СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 22. ВРБАС 7. АГУСТА 2020. ГОДИНА LIV
85.
На основу члана 29. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број
87/2018), тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и
образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник РС", број
14/2020) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 7. августа 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се субјекти система заштите и спасавања на
територији општине Врбас (у даљем тексту: Општина), уређују надлежности органа
Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица
цивилне заштите опште намене, уређује финансирање система заштите и
спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне
заштите, односно система заштите и спасавања, прописане Законом о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 87/2018), који регулишу ванредне ситуације и област
заштите и спасавања.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине Врбас су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скупштина oпштине Врбас,
Председник општине Врбас,
Општинско веће општине Врбас,
Општинска управа Врбас,
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у oпштини Врбас,
Грађани, удружења грађана и друге организације.

Број: 22. Страна 460. Службени лист општине Врбас, 7. августа 2020. године______________
II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
1. Скупштина oпштине Врбас
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва,
материјалних и културних добара на територији Општине, а у складу са одредбама
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у
даљем тексту: Закон), Скупштина општине Врбас врши следеће послове:
-

-

-

-

доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом
заштите и спасавања у Републици Србији,
доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији
Општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања
Републике Србије,
планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање
задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите, спровођење мера и
задатака цивилне заштите на територији Општине,
образује Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас,
утврђује основе за одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање у oпштини Врбас,
разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве
за помоћ Влади Републике Србије,
разматра извештаје председника Општине и Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Врбас о битним питањима за заштиту и спасавање,
извршава и друге задатке у складу са Законом и другим прописима који утврђују
обавезе Општине.

2. Председник oпштине Врбас
Члан 4.
Председник oпштине Врбас је командант Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Врбас по положају и обавља следеће послове:
-

-

стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и
спасавања,
у сарадњи са замеником команданта и начелником Штаба предлаже
постављење осталих чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Врбас,
доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас,
руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
прописима,
усмерава и усклађује рад Општинске управе и правних лица чији је оснивач
Општина у спровођењу мера заштите и спасавања,
предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на усвајање,
наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште
намене,
наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог
подручја и стара се о њиховом збрињавању,
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-

-

-

стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања,
одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица
цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању
становништва и материјалних добара у Општини,
одлучује о увођењу дежурства Општинској управи и другим правним лицима у
ванредној ситуацији,
одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама,
остварује сарадњу са суседним општинама, градом Новим Садом,
Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања
активности у ванредним ситуацијама,
разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из
своје надлежности,
извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији,
стара се о обезбеђењу средстава у буџету Општине, за рад Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Врбас и за ванредне ситуације,
обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.

3. Општинско веће општине Врбас
Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и
материјалних и културних добара на територији Општине, Општинско веће општине
Врбас врши следеће послове:
-

доноси Процену угрожености за територију Општине,
доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине у складу са Законом,
образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас,
доноси одлуке о накнади штете настале од последица елементарних и других
несрећа,
прати реализацију превентивних мера заштите,
предлаже акта која доноси Скупштина општине, а односе се на систем заштите и
спасавања,
обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.

4. Општинска управа Врбас
Члан 6.
Општинска управа Врбас у оквиру своје надлежности у систему заштите и
спасавања обавља следеће послове и задатке:
-

прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и
предузимају мере за заштиту и спасавање,
учествује у изради Процене угрожености територије Општине,
израђује поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва,
учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва,

Број: 22. Страна 462. Службени лист општине Врбас, 7. августа 2020. године______________
-

-

-

-

-

стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Врбас и предлаже Председнику општине начин
обезбеђивања средстава,
врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности,
набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања
у Републици Србији и учествује у изради Студије покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине,
стара се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе
заштите и спасавања,
организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту,
учествује у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите
опште намене,
остварује сарадњу са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,
обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне заштите
опште намене,
носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и
система осматрања и обавештавања (као део Плана одбране Општине),
планира збрињавање угрожених, настрадалих, избеглих и евакуисаних лица у
ванредним ситуацијама, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације
општине Врбас и у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и
средствима и опреми у цивилној заштити,
прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других
несрећа,
организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту на територији
Општине, у складу са прописима,
усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
Општинама,
израђује План мобилизације јединица и организује извршење мобилизације
јединица цивилне заштите опште намене,
обавља стручне и административно-техничке послове, потребне за рад
Општинског штаба за ванредне ситуације
врши и друге послове из области заштите и спасавања, у складу са Законом и
другим прописима.

5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас
Члан 7.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама као стручно-оперативно тело, Скупштина општине образује Општински
штаб за ванредне ситуације општине Врбас.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас, чине командант
штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
Командант Општинског штаба је председник Општине, а заменик команданта
је заменик председника Општине, односно члан Општинског већа.
Начелник Општинског штаба је радник Министарства унутрашњих послова
запослен у Сектору за ванредне ситуације у Управи за ванредне ситуације у Новом
Саду, кога за постављење предлаже начелник Управе.
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Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације су:
1) чланови Општинског већа у чијем делокругу су послови из области: здравља,
пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, и
заштите животне средине.
2) представници Општинске управе у чијем делокругу су послови из области:
саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга;
3) руководиоци
јавних
предузећа,
привредних
друштава,
руководиоци
организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација,
удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас образује, посебним
актом, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.
Члан 8.
Поред надлежности дефинисаних Законом и Уредбом, Општински штаб за
ванредне ситуације општине Врбас у случају ванредне ситуације обавља следеће
послове:
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака,
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
спровођење,
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама,
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама,
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште
намене и, оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
8) сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних
држава, у ванредним ситуацијама,
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
10) сарађује са Градским штабом Новог Сада за ванредне ситуције, Окружним
штабом за ванредне ситуације и штабовима суседних општина,
11) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељеним
местима у седишту Општине и сеоским месним заједницама,
12) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији Општине,
13) наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и
категоријама становништва које се евакуише,
14) предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији
Општине у складу са Законом,
15) предлаже ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на
територији Општине,
16) доноси наредбе, закључке и препоруке,
17) обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.
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III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 9.
Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци
цивилне заштите, повереници цивилне заштите, заменици повереника и јединице
цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања,
субјекти од посебног значаја, хуманитарне и друге организације опремљене и
оспособљене за заштиту и спасавање и скуп активности, које се односе на попуну,
материјално опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање
цивилне заштите.
1. Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 10.
Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите, органи Општине,
привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању
потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку
запослених из области цивилне заштите.
Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и
држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и
колективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
Општинска управа у сарадњи са организационом јединицом Сектора за
ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Новом Саду, припрема
упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација становништва о
поступцима у могућој или насталој ситуацији.
У реализацију наведених активности укључују се и повереници цивилне
заштите.
2. Мере цивилне заштите
Члан 11.
У остваривању Законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти
система заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим
прописима припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито:
1) превентивне мере,
2) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и
других несрећа,
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних
непогода и других несрећа.
3. Задаци цивилне заштите
Члан 12.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности
изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине,
спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:

Број: 22. Страна 465. Службени лист општине Врбас, 7. августа 2020. године______________

1) узбуњивање,
2) евакуација,
3) склањање и урбанистичке мере заштите,
4) збрињавање угрожених и настрадалих,
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
6) заштита од техничко-технолошких несрећа,
7) заштита од рушења и спасавање из рушевина,
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима,
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија,
11) заштита од НУС (неексплодирана убојна средства),
12) прва и медицинска помоћ,
13) асанација терена,
14) очување добара битних за опстанак,
15) хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
Наведени задаци се спроводе у складу са Законом о ванредним ситуацијама и
ближим прописима, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке
цивилне заштите.
Осим наведених задатака, Општина може планирати, припремати и
спроводити и друге задатке и активности у заштити и спасавању.
У спровођењу задатака цивилне заштите учествују сви органи предвиђени
овом Одлуком, у оквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са
надлежним органима државне управе и другим надлежним органима.
4. Повереници цивилне заштите
Члан 13.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите
постављају се ради обављања послова заштите и спасавања у Општини (месним
заједницама у седишту Општине) и насељеним местима (селима) и то: у стамбеним
зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима, по улицама.
Основни критеријум за одређивање броја повереника и њихових заменика је
тај, да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно,
најмање на 1000 становника.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите
постављају се и у Општинској управи.
Поверенике и заменике повереника у месним заједницама (у седишту
општине) и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне
ситуације општине Врбас, на предлог Начелника Општинске управе.
Повереници и заменици повереника, предузимају непосредне мере за учешће
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и
колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене које
образује Општина.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, на територији Општине,
дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
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5. Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 14.
За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге образују се,
опремају и оспособљавају јединице цивилне заштите опште намене.
Јединице опште намене се образују као привремени састави од добровољаца
и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих
послова заштите и спасавања.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање
сложених задатака, а нарочито: локализовање и гашење почетних и мањих пожара и
шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање
реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и
обављање других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Врбас.
На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене,
ранга вода (до 40 људи), тако да се јединице образују у свим насељеним местима
(селима) и месним заједницама у седишту Општине.
Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и броја јединица је степен
угрожености територије Општине од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и других већих несрећа, укључујући и последице ратних дејстава.
- У месним заједницама у седишту Општине, које имају до 5000 становника,
образовати до 3 јединице цивилне заштите опште намене ранга вода,
- У месним заједницама у седишту Општине, које имају преко 5000 становника,
образовати до 5 јединица цивилне заштите опште намене ранга вода,
- У насељеним местима (селима) до 3000 становника, образовати до 2 јединице
цивилне заштите опште намене ранга вода,
- У насељеним местима (селима) од 3000-5000 становника, образовати до 3
јединице цивилне заштите опште намене ранга вода,
Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са утврђеним
критеријумом, образоваће Општинско веће.
6. Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Члан 15.
У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања
и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе предвиђене Законом о
ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу ову област.
Општина, у оквиру својих Законом предвиђених права и дужности, извршава
следеће послове:
-

-

-

обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и
спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони систем
јединствене службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и повезује се са
њим,
прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других
несрећа,
набавља и одржава средства за узбуњивање, у оквиру система јавног
узбуњивања у Републици Србији,
израђује Студију покривености система јавног узбуњивања за територију
Општине,
доноси решење о постављању сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање,
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-

-

формира Ситуациони центар за праћење стања и управљања у ванредним
ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112, који формира
надлежни орган Министарства унутрашњих послова,
извршава и друге задатке, у складу са прописима и техничким нормативима за
планирање, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање.
7. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање
Члан 16.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
одређује посебним актом Општинско веће.
Субјекти од посебног значаја су привредна друштва и друга правна лица на
територији Општине, која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као
што су: комунална, грађевинска, водопривредна, предузећа која газдују шумама,
угоститељска и транспортна привредна друштва, као и друга правна лица,
привредни субјекти из области приватног обезбеђења, привредне авијације,
удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кинологије,
ронилаштва, наутике, радио-аматерства , извиђачи и други субјекти од значаја за
заштиту и спасавање.
Субјекти од посебног значаја врше заштиту и спасавање грађана,
материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама, у складу са својом делатношћу, као
и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Активирање оспособљених правних лица налаже председник Општине, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Председник општине, правним лицима из става 1. овог члана, уговором
обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у
извршавању мера и задатака цивилне заштите.
Уговор из става 5. овог члана закључује председник Општине, или лице које
он овласти.
8. Обучавање и оспособљавање
Члан 17.
У Општини се врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне
заштите, заменика повереника цивилне заштите и јединица опште намене, као и
обучавање становништва.
Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним
плановима и програмима и другим критеријумима, које доноси надлежни орган
Министарства унутрашњих послова.
Поред обучавања и оспособљавања повереника, заменика повереника
цивилне заштите и јединица опште намене, Општина организује и обуку Општинског
штаба за ванредне ситуације и других субјеката и правних лица, који се укључују у
систем заштите и спасавања.
IV ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 18.
Планирање и програмирање система заштите и спасавања на територији
Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим
прописима који регулишу планирање и програмирање система заштите и спасавања.
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У планирању и програмирању, Општина извршава следеће послове:
доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији
Општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике
Србије,
- усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама Републике Србије,
- израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
- усклађује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
општинама и градом Новим Садом.
У планирању и програмирању система заштите и спасавања, Општина
остварује сарадњу са надлежном службом Министарства унутрашњих послова и
другим надлежним органима државне управе, као и надлежним органима АП
Војводине.
Поред Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, у Општини се израђује и посебан План функционисања цивилне
заштите као део Плана одбране у складу са Упутством о методологији за израду
планова одбране у Републици Србији, које је донела Влада Републике Србије.
-

V ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 19.
Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Општине и других
извора, у складу са законом и другим прописима.
Из буџета Општине финансира се:
1) припремање, опремање и обука Општинског штаба за ванредне ситуације,
јединица цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови
спровођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака
цивилне заштите,
2) трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја, у складу са уговором за
извршавање задатака заштите и спасавања,
3) изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
4) прилагођавање подземних објеката за склањање и њихово одржавање, као и
одржавање других заштитних објеката у складу са законом,
5) обука становништва из области заштите и спасавања,
6) санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са
материјалним могућностима,
7) друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима.
Члан 20.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и
других послова у области заштите и спасавања могу се доделити признања и
награде поводом Светског дана цивилне заштите – 1. марта.
Општинско веће ће посебним актом ближе уредити врсту награда и признања,
као и критеријуме за њихову доделу.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Постављање повереника и заменика повереника цивилне заштите врши
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас.
Општинско веће доноси акт о одређивању оспособљених правних лица од
значаја за заштиту и спасавање на територији Општине.
Процена угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
урадиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину
израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 8/2011).
Члан 22.
Даном почетка примене ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о организацији
и функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас, број 011-45/2011I/01 од 31. децембра 2011. године („Службени лист општине Врбас“, број 15/2011).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-53/2020-I/01
Дана: 7. августа 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.

86.
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима („ Службени гласник
Републике Србије“ , број 15/2016 и 18/2019), члана 44. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 16/2018), тачке 2., 3. и 5.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа
општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана 36. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 39. Статута општине
Кула („Службени лист општине Кула“, број 13/2019), Привремени орган општине
Врбас, на седници одржаној 19. јуна 2020. године и Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 6. августа 2020. године, донели су
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС - КУЛА“ ВРБАС
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I
Разрешавају се чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Пречистач Врбас - Кула“ због истека периода на које су именовани и то:
1. Блажо Костић, дипл. инж. инд. инжењерства из Куле, председник,
2. Игор Шкундрић, дипл. правник из Врбаса, члан,
3. Наталија Тривковић, дипл. биолог из Врбаса, члан.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа
општине Врбас и Скупштине општине Кула и објавиће се у „Службеном листу општине
Врбас“ и „Службеном листу општине Кула“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-02-33/2020
Дана: 6. августа 2020. године
КУЛА

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-69/2020-I/01
Дана: 19. јуна 2020. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Бобан Дамјановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРБАС
Милан Глушац, с.р.

87.
На основу члана 16.,17. и 18. Закона о јавним предузећима („ Службени
гласник Републике Србије“ , број 15/2016 и 18/2019), члана 39. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 16/2018), тачке
2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању
Привременог органа општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана
36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана
39. Статута општине Кула („Службени лист општине Кула“, број 13/2019),
Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 19. јуна 2020. године и
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године, донели су
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС - КУЛА“ ВРБАС
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас - Кула“
Врбас на период од четири године и м е н у ј у с е:
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1. Блажо Костић, дипл. инж. инд. инжењерства из Куле, за председника,
2. Игор Шкундрић, дипл. правник из Врбаса, за члана,
3. Наталија Тривковић, дипл. биолог из Врбаса, за члана.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа
општине Врбас и Скупштине општине Кула и објавиће се у „Службеном листу општине
Врбас“ и „Службеном листу општине Кула“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-02-33/2020-2
Дана: 6. августа 2020. године
КУЛА

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-70/2020-I/01
Дана: 19. јуна 2020. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Бобан Дамјановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРБАС
Милан Глушац, с.р.

88.

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 29. став 3. и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Пречистач Врбас – Кула“ Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 16/2018), тачке 2.,3 и 5.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа
општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана 36. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 36/2018) и члана 39. Статута општине
Кула („Службени лист општине Кула", број 13/2019), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 6. августа 2020. године и Привремени орган општине Врбас, на
седници одржаној 7. августа 2020. године, донели су
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС-КУЛА" ВРБАС ЗА 2020. ГОДИНУ

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања ЈКП
„Пречистач Врбас-Кула" Врбас за 2020. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа на седници одржаној 14. јула 2020. године, под бројем 8/22020.
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2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас'' и „Службеном
листу општине Кула".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-8/2020
Дана: 6. августа 2020. године
КУЛА

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-54/2020-I/01
Дана: 7. августа 2020. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Бобан Дамјановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРБАС
Милан Глушац, с.р.

89.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 29. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Пречистач Врбас – Кула“ Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 16/2018), тачке 2., 3. и 5. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине
Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана 36. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 36/2018) и члана 39. Статута општине Кула
(„Службени лист општине Кула", број 13/2019), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 6. августа 2020. године и Привремени орган општине Врбас, на седници
одржаној 7. августа 2020. године, донели су
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС И КУЛА ЈКП
„ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС-КУЛА" ВРБАС ЗА 2020. ГОДИНУ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Посебног програма за коришћење
средстава из буџета општине Врбас и Кула ЈКП „Пречистач Врбас-Кула" Врбас за
2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници
одржаној 14. јула 2020. године, под бројем 8/2-2020-1.
2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас'' и „Службеном
листу општине Кула".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-8/2020
Дана: 6. августа 2020. године
КУЛА

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-55/2020-I/01
Дана: 7. августа 2020. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Бобан Дамјановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРБАС
Милан Глушац, с.р.
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