуће несметано обављање контроле, као и да поступе по
решењу инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање
мера за отклањање недостатака.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог,
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој Oдлуци (чланом 6, 13, 15. и 17.),
2. не истакне почетак и завршетак радног времена у складу са чланом 3. ове Одлуке,
3. лице из члана 9. oве Одлуке не буде присутно у објекту на почетку и на крају радног
времена,
4. се не придржава одредаба члана 11. ове Одлуке,
5. се не придржава одредаба члана 8. ове Одлуке,
6. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог,
казниће се за прекршај правно лице ако :
1. не поступи по налогу комуналног инспектора за затварање објекта и испражњење истог
од гостију (члан 18. став 2.),
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2. не омогући комуналном инспектору и инспектору за заштиту животне средине
несметано обављање контроле као и не поступање по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање
недостатака ( члан 18. став 3.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 75.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 25.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Привредна друштва, правна лица и предузетници, дужни су да ускладе своје радно
време са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
(„Службени лист општине Врбас“, број 1/10 , 13/17 и 29/17).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-75/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

149.
На основу члана 6, 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, усклађени дин.изн,125/2014 усклађени дин.изн,83/2016,91/2016 - усклађени дин.изн,104/2016 - др.закон и 96/2017усклађени дин.изн.), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 16. и
30. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
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ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се начин и мерила за одређивање висине
локалних комуналних такси које локална самоуправа врши другим лицима.

и наплата

Члан 2.
Локалне комуналне таксе на територији општине Врбас утврђују се за коришћење
права, предмета и услуга.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 3.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору,
2. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе ( осим за за продају штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и производа домаће радиности),за постављање
рекламних витрина, покретних и непокретних тезги за повремену продају
робе,расхладних уређаја и апарата за продају сладоледа, освежавајућих напитака
,кокица и слично, покретних рекламних паноа,
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила и
машина ),
4. Средства за забавне игре (забавни паркови, луна паркови, циркуси, рингишпили,
вашар и слично),
5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора , бина и других
објеката привременог карактера за разне намене и
6. Заузеће
површина јавне намене, лагеровање грађевинског материјала за
извођење грађевинских радова.
Комуналну таксу не плаћају корисници површина јавне намене у сврху постављања
мањих монтажних објеката и других објектата привременог карактера који плаћају
закупнину по основу Уговора о закупу , у складу са одредбама Одлуке о мањим
монтажним и другим објектима привременог карактера на територији општине Врбас.
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Члан 5.
Локалне комуналне таксе наплаћују се приликом издавања одобрења за коришћење
или коришћења права предмета и услуга.
Без доказа о уплаћеној такси не може се издати тражено одобрење.
Члан 6.
Утврђивање висине и наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из
члана 4. тачка 1. ове Одлуке утврђено је посебном Одлуком Скупштине општине о
локалној комуналној такси на истицање фирме.
Члан 7.
Утврђивање и наплату комуналне таксе из члана 4. тачка 2, 4 , 5. и 6. врши
Општинска управа Врбас - Одељење надлежно за издавање решења о привременом
постављању објеката.
Утврђивање наплате комуналне таксе из члана 4. тачка 3. врши орган МУП-а Полицијска станица Врбас, орган надлежан за регистрацију возила.
Члан 8.
Ближе одредбе о висини, олакшицама, роковима и начину плаћања комуналних
такси утврђују се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 9.
Надзор над спровођењем одредби из члана 4. став 1. тачка 2, 4, 5. и 6. врши
Општинска управа , Одељење за инспекцијске послове и Одељење за финансије за буџет.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („Службени лист општине Врбас“, број 11/2014).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-76/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из члана 4. тачка 1. ове
Одлуке утврђена је посебном Одлуком Скупштине општине о локалној комуналној такси на
истицање фирме.
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Тарифни број 2.
Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе на јавној површини ( осим за за продају штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и производа домаће радиности),и то:
- за постављање расхладних уређаја и апарата за продају сладоледа, освежавајућих
напитака , кокица и сл. , плаћа се комунална такса у износу од 50 динара/ m2 дневно,
- покретних и непокретних тезги за повремену продају робе плаћа се комунална такса у
износу од 50 динара/ m2 дневно,
- покретних рекламних паноа плаћа се комунална такса плаћа се комунална такса у
износу од 100 динара/ m2 дневно ,
- за кампове, постављање шатора , бина и других објеката привременог карактера за
разне намене , плаћа се комунална такса у износу од 50 динара/ m2 дневно ,
- за постављање рекламних витрина плаћа се комунална такса у износу од 1000 динара
по започетом метру,
- за средства за забавне игре (забавни паркови, луна паркови, циркуси, рингишпили,
вашар и слично), плаћа се комунална такса у износу од 50 динара/ m2 , дневно.
НАПОМЕНА
Таксени обвезник из овог тарифног броја је свако правно или физичко лице које
користи простор на јавној површини у пословне или друге сврхе.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за коришћење
јавних површина. Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска
управа Врбас - Одељење надлежно за издавање решења о привременом постављању
објеката.
Надлежни орган из претходног става неће издати дозволу за коришћење јавних
површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја.
За коришћење јавне зелене површине, таксени износи утврђени овим тарифним
бројем повећавају се за 100%.
Тарифни број 3.
Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила и
машина ):
1. за теретна возила
- за камионе до 2 тоне носивости , 1250 дин.
- за камионе од 2 тоне до 5 тона носивости,основна такса 1250 динара + 250 динара за
сваку тону преко 2 до 5 тона,
- за камионе од 5 тона до 12 тона носивости, основна такса 2000 динара + 250 динара
за сваку тону преко 5 до 12 тона, а не више од 3670 динара.
- за камионе преко 12 тона носивости основна такса 3750 динара + 250 динара за
сваку тону преко 12 тона, а не више од 5240 динара.
2. за теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле)

300 дин.
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3. за путничка возила
-

до 1150 cm3
преко 1150 cm3
преко 1300 cm3
преко 1600 cm3
преко 2000 cm3
преко 3000 cm3

до 1300 cm3
до 1600 cm3
до 2000 cm3
до 3000 cm3

300 дин.
600 дин.
1000 дин.
1400 дин.
3000 дин.
5000 дин.

4. за мотоцикле
-

до
125 cm3
преко 125 cm3 до 250 cm3
преко 250 cm3 до 500 cm3
преко 500 cm3 до 1200 cm3
преко 1200 cm3

300 дин.
450 дин.
700 дин.
1200 дин.
1500 дин.

5. за аутобусе и комби бусеве 30 дин. по регистрованом седишту.
6. за прикључна возила,теретне приколице,полуприколице и специјалне теретне приколице
за превоз одређених врста терета,
-

до 1 тоне носивости
од 1 до 5 тона носивости
од 5 до 10 тона носивости
од 10 до 12 тона носивости
преко 12 тона носивости

300 дин.
500 дин.
750 дин.
1000 дин.
1400 дин.

7. за вучна возила (тегљаче)
-

чија је снага мотора до 66 киловата
чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
чија је снага мотора преко 177 киловата

1500 дин.
2000 дин.
2500 дин.
3000 дин.
4000 дин.

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1000 дин.
НАПОМЕНА
Обвезник таксе из овог тарифног броја је свако правно и физичко лице на чије име
се региструје возило.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације
возила код надлежног органа за регистрацију возила уплатом таксе на одговарајући рачун
буџета општине Врбас.
Без доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју надлежни органа
за регистрацију возила не може извршити регистрацију возила.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила која су ослобођена плаћања
друмарине.
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За возила из овог тарифног броја из тачке 7. за вучна возила – тегљаче јавна
предузећа која обављају комуналну делатност плаћају таксу у износу од 50% од утврђене
висине таксе.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се на тракторе, пољопривредна прикључна
возила и друга пољопривредна возила која се користе за обављање послова у
пољопривреди.
Тарифни број 4.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом , комунална такса се плаћа по
m2 заузете јавне површине и утврђује се по зонама утврђеним на следећи начин:

1.

Екстра зона - обухвата површине јавне намене у насељеном
месту Врбас у следећим улицама: Маршала Тита (од ул. И.Л.
Рибара до ул. Густава Крклеца); Палих бораца (од ул. С.
Ковачевића до ул. Народног фронта); Густава Крклеца (од ул. С.
Ковачевића до Панонске улице)

по дану
15,00
дин/m2

2.

I зона - обухвата површине јавне намене у насељеном месту
Врбас изван екстра зоне

по дану
12,00
дин/m2

3.

II зона - обухвата површине јавне намене у насељеним местима
Б.Д. Поље, Змајево, Равно Село, Куцура, Савино Село и Косанчић

по дану
10,00
дин/m2

НАПОМЕНА:
Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период заузећа јавне
површине до уклањања грађевинског материјала.
Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне
површине врши за изградњу и одржавање коловоза или друге јавне површине, за
отклањање хаварије на инсталацијама водовода, канализације и топловода, као и за
извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода, канализације и топловода, када
се ови радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним донаторским
програмима или по програмима јавних и јавних комуналних предузећа који се финансирају
из средстава буџета ЈЛС.
Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се решењем општинске управе која
врши наплату и контролу наплате ове комуналне таксе, којим се одобрава заузеће јавне
површине грађевинским материјалом , а обрачунава се сразмерно времену на које је
издато одобрење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом.
Уколико је заузеће јавне површине дуже од 30 дана, за сваки наредни дан плаћа се
комунална такса увећана за 30%.
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150.
На основу члана 6, 7, 9, и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 93/2013- усклађени
динарски изн.,125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. и 89/2018
– усклађени дин. изн.) и члана 16, 30, и 93. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27.
децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама („Службени лист општине Врбас“,
број 22/2015) иза члана 12. додаје се члан 12.а који гласи:
„ Динарски износи такси из Одељка Тарифа локалних административних такси могу
да се усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује
републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако
што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на
десет динара.
Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана,
основица за усклађивање су последњи објављени усклађени динарски износи такси.
Општинско веће, на предлог Општинске управе, објављује усклађене динарске
износе такси из става 1. овог члана.
Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењују се од
првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном листу општине Врбас“.
Члан 2.
Тарифа локалних административних такси је саставни део ове Одлуке.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Тарифа локалних
административних такси уведена Одлуком о локалним административним таксама
(„Службени лист општине Врбас“, број 22/2015).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-104/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1583. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
износ у динарима
I. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОПШТИХ ПОСЛОВА УПРАВЕ

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак из изворне
надлежности ЈЛС, ако овом одлуком није дугачије прописано
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о
примени прописа из надлежности ЈЛС, ако овом одлуком није
дугачије прописано
За жалбу, односно приговор органу, ако овом одлуком није дугачије
прописано
За опомену којим се обвезник позива да плати таксу
Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 2.
За решење, односно закључак, ако овом одлуком није дугачије
прописано
За допунско решење
За решење по жалби, односно по приговору, ако овом одлуком није
дугачије прописано
За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није дугачије
прописано
Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 3.
За разгледање списа код органа за сваки започети сат по
За издавање копије списа и дупликата, по страници писмена, ако
овом одлуком није дугачије прописано

290,00
980,00

420,00
210,00

510,00
770,00
1.210,00
290,00

130,00
210,00

II. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 4.
За спровођење поступка закључења брака ван службених
просторија
10.000,00
III. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

1.
2.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 5.
За издавање информације о локацији на основу планских
докумената ЈЛС
За издавање локацијских услова за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и др., зграде категорије А, Б, В и Г (осим инфр. трасе):
1) за објекте до 30,00 m2
2) од 31,00 m2 до 200,00 m2
3) од 201,00 m2 до 400,00 m2
4) од 401,00 m2 до 800,00 m2
5) од 801,00 m2 до 2.000,00 m2

3.000,00

3.000,00
5.000,00
10.000,00
13.000,00
30.000,00
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

6) од 2.001,00 m2 до 5.000,00 m2
7) од 5.001,00 m2 до 20.000,00 m2
8) преко 20.000,00 m2
За издавање локацијских услова за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и др., инжињерских објеката категорије Г (трасе линијске
подземне и надземне инфраструктуре) до 1.000,00 m
За издавање локацијских услова за изградњу, реконструкцију,
адаптацију и др., инжињерских објеката категорије Г (трасе линијске
подземне и надземне инфраструктуре) преко 1.000,00 m
За издавање локацијских услова за прикључке на инжињерски
објекат категорије Г (на трасе линијске подземне и надземне
инфраструктуре)
1) за зграде категорије А и Б
2) за зграде категорије В и Г
За потврђивање урбанистичко-техничког документа (пројекта
парцелације/препарцелације, урбанистички пројекат и геодетски
елаборат)
1) до 2,0 хектара
2) од 2,00 до 5,0 хектара
3) од 5,0 до 10,0 хектара
4) преко 10,0 хектара
За издавање потврде којим је прописана изградња објекта и
извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола
За умножавање и уступање просторних и урбанистичких планова у
надлежности ЈЛС
1) текстуални део до 500 страница
2) графички део, по карти макс. формата А0
3) снимање ЦД-а, по ком

35.000,00
40.000,00
50.000,00
35.000,00

48.000,00

3.000,00
4.000,00

5.000,00
10.000,00
17.000,00
26.000,00
1.070,00

2.000,00
800,00
200,00

IV. СПИСИ И РАДЊЕ У СТАМБЕНОЈ ОБЛАСТИ

1.

2.
3.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 6.
Уверење о посебним деловима објеката - станова и/или гаража
1) за један стан/гаража
2) од два до десет станова и/или гаража
3) преко десет станова и/или гаража
За издавање решења о исељењу лица које без правног основа
користи стан или заједничку просторију
За административно извршење решења из тачке 2. овог тарифног
броја

230,00
630,00
1.230,00
2.500,00
3.090,00

V. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА

1.
2.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 7.
За издавање решења о конверзији -претварање права коришћења у
право својине, по парцели
За одређивање земљишта за редовну употребу зграде

5.000,00
5.000,00

___
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За поништај решења о изузимању земљишта из поседа, по парцели

___

3.090,00

VI. СПИСИ И РАДЊЕ У КОМУНАЛНОЈ ОБЛАСТИ И САОБРАЋАЈА

1.
2.

1.

2.

Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 8.
За спровођење поступка за успостављање права службености на
површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини ЈЛС
За издавање урбанистичке сагласности за постављање објеката
привременог карактера на јавну површину
Т А Р И Ф Н И Б Р О Ј 9.
За решење о испуњености услова моторних возила за обављање
ауто такси превоза, одређивања евиденционог броја за такси
возила
За оверу реда вожње, по сваком реду вожње

3.000,00
1.000,00

270,00

2.500,00

151.
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009,81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014,145/2014 и 83/2018) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. 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 11/2015,22/2015, 6/2016,12/2016, 16/2016, 17/2017 и
29/2017 ) у члану 3. у ставу 2. речи: „Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и
грађевинске послове“ замењују се речима: „ Општинска управа Врбас, Одељење за
инвестиције, комуналне и грађевинске послове“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. речи: „Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и
стамбене послове“ замењују се речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за
урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент „.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 3. речи: „ Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и
стамбене послове“ замењују се речима: „Општинска Управа Врбас, Одељење за
урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент „.

Број: 27. Страна 1586. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

Члан 4.
У члану 16. Одлуке иза речи: „ у складу са следећом табелом“ постојећа табела : „
коефицијент
комуналне
опремљености
0,2
0,06
0,12
0,08
0,05
0,04
0,05

процентуално
учешће
саобраћајница
водовод
канализација
ел.мрежа
јавна расвета
тротоар
атмосф. канализација

20%
6%
12%
8%
5%
4%
5%

мења се и гласи: „
Недостајућа
инфраструктура
асфалтирани коловоз
канализациона мрежа
водоводна мрежа
електромрежа

Проценат умањења
20%
8%
6%
6%
Члан 5.

У члану 17. речи: „ Општинска управа Врбас,Одељење за урбанизам и стамбене
послове“ замењују се речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам,
стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент „.
Члан 6.
У члану 21. у ставу 7. речи: „Општинска управа Врбас ,Одељење за урбанизам и
стамбене послове“ замењују се речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за
урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент „.
Члан 7.
У члану 23. у ставу 2. речи: „Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и
грађевинске послове“ замењују се речима: „ Општинска управа Врбас, Одељење за
инвестиције, комуналне и грађевинске послове.“
Члан 8.
,
У члану 24. у ставу 1. речи: „Општинска управа Врбас,Одељење за комуналне и
грађевинске послове“ замењују се речима: Општинска управа Врбас, Одељење за
инвестиције, комуналне и грађевинске послове“ .

Број: 27. Страна 1587. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
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У ставу 2. истог члана речи: „Општинска управа Врбас, Одељење за комуналне и
грађевинске послове“, замењују се речима: „Општинска управа Врбас, Одељење за
инвестиције, комуналне и грађевинске послове“ .
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-103/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

152.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („ Службени гласник РС“,
број 135/2004, 36/2009, 72/2009-др закон и 43/2011- одлука УС, 14/2016 и 76/2018) и члана
16,30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. 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, 11/2014,
22/2015,18/2016 и 41/2017) 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 2020. године.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-77/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1588. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године
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153.
На основу члана Националне стратегије за решавање питања избеглица и интерно
расељених лица за период од 2015. до 2020. године /„Службени гласник Републике
Србије'', број 62/15/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 35/17/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 26. и
27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНАГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ВРБАС ЗА ПЕРИОД 2009 – 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Продужава се важење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009 – 2018.
године /„Службени лист општине Врбас'', број 22/09, 15/12, 16/16 и 36/17/ и иста ће се
примењивати до 31.12.2019. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-87/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

154.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/ и члана 16, 30, 93. став 1. и 95. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 35/2017/, члана 112. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 1/2010, 4/2010 и 16/2010),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС из Врбаса за 2018. годину број 04-15606/1-2,
које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 25.12.2018. године, под
бројем 04-15606/1.
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Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-69/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

155.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/ и члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. децембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2019. годину број 04-14587/2-1, који је донео Надзорни
одбор Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2018. године, под бројем 04-14587/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-72/2018-I/01
Дана: 26. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

156.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/ и члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Врбас из Врбаса за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на
седници одржаној 30. новембра 2018. године под бројем 04-6827/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-81/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1590. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

157.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/ и члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27.
децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Врбас-гас“ за
дистрибуцију природног гаса Врбас за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор
Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2018. године под бројем 01-1184/2018.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-82/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

158.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09...113/17/, члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку
/„Службени гласник РС'', број 18/16/, члана 44. став 2. и члана 74. Закона о култури
/„Службени гласник Републике Србије“, број 72/09. и 13/16./, члана 32. став 1. тачке 8, 9. и
20. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и
101/16 – други закон/, члана 7а став 2. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Данило
Киш'' у Врбасу /„Службени лист општине Врбас“, број 7/91, 8/00, 4/05 и 4/11/ и члана 30. и
93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, 35/17./, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке
„Данило Киш'' Врбас за 2019. годину које је донео Управни одбор на седници одржаној
дана 7.12.2017. године под бројем 138/18.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-93/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1591. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

159.
На основу Закона о буџетском систему /„Службени гласник РС'', број 54/09...113/17/,
члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку /„Службени гласник РС'', број
18/16/, члана 44. став 2. и члана 74. Закона о култури /„Службени гласник Републике
Србије“, број 72/09. и 13/16./, члана 32. став 1. тачке 8, 9. и 20. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/,
члана 7а став 2. Одлуке о оснивању Културног центра Врбаса /„Службени лист општине
Врбас“, број 7/91, 8/00, 4/05, 4/11, 17/15 и 23/18/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине
Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на:
-

Програм рада Културног центра Врбаса за 2019. годину који је донео Управни одбор
Установе на седници одржаној 6. децембра 2018. године под бројем 645 и
Финансијски план Културног центра Врбаса за 2019. годину који је донео Управни
одбор на седници 6. децембра 2018. године под бројем 644.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-92/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

160.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09...113/17/, члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон/,
члана 3. и 4. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама /„Службени гласник РС“, број 146/14/, члана
138. став. 2. Закона о општем управном поступку /„Службени гласник РС'', број 18/16/,
члана 32. став 1. тачке 8. и 20. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14 - други закон и 101/16 – други закон/ и члана 30. и 93. став 1. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/, Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Предшколске установе „Бошко Буха''
Врбас за 2019. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 6. децембра
2018. године под бројем 3590.

Број: 27. Страна 1592. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-91/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

161.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09, 113/17. и 95/18/, члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку
/„Службени гласник РС'', број 18/16/, члана 110. став 2. Закона о спорту /„Службени гласник
Републике Србије“, број 10/16./, члана 32. став 1. тачке 8, 9. и 20. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/,
члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког акта установе за физичку културу
/„Службени лист општине Врбас'', број 2/14/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине
Врбас /“Службени лист општине Врбас“, број 35/17/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада са финансијским планом за 2019.
годину Центра за физичку културу „Драго Јововић'' Врбас које је донео Управни одбор на
седници одржаној дана 21.11.2018. године под бројем 1164.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-89/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

162.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09, 113/17/, члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку /„Службени
гласник РС'', број 18/16/, члана 9. став 1. тачка 2. и члана 12. став 1. тачка 7. Одлуке о
промени Одлуке о оснивању Дома здравља „Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе
Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 3/14/,
члана 32. став 1. тачке 8, 9. и 20. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник РС'',
број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/ и члана 30. и 93. став 1. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/, Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пословни план Дома здравља „Вељко Влаховић'' Врбас
за 2019. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 6. децембра 2018.
године под бројем 2594/3.

Број: 27. Страна 1593. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-94/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

163.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09, 113/17/, члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку
/„Службени гласник РС'', број 18/16/, члана 11. Одлуке о промени оснивачког акта Апотеке
Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 3/14/, члана 32. став 1. тачке 8. и 20. Закона о локалној самоуправи
/„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/ и члана 30.
и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пословни план за 2019. годину Апотеке „Врбас'' Врбас
који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 7.12..2018. године под бројем 473/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-95/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

164.
На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09...113/17/, члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку
/„Службени гласник РС'', број 18/16/, члана 5. и 25. став 1. Одлуке о социјалној заштити
грађана Општине Врбас /„Службени лист Општине Врбас'', број: 3/13, 5/14, 11/15 и 12/16/,
члана 45. Статута Центра за социјални рад од 19.12.2011. године /„Службени лист општине
Врбас '', број 15/11/, члана 32. став 1. тачке 8, 9. и 20. Закона о локалној самоуправи
/„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/ и члана 30.
и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела
је

Број: 27. Страна 1594. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на:
-

-

Програм рада Центра за социјални рад Општине Врбас за 2019. годину који је донео
Управни одбор на седници одржаној дана 07. децембра 2018. године под бројем
55100-36-7/2018. и
Финансијски план Центра за социјални рад општине Врбас за 2019. годину који је
донео Управни одбор на седници одржаној дана 7. децембра 2018. године под
бројем 55100-36-7/2018.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-90/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

165.

На основу члана 2. став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему /„Службени гласник
РС'', број 54/09...113/17/, члана 138. став. 2. Закона о општем управном поступку
/„Службени гласник РС'', број 18/16/, члана 32. став 1. тачке 8, 9. и 20. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16 – други закон/,
члана 5. и 25. став 1. Одлуке о социјалној заштити грађана Општине Врбас /„Службени
лист Општине Врбас'', број 3/13, 5/14, 11/15. и 12/16./ и члана 30. и 93. став 1. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/17/, Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом за 2019. годину
Службе ванинституционалне социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас које је донео
Управни одбор на седници одржаној дана 30.11.2018. године под бројем 01-1354/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-88/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1595. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

166.
На основу члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Туристичке организације
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014 и 12/2016) и члана 30. и
93. Статута општине („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Туристичке организације општине
Врбас за 2019. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације на седници
одржаној 06. децембра 2018. године под бројем 332-143/2018.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-101/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

167.
На основу члана 42. и 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник Републике
Србије“, број 18/2005 , 81/2005 - исправка и 47/2018 ), члана 21. Одлуке о оснивању Јавне
агенције за зоохигијену и пољопривреду („Службени лист општине Врбас“, број 1/2010,
10/2014, 29/2017 и 41/2017) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 35/2017) Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27.
децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2019. годину који је донео Управни одбор
на седници одржаној дана 06.12.2018. године под бројем 979.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-100/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1596. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

168.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/, члана 22. и 37. став 1. и 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса /„Службени лист општине Врбас'', број 9/2015, 12/2015,
20/2015, 6/2016 и 17/2017/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени
лист општине Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27.
децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2017.годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа, на
седници одржаној дана 13. децембра 2018. године, под бројем 04-15175/3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-78/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

169.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС“,
број 15/2016/, члана 22. и 37. став 1. и 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 2/2013,
7/2015, 9/2015, 12/2015, 6/2016 и 29/2017/ и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас
/“Службени лист општине Врбас'', број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Врбас за 2017. годину коју је донео Надзорни одбор Предузећа на седници
одржаној дана 02. јула 2018. године под бројем 04-3948/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-80/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1597. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

170.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС'',
број 15/2016/, члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017/ и члана 112. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 1/2010, 4/2010 и 16/2010), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења средстава субвенција из
буџета Општине Врбас Јавног комуналног предузећа Комуналац Врбас из Врбаса за 2019.
годину број 04-15175/5-1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 13.
децембра 2018. године, под бројем 04-15175/5.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-71/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

171.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 6. став 1. тачка 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 20. став 2. и 3. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист
општине Врбас“, број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и 17/2017), члана 16, 30 , 93. став 1.
и 95. став 2. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/17) и члана
112. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004,
3/2005, 1/2010, 4/2010 и 16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27.
децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС из
Врбаса да се ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИ ради финансирања трајних обртних
средства, у укупном износу од 87.000,00 еурa у динарској противвредности, код Уникредит
банке Србија а.д. Београд.

Број: 27. Страна 1598. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-70/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

172.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 6. став 1. тачка 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, брoj 15/2016), члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 21. став 2. и 3. Одлуке
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 2/2013,7/2015 9/2015, 12/2015, 6/2016 и 29/2017), члана 16, 30.
и 93. став 1. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/17) и члана
112. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004,
3/2005, 1/2010, 4/2010 и 16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27.
децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „СТАНДАРД“ ВРБАС да се
ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИ ради финансирање
набавке и уградње гасних
генератора, у укупном износу од 150.000.000,00 динара.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-83/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 27. Страна 1599. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

173.
На основу члана 28. став 2. Закона о култури /„Службени гласник Републике Србије'',
број 72/09. и 13/16./, члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Културног
центра Врбаса /„Службени лист општине Врбас'', број 23/18/, члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14–
други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 35/17/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 26. и 27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку и изменама и допунама Статута Културног центра
Врбаса у Врбасу који је Управни одбор Установе донео под бројем 646 на седници
одржаној дана 6. децембра 2018. године.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-97/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

174.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 73. став 1.
тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени
гласник Републике Србије“, број 99/2009, 67/2012-одлука РС), члана 16, 30. и 93. Статута
Општине Врбас („Службени лист Општине Врбас“, 35/2017), члана 112. Пословника
Скупшине општине Врбас ( „Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 1/2010,
4/2010 и 16/2010) и члана 3. Одлуке о начину утврђивања назива улица и тргова и
означавању насељених места, улица и тргова на територији Општине Врбас („Службени
лист Општине Врбас“, број 12/2016), Скупштина Општине Врбас, на седници одржаној 26. и
27. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ОПШТИНИ ВРБАС
I
ВРБАС
Улици број 1, која у адресном регистру постоји под називом „блок 53“, која почиње

Број: 27. Страна 1600. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

од кп 8800, између кп 8751 и кп 8747, иде дуж целе кп 8800 и завршава се на кп 8800,
између кп 8822 и кп 8738 све к.о. Врбас-град утврђује се назив: УЛИЦА ГОЈКА
ВОЈНОВИЋА,
Улици број 2, која у адресном регистру постоји под називом „Блок Саве Ковачевића“
која почиње од кп 7922/2, између кп 7892 и кп 7893, пролази дуж целе кп 7922/2 и
завршава се на кп 6296/2, између кп 6298 и кп 6296/1 све к.о. Врбас-град, утврђује се
следећи назив: УЛИЦА ДРАГАНА ГРУБИЋА,
Улици број 3, која у адресном регистру постоји под називом Колонија Кудељаре,
која почиње од к.п. 4536, између к.п. 4537/1 и к.п. 4535/1 пролази дуж целе к.п. 4536, дуж
целе к.п. 10822/3, дуж целе к.п. 4540 и завршава се на к.п. 4540, између к.п. 10822/1 и к.п.
4567/2 све к.о. Врбас-град, утврђује се назив: УЛИЦА ЉУБОМИРА ПЕШАЉА,
Улици број 4, која у адресном регистру постоји под називом Куцурски пут, која
почиње од кп 8845 к.о. Врбас-град између кп 8846 и кп 8723/1 к.о. Врбас-град, пролази
дуж целе кп 8845 к.о. Врбас-град, дуж целе кп 3162 и завршава се на кп 3162, између кп
2178/2 и кп 2180 у к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА МАЈОРА МИЛОРАДА
РАЂЕНОВИЋА,
Улица број 5, је продужетак званичне улице Кулски пут, почиње од к.п. 3160/2,
између к.п. 988 и к.п. 3104/2, пролази дуж целе к.п. 3160/2, к.п. 3160/1 и завршава се на
к.п. 3160/1, између к.п. 1001 и к.п. 1002 у к.о. Врбас-град и истој се утврђује назив:УЛИЦА
КУЛСКИ ПУТ.
Улици број 6, која у адресном регистру постоји под називом Леје, и која почиње од кп
3357/3 к.о. Врбас између кп 9813/1 к.о. Врбас-град и кп 1705/2, к.о. Врбас пролази дуж целе
кп 3357/3, 3357/2 к.о Врбас и завршава се на кп 3355к.о. Врбас између кп 2541к.о. Врбас и
кп 2536 у к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА ИЛИЈЕ МИЛОВАНЧЕВА,
Улици број 7, која у адресном регистру постоји под називом „Пут за прву управу“,
почиње од кп 3173 к.о. Врбас између кп 352 и кп 3222 к.о. Врбас, пролази кроз кп 3173
к.о Врбас и завршава се на кп 3173 к.о. Врбас између кп 159 у к.о. Врбас, утврђује се
назив: УЛИЦА ЕВДОКИНА КАНАРЕВА,
Улици број 8, која у адресном регистру постоји под називом Србобрански пут, и
почиње од кп 3158/2 к.о. Врбас између кп 3365 к.о. Врбас и кп 10951 к.о. Врбас-град
пролази дуж целе кп 3158/2 к.о. Врбас кроз 3158/1к.о. Врбас и завршава се на кп 3158/3
к.о. Врбас између кп 1449 и кп 2773/2 к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА КНЕГИЊЕ
МИЛИЦЕ,
Улици број 9, која почиње од кп 5065 к.о. Врбас-град између кп 5064 к.о. Врбас-град
пролази кроз кп 5065 и завршава се на кп 5064, између кп 5063 и кп 5065 све к.о. Врбасград утврђује се назив: УЛИЦА ВАСИЛИЈА БУЛИЋА,
Улици број 10, која у адресном регистру постоји под називом Телечка коса, и која
почиње од кп 10753/1 к.о. Врбас-град између кп 5069 и кп 5093 к.о Врбас-град пролази
кроз кп 10753/1 и завршава се на кп 6588, између кп 6587 и кп 10753/3 све к.о. Врбасград утврђује се назив: УЛИЦА СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
Улици број 11, која у адресном регистру постоји под називом Иђошки пут и почиње
од кп 10872 к.о. Врбас-град између кп 4326 и кп 4881к.о. Врбас-град, пролази дуж целе кп
10872 к.о. Врбас-град, кп 10873 к.о. Врбас-град и завршава се на кп 10873 к.о. Врбас-град
између кп 1315 к.о. Врбас и кп 6577 у к.о. Врбас-град утврђује се назив: УЛИЦА
АЛЕКСАНДРА ПАНТОВИЋА,
Улици број 12, која у адресном регистру постоји под називом Виногради, и почиње
од од кп 293/2 к.о. Врбас између кп 3235 и кп 290 к.о. Врбас пролази кроз кп 3236, к.о.
Врбас 3233 к.о Врбас, 3245/1 к.о Врбас, 3245/2 к.о.Врбас, 10752к.о. Врбас-град 10753/1
к.о. Врбас-град и завршава се на кп 3225/2 к.о. Врбас између кп 1234/1 и кп 1223/1 у к.о.
Врбас, уврђује се назив:УЛИЦА ЈОЖЕФА КИША,
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Улици број 13, која у адресном регистру постоји под називом Виноградска Салаш и
почиње од кп 3172, између кп 742/1 и кп 783/4, пролази дуж целе кп 3172 и завршава се
на кп 3172, између кп 3218 и кп 770/1 све к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА ДУШКА
ТРУФУНОВИЋА,
Улици број 14, која у адресном регистру постоји под називом Бачкопољски пут,
почиње од кп 3164, између кп 2478/2 и кп 2455/3, пролази кроз кп 3164, 3099, 3165, 3084,
3166 и завршава се на кп 3166, између кп 3147 и кп 2837 све к.о. Врбас, утврђује се назив:
ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ТРЕЋЕГ ЧАРНОЈЕВИЋА,
Улици број 15, која у адресном регистру постоји под називом Бачкопољски пут и
почиње од кп 3165, између кп 3099 и кп 3084 пролази дуж целе кп 3447/2, 3447/1 и
завршава се на кп 3136/1, између кп 3467 и кп 3459 све к.о. Врбас, утврђује се
назив:УЛИЦА КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ,
Улици број 16, која у адресном регистру постоји под називом 3. реон и почиње од кп
3467, између кп 2415 и кп 3136/1, пролази дуж целе кп 3467 и завршава се на кп 3467,
између кп 2860 и кп 3136/1 све к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА МИРА,
Улици број 17, која у адресном регистру постоји под називом 4. реон и почиње од
постојеће улице Миливоја Чобанског на кп 3113, између кп 2568/1 и кп 2514, пролази кроз
кп 3336 и завршава се на кп 3336, између кп 2606 и кп 2696 све к.о. Врбас, утврђује се
назив:УЛИЦА ЈОАКИМА КИМЕТА ВИСЛАВСКОГ,
Улици број 18, која у адресном регистру постоји под називом 7. реон, и почиње од
кп 3406/1 к.о. Врбас, између кп 1198 и кп 1172, пролази дуж целе кп 3406/1, 3406/2, код кп
1155/3 скреће у кп 1154/2 и иде дуж целе кп 1154/2, 1154/1, код кп 1155/1 скреће у кп
3405/1, и иде дуж целе кп 3405/1, 3395, пролази кроз кп 1038, 1037, 3126, 3382 и завршава
се на кп 3382, између кп 1041 и кп 1039/1 све к.о. Врбас, утврђује се назив: УЛИЦА
СЛАВКА ВУЈОШЕВИЋА,
Улици број 19, која у адресном регистру постоји под називом 1. реон, и почиње од кп
3170/2 к.о. Врбас између кп 727 и кп 659/1, пролази кроз кп 3170/2, 630, дуж целе кп
629/4, 3171/1 и завршава се на кп 3171/1, између кп 589 и кп 1351 све к.о. Врбас,
утврђује се назив: УЛИЦА ЗАДРУГАРСКА,
Улици број 20, која у адресном регистру постоји под називом 2. реон, и почиње од кп
3161/2 к.о. Врбас, између кп 1398 к.о. Врбас и кп 6834/1 к.о. Врбас-град, пролази дуж целе
кп 3161/2, 3161/1 и завршава се на кп 3161/1к.о. Врбас између кп 528 и кп 514 к.о. Врбас,
а која представља продужетак улице Његошева утврђује се назив: УЛИЦА ЊЕГОШЕВА.
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Улици број 1 која у адресном регистру постоји под називом Потес Подсистем 4, и
која почиње од кп 2648/1, између кп 1750/2 и кп 2633, пролази дуж целе кп 2648/1 и
завршава се на кп 2648/3, између кп 1605/3 и кп 1607/3 у к.о. Бачко Добро Поље, утврђује
се назив:УЛИЦА ДР ДАВИДА ГРУБИЈА.
САВИНО СЕЛО
Засеоку 1, који се налази на кп 3341, између кп 3342, кп 1250 и кп 3416/1 у к.о.
Савино Село, утврђује се назив: ЛОВАЧКИ ЗАСЕОК.
КОСАНЧИЋ
Улици број 1 која у адресном регистру постоји под називом Косанчић, и почиње од
кп 71/6, између кп 71/5 и кп 71/7, наставља дуж кп 71/6, затим пролази кроз кп 71/4, кп

Број: 27. Страна 1602. Службени лист општине Врбас, 27. децембар 2018. године

___

71/3, кп 71/2, 9017, 71/19, 71/27, 71/54, 71/55 и завршава се на кп 71/79, између кп 72/97 и
кп 71/79 у к.о. Косанчић, утврђује се назив: УЛИЦА МАРКА ЂУКИЋА.
Улици број 2, која у адресном регистру постоји под називом Косанчић, и почиње од
кп 15/33, између кп 15/32 и кп 15/34, наставља дуж кп 15/33, кп 15/32, код кп 15/30 скреће
и наставља дуж 17/39 и завршава се на кп 17/69, између кп 150 и кп 17/77 у к.о. Косанчић,
утврђује се назив: УЛИЦА ХЕРОЈА ОТАЏБИНЕ.
Засеоку 1, који обухвата део кп 3797, између кп 74/1, 3226/2, 3226/1, 185/3 у к.о.
Косанчић, утврђује се назив: КУДЕЉАРСКИ ЗАСЕОК.
КУЦУРА
Засеоку 1, који обухвата део кп 1156/1, између кп 1160/11, кп 1160/9, кп 1156/13 и
кп 1160/10 у к.о. Куцура, утврђује се назив: САЛАШКИ ЗАСЕОК.
Засеоку 2, који обухвата део кп 1799/10, између кп 1799/23, кп 1799/24, кп 1939 и кп
1800/3 у к.о. Куцура, утврђује се назив: АТАРСКИ ЗАСЕОК.
РАВНО СЕЛО
Улици број 1, која почиње од кп 36, између кп 15 и кп 37/1, прати целом дужином кп
36 и завршава се на кп 36, између кп 35 и кп 41/5 у к.о. Равно Село, утвђује се назив:
УЛИЦА РУЖИЦА.
Улици број 2, која почиње од кп 12, између кп 11 и кп 13/1, прати целом дужином кп
12 и завршава се на кп 12, између кп 1 и кп 33 у к.о. Равно Село, утврђује се назив: УЛИЦА
ДР ЂОРЂА СОЛА.
Улици број 3, која почиње на кп 4310, између кп 4503 и кп 4462, прати целом
дужином кп 4310 и завршава се на кп 4310, између кп 3878/2 и кп 3864 у к.о. Равно Село,
утврђује се назив: УЛИЦА ВЛАДИМИРА КАЉЕВИЋА.
ЗМАЈЕВО
Улици број 1 која почиње од кп 3993, између кп 3272 и кп 3273, пролази кроз кп
3993 и завршава се на кп 3993, између кп 3275/6 и кп 3269 у к.о. Змајево, утврђује се назив:
УЛИЦА ТАМБУРАША.
Улици број 2 која почиње од кп 2272, између кп 1404 и кп 1414, пролази дуж целе
кп 2272 и завршава се на кп 2272, између 1421 и кп 1419 у к.о. Змајево, утврђује се назив:
УЛИЦА МИЛУНКЕ САВИЋ.
Улици број 3, која у адресном регистру постоји под називом Србобрански пут и
почиње од кп 2255/1, између кп 227 и кп 224, пролази дуж целе кп 2255/1 и завршава се
на кп 2255/2, између кп 257/2 и кп 194/2 у к.о. Змајево, утврђује се назив: УЛИЦА САВЕ
ВУКОСАВЉЕВА.
Улици број 4, која у адресном регистру постоји под називом Туријски пут и почиње
од кп 2258/2, између кп 227 и кп 270, пролази дуж целе кп 2258/2, 2258/1 и завршава се
на кп 2258/1, између кп 300 и кп 257/2 у к.о. Змајево, утврђује се назив: УЛИЦА ТЕОДОРЕ
ЛАЗАРЕВИЋ.
Улици број 5, која почиње од кп 2220/1, између кп 12 и кп 3/2, пролази кроз кп
2220/1, 8 и завршава се на кп 8 између кп 9 и кп 7, и која представља продужетак улице
Радоја Домановића, утврђује се назив: УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА.
Улици број 6, која почиње од улица почиње од кп 3996, између кп 2201 и кп 3835/1,
пролази дуж целе кп 3996, кп 3997 и завршава се на кп 3997 између кп 3865/3 и кп 3913/1,
к.о. Змајево, утврђује се назив: СИРИШКА УЛИЦА.
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II
Обавезује се Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Врбас
из Врбаса да у року од 15 дана од дана ступања на снагу решења изврши обележавање
улица у складу са овим решењем.
III
Ово решење доставиће се: Републичком геодетском заводу Врбас -Служби за
катастар
непокретности
Врбас,
ПД
„Електровојводина“
доо
Нови
СадЕлектродистрибуција „Сомбор“ – Погон Врбас, ЈКП „Стандард“ Врбас, ЈКП „Комуналац“
Врбас, ЈП „Врбас- гас“ Врбас, Полицијској станици Врбас, Основном суду у Врбасу,
Републичкој пореској управи- филијали Врбас и Одељењу за урбанизам, стамбене
послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас.
IV
О спровођењу одредаба овог решења стараће се Општинска управа ВрбасОдељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент.
V
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Врбас.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-98/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

175.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 27/2018 (II) – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ

I
Јован Радовић р а з р е ш а в а
се дужности члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу, као представник родитеља.
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II
Јосип Херманац и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић'' у Бачком Добром Пољу, као представник родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-105/2018- I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

176.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 27/2018 (II) – др.
закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У КУЦУРИ
I
Дејан Грандић р а з р е ш а в а
се дужности члана Школског одбора Основне
школе „Братство јединство'' у Куцури, као представник родитеља, због поднете оставке.

II
Тодор Радованов и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Куцури, као представник родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-107/2018- I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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