СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 12. ВРБАС 7. ЈУН 2019. ГОДИНА LIII
33.
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, број 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 36.
став 1. тачка 19. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/18),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за
уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: допринос), зоне и врста намена
објеката, коефицијенти зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања
доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора
као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, за територију општине Врбас.
Члан 2.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским
документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут,
електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови).
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских,
геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за
уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање
терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.

Број: 12. Страна 260. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Инвеститор плаћа допринос општини Врбас на чијој територији је планирана
изградња објекта.
Новчана средства добијена од доприноса користе се за уређивање (припремање
и опремање) грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
Обрачун доприноса
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о грађевинској дозволи, решењем о
извођењу радова и решењем о употребној дозволи, на основу обрачуна доприноса који
врши Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и
енергетски менаџмент Општинске управе Врбас (у даљем тексту: Одељење за
урбанизам).
Обавезни елементи обрачуна доприноса су:
- подаци о инвеститору,
- локацијски услови,
- катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат,
- укупна нето површина објекта који је предмет изградње,
- урбанистичка зона, коефицијент зоне и коефицијент намене објекта,
- износ, начин и рокови плаћања доприноса,
- средства обезбеђења у случају плаћања на рате,
- број рачуна за уплату са позивом на број, и др.
Износ доприноса се утврђује тако што се основица коју чини просечна цена
квадратног метра станова новоградње у општине Врбас према последњим објављеним
подацима органа надлежног за послове статистике, помножи са укупном нето
површином објекта који је предмет градње, израженом у метрима квадратним и са
коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.
Ако за општину Врбас нису објављени подаци о просечној цени квадратног
метра станова новоградње, допринос из става 3. овог члана биће утврђен на основу
просека износа просечних цена квадратног метра станова новоградње у свим
јединицама локалне самоуправе истог степена развијености у складу са законом којим
се уређује регионални развој, за које су ти подаци објављени.
Члан 5.
За обрачун доприноса утврђују се следеће зоне:
ПРВА ЗОНА
Насеље Врбас: Блокови број 35, 36, 44, 45 оивичени улицама: Народног фронта,
Густава Крклеца, Саве Ковачевића и Иве Лоле Рибара.
ДРУГА ЗОНА
Насеље Врбас: Блокови број 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 50,
51, 52, 53, оивичени са северне стране каналом Бездан – Врбас са источне стране
Бачком улицом, са јужне стране улицом Данила Бојовића, са западне стране улицом V
Пролетерске бригаде.
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ТРЕЋА ЗОНА
Насеље Врбас: Блок број 13, 14, 15, 16, 17, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 48, 54, 55, 59,
60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, који су са севера оивичени каналом Бездан – Врбас, са
истока улицама Петра Шегуљева и Бранка Радичевића, са југа пругом Врбас – Бечеј, са
запада пругом Београд – Суботица изузев блокова који су припали другој и првој зони.
ЧЕТВРТА ЗОНА
Насеље Врбас: Блок број 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 32, 40, 41, 57, 58,
66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102,
који су оивичени са севера границом грађевинског подручја од укрштања пруге Београд
–Суботица и пута за прву управу према болници у Виноградима укључујући и болницу,
границом грађевинског подручја према истоку до улице Миливоја Чобанског, улицом
Миливоја Чобанског до источне границе грађевинског подручја, границом грађевинског
подручја са истока, југа и запада, каналом, као и канал Бездан – Врбас до железничког
моста и даље пругом Београд – Суботица изузев блокова који припадају првој, другој и
трећој зони.
Траса жељезничке пруге у обухвату грађевинског реона.
ПЕТА ЗОНА
Насеље Врбас: Блок број 3 и 4, 56, 64, 65, 72, 73, 81, 88, 89, 90, 96, 97, 98, источно
од пруге Београд – Суботица и северно од канала Бездан – Врбас, као и блокови
северно од улице Миливоја Чобанског.
Цело насеље Бачко Добро Поље.
Цело насеље Змајево.
Цело насеље Куцура.
ШЕСТА ЗОНА
Цело насеље Савино Село.
Цело насеље Равно Село.
СЕДМА ЗОНА
Ванграђевински реон општине Врбас у којем је планским документом предвиђена
изградња.
Насеље Косанчић.
Уколико је улица граница између две зоне цела јавна површина се сврстава у
зону са већим бројем бодова.
Обала Великог бачког канала, уколико није у обухвату блока, сврстава се у зону
блока који се непосредно граничи са обалом.
Члан 6.
Намена објеката за које се обрачунава допринос може бити:
- стамбена (породично и вишепородично становање),
- комерцијална,
- остала (објекти намењени за делатност јавних служни у приватном сектору).
Објекти који нису наведени у претходном ставу, сврстаће се у групу објеката са
најсличнијом наменом.
Члан 7.
Коефицијент намене објеката утврђује се према следећој табели:

коефицијент намене

породично вишепородично
комерцијална остале
становање становање
0,1774
0,2129
0,2661
0,0532
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Члан 8.
Коефицијент зоне утврђује се према следећој табели:

коефицијент зоне

I
0.1

II
III
0.08 0.065

IV
0.05

V
0.04

VI
VII
0.03 0.004

Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром,
допринос обрачунат у складу са чланом 5. ове Oдлуке умањује се за одређени
проценат, у складу са следећом табелом:
Недостајућа
инфраструктура
асфалтирани коловоз
канализациона мрежа
водоводна мрежа
електромрежа

Проценат умањења
20%
8%
6%
6%

Члан 10.
Површина објекта - простора за који се утврђује допринос једнака је укупној нето
површини објекта који је предмет градње изражена у метрима квадратним, а према
СРПС У.Ц2.100: 2002.
Уколико се на постојећем објекту изводе радови, без промене површине објекта,
за такве објекте се не обрачунава допринос, осим за случају из члана 17. ове Одлуке.
Изузетно од става 1. овог члана, допринос за изградњу објеката чија се
површина рачуна по СРПС У.Ц2.100: 2002, а чија је светла висина већа од 4 метра, као
и за остале објекте (силосе, резервоаре, антенске стубове, димњаке и сл.), чија је
висина односно дужина већа од 4 метра, обрачунава се тако што се коефицијент из
таблице множи са фактором H/4 (при чему је „Н“ светла висина или дужина).
Члан 11.
Допринос за изградњу помоћног објекта се обрачунава у износу од 30% од
пуног износа доприноса обрачунатог у складу са овом одлуком за главни објекат на
парцели у чијој је функцији.
Допринос за изградњу економског објекта се обрачунава у износу од 20% од
пуног износа доприноса обрачунатог у складу са овом одлуком за главни објекат у
оквиру породичног домаћинства.
Члан 12.
Висина доприноса за објекте за производњу електричне енергије из обновљивих
извора на територији општине Врбас одређује се према врсти обновљивог извора
енергије и инсталисаној снази објеката, без обзира на урбанистичку зону и то за:
Р.бр.

Врста електране

Пројектована
снага P (кW)

бод/kW

Хидроелектрана

до 200
од 100 - до 200

23
21

Број: 12. Страна 263. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
од 200 – до 500
од 500 – до 1000
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Електране на биомасу
Електране на биогас
Електране на депонијски гас и гас из
постројења за третман комуналних
отпадних вода
Електране на ветар

20
на објекту до 30
на објекту преко
30
на земљи

Соларне електране

20
18
20
20

Геотермалне електране
Електране на отпад
Електране са комбинованом производњом
на угаљ
Електране са комбинованом производњом
на
природни гас

20
5
7
18
20
20
20
20

Вредност бода из дате табеле једнака је динарској вредности 1евра по средњем
курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева.
Члан 13.
Инвеститорима који граде енергетски ефикасне објекте на територији општине
Врбас умањује се допринос, сразмерно пројектованом енергетском разреду објекта и то:
Пројектовани енергетски разред објекта
А+
А
Б

умањења накнаде
20%
15%
10%

Енергетски разред објекта, који је основа за утврђивање процента умањења
доприноса, одређује се елаборатом енергетске ефикасности.
Уколико инвеститор гради зграде са више енергетских зона које имају више
посебних делова за које је могуће посебно израдити енергетске пасоше, обрачун
умањења се врши за сваки посебни део.
Део умањења доприноса се односи само на објекте који подлежу обавезној
енергетској сертификацији.
У случају лошијег енергетског разреда утврђеног након енергетског прегледа
објекта и израде енергетског пасоша, инвеститор је обавезан да исплати разлику
обрачуна доприноса између стварног енергетског разреда и енергетског разреда
утврђеног елаборатом енергетске ефикасности.
У случају бољег енергетског разреда утврђеног након енергетског прегледа
објекта и израде енергетског пасоша, инвеститору ће бити извршен повраћај дела
доприноса, у складу са стварним енергетским разредом зграде.
Члан 14.
Посебном одлуком Скупштине општине, за изградњу објеката од интереса за
општину Врбас, осим објеката станоградње, висина доприноса може се утврдити у
мањем износу у односу на висину доприноса утврђену у складу са овом Одлуком.

Број: 12. Страна 264. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Одлуком из става 1. овог члана, Скупштина општине утврђује висину доприноса
у сваком појединачном случају.
Члан 15.
Допринос се плаћа када се намена објекта, односно дела објекта, мења у другу
намену за коју је прописан већи износ доприноса.
Допринос из става 1. овог члана плаћа се у висини разлике између доприноса
обрачунатог за постојећу намену објекта и доприноса обрачунатог за нову намену
објекта.
Уколико се мења намена објекта из намене за коју се допринос не обрачунава у
објекат друге намене за коју се допринос обрачунава, допринос ће се обрачунати у
складу са овом Одлуком према новој намени у пуном износу.
Члан 16.
Уколико у току изградње објекта настану измене у односу на издату грађевинску
дозволу и инвеститор изгради већу површину објекта, у обавези је да уз захтев за
измену решења о грађевинској дозволи Одељењу за урбанизам достави нови пројекат
за грађевинску дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу, на основу којих ће се
сачинити нови обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део
измењеног решења о грађевинској дозволи.
Саставни део решења о употребној дозволи је коначни обрачун доприноса.
Члан 17.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом,
односно легализован или озакоњен у циљу изградње новог објекта исте намене на
истој локацији, плаћа допринос само за разлику у нето површини између објекта који
планира да изгради и објекта који се уклања.
Инвеститору који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом а
који је друге намене од објекта који планира да гради, допринос се обрачунава у
висини разлике између доприноса за објекат који се гради и објекта који се уклања.
Приликом обрачуна површине постојећег објекта, бруто развијена грађевинска
површина се утврђује увидом у издату употребну дозволу или техничку документацију
на основу које је издата употребна дозвола, односно увидом у правоснажно решење о
легализацији, односно озакоњењу објеката и техничку документацију на основу које су
та решења издата и лист непокретности.
Права, која се стичу по основу решења о одобрењу за уклањање легалног
објекта, а односе се на нето површину објекта који се уклања, продавац порушеног
објекта преноси на инвеститора – купца парцеле на којој се порушени објекат налазио.
Члан 18.
Допринос се не обрачунава за објекте јавне намене у јавној својини, објекте
комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже
објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице,
трансфоматорске станице и разводна постројења, оставе, вешернице и сл.), осим за
делове подземних етажа који се користе за комерцијалне делатности.
Допринос се не обрачунава ни за отворена паркиралишта, интерне
саобраћајнице, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе.
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Начин плаћања доприноса и средства обезбеђења
у случају плаћања на рате
Члан 19.
Допринос утврђен решењем о грађевинској дозволи плаћа инвеститор,
најкасније до подношења захтева за пријаву радова.
Инвеститор може платити допринос једнократно у целости или у ратама.
У случају једнократне уплате доприноса у целости, најкасније до подношења
захтева за пријаву радова, инвеститор има право на умањење у износу од 30%
утврђеног доприноса.
Инвеститору који не уплати допринос у року од 30 дана од дана правоснажности
грађевинске дозволе, допринос се усклађује са последњим објављеним индексом
потрошачких цена, према подацима Републичког завода за статистику до дана
плаћања.
Инвеститор може допринос платити и у 36 месечних рата, уз обавезу
достављања одговарајућег средства обезбеђења плаћања, у ком случају нема право
на умањење.
Право на умањење од 30% има инвеститор који плаћање врши у ратама у
случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, с тим што се умањење
обрачунава на преостали износ доприноса чије плаћање инвеститор врши једнократно.
У случају плаћања доприноса у ратама, најкасније до подношења пријаве
радова, инвеститор је дужан да уплати прву рату и достави средство обезбеђења
плаћања. Преостали износ дуга инвеститор ће плаћати уз усклађивање рата са
последњим објављеним индексом потрошачких цена, према подацима Републичког
завода за статистику.
Усклађивање преосталог износа дуга са индексом потрошачких цена према
подацима Републичког завода за статистику врши се до доспећа рате за плаћање, а
након доспећа у случају кашњења, обрачунава се камата на јавне приходе до исплате
преосталог дуга.
Члан 20.
Инвеститору који плаћање доприноса врши на рате, рата доспева до 15-ог у
месецу за претходни месец, а за период кашњења у плаћању рате обрачунава се
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе у складу са законом.
Члан 21.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року,
Одељење за локалне јавне приходе наплату ће извршити принудним путем у поступку
прописаном Законом о пореском систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
Члан 22.
Као средство обезбеђења плаћања доприноса инвеститор је дужан да, до
момента пријаве радова, достави:
- неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која
гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три
месеца од дана доспећа последње рате, или
- успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист Општине Врбас.
Изузетно од става 1. oвог члана, инвеститор који гради објекат чија укупна бруто
развијена грађевинска површина не прелази 200 м² и који не садржи више од две
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стамбене јединице, није дужан да поднесе средство обезбеђења у случају плаћања
доприноса на рате.
Припремање и опремање грађевинског земљишта
средствима физичких и правних лица
Члан 23.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, а налази
се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови,
односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима
физичких или правних лица.
Лице из претходног става подноси Одељењу за инвестиције, комуналне и
грађевинске послове (у даљем тексту: Одељење за инвестиције)
предлог о
финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана доставља: правоснажне
локацијске услове, доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој
намерава да гради објекат, копију плана и предлог динамике и рокова изградње.
Члан 24.
Одељење за инвестиције, након разматрања предлога из члана 25. ове одлуке
и достављене документације, припрема предлог уговора о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта, који нарочито садржи: податке о локацији
односно зони, податке из планског документа и техничке услове за изградњу, податке
из програма уређивања грађевинског земљишта, границе локације која се припрема,
односно опрема са пописом катастарских парцела, динамику и рок изградње, обавезу
јединице локалне самоуправе као инвеститора да обезбеди стручни надзор у току
извођења радова, одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању,
односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у
вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове
обезбеђивања финансијских и других средстава, одређивање објеката који се граде и
који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе, одређивање износа учешћа лица
из члана 25. ове одлуке у финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна и др.
Сагласност на предлог уговора даје Скупштина општине.
Члан 25.
На основу предлога уговора из члана 26. ове Одлуке и добијене сагласности
Скупштине општине, Општина Врбас, коју заступа Председник општине и лице из
члана 25. ове Одлуке закључују уговор о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта.
Лицу које учествује у заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта износ доприноса може се умањити највише до укупног износа умањења за
недостајаћу комуналну инфраструктуру утврђеног чланом 10. ове Одлуке.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 26.
Инвеститори који су, до ступања на снагу ове Oдлуке са ЈП „Дирекција за
изградњу“ Врбас закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта, у
обавези су да плаћају накнаду у складу са закљученим уговорима.
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Члан 27.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“,
бр.11/15, 22/15, 6/16,12/16, 17/17, 29/17, 27/18 и 7/19).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-19/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

34.
На основу Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014 -2018.
године („Службени гласник Републике Србије'', број 1/15), члана 142. став 4. Закона о
спорту („Службени гласник РС'', број 10/16) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас '', број 26/18), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ПРОДУЖАВА СЕ ВАЖЕЊЕ Програма развоја спорта општине
Врбас за период 2016 - 2018. године („Службени лист општине Врбас'', број 23/15) и
исти ће се примењивати до доношења нове стратегије развоја спорта у Републици
Србији за период од десет година на основу које ће општина Врбас, у року од годину
дана од усвајања Стратегије, утврдити програм развоја спорта на својој територији, у
складу са Стратегијом (члан 142. Закона о спорту).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-25/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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35.
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, 42/2013-УС,
50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014,145/2014 и 83/2018), члана 12. Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Општине Врбас“, број
11/2015, 22/2015, 6/2016, 12/2016, 16/2016, 17/2017, 29/2017, 27/2018 и 7/19), и члана 14, 36. и
119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА И УМАЊЕЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се посебан интерес за развој општине Врбас - изградња
вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+2 у Врбасу, у улици Јосифа Панчића, на
катастарским парцелама 4324/5 и 4324/6 к.о. Врбас-град.
За изградњу објекта из става 1. овог члана, умањује се допринос за уређивање
грађевинског земљишта, утврђен Обрачуном Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Општинске управе Врбас,број:ROP-VRB1126-CPI-2-LDACP-3/2019 од 16.04.2019. године у износу од 1.861.570,57 динара, на износ од
18.616,00 динара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу"
општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-18/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

36.
На основу члана 20. став 1. тачка 2, члана 34. став 1. Закона о управљању
отпадом („Службени лист РС“, брoj 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 36. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ
СА РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И КОМПОСТИЛИШТЕМ У ВРБАСУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се локација за изградњу Трансфер станице са
рециклажним центром и компостилиштем у Врбасу (у даљем тексту: Трансфер
станица).
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Члан 2.
Локација за изградњу Tрансфер станице предвиђена је Студијом изводљивости
укључивања трансфер станице са рециклажним центром и компостилиштем у Врбасу у
регионални систем управљања отпадом, од јануара 2019. године, коју је израдио
„Аndzor engineering“ d.o.o. из Новог Сада.
Локација за изградњу Tрансфер станице одређује се на:
- кат. парцели бр. бр.2539 К.О. Врбас, пољопривредно земљиште, њива 4. класе
површине 37a 69 m2 , уписаној у листу непокретности бр.2374 К.О. Врбас, код
Целулозе;
- кат. парцели бр.2541 К.О.Врбас, пољопривредно земљиште, њива 4. класе,
површине 1ha 18а 74m2, уписаној у листу непокретности бр.2374 К.О. Врбас, код
Целулозе;
- кат. парцели бр.2540 К.О. Врбас, остало вештачки створено неплодно земљиште
површине 1ha 17а 90m2 , уписано у листу непокретности бр.973 К.О. Врбас, код
Целулозе;
- делу кат.парцеле 3355 КО Врбас, остало земљиште, површине 1095m2, уписано
у листу непокретности бр.974 К.О. Врбас.
Члан 3.
До прибављања употребне дозволе за Tрансфер станицу потребно је израдити
пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела из члана 2. ове Oдлуке, у
циљу формирања грађевинске парцеле за изградњу Tрансфер станице.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-20/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

37.
Нa основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
број 72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.закон,108/2016,113/2017 и 95/2018), члана
53. став 3. Закона о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, број
6/1980 и 36/1990, „Службени лист СРЈ“, број 29/1996 и „Службени гласник РС'', број
115/2005-др. закон), члана 8. став 1. Уредбе о условима, начину и поступку
располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије („Службени
гласник РС“, број 56/2016, 59/2016-исправка и 7/2017) и члана 14. и 36. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ , ПОСТУПКУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НA НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 12. Страна 270. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Члан 1.
У Одлуци о начину, поступку и висини накнаде за успостављање права
службености на непокретностима у јавној својини општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 10/2018) у члану 3. у ставовима 3. и 4. речи: „ предлог Одлуке“
замењују се речима : „ предлог Решења“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. Одлуке речи: „ На основу Одлуке“ замењују се речима :
„На основу Решења“.
Члан 3.
У члану 8. став 2. Одлуке мења се и гласи:
„Накнада из става 1. обрачунава се на годишњем нивоу, а плаћа се све време
док траје успостављено право службености.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-27/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

38.
На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, број 95/2018), члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-услађени
дин.изн, 125/2014-услађени дин.изн, 95/2015-услађени дин.изн, 83/2016, 91/2016услађени дин.изн,104/2016-др.закон, 96/2017-услађени дин.изн, 89/2018-услађени
дин.изн. и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1.тачка 3. и 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон
и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 3. и 6. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна
2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 7/2019), врши се измена Тарифа накнада
за коришћење јавних површина, тако што се у Тарифном броју 1.2. мења дневни
износ накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за
постављање летње и зимске баште, и то :

Број: 12. Страна 271. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
-

У тачки 1. Екстра зона, износ: „10 дин/m2 дневно“, замењује се износом: „8
дин/m2 дневно“,
У тачки 2. Прва зона, износ: „7 дин/m2 дневно“, замењује се износом: „6 дин/m2
дневно“.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-29/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

39.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), члана 32. тачка 8, a у вези члана 46. тачка 5б) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 36. тачка 9, а у вези члана 61. тачка 7. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина oпштине Врбас, на
седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас,
за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, коју је сачинило Општинско веће
општине Врбас у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних
предузећа.
Члан 2.
Информацију из тачке 1. доставити Министарству привреде Републике Србије.
Члан 3.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-32/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 272. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
40.
На основу члана 25. став 1. и члана 32. Закона о рачуноводству („Службени
гласник РС", број 62/2013 и 30/2018), члана 9. Одлуке о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа за информисање „Врбас'' Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 17/2015 и 16/2016) и члана 36. став 1. тачка 6. и члана 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС'' ВРБАС - У ЛИКВИДАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
информисање „Врбас'' Врбас – у ликвидацији за период од 01.01.2018. године до
31.12.2018. године, који је саставио ликвидациони управник у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство.
Оглас о покретању поступка ликвидације над друштвом ЈП за информисање
„Врбас'' Врбас, Маршала Тита 105, објављен је на сајту Агенције за привредне
регистре дана 25.11.2015. године под бројем БД 99890/2015, матични број: 08061122,
ПИБ: 101421514.
Члан 2.
Усвојени Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
информисање „Врбас'' Врбас – у ликвидацији за период од 01.01.2018. године до
31.12.2018. године региструје се у складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-24/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

41.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број
36/11, 99/11, 83/14–др.закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 9. Одлуке о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа за информисање „Врбас'' Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 17/15 и 16/16) и члана 36. став 1. тачка 6. и члана 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/18), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је

Број: 12. Страна 273. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС'' ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за информисање
„ Врбас'' Врбас - у ликвидацији, Маршала Тита 105, уписаног у Регистар привредних
субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД 99890/2015 од 25.11.2015.
године, матични број: 08061122, ПИБ: 101421514, за 2018. годину, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 2.
Усвојени Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за информисање
„Врбас'' Врбас – у ликвидацији за 2018. годину региструје се у складу са законом о
регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-23/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

42.
На основу члана 25. и члана 32. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС",
број 62/2013 30/2018), члана 5. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу“
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 22/2015) и члана 36. и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство.

Број: 12. Страна 274. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Оглас о покретању поступка ликвидације над друштвом Јавно предузеће за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас објављен је
на сајту Агенције за привредне регистре дана 06.01.2016. године под бројем БД
252/2016, матични број: 08681929, ПИБ: 100636289.
Члан 2.
Усвојени Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године региструје се у
складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-31/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

43.
На основу и члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
537. Закона о привредним друштвима( („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2011 и 99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015,44/2018 и 95/2018), члана 5. Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу
и путеве „ Дирекција за изградњу“ Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број
22/2015) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас , на седници одржаној 7. јуна 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ „ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу” Врбас - у ликвидацији, Маршала
Тита 89, уписаног у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре под
бројем БД 252/2016 од 6.01.2016. године, матични број: 08681929, ПИБ: 100636289, за
2018. годину, који је саставио ликвидациони управник у складу са прописима којима се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Усвојени Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу” Врбас – у ликвидацији за 2018.
годину региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Број: 12. Страна 275. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-28/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

44.
На основу члана 262. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
број 25/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 36. и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина oпштине
Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС НА ДАН 11. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Преглед стања послована на дан 11.04.2019.
године Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас и Преглед стања послована
на дан 11.04.2019. године Апотеке „Врбас“ Врбас (у даљем тексту: прегледи
стања).
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да код Дома здравља „Вељко Влаховић'' Врбас на дан
11.04.2019. године: „није наступила трајнија неспособност плаћања, односно
претећа неспособност плаћања, односно презадуженост под условима
прописаним законом којим се уређује стечај'', а како је то прописано чланом
262. став 4. Закона о здравственој заштити.
3. УТВРЂУЈЕ СЕ да код Апотеке „Врбас'' Врбас на дан 11.04.2019. године: „није
наступила трајнија неспособност плаћања'', како је то прописано чланом 262.
став 4. Закона о здравственој заштити, али да постоје неизмирене обавезе
преко 90 дана.
4. Саставни део овог Решења су прегледи стања.
5. Решење доставити Министарству здравља и надлежном органу Аутономне
покрајине Војводине.
6. Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-26/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 276. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
45.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС'', број 15/2016) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
7. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2019. годину број 04-6849/2-1,
које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 24.05.2019. године,
под бројем 04-6849/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-30/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

46
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 46. и 52. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВРБАС-ГАС'' ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
РАДИСЛАВ БЈЕЛИЦА р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Врбас-гас'' за дистрибуцију природног гаса Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-16/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 277. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
47.
На основу члана 24. став 3. и члана 30. и 41. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), чланa 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа
„Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 17/2018), Скупштина општине Врбас, је на седници одржаној 7. јуна 2019. године
донела
РЕШЕЊЕ
o именовању директора Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас
1. Радислав Бјелица, дипломирани правник из Врбаса, именује се за директора
Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас, на
период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. Надзорни одбор
предузећа, дужан је да са именованим закључи уговор о раду у складу са
законом којим се уређују радни односи.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији
општине Врбас.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) прописано је да директора предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне
самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланом 36. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), прописано је да
Скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга
права оснивача у складу Законом и Оснивачким актом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) прописано je да Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која
су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа, а
ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема предлог акта о именовању првог
кандидата са ранг листе и доставља га, ради усвајања органу јединице локалне
самоуправе надлежном за именовање директора јавног предузећа.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 17/2018), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс

Број: 12. Страна 278. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 84/2018 од 02.11.2018. године,
дневном листу „Политика“ од 15.11.2018. године и у „Службеном листу општине
Врбас“ у броју 17/2018.
Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, коју је
именовала Скупштина општине Врбас.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Јавни
конкурс за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног
гаса Врбас поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна са
приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене чланом
40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 17/2018).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 24. маја 2019. године
утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за директора јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас и заједно са записником о спроведеном изборном поступку
доставила Општинској управи општине Врбас, Служби Председника општине и
Општинског већа, ради припреме Нацрта акта о именовању директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је Предлог акта о именовању првог
кандидата са листе и доставило га је ради усвајања Скупштини општине Врбас. На
основу изнетог у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима Скупштина
општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-17/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

48.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 17. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и члана 36. став 1.
тачке 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Број: 12. Страна 279. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
I
Р а з р е ш а в а ј у
с е чланови Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса са 3. јулом 2019. године и то:
1. Вељко Ковачевић, председник,
2. Игор Црњански, члан и
3. Марина Делибашић, члан из реда запослених.
II
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
и м е н у ј у с е почев од 4. јула 2019. године:
1. Вељко Ковачевић, за председника,
2. Игор Црњански, за члана,
3. Миљко Миљанић, за члана из реда запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-28/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

49.
На основу члана 36, 40. и 119. Статута општине Врбас, („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018) и члана 46, 47. и 57. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ
И ПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Ненад Томашевић
разрешава се
финансије и привреду Скупштине општине Врбас.

дужности члана Савета за буџет,

II
Предраг Стевовић б и р а
с е
привреду Скупштине општине Врбас.

за члана Савета за буџет ,финансије и

Број: 12. Страна 280. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-22/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

50.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 (II) – др.
закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Гимназије „Жарко
Зрењанин'' у Врбасу и то:
Представници локалне самоуправе:
1. Светлана Којовић,
2. Миљана Пилиповић и
3. Слађана Бањанин.
Представници запослених:
1. Ана Перишић,
2. Снежана Шкрбић и
3. Љиљана Медаков Салонски.
Представници родитеља:
1. Нада Перовић,
2. Жељана Лаковић и
3. Биљана Перовић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-23/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 12. Страна 281. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
51.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 (II) – др.
закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019.
године, донела је
Р Е Ш ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Гимназије „Жарко Зрењанин'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Светлана Којовић,
2. Миљана Пилиповић и
3. Слађана Бањанин.
Као представници запослених:
1. Снежана Шкрбић,
2. Јелена Матовић и
3. Веселин Ђурковић.
Као представници родитеља:
1. Ранко Митровић,
2. Виолета Рашета и
3. Биљана Перовић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-24/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

52.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 (II) –
др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7.
јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ

Број: 12. Страна 282. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
I
Разрешавају
се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Петар Петровић – Његош“ у Врбасу и то:
Представници запослених:
1. Нада Кривокапић и
2. Радмила Сапун.
Представници родитеља:
1. Јованка Ковачевић и
2. Игор Иванић.
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Петар Петровић – Његош“ у
Врбасу и м е н у ј у с е.
Као представници запослених:
1. Слађана Миловић и
2. Марија Русов.
Као представници родитеља:
1. Сандра Вујовић и
2. Игор Кривокапић.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-25/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

53.
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 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7. јуна 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У КУЦУРИ

Број: 12. Страна 283. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
I
Разрешавају
се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Куцури, представници локалне самоуправе и то:
1. Александра Тошић,
2. Златко Колесар и
3. Бранислав Кљајић.
II
И м е н у ј у
с е
чланови Школског одбора Основне школе „Братство
јединство'' у Куцури, као представници локалне самоуправе и то:.
1. Моника Харди,
2. Мирко Штрбац и
3. Михајло Киш.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-26/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

54.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 (II) –
др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 7.
јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић'' у Равном Селу и то:
1. Миомир Мараш, представник запослених и
2. Љиљана Проданов, представник родитеља.

Број: 12. Страна 284. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић'' у Равном
Селу и м е н у ј у с е:
1. Милица Мажић, као представник запослених и
2. Биљана Јанковић, као представник родитеља.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-27/2019- I/01
Дана: 7. јуна 2019. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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