СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 35. ВРБАС 23. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНА

LV

154.
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 , 145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019 и др.закон, 9/2020), члана 47. став 3.
Правилника о садржини, поступку и начину доношења Програма уређивања
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број 27/2015) и члана 36. став 1.
тачка 17. и члана 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
ВРБАС ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм уређивања грађевинског земљишта
општине Врбас за 2022. годину.
Члан 2.
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за 2022. годину 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: 011-102/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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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 , 145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019 и др.закон, 9/2020, 52/2021), члана
47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број 27/2015) и члана
36. став 1. тачка 17. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донела је
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
ВРБАС ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Уводни део
Изради Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Врбас за 2022.
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 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и
др. Закон, 9/2020, 52/2021), 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)
Измене и допуне Просторног плана општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“ , број 16/19)
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)
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•
•
•
•
•
•
•

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)
Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево („Службени
лист општине Врбас“, број 20/2012)

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")
Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу
(„Службени лист општине Врбас", број 08/21")
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)
План детаљне регулације дела радне зоне уз ДП IБ реда број 15 у к.о.
Врбас-атар(„Службени лист општине Врбас ", број 16/19)
План детаљне регулације блока 20 у Врбасу („Службени лист општине
Врбас ", број 18/17)
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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
3. Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта
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
•
•

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
деловакатастарских парцела у блоку 52 Кп 7781/2, 7881/2, 7879/2,7875/2 КО
Врбас град
3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта
Количина
(m²)

Експропријација планираног јавног земљишта радне
зоне према Србобрану
Експропријација планираног јавног земљишта гробље
Врбас
Експропријација планираног јавног земљишта блок
52

Процењена
вредност(РСД)

2.800

1.080.000

27.580

11.583.600

622

895.680
13.559.280
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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
Комунално опремање земљишта
3.1.7. Систем водоснабдевања
Програмом предвиђени радови на изградњи водоводне инфраструктуре на
територији општине Врбас за 2022. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Блок 53 у Врбасу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне
600.000
мреже
Изградња водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
5.000.000
Радна зона „Блок 100"
Фаза I - извођење радова на водоводној мрежи

6.000.000

Фаза II - пројектно-техничка документација водоводне мреже

1.500.000

Фаза II - извођење радова на водоводној мрежи
Радна зона према Србобрану
Пројектно техничка документација за изградњу бунара
Изградња бунара - извођење радова - бушење, опремање,
кондиционирање
Пројектно техничка документација водоводне мреже
Извођење радова на водоводној мрежи
Радна зона Куцура
Фаза I - пројектно техничка документација
Фаза I - извођење радова
Фаза II - пројектно техничка документација
Фаза III - пројектно техничка документација
Радна зона „Блок 5" (Шлајз)
Пројектно техничка документација за изградњу водоводне мреже

12.000.000

2.000.000
40.000.000
1.000.000
10.000.000

2.000.000
15.000.000
600.000
600.000
600.000
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Извођење радова

5.000.000

Блок „21" (ул. Народног фронта)
Пројектно техничка документација за изградњу водоводне мреже
Извођење радова
Израда пројектно-техничке документације за водоводну мрежу
разни локалитети
Изградња водоводне мреже до планиране трансфер станице са
рециклажним центром и компстилиштем у Врбасу
Иградња спољне водоводне мреже за вишепородични стамбени
објекат П+2, ул. Јосифа Панчића бб у Врбасу
Укупно водоводна инфраструктура:

600.000
5.000.000
4.000.000
3.500.000
1.000.000
116.000.000

3.1.8. Систем канализације
3.1.8.1.

Атмосферска канализација

Програмом предвиђени радови на изградњи
територији општине Врбас за 2022. годину:

атмосферске

канализације

на

процена
вредности
инвестиције
(РСД)
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
Извођење радова на одвођењу атмосферских вода у дворишту
Основне школе „Светозар Милетић" у Врбасу
Радна зона „Блок 100"
изградња атмосферске канализације - фаза I
Израда пројектно-техничке документације атмосферске
канализације
за реконструкцију паркинга у ценру у Бачком Добром Пољу
Извођење радова на атмосферској канализацији, реконструкције
паркинга
у центру у Бачком Добром Пољу
Пројектно-техничка документација за изградњу атмосферске
канализације на разним локацијама на територији општине Врбас
Укупно атмосферска канализација:

750.000

750.000

500.000
1.000.000
6.000.000
3.000.000

600.000

4.500.000
2.000.000
19.100.000
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3.1.8.2.

Канализација отпадних вода

Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на
територији општине Врбас за 2020. годину:
процена
вредности
инвестиције
(РСД)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у насељеним местима Куцура и
7.000.000
Савино Село
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Саве Ковачевића у Врбасу, за
600.000
део улице предвиђен Урбанистичким планом за колективно
становање
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за део
600.000
према ПП „С.Ковачевић"
Израда пројектно-техничке документације ради решавања
прикључења објеката од бр. 52-58 на постојећу канализацију
600.000
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
600.000
објекта колективног становања према IM „Carnex", од ул. Колоније
Кудељаре
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
канализације отпадних вода у улици Колонија Кудељаре и према
600.000
ул. Милетићева у Врбасу
Блок 53 у Врбасу - израда пројектно-техничке документације за
600.000
изградњу мреже канализације употребљених вода
Израда пројектно-техничке документације за канализациону мрежу
разни локалитети
5.000.000
Блок 53 у Врбасу - изградњa мреже канализације употребљених
10.000.000
вода у Блоку 53 у Врбасу
Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним
80.000.000
местима општине Врбас (Б.Д.Поље)
Изградња канализације отпадних вода комплекса „Врбас - север",
Козарачка и улица Лазе Костића у Врбасу
10.000.000
Иградња канализационе мреже до планиране трансфер станице
са рециклажним центром и компoстилиштем у Врбасу
5.000.000
Иградња спољне канализационе мреже за вишепородични
стамбени објекат П+2, ул. Јосифа Панчића бб у Врбасу
1.700.000
Укупно канализација отпадних вода:

122.300.000

3.1.9. Електро-енергетска мрежа
Програмом предвиђени радови на изградњи
територији општине Врбас за 2022. годину:

електро-енергетске

мреже

на
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процена вредности
инвестиције (РСД)
Радна зона „Блок 100" (фаза I)
Изградња ВН мреже и ТС
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
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

1.000.000
16.500.000
100.000
800.000

600.000
3.300.000
450.000
3.000.000
400.000
1.200.000

300.000
3.000.000

800.000
16.000.000

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
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

1.300.000
20.000.000
300.000
3.300.000
100.000
800.000
1.000.000
300.000
120.000
250.000
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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
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
Опремање локација за киоске - прикључци на ел. мрежу
Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:
3.1.10.

500.000
7.000.000
200.000
2.000.000

300.000

3.100.000

600.000
300.000
88.920.000

Саобраћајне површине

Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних
површина на територији општине Врбас за 2022. годину:
вредност
инвестиције
(РСД)
I ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I.1
I.1.1

I.1.3

I.1.4

I.1.5

I.1.6

Саобраћајнице
Израда пројектно техничке документације за реконструкција
саобраћајница и саобраћајних површина у Блоку
С.Ковачевић у Врбасу
Рехабилитација и реконструкција саобраћајница на разним
локалитетима:
Израда пројектно-техничке документације пројекта санације
саобраћајнице са изградњом АТ канализације у ул.
Н.Мерковића у Врбасу
Израда пројектно техничке документације на санацији
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
Радна зона у Врбасу према Србобрану – ванграђевински
реон

1.000.000

550.000

700.000

600.000

1.500.000
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I.1.7
I.1.8
I.1.9
I.1.10
I.1.11
I.1.12
I.1.13

Изградња саобраћајнице - пројектно техничка документација
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

Радови на реконструкцији саобраћајница на укрштању улица
Маршала Тита и Пете пролетерске бригаде у Врбасу
Укупно:
I.2
Паркинг површине
Израда пројектно техничке документације за
санацију/реконструкцију паркинг простора у улици
I.2.1
И.Л.Рибара (потес од улице М.Тита до ул. Н.Фронта) у
Врбасу
Радови на санацији/реконструкцији паркинг простора у
I.2.2 улици И.Л.Рибара (потес од улице М.Тита до ул. Н.Фронта) у
Врбасу - извођење радова
Израда пројектно техничке документације за
Санацију/реконструкцију паркинг простора у улици Пете
I.2.3
пролетерске бригаде(потес од улице М.Тита до ул. С.
Ковачевића) у Врбасу
Радови на санацији/реконструкцији паркинг простора у
I.2.4 улици Пете пролетерске бригаде(потес од улице М.Тита до
ул. С. Ковачевића) у Врбасу - Извођење радова
Израда пројектно техничке документације за изградњу
I.2.5 паркинг простора испред предшколске установе „Бошко
Буха" - установа „Сунцокрет" -Прва МЗ Врбас
Радови на изградњи паркинг простора испред предшколске
I.2.6 установе „Бошко Буха" - установа „Сунцокрет" -Прва МЗ
Врбас - извођење радова
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
I.2.7 паркинг простора испред ОШ „Вук Караџић" у Бачком
Добром Пољу
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
I.2.8
паркинг површина - разни локалитети
Израда пројектно техничке документације за
санацију/реконструкцију паркинг простора у улици
I.2.9
Сарајевска (испред „старе хирургије") у Врбасу - Израда
пројектно-техничке документације
Радови на санацији/реконструкцији паркинг простора у
I.2.10
улици Сарајевска (испред „старе хирургије") у Врбасу
Радови на изградњи паркинг простора са приступном
I.2.11
саобраћајницом - зграда социјалног становања у Врбасу
Пројектна документација за реконструкцију и доградњу
I.2.12
паркинг простора у блоку 45
Укупно:
I.1.14

I.3

Бициклистичка инфраструктура

2.000.000
500.000
22.659.000
400.000
36.504.000
650.000
450.000
80.000.000
147.513.000

450.000

4.550.000

400.000

11.700.000

130.000

1.040.000

130.000
600.000

130.000

1.120.000
3.400.000
4.000.000
27.650.000
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I.3.1

I.3.2
I.3.2
I.3.3
1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

Израда пројектно-техничке документације за изградња и
реконструкција бициклистичке стазе у индустријској зони у
Врбасу и повезивање исте са делом насеља „Клас“, односно
границе катастарске општине
Израда пројектно-техничке документације за изградњу дела
бициклистичке стазе од улаза у „Витал" до повезивања са
бициклиситичком стазом у индустријској зони
Израда пројектно-техничке документације за изградња и
реконструкција паркинга за бицикла
Израда пројектно-техничке документације за мобилијара за
бицикла
Укупно:
Светлосна саобраћајна сигнализација
Израда пројектно-техничке документације за изградњу
уређаја за регулисање саобраћаја светлосним сигналимасемафор на укрштању улица И.Л.Рибара и М.Тита 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:

1.700.000

УКУПНО I:

178.513.000

800.000

150.000
500.000
250.000

550.000

550.000

550.000
1.650.000

II КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4
II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.3
II.3.1

Инфраструктурална опремања радних зона и стамбених
блокова у складу с планском документацијом
Изградња саобраћајнице "Блок 53"
Изградња саобраћајнице у продужетку улице Миливоја
Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер
станице
Изградња Саобраћајног прикључка на IIA113 приступног
пута за ЦППОВ У Врбасу
Реконструкцијом саобраћајница и саобраћајних површина, у
блоку „Саве Ковачевић“у Врбасу
Укупно:
Бициклистичка инфраструктура
Изградња бициклистичке стазе са повезивањем стазе у
индустријској зони са стамбеним блоком „Клас“, односно
границе катастарске општине
Изградња дела бициклистичке стазе од улаза у "Витал" до
повезивања са бициклистичком стазом у индустријској зони
Изградња и реконструкција паркинга за бицикла
Израда и уградња мобилијара за бицикла
Укупно:
Паркинг површине и аутобуска стајалишта
Реконструкција паркинг простора у улици Пете пролетерске
бригаде (потес од улице М.Тита до ул. С. Ковачевића) у
Врбасу

30.000.000
11.000.000
1.690.000
26.000.000
68.690.000

17.280.000
2.000.000
3.500.000
1.500.000
24.280.000

11.700.000
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Укупно:
II.4
II.4.1

II.4.2
II.4.3
II.4.4

II.5

Светлосна саобраћајна сигнализација
Опремање временским дисплејима и звучним детекторима
за лица са посебним потребама у простору, и уградњом ЛЕД
латерни на светлосно сигналисаној раскрсници улица
Густава Крклеца и Народног фронта у Врбасу
Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним
сигналима- семафор на укрштању улица И.Л.Рибара и
М.Тита У Врбасу
Реконструкција семафорског уређаја на укрштању улица
Маршала Тита и Густава Крклеца у Врбасу
Реконструкција семафорског уређаја на укрштању улица
Његошева и Светозара Марковића у Врбасу
Укупно:
Израда пројектно-техничке документације - разно

3.1.11.

11.700.000

1.950.000

5.000.000
6.000.000
6.000.000
18.950.000

Укупно:

2.500.000
2.500.000

Укупно II:

126.120.000

Укупно саобраћајна инфраструктура:

304.633.000

Уређењеслободних јавних површина

Спољно уређење, пејзажна архитектура и хортикултура за
вишепородични стамбени објекат П+2, ул. Јосифа Панчића бб у Врбасу

750.000

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
2022. годину:
Област уређивања
Припремање земљишта
Водоводна инфраструктура
Атмосферска канализација
Канализација отпадних вода
Електро-енергетска мрежа

процена вредности
инвестиција (РСД)
21.259.280
116.000.000
19.100.000
122.300.000
88.920.000
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Уређивање саобраћајне инфраструктуре
Остало
Укупно:

304.633.000
750.000
672.962.280

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
2022. 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. Завршне одредбе
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за 2022. годину
објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-102/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

155.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени

Број: 35. Страна 1262. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. zакон,
47/2018 и 111/2021 – др.закон) и члана 36. став 1. тачка 1. и члана 123. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине Врбас.
Промена Статута општине Врбас доноси се ради усклађивања са Законом о
родној равноправности.
Члан 2.
Нацрт одлуке о промени Статута општине Врбас израдиће Комисија за израду
Нацрта одлуке о промени Статута ( у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
1. Тијана Вуковић, дипл. правник , председник,
2. Снежана Делибашић, дипл. правник, члан и
3. Миља Кнежевић, дипл. правник, члан.
Задатак Комисије је да сачини Нацрт одлуке о промени Статута и достави га
Општинском већу општине Врбас.
Члан 3.
Нацрт одлуке о промени Статута утврђује Општинско веће општине Врбас.
О Нацрту одлуке о промени Статута спровешће се јавна расправа на начин и
у року које одреди Општинско веће општине Врбас у складу са одредбама Статута
општине Врбас.
Након спроведене јавне расправе Општинско веће утврђује Предлог одлуке о
промени Статута водећи рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној
расправи.
Предлог одлуке о промени Статута општине Врбас утврђује Општинско веће
општине Врбас и упућује Скупштини општине Врбас на разматрање и усвајање.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-127/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас
156.

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 35. Страна 1263. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
На основу члана 14. и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон
,47/2018 и 111/2021) и члана 8. и 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас", број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О СЛАВИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1
Овом Одлуком утврђује се слава општине Врбас.
Члан 2.
Слава општине Врбас је Дан Спасовдан или Вазнесење Христово (у даљем
тексту: Спасовдан) , празник који се слави четрдесетог дана након Христовог
васкрсења.
Домаћин славе oпштине Врбас је Председник Општине.
Члан 3.
Уочи дана славе општине Врбас у храму Вазнесења Христа спаса у Врбасу
служи се празнично бдење.
На дан славе општине Врбас у храму Вазнесења Христа спаса у Врбасу
одржава се архијерејска литургија, резање славског колача и литија, јер је
Спасовдан и слава храма Вазнесења Христа спаса у Врбасу, па се заједно
обележава.
Ради обележавања Дана Спасовдана на територији општине Врбас
организују се научне, спортске, културно-уметничке и друге јавне манифестације,
обилазе светиње и споменици културе и друге активности по програму Одбора за
прославу Дана Спасовдана.
Члан 4.
Одбор за прославу Дана Спасовдана образује Председник општине Врбас, а
чине га истакнуте личности из области науке, културе и спорта, односно лица, која
могу успешно допринети организацији прославе.
Члан 5.
Одбор за прославу програмом прославе одређује активности и манифестације
посвећене

Број: 35. Страна 1264. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
Дану Спасовдан термине и места догађања манифестација, послове и
динамику извршења обавеза, носиоце задужења и материјално-техничке, просторне
и друге услове и потребе.
Одбор за прославу координира рад свих субјеката који на било који начин
учествују у реализацији прославе; сарађује са медијима у циљу пропаганде и
афирмисања прославе; утврђује обележја Дана Спасовдан (логотип, назив прославе
и др.), који се користе за обележавање прославе, а могу се користити у комерцијалне
и друге сврхе, на начин и под условима које Одбор одреди; може ангажовати
стручне организације, удружења, институције и појединце из области културе, науке
и спорта ради успешног остваривања програма и стара се о извршењу других
послова у вези са одржавањем прославе.
Члан 6.
За прославу славе општине и одржавање манифестација по програмима
прослава, средства се обезбеђују у буџету општине Врбас.
Стручне, административне, техничке и организационе послове за прославу
славе општине Врбас обављаће Служба Скупштине општине у Општинској управи
општине Врбас.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општина Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-107/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

На основу члана 76 и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016,
113/2017-I, 113/2017 – др. закон, 95/2018 и 114/2021), 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 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
Кадровски план
у Општинској управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас
за 2022. годину
Члан 1.

УКУПНО

Правобранилашт
во општине Врбас

Интерни ревизор
општине Врбас

Општинска
управа општине
Врбас

УКУПНО

Правобранилашт
во општине Врбас

2

Интерни ревизор
општине Врбас

1

СЛУЖБЕНИЦИ
НА ПОЛОЖАЈУ

Звање

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

0

1

1

0

0

1

1
2
20
49

0
0
1
0

0
0
0
0

1
2
21
49

1
2
24
54

0
0
1
0

0
0
0
2

1
2
25
56

Службеник на положају - I група
Службеник на положају - II група
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ
Самостални саветник
Саветник

СЛУЖ
БЕНИ
ЦИ/
ИЗВР
ШИО
ЦИ

A

Ниво

Општинска
управа општине
Врбас

Доноси се Кадровски план у Општинској управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас за 2021. годину и
то:
Запослени на неодређено време
Планиран број запослених за 2022.
Стање на дан 15.12.2021. године
годину

Број: 35. Страна 1265. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године____
године__________

157.

Број: 35. Страна 1266. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______

НАМЕШТЕНИЦИ

A

2
3
1
33
0
0
108

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1

2
3
1
34
0
0
110

5
3
1
35
0
2
124

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
3

5
3
1
36
1
2
128

Прва врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Друга врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Трећа врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА
УКУПНО А

9
4
13

0
0
0

0
0
0

9
4
13

12
3
15

0
0
0

0
0
0

12
3
15

123

1

1

125

141

1

3

145

Запослени на одређено време (повећан обим посла)

Самостални саветник
Саветник

3
1
1

4
0
0

5
0
0

6
1
1

7
1
1

8
0
0

9
0
0

УКУПНО

Правобранилаштво
општине Врбас

Интерни ревизор
општине Врбас

Планиран број запослених за 2022.
годину

Општинска управа
општине Врбас

УКУПНО

2

Правобранилаштво
општине Врбас

1

Интерни ревизор
општине Врбас

Звање

СЛУЖ
БЕНИ
ЦИ/
ИЗВР
ШИО
ЦИ

Б

Ниво

Општинска управа
општине Врбас

Стање на дан 15.12.2021. године

10
1
1

Број: 35. Страна 1266. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године____
године__________

Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА/ИЗВРШИОЦА

Број: 35. Страна 1267. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______

НАМЕШТЕНИЦИ

10
0
1
3
0
4
20

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

10
0
1
3
1
4
21

10
0
1
3
0
4
20

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

10
0
1
3
1
4
21

Прва врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Друга врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Трећа врста радних места

0

0

0

0

0

0

0

0

Четврта врста радних места

1

0

0

1

1

0

0

1

Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА
УКУПНО Б

0
1
21

0
0
0

0
0
1

0
1
22

0
1
21

0
0
0

0
0
1

0
1
22

Запослени у кабинету председника Општине - одређено време

Ниво

В

ПОСТ
АВЉ
ЕНА
ЛИЦ
А

1

Стање на дан 15.12.2021. године

Планиран број запослених за 2022.
годину

Кабинет председника Општине

Кабинет председника Општине

3

4

1

1

Звање

2
Високо образовање ( мин. 240 ЕСП и више

Број: 35. Страна 1267. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године____
године__________

Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА/ИЗВРШИОЦА

Број: 35. Страна 1268. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______

СЛУЖБЕНИЦИ/
ИЗВРШИОЦИ
НАМЕШТЕНИЦИ

1

1

2
1
1
0
0
0
0
0
0
2

2
1
3
0
0
0
0
0
0
4

Прва врста радних места

0

0

Друга врста радних места

0

0

Трећа врста радних места

0

0

Четврта врста радних места

0

0

Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА
УКУПНО В

0
0
4

0
0
6

Стање на дан 15.12.2021. године

Планиран број запослених за 2022.
годину

УКУПНО ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА/ИЗВРШИОЦА

Приправници
Ниво

Звање

Број: 35. Страна 1268. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године____
године__________

Средње образовање

Г

ПРИПРАВ
НИЦИ

1

2
Високо образовање ( мин. 240 ЕСП и више)
Више образовање ( 180 ЕСП)
Средње образовање
УКУПНО Г

3
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0

7
0
0
0
0

8
0
0
0
0

9
0
0
0
0

УКУПНО

Правобранилаштво
општине Врбас

Интерни ревизор
општине Врбас

Општинска управа
општине Врбас

УКУПНО

Правобранилаштво
општине Врбас

Интерни ревизор
општине Врбас
4
0
0
0
0

10
0
0
0
0

Члан 2.
Кадровски план у Општинској управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас за 2022. годину
ступа на снагу 1. јануара 2022. године и објавиће се у „Службеном листу општине Врбас"
Председник Скупштине општине,
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-106/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Сања Жигић, с.р.
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158.
На основу члана 27. став 10. и 11, члана 28. став 2, члана 36. став 6, члана
49. став 3. и члана 69. став 3. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17,95/18 и 153/2020), члана 12. и
36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018),Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са законом и подзаконским актима, ближе се уређују
начин, услови и поступак прибављања, располагања, управљања и коришћења
ствари, које су у јавној својини општинe Врбас (у даљем тексту: Општина), односно
на којима Општина има посебна својинска овлашћења, начин, услови и поступак
прибављања, располагања и управљања другим имовинским правима у вези са
којима Општина има одговарајућа права, као и коришћење, одржавање и
управљање стварима у јавној својини које користе органи Општине, одређује се
орган надлежан за одлучивање и предлагање аката о прибављању, располагању,
управљању и коришћењу ствари и других имовинских права, одређују корисници
ствари у својини Општине као и њихова овлашћења, одређује се лице надлежно
за закључивање уговора о прибављању и располагању стварима у јавној својини,
надлежност за вођење евиденције ствари у јавној својини Општине, као и надзор
над применом одредаба ове Одлуке.
Члан 2.
Под прибављањем непокретности у јавну својину Општине, у смислу ове
Одлуке,
подразумева се прибављање непокретности полазећи од тржишне
вредности непокретности.
Непокретности се у јавну својину Општине могу прибавити разменом,
изградњом, експропријацијом и бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или
једнострана изјава воље), као и стицање у пореском, стечајном и другим
поступцима.
Под изградњом објеката, у смислу ове одлуке, не сматра се реконструкција,
адаптација, санација, инвестиционо или текуће одржавање објеката.
Под располагањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове одлуке,
подразумева се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине Општине на другог носиоца јавне својине (са
накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
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6) улагање ствари у капитал;
7) залагање покретних ствари.
Под отуђењем непокретности у смислу става 4. тачке 4) овог члана
подразумева се и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају
кад рушење наложи надлежни орган због тога што објекат je склон паду и
угрожава безбедност, односно кад надлежни орган наложи рушење објекта
изграђеног супротно прописима о планирању и изградњи.
Располагање другим имовинским правима Општине у смислу ове одлуке је
уступање искоришћавања других имовинских права, којим се врши потпуни пренос
других имовинских права чији је носилац Општина другом носиоцу јавне својине,
односно трећим лицима којим престају сва права Општине, изузев оних права која
не могу бити предмет располагања сходно општим прописима који уређују друга
имовинска права, као и уступање другом носиоцу јавне својине, односно трећим
лицима ограниченог коришћења других имовинских права чији је носилац Општина
којим се у вези са коришћењем других имовинских права од стране трећих лица
установљавају одређена ограничења садржинског, временског или територијалног
карактера у односу на права којима располаже Општина.
Под управљањем стварима у јавној својини општине Врбас подразумева се
њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и
других обавеза у вези са тим стварима.
Коришћење ствари у јавној својини Општине обухвата право држања и
коришћење непокретних и покретних ствари у јавној својини намењених извршавању
права и дужности Општине, које су прибављене за потребе органа и организација
Општине или су им дате на коришћење у складу са природом и наменом ствари, као
и коришћење непокретности које непосредно не служе извршавању надлежности тих
органа и организација већ за остваривање прихода путем давања у закуп, односно
на коришћење.
Члан 3.
Ствари у јавној својини које користе органи Општине могу бити покретне и
непокретне ствари, као и друга имовинска права, која служе остваривању њихових
права и дужности.
Непокретне ствари су: грађевинско земљиште и пољопривредно земљиште,
службене зграде и пословне просторије, стамбене зграде, делови зграда, изграђени
делови, станови (укључујући и станове у јавној својини Општине на којима је неко
лице уписано са правом коришћења – станови из откупа), гараже и гаражна
места,пословни простор у стамбеним зградама,који су изградњом,куповином или по
другом основу прибављени у својину Општине , непокретности за репрезентативне
потребе, добра у општој употреби и објекти инфраструктуре који у складу са законом
и другим прописима којима се уређује јавна својина и изградња, могу бити у јавној
својини општине.
Покретне ствари су: превозна средства (моторна возила и друга средства која
се користе за обављање службених послова од стране запослених у органима
Општине у складу са потребама и њиховом наменом), опрема и потрошни
материјали (рачунарски системи, биротехничка опрема, канцеларијски намештај и
други предмети потребни за рад органа јединицa локалне самоуправе), предмети
историјскодокументарне, културне и уметничке вредности (писани и други историјски
документи, скулптуре, слике, предмети од племенитих метала,таписерије, др.
предмети ликовне и примењене уметности) и друге покретне ствари у складу са
законом.
У покретне ствари се убрајају новац и хартије од вредности чије коришћење је
уређено посебним законом.
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Покретне ствари јесу акције и удели у јавним предузећима и друштвима
капитала чији је оснивач Општина.
Друга имовинска права су право на патент, право на лиценцу, модел, узорак и
жиг, ауторско и сродна права, право коришћења техничке документације и друга
имовинска права утврђена законом којим је уређена јавна својина.
Члан 4.
Поступак, начин и услови прибављања и располагања грађевинским
земљиштем, односно поступак закупа грађевинског земљишта регулисан је
посебном одлуком Скупштине општине.
II. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 5.
Скупштина општине доноси акт о прибављању, отуђењу и располагању
непокретностима у јавној својини Општине и акт о покретању поступка
прибављања,отуђења и располагања на стварима у јавној својини Општине, осим у
случајевима давања у закуп пословног простора на период до пет година, давања на
коришћење односно у закуп непокретности, које не служе извршавању надлежности
органа и организација Општине на период до пет година и отуђењу, прибављању
земљишта у јавној својини и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
у складу са Законом о планирању и изградњи, у којима одлучује Општинско веће
општине Врбас.
Против аката донетих у поступку прибављања и располагања стварима у
јавној својини Општине није дозвољена жалба нити вођење управног спора.
Акти донети у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини
Општине објављују се у „Службеном листу општине Врбас“.
III. ПРИБАВЉАЊЕ , РАСПОЛАГАЊЕ , УПРАВЉАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Прибављање и отуђење непокретности у јавној својини Општине
Члан 6.
Непокретне ствари у јавној својини Општине прибављају се и отуђују у складу
са законом којим се уређује јавна својина (у даљем тексту: Закон), подзаконским
прописима којима се уређују услови и поступци прибављања и отуђења
непокретности и давања у закуп непокретности у јавној својини и овом одлуком.
Прибављање непокретних ствари експропријацијом врши се у складу са
посебним законом којим је уређен поступак експропријације непокретности.
Прибављање непокретних ствари бестеретним правним послом (поклон,
наслеђивање, једнострана изјава воље) врши се у складу са посебним законима
којима је уређен поступак наслеђивања и поступак промета непокретности.
Члан 7.
Непокретности се прибављају у јавну својину Општине и отуђују из јавне
својине у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда.
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Почетна - најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се
прибавља у јавну својину Општине, односно отуђује из јавне својине Општине,
утврђује се у односу на висину тржишне вредности предметне непокретности
изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Купопродајна цена непокретности утврђује се на основу акта надлежног
пореског органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа који је
извршио процену тржишне вредности непокретности.
Изузетно од става 1. овог члана непокретности се могу прибавити у јавну
својину Општине, односно отуђити из јавне својине непосредном погодбом, у
случајевима утврђеним прописима којима је регулисана јавна својина.
Члан 8.
Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења
непокретности у јавној својини Општине, подноси председник Општине
самостално или на иницијативу надлежне организационе јединице Општинске
управе, јавног предузећа, друштва капитала, установе и друге организације чији је
оснивач Општина, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну
својину, односно отуђује из јавне својине Општине.
Подносилац иницијативе из става 1. овог члана, уз иницијативу прилаже
документацију која је неопходна за одлучивање (извод из евиденције
непокретности издат од надлежног катастра, доказ да су за прибављање
непокретности у јавну својину планирана средства у буџету Општине, код отуђења
непокретности доказ да су измирени сви трошкови које се односе на трошкове
коришћења непокретности, и др.).
Нацрт Одлуке
о прибављању и о покретању поступка за прибављање
непокретности у јавну својину Општине са нацртом текста јавног огласа, подноси
Општинском већу организациона јединица Општинске управе надлежна за
имовинско-правне послове.
Општинско веће утврђује Предлог одлуке и доставља га Скупштини општине
на доношење.
Скупштина општине доноси Одлуку о прибављању и о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину Општине и формира комисију за
спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине (у
даљем тексту: Комисија), коју чине председник и четири члана, надлежну за
спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за
прибављање непокретности у јавну својину Општине.
Предлог текста огласа о спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину
Општине утврђује Општинско веће и исти објављује.
Организациона јединица - Одељење Општинске управе надлежна за
имовинско-правне послове припрема за органе Општине све акте о прибављању,
односно располагању непокретностима у јавној својини Општине.
Прибављање непокретности у поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда
Члан 9.
Одлуку о прибављању и покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда,
доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
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Одлуку из става 1. овог члана нарочито садржи:
1. назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину
(назив купца);
2. врста поступка о начину прибављања непокретности (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда);
3. карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
4. ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу
рокова плаћања, дана увођења у посед и сл.);
5. висина средстава обезбеђених у буџету (у случају прибављања), односно
почетна цена (у случају продаје);
6. критеријуме који ће се применити код оцене понуда.
Одлука о покретању поступка прибављања непокретности може да садржи и
друге елементе предвиђене прописима којим се уређује јавна својина и овом
Одлуком.
Члан 10.
Оглас садржи све битне елементе прописане у закону и подзаконским актима
којима се уређује јавна својина.
Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на територији Општине као и
у „ Службеном листу општине Врбас" и на интернет страници општине Врбас.
Оглас из става 1. овог члана обавезно садржи:
-

-

-

-

назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив
купца);
карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова
плаћања, дана увођења у посед и сл.);
обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у
даљем тексту: пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања
писмених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду
достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности, која је предмет
прибављања у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденицији
непокретности и правима на њима;
обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не
постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором,
нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге
сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на
непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га
отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност за евентуално правне недостатке;
обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду
достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се
нуди (утрошења електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго);
критеријум за избор најповољнијиег понуђача;
обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити
уз пријаву, односно понуду, у складу са овом одлуком;
адресу за достављање пријаве, односно понуде;
место и време одржавања јавног надметања, односно отварања писмених
понуда;
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- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно
понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, односно да ће исте бити одбачене.
Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом
назнаком за који се оглас односи и ко је подносиолац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број
телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра
привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом
броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме,
адресу, фотокопију личне карте матични број и број телефона и мора бити
потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се
прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник,
пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано,
ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све
податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
Рок за подношење пријава на оглас из става 1. овог члана не може бити
краћи од 15 дана, ни дужи од 30 дана, од дана објављивања у листу који се
дистрибуира на територији општине Врбас.
Доказ о праву својине на непокретности, која је предмет прибављања у јавну
својину Општине, који се прилаже у поступку јавног оглашавања мора бити издат
после објављивања огласа.
Нацрт решења о образовању Комисије и текст огласа за јавно надметање
или прикупљање писаних понуда израђује организациона јединица Општинске
управе надлежна за имовинско-правне послове.
Члан 11.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине спроводи
комисија из члана 8. став 5. ове Одлуке, која о току поступка води записник и по
окончаном поступку записник са одговарајућим предлогом доставља Општинском
већу,ради доношења акта о избору најповољнијег понуђача.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је купопродајна цена
коју понуђач захтева.
Услови за спровођење поступка јавног надметања, односно разматрања
писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и
потпуна пријава, односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не
приступи јавном надметању, односно отварању писмених понуда, сматраће се да је
одустао од пријаве, односно понуде.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују
у поступку јавног надметања, а непотпуне, односно неблаговремене пријаве односно
понуде, се одбацују.
Члан 12.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда ради
прибављања, у јавној својини Општине, спроводи Комисија.
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Комисија из члана 11. став 1. ове Одлуке има пет чланова од којих је један
председник, који се бирају из реда стручњака у зависности од карактеристика
непокретности, која је предмет прибављања (грађевински инжињер, архитекта,
економиста, правник и др.).
Комисија спроводи поступак прибављања непокретности у јавну својину
Општине, у складу са законом којим је регулисана јавна својина, подзаконским
актима донетим на основу наведеног закона и овом одлуком.
Комисија о току поступка прибављања непокретности води записник и по
окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача за
прибављање непокретности у јавну својину Општине, који је дужна да најкасније у
року од 8 дана од дана окончања поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда достави Општинском већу, ради доношења акта о
избору најповољнијег понуђача.
Стручно-административне послове за потребе Комисије врши организациона
јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове.
Члан 13.
Акт о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања или прикупљања писаних понуда за прибављање непокретности из јавне
својине Општине доноси Општинско веће.
Акт из става 1. овог члана је коначан и против истог се не може изјавити
жалба.
Акт из става 1. овог члана објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Акт се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда у року од осам дана од дана доношења.
У случају да постоји два или више понуђача, па најповољнији понуђач
одустане од закључивања уговора, поступак се мора поновити од почетка.
Члан 14.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, у име Општине
закључује председник Општине, по претходно прибављеном мишљењу
Правобраниоца општине Врбас ( у даљем тексту: Првобранилац општине).
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове у обавези је да примерак закљученог уговора достави организационој
јединици Општинске управе надлежној за послове финансија и буџет и
Правобранилаштву општине, а оригинал закљученог уговора заједно са актом органу
надлежном за вођење евиденције непокретности у јавној својини, у року од три дана
од дана извршене солемнизације тог уговора од стране јавног бележника.
У случају да се уговор о прибављању или располагању не закључи у року од
30 дана од дана објављивања у службеном листу акта о избору најповољнијег
понуђача, Председник општине је дужан да обавести доносиоца одлуке и
Правобранилаштво општине ради покретања поступка стављања ван снаге решења
о избору најповољнијег понуђача.
Члан 15.
Правобранилаштво општине дужно је да достави решење о упису или
брисању одговарајућих права на непокретности организационој јединици Општинске
управе надлежној за имовинско-правне послове и организационој јединици
надлежној за послове финансија и буџет, у року од три дана од добијања овог
решења.
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Правобранилац општине дужан је да да мишљење из члана 14. став 1. ове
Одлуке, у року од 15 дана од дана пријема захтева,а у случају хитности рок може
бити и краћи.
Правобранилаштво општине дужно је да покрене поступак за стављање ван
снаге акта о избору најповољнијег понуђача, у случају из члана 14. став 3. ове
Одлуке, у року од пет дана од пријема обавештења од стране Председника општине.
Правобранилац општине дужан је да поднесе тужбу за поништење уговора из
члана 14. став 1. који је закључен супротно прописима, односно ако уговорена
накнада одступа од прописане накнаде или од накнаде која се могла остварити у
време закључења уговора.
Тужба за побијање уговора из става 1. овог члана подноси се у законом
утврђеном року, а ако тај рок није утврђен законом, у року од једне године од дана
закључења уговора.
Прибављање непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом
Члан 16.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине путем размене,
непосредном погодбом у складу са чланом 30. Закона о јавној својини ("Службени
гласник
Републике
Србије",
број
72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.
закон,108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) под следећим условима:
1) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно
носиоца права коришћења, ако је таква размена у интересу Општине,
односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за Општину или бољи услови за
ефикасно вршење права и дужности Општине;
2) ако се непокретности размењују под тржишним условима;
3) ако се, у случају кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини
Општине већа од тржишне вредности непокретности који се прибавља у јавну
својину Општине на име размене, уговори доплата разлике у новцу у року до
20 дана од дана закључења уговора.
Предлог акта, односно акт о прибављању непокретности у јавну својину
Општине из става 1. тачка 1. овог члана мора да садржи образложење из кога се
може утврдити разлог оправданости и целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се
прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда.
Члан 17.
У случају прибављања путем размене непокретности у јавној својини Општине
са инвеститором изградње објекта, када је Општина носилац права јавне својине на
зградама, односно њиховим посебним деловима, који су предвиђени за рушење, у
циљу привођења локације планираној намени, утврђују се следећи критеријуми за
реализацију размене непокретности у јавној својини Општине непосредном
погодбом:
1. Општини на име накнаде за непокретност која се даје у размену мора припасти
непокретност која има већу површину за најмање 15% када је Општина
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мањински власник у објекту који је предвиђен за рушење, односно уколико је
Општина већински власник најмање за 50% у односу на површину непокретности
у јавној својини која се даје на име размене, с тим што у сваком случају понуда
инвеститора не може да буде мања од оствареног просека постигнутог у размени
непокретности са преосталим власницима етажних делова непокретности на
предметној локацији, а на основу закључених уговора о регулисању имовинскоправних односа између наведених лица,
2. Уколико се Општини у поступку размене непокретности нуди постојећа
непокретност на другој локацији у власништву инвеститора изградње, поред
критеријума из тачке 1., потребно је да та непокретност буде у истој пословној,
односно стамбеној зони и да по свом положају, структури, локацији и намени
одговара постојећој непокретности у јавној својини са којом се размењује, као и
да та непокретност буде укњижена у одговарајуће јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, као својина инвеститора,
3. Уговором о размени непокретности мора бити предвиђена уговорна казна за
случај доцње потенцијалног инвеститора изградње стамбеног, односно
пословног објекта на локацији која се приводи планираној намени, у погледу рока
за изградњу и предају у посед новоизграђене непокретности која се даје
Општини на име размене непокретности у јавној својини,
4. Уговором о размени непокретности мора бити утврђено заснивање хипотеке на
одређеној непокретности у својини инвеститора изградње или трећег лица, којом
се обезбеђује извршење његових обавеза када је инвеститор физичко лице,
односно предузетник, а кад је инвеститор изградње привредни субјекат
(предузеће, односно привредно друштво), потребно је од инвеститора
обезбедити заснивање хипотеке или оригиналну, безусловну, неопозиву и
наплативу на први позив банкарску гаранцију првокласне банке, у висини
процењене тржишне вредности будуће новоизграђене непокретности коју
Општина прибавља разменом.
Члан 18.
Одлуку о прибављану непокретности и о покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом доноси Скупштина
општине, на предлог Општинског већа.
Након доношења Одлуке из става 1. овог члана Скупштина општине,
формира Комисију за прибављање непокретности у јавну својину непосредном
погодбом, коју чине председник и четири члана, надлежну за спровођење поступка
за прибављање непокретности у јавну својину Општине, која по окончаном поступку
непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом у року од осам дана од
дана окончања поступка доставља Општинском већу ради доношења предлога акта
о прибављању непокретности.
Акт о прибављању непокретности у јавну својину Општине, након
спроведеног поступка непосредне погодбе доноси Скупштина општине.
Акт Скупштине општине из става 3. овог члана је коначан и доставља се свим
учесницима, у року од осам дана од дана доношења и објављује у Службеном
листу општине.
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Члан 19.
Изабрани понуђач дужан је да, у року од 30 дана, од дана достављања акта
из члана 13. став 1. и члана 18. став 3. ове Одлуке закључи уговор о прибављању
непoкретности у јавну својину.
Члан 20.
Непокретне ствари се могу прибавити или отуђити из јавне својине
непосредном погодбом, али не изнад те вредности (код прибављања), односно не
испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности
(код отуђења), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, уз
посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога
због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда.
Непокретности у јавној својини Општине прибављају се и отуђују по поступку
који је уређен уредбом којом се ближе уређују услови прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављању и уступању искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писаних понуда (у даљем тексту:
Уредба) и овом Одлуком.
Отуђење непокретности из јавне својине Општине
Члан 21.
Одлука о отуђењу и покретању поступка отуђења непокретности из јавне
својине Општине, јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Одлука о покретању поступка садржи:
1. назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине;
2. ближе податке о начину отуђења непокретности (јавно надметање или
прикупљање понуда);
3. ближе податке о непокретности која се отуђује из јавне својине;
4. почетни износ купопродајне цене;
5. висину лицитационог корака;
6. критеријуме који ће се применити код оцене понуда.
Одлука о покретању поступка отуђења може да садржи и друге елементе
предвиђене прописима којим се уређује јавна својина и овом одлуком.
Члан 22.
Након доношења Одлуке из члана 21. став 1. ове Одлуке, Скупштина
општине формира Комисију за спровођење поступка отуђења непокретности из
јавне својине Општине (у даљем тексту: Комисија) надлежну за спровођење
поступка за отуђење непокретности у јавну својину Општине.
Предлог текста огласа о спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине
утврђује Општинско веће и исти објављује.
Оглас из става 2. овог члана, садржи све битне елементе прописане у закону
и подзаконским актима којима се уређује јавна својина и оглас мора бити објављен
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у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
у „Службеном листу општине Врбас" и на интернет страници Општине.
Оглас из став 1. овог члана обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који
објављује оглас (назив продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно
надметање или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно
доставити уз пријаву, односно понуду, у складу са овом уредбом;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним
трошковима коришћења непокретности) у вези са непокретности која се
отуђује из јавне својине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве,
односно понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно
прикупљања понуда.
Одредбе члана 10. став 5. до 10. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку
отуђења непокретности из јавне својине.
У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се наводи износ који се
нуди за предметну непокретност.
Рок за подношење пријава на оглас из става 1. овог члана не може бити краћи
од 15 дана, ни дужи од 30 дана, од дана објављивања у листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије.
Члан 23.
Комисија из члана 22. став 1. ове Одлуке има пет чланова од којих је један
председник, који се бирају из реда стручњака у зависности од карактеристика
непокретности која је предмет отуђења (грађевински инжињер, архитекта,
економиста, правник и др.).
Комисија спроводи поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине
у складу са законом којим је регулисана јавна својина, подзаконским актима донетим
на основу овог закона и овом одлуком.
Одредбе члана 11. став 3 и 4. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку
отуђења непокретности из јавне својине.
Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас
пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и
проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну
цену, губи право на враћање депозита.
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Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о
висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
Уколико учесник из става 6. овог члана не закључи уговор и не уплати
купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
купопродајне цене.
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у поступку прикупљања
писмених понуда, а учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи
уговор и не плати купопродајну цену, у року утврђеном огласом, губи право на
повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда
који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у
року утврђеном огласом.
Комисија о току поступка отуђења непокретности води записник и по окончању
јавног надметања, односно отварања писмених понуда утврђује предлог да се
непокретност у јавној својини отуђи из јавне својине Општине понуђачу који је
понудио највишу купопродајну цену, и дужна је да га у року од осам дана од дана
одржаног поступка јавног надметања, односно отварања писмених понуда достави
Општинском већу, ради утврђивања акта о отуђењу непокретности понуђачу који је
понудио највиши износ купопродајне цене.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља
организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне послове.
Члан 24.
Акт којим се утврђује најповољнији понуђаћ након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда доноси Општинско веће.
Акт Општинског већа из става 1. овог члана је коначан и доставља се свим
учесницима јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда у року од
осам дана од дана доношења и објављује у Службеном листу општине Врбас.
Уговор о oтуђењу непокретности у јавну својину Општине, у име Општине
закључује председник Општине, по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва општине.
Отуђење непокретности испод тржишне цене, односно без накнаде
Члан 25.
Непокретности се могу отуђити из јавне својине Општине и испод тржишне
цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је
отклањање последица елементарних непогода или успостављање добрих односа са
другим државама, односно међународним организацијама и у другим случајевима
прописаним законом или подзаконским актима.
Предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене,
односно без накнаде мора да садржи образложење из кога се може утврдити
постојање разлога из става 1. овог члана.
У случају преноса права својине на непокретности између различитих
носилаца тог права, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно
без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно образложено.
Отуђење без накнаде може ићи само уз прибављање претходне сагласности
Владе Републике Србије.
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Непокретности се отуђују из јавне својине испод тржишне цене, односно без
накнаде, на начин ипод условима утврђеним Законом и Уредбом.
Отуђење непокретности из јавне својине општине непосредном погодбом
Члан 26.
Одлука отуђењу и о покретању поступка отуђења непокретности из јавне
својине Општине непосредном погодбом (испод тржишне цене, односно без
накнаде, под условима прописаним овом одлуком) доноси Скупштина општине, на
предлог Општинског већа.
Одлука из става 1. овог члана мора да садржи образложење разлога који
оправдавају сваки од наведених начина прибављања и располагања
непокретностима у јавној својини.
Након доношења Одлуке из става 1. овог члана Скупштина општине,
формира Комисију за отуђење непокретности из јавне својине Општине
непосредном погодбом, која има пет чланова од којих је један председник, који се
бирају из реда стручњака у зависности од карактеристика непокретности, која је
предмет отуђења (грађевински инжињер, архитекта, економиста, правник и др.),
која по окончаном поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставља Општинском већу ради доношења аката о отуђењу.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине, након спроведеног
поступка непосредне погодбе доноси Општинског већа.
Акт Општинског већа из става 3. овог члана је коначан и доставља се свим
учесницима поступка у року од осам дана од дана доношења.
Уговор о отуђењу непокретности у јавну својину Општине путем непосредне
погодбе, испод тржишне цене, односно без накнаде, у име и за рачун Општине
закључује председник Општине, након прибављеног мишљења Правобраниоца
општине.
Члан 27.
Изабрани понуђач дужан је, да у року од 30 дана од дана достављања
Одлуке из члана 24. став 1. и члана 26. став 4. ове Одлуке, закључи Уговор о
отуђењу непокретности из јавне својине.
Купац је дужан да пре солемнизације уговора код јавног бележника исплати
купопродајну цену за непокретност, која је предмет уговора.
Плаћање купопродајне цене је једнократно.
Члан 28.
По солемнизацији уговора о купопродаји и прибављеним доказима о
регулисању међусобних обавеза са Општином, о чему Општинска управа,
Одељење за финансије и буџет издаје потврду, стичу се услови за упис права
својине у јавном регистру о непокретностима и стварним правима на њима.
Члан 29.
Одредбе ове Одлуке које се односе на обавезе Правобранилаштва општине
код прибављања и располагања непокретности путем јавног надметања и
прикупљања писаних понуда, сходно се примењују и на овај поступак.
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Сагласност за санацију, адаптацију, инвестиционо одржавање и
реконструкцију
Члан 30.
Корисницима, односно носиоцима права коришћења на непокретностима које
су у јавној својини Општине, сагласност за санацију,адаптацију, инвестиционо
одржавање и реконструкцију непокретности које користе, односно којима управљају,
као и све друге сагласности неопходне у коришћењу, одржавању и управљању
непокретностима, даје Општинско веће општине Врбас на основу предлога
Одељења.
Пренос инвеститорских права
Члан 31.
Скупштина општине на предлог Општинског веће може, приликом доношења
акта о прибављању јавне својине Општине изградњом објекта, да уједно овласти
корисника или управљача непокретности или месну заједницу, установу, јавну
агенцију или јавно предузеће чији је оснивач, да обавља инвеститорска права у име
и за рачун Општине у поступку изградње објекта који се прибавља у јавну својину
Општине.
Посебни облици располагања непокретностима
Пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине,
односно друго физичко или правно лице
Члан 32.
Општина може пренети право јавне својине на другог носиоца јавне својине,
са накнадом или без накнаде, као и извршити размену права јавне својине са другим
носиоцем права јавне својине, под условима и на начин прописан Законом и
подзаконским актом.
Размена права својине могућа је и са другим физичким или правним лицем, с
тим да се мора вршити према тржишним условима и уз обавезу доплате цене
уколико постоји разлика у цени/површини непокретности које су предмет размене.
Поступак располагања из става 1. овог члана спроводи се на начин прописан
овом одлуком за прибављање непокретних ствари у јавну својину Општине, односно
отуђење непокретних ствари из јавне својине Општине путем јавног надметања,
прикупљања писаних понуда или непосредном погодбом.
Одлуку о преносу права јавне својине Општине на другог носиоца јавне
својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену, доноси Скупштина
општине, на предлог Општинског већа.
Уз захтев за пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, са
накнадом или без накнаде подноси си се: извод из листа непокретности, односно
доказ о праву својине на ствари, образложен захтев за пренос права јавне својине и
др.
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Давање непокретности у јавној својини Општине на коришћење
Члан 33.
Непокретности у јавној својини могу се давати на коришћење корисницима
чији је оснивач Општина, под условима и на начин прописан Законом и подзаконским
актом.
Носиоци права коришћења и корисници непокретности у јавној својини
Општине имају права и обавезе прописане законом и овом одлуком.
Носиоци права коришћења из става 1. овог члана, имају право да ствар држе
и да је користе у складу са природом и наменом ствари,рационално коришћење и
очување ствари, да управљају са ствари и да је дају у закуп у складу са законом.
Захтев за давање непокретности у јавној својини Општине на коришћење могу
поднети: месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације чији је
оснивач Општина, као и јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач
Општина.
Корисници непокретности у својини Општине могу бити и :
а) државни органи и организације, на основу одлуке о давању ствари на
коришћење или у закуп,
б) органи и организације Аутономне покрајине, на основу одлуке о давању
ствари на коришћење или у закуп
ц) остала правна лица, на основу концесије или по другом основу
предвиђеним законом.
Захтев из става 4. овог члана подноси се организационој јединици Општинске
управе надлежне за имовинско-правне послове која припрема предлог акта за
давање непокретности у јавној својини Општине на коришћење и доставља
Председнику општине.
Члан 34.
Одлуку о давању непокретности на коришћење доноси Скупштина општине.
Изузетно из става 1. овог члана одлуку о давању на коришћењу непокретности
без права уписа у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, као и одлуку о
давању у закуп непокретности, доноси Општинско веће.
Начин и поступак давања у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине
уређује се посебном одлуком Скупштине Општине.
Председник Општине, закључује уговор о давању непокретности у јавној
својини општине на коришћење.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове у обавези је да примерак закљученог уговора достави организационој
јединици Општинске управе надлежној за послове финансија и буџет и
Правобранилаштву општине, у року од три дана од закључења тог уговора.
Обавезни елементи акт о давању на коришћење непокретности, из става 1
овог члана су: назив непокретности, број катастарске парцеле, катастарску општину,
површину земљишта и/или објекта, адреса на којој се непокретност налази,
књиговодствену вредност објекта, које обавезе има корисник јавне својине (на који
начин евидентира јавну својину коју користи, како евидентира промене на јавној
својини која му је дата на коришћење, у којим роковима извештава о променама на
тој јавној својини орган управе који је задужен за евиденцију јавне својине општине –
Општинску управу).
На исти начин и под истим условима прописаним у овом члану, непокретности
у јавној својини Општине које нису неопходне за вршење послова из делокруга
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органа Општине, могу се дати на коришћење (са накнадом или без накнаде) другом
носиоцу јавне својине или другом органу другог носиоца јавне својине.
Члан 35.
На захтев државних органа и организација, односно органа и организација
Општине, правних лица и других организација, простор у згради Општине
(канцеларијски простор) односно службени простор (сале), може се дати на
привремено, односно повремено коришћење, са накнадом или без накнаде, за рад,
одржавање састанака, промоција и манифестација од општег друштвеног значаја за
локалну заједницу, подносиоцу захтева.
Акт о давању на коришћење непокретности из става 1. овог члана доноси
Председник општине или начелник Општинске управе у зависности од подносиоца
захтева.
Штету насталу на опреми или службеном простору за време привременог
односно повременог коришћења, сноси лице коме је простор дат на коришћење.
Члан 36.
О распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе органа
Општине одлучује председник Општине.
Одузимање и престанак права коришћења на непокретности
Члан 37.
Право коришћења на непокретности у јавној својини Општине, може се
одузети од носиоца права коришћења под условима прописаним Законом.
Одлуку о одузимању права коришћења доноси Скупштина Општине на
предлог Општинског већа.
Право коришћења на непокретности у својини Општине из члана 33. ове
Одлуке престаје и у случају њеног отуђења из својине Општине, на основу одлуке
Скупштине општине, незвисно од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности, у случају престанка носиоца права коришћења, као и у другим
случајевима утврђеним законом.
Заснивање хипотеке на непокретностима у јавној својини
Члан 38.
На непокретностима у јавној својини Општине може се засновати хипотека.
Одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине
доноси Скупштина Општине, на предлог Општинског већа.
Иницијативу за заснивање хипотеке на непокретности могу поднети
Председник општине, јавна предузећа, друштва капитала, установе, јавне агенције
и друге организације чији је оснивач општина, у зависности од непокретности на
којој се заснива хипотека, као и разлога због који се хипотека заснива.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове,по добијању образложене иницијативе, израђује нацрт одлуке о заснивању
хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине и доставља га Општинском
већу.
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Општинско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Општине
на усвајање.
Заложну изјаву,односно уговор у име Општине потписује председник општине.
Одлучивање о праву прече куповине непокретности
Члан 39.
Физичко или правно лице које намерава да отуђи непокретност или део
непокретности на којој Општина има право прече куповине према важећим
прописима, може да поднесе понуду организационој јединици Општинске управе
надлежној за имовинско-правне послове. Понуда мора да садржи податке о
непокретности наведене из катастара непокретности и цену по којој се непокретност
нуди.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове понуду доставља Општинском већу, на разматрање.
Општинско веће уколико понуду прихвати, утврђује предлог одлуке и
доставља га Скупштини Општине на усвајање.
Председник општине, на основу одлуке Скупштине општине о прибављању
непокретности или дела непокретности из става 1. овог члана, закључује уговор о
прибављању непокретности или дела непокретности у јавну својину Општине уз
претходно мишљење Правобраниоца општине.
Члан 40.
Код отуђења непокретности или дела непокретности на којој Општина има
право сусвојине са другим физичким или правним лицем, Општина је у обавези да
поштује право пречег и понуди непокретност или део непокретности сувласнику, по
тржишним условима, путем непосредне погодбе, под условом да је непокретност
дељива.
У случају да сувласник одбије куповину непокретности или дела
непокретности, приступа се продаји путем јавног надметања или прикупљања
писаних понуда у свему према поступку утврђеном Законом и овом Одлуком.
Располагање становима у јавној својини
Члан 41.
На поступак располагања становима у јавној својини на којима је неко лице
уписано са правом коришћења (станови из откупа) примењују се одредбе посебног
закона којим је регулисано питање стамбене подршке и становања.
Закључење уговора о прибављању и располагању непокретностима у јавној
својини Општине
Члан 42.
Уговор о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини
Општине, у име Општине, закључује Председник општине или лице које он писмено
овласти, по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца општине.
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Правобранилац општине дужан је да мишљење из става 1. овог члана
достави у року од15 дана од дана пријема захтева.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове дужна је да Правобранилаштву општине достави примерак закљученог
уговора у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Управљање и евиденција непокретности у јавној својини Општине
Члан 43.
Одржавање непокретности у јавној својини општине врши се предузимањем
мера инвестиционог одржавања, адаптације, текућег и хигијенско-санитарног
одржавања, којима се обезбеђује њихово наменско коришћење.
Хигијенско-санитарно и физичко-техничко обезбеђење службених зграда и
непокретности у јавној својини Општине које користе органи Општине, као и њихово
инвестиционо и текуће одржавање, организује Општинска управа - Одељење за
управу и људске ресурсе.
Одељење из става 2. овог члана врши предузимање мера чувања и
обезбеђења тих ствари и опреме у њима, откривањем и спречавањем појава које
могу угрозити безбедност људи и имовине, а посебно појава присвајања,
злоупотребе и оштећења имовине Општине и осталих мера којима се обезбеђује
несметан рад и вршење послова из делокруга органа Општине.
Члан 44.
Одељење за финансије и буџет Општинске управе води евиденцију о стању
вредности и кретању средстава у јавној својини Општине које користе органи и
организације Општине, у складу са законом.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове врши следеће послове:
1. води евиденцију службених зграда, пословних просторија, стамбених
зграда и станова и других непокретности у јавној својини Општине;
2. води евиденцију о закљученим уговорима о закупу, односно коришћењу
непокретности у јавној својини Општине;
3. предузима мере за испуњење уговорних обавеза;
4. води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Општине и
објављује на званичној страници Општине регистар пословних објекта и
осталих непокретности у свјојини Општине у склдау са ЛАПом;
5. доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, податке из
евиденције непокретности, које користе јавна предузећа, друштва
капитала, зависна друштва, установе или друга правна лица чији је
оснивач Општина;
6. врши и друге послове у складу са законом и подзаконским актима.
Јавна предузећа, установе, друштва капитала, зависна друштва, или друга
правна лица чији је оснивач Општина воде евиденцију непокретности у јавној
својини које користе и податке из те евиденције достављају организационој
јединици Општинске управе надлежној за имовинско-правне послове ради
ажурирања евиденције и достављања Републичкој дирекцији за имовину.
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IV. ПРИБАВЉАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Прибављање покретних ствари у јавну својину општине
Члан 45.
Прибављање покретних ствари у јавну својину Општине спроводи се у складу
са законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.
Закључак о прибављању превозних средстава, опреме и других покретних
ствари веће вредности у јавну својину Општине, доноси Општинско веће.
Решење о прибављању других покретних ствари, осим покретних ствари из
става 2. овог члана доноси Председник општине уз претходну сагласност
Општинског већа.
Отуђење покретних ствари из јавне својине
Члан 46.
Отуђење покретних ствари из јавне својине Општине врши се, по правилу, у
поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писмених понуда, на начин којим
се обезбеђује интерес Општине.
Изузетно од става 1. овог члана отуђење покретних ствари може се вршити
непосредном погодбом, у складу са законом којим се уређује јавна својина и
подзаконском актима донетим на основу овог закона.
Покретне ствари које немају никакву тржишну вредност или се ради о
стварима изузетно мале тржишне вредности расходују се или се могу поклонити
другом носиоцу права јавне својине.
Пре доношења одлуке о поклону неопходно је да Организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове финансија и буџет изврши анализу
трошкова поседовања те покретне ствари и ако су трошкови поседовања већи од
користи коју та покретна ствар има стичу се услови за отуђење без накнаде
(поклон).
Члан 47.
Закључак о отуђењу превозних средстава, опреме и других покретних ствари
веће вредности из јавне својине Општине, доноси Општинско веће.
.
Члан 48.
Акт о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине
Општине, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда
доноси Општинско веће или председник Општине, у зависности од висине вредности
покретне ствари..
Општинско веће или председник Општине истовремено са доношењем акта из
става 1. овог члана, образује и именује комисију за отуђење покретних ствари из
јавне својине Општине. Истим актом одређују се и задаци комисије.
Стручно-административне послове за потребе комисије из става 2. овог члана
врши одсек за јавне набавке у Општинској управи.
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Члан 49.
Акт о отуђењу покретне имовине доноси Општинско веће или председник
Општине, на предлог комисије из члана 48. став 2. ове Одлуке, у зависности од
висине вредности покретне ствари.
Уговор о отуђењу покретне имовине у име и за рачун Општине закључује
председник Општине.
Председник Општине може за закључивање уговора за отуђење покретне
имовине мале вредности дати овлашћење другом лицу.
На поступак прибављања и отуђења покретних ствари у својини Општинске
управе општине Врбас примењују се одредбе ове Одлуке које регулишу поступак
прибављања и отуђења имовине који се односе на Општинско веће.
Начелник Општинске управе доноси акте о прибављању и отуђењу покретних
ствари у својини Општинске управе, уз претходну сагласност Општинског већа.
Закуп покретних ствари
Члан 50.
Закуп покретних ствари у јавној својини Општине уређује се посебном одлуком
Скупштине Општине.
Пренос права јавне својине на покретним стварима на другог
носиоца јавне својине, укључујући и размену
Члан 51.
Право јавне својине на покретним стварима у јавној својини Општине, може се
пренети на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и
размену, у складу са законом.
О преносу права јавне својине Општине из става 1. овог члана одлучује
председник Општине, на предлог одсека за јавне набавке Општинске управе.
Текст уговора о преносу права јавне својине Општине на покретним стварима
на другог носиоца права јавне својине, припрема одсек у Општинској управи из става
2. овог члана.
Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора
сходно се примењују одредбе члана 49. став 2. и 3. ове Одлуке.
Давање покретних ствари на коришћење
Члан 52.
Покретне ствари у јавној својини, могу се дати на коришћење јавним
предузећима и установама чији је оснивач Општина, у сврху обављања њихове
делатности, ако нису неопходне за обављање послова органа Општине.
Закључак о давању покретних ствари у јавној својини Општине на коришћење,
доноси Општинско веће, на предлог председника Општине.
Предлог акта из става 2. овог члана и текст уговора о давању на коришћење
припрема организациона јединица из става 2. овог члана.
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Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора
сходно се примењују одредбе члана 49. став 2. и 3. ове Одлуке.
V. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ВЕЗИ
СА КОЈИМА ОПШТИНА ИМА ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА
Члан 53.
О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима
Општина има одговарајућа права одлучује Скупштина општине, сходном применом
одредби ове Одлуке које се односе на располагање непокретним стварима у јавној
својини Општине.
Прибављање и располагање другим имовинским правима у вези са којима
Општина има одговарајућа права, у смислу ове Одлуке, врши се у складу са
законом којим се уређује јавна својина и по поступцима ближе уређеним
подзаконским прописима којима се уређују услови и поступци прибављања и
отуђења непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини.
VI. УЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 54.
Општина може уложити у капитал јавног предузећа и друштва капитала које
обавља делатност од општег интереса:
1) новац и хартије од вредности;
2) право својине на стварима у јавној својини, изузев природних
богатстава и добара у општој употреби, мрежа које могу бити искључиво
у јавној својини и других непокретности које могу бити искључиво у
јавној својини;
3) друга имовинска права која се по општим прописима могу уложити у
капитал.
Вредност ствари и права из става 1. овог члана процењује се према закону
којим се уређује правни положај привредних друштава.
По основу улагања Општина као носилац јавне својине стиче акције, односно
уделе, док су унети удели својина тог јавног предузећа, односно друштва капитала.
Члан 55.
Општина може уложити у капитал друштва капитала, које не обавља
делатност од општег интереса:
1) новац и хартије од вредности;
2) право својине на стварима у јавној својини, изузев природних
богатстава, добара од општег интереса (укључујући и мреже) и добара у
општој употреби;
3) друга имовинска права која се по општим прописима могу уложити у
капитал.
Вредност ствари и права из става 1. овог члана утврђује се према закону којим
се уређује правни положај привредних друштава.
По основу улагања Општина као носилац јавне својине стиче акције, односно
уделе, док су унети удели својина тог друштва капитала.
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Члан 56.
Образложен предлог за улагање у капитал јавног предузећа или друштва
капитала заступник тог правног лица подноси председнику Општине.
Председник општине предлог из става 1. овог члана прослеђује Општинском
већу на разматрање, а Општинско веће ако сматра да је предлог основан,утврђује
предлог акта о улагању у капитал јавног предузећа, односно друштва капитала и
доставља га Скупштини Општине на усвајање.
Мишљење на предлог акта Општинског већа, пре упућивања Скупштини
општине на усвајање, даје Правобранилац општине, у року 15 дана од дана
достављања.
Стручно-административне послове, укључујући и израду свих предлога аката у
овом поступку, врши одсек за јавне набавке Општинске управе.
Управљање и евиденција покретних ствари у јавној својини Општине
Члан 57.

1.
2.
3.
4.
5.

Покретним стварима у јавној својини општине управља Општинска управа.
Одељење за управу и људске ресурсе, обавља следеће послове:
вођење евиденције моторних возила и канцеларијског намештаја и другог
потрошног материјала;
вођење евиденције рачунарских система, рачунарске опреме и средстава
везе;
вођење евиденције о закљученим уговорима у вези покретних ствари из
тачке 1. и 2. овог става;
обнављање покретних ствари из тачке 1. и 2. овог става;
обављање и других послова у складу са законом и подзаконским актима.
Одељење за финансије и буџет обавља следеће послове:

1. исказивање вредности покретних ствари, у складу са прописима,
2. вођење евиденције и годишњи попис покретних ствари,
3. вођење евиденције о закљученим уговорима у вези покретних ствари,
4. предузимање мера за испуњење уговорних обавеза;
5. извршавање законских и уговорних обавеза у вези са покретним стварима,
6. обављање и других послова у складу са законом и подзаконским актима.
Члан 58.
У случају престанка права коришћења носиоца права коришћења на покретној
ствари у јавној својини Општине, јединица Општинске управе надлежна за послове
управе преузима управљање тим стварима.
У случају престанка постојања правног лица чији је оснивач Општина и
преласка права својине на покретним и непокретним стварима на Општину, јединица
Општинске управе надлежна за послове управе преузима државину на стварима, а
јединица Општинске управе надлежна за вођење евиденцију о преузетим стварима
уноси ствари у евиденцију коју води.
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VII. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА
Члан 59.
Надзор над применом одредаба закона којима се уређује јавна својина и на
основу тог закона донетих подзаконских прописа о прибављању, располагању,
управљању и коришћењу стварима у својини Општине као и ове одлуке , врши
Општинска управа општине преко интерног ревизора.
У вршењу надзора из става 1. овог члана надлежни орган има право
непосредног увида у евиденцију и документацију о прибављању, располагању,
управљању и коришћењу стварима у јавној својини Општине и да тражи посебан
извештај о извршавању обавеза пописа, уписа, евиденције непокретности у јавној
својини, а по потреби и документацију о прибављању, располагању, управљању и
коришћењу стварима у јавној својини од органа над којима се врши надзор..
Органи и други корисници средстава у јавној својини Општине код којих се
врши надзор дужни су да интерном ревизору омогуће увид у евиденцију и
документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини Општине, као и да им дају потребна објашњења и пруже помоћ у
вршењу надзора.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
На све што није регулисано овом Одлуком примењују се одредбе закона и
подзаконских аката којима је регулисана област јавне својине.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Врбас (
„Службени лист општине Врбас “, број 6/2016) и Одлука о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ( „Службени лист општине Врбас“, број 15/2012 и
6/2016).
Члан 61.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-92/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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159.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019), 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,
101/2016-др.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 23. децембра 2021. 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 01.01.2021. ДО 30.09.2021. 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 01.01.2021. до 30.09.2021. године, коју је сачинило Општинско
веће општине Врбас у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних
предузећа.
Члан 2.

Информацију из члана 1. доставити
Србије.

Министарству привреде Републике

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-93/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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160.
На основу одредби Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске
биљке амброзија - Ambrosia artemisiifolia L. (spp) („Службени гласник РС", број
69/2006), Инструкције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број
321-01-1305/2006-11 од 31.05.2007. године и члана 36. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас", број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ТРАЈНОГ УНИШТАВАЊА
КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ (АMBROSIA ARTEMISIIFOLIA)
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се мере, услови, начин и поступак сузбијања и трајног
уништења алергенe коровске биљке амброзије (ambrosia artemisiifolia) (у даљем
тексту: амброзија) као делатност од општег интереса ради спречавања штете коју
она наноси.
Све именице које се користе у овој Одлуци у мушком роду, а имају и женски
род, подразумевају и истовремено обухватају све именице у женском роду.
Члан 2.
Власници, односно корисници парцела у грађевинском реону општине Врбас
укључујући грађевински реон приградско-салашких насеља и грађевински реон
насељених места, пољопривредно земљиште као и друге површине на територији
општине Врбас, дужни су да сузбијају и уништавају амброзију на истим.
Члан 3.
Трајно уништавање биљке амброзије обухвата уништавање ове биљке хемијски
дозвољеним препаратима, применом агротехничких мера и на механички начин кошењем и чупањем стабла биљке заједно са кореном.
Члан 4.
Када комунални инспектор сазна, непосредним опажањем, на основу
информација од стране Пољопривредне стручне службе Врбас и одсека за заштиту
животне средине Општинске управе општине Врбас или на основу информација од
стране грађана или на други начин, за присуство амброзије на територији из члана 2.
ове Одлуке, у року од три дана од дана сазнања, доставља писмено обавештење
правним и физичким лицима да су обавезни да на површинама чији су власници
односно корисници или држаоци, униште амброзију у року од седам дана од пријема
обавештења.
Члан 5.
Комунални инспектор, након истека остављеног рока, контролише да ли је
извршено уништавање амброзије.
Ако на површинама није извршено уништавање амброзије, комунални
инспектор без одлагања обавештава фитосанитарног инспектора.
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Члан 6.
Фитосанитарни инспектор, у року од три дана, субјекту који није поступио по
обавештењу комуналног инспектора, издаје решење о обавезном уништавању
амброзије са остављеним роком за извршење решења од три дана.
Решењем се одређује да ће се, ако именованo лице не изврши уништавање
амброзије у остављеном року, уништавање амброзије извршити од стране
овлашћеног субјекта и то о трошку лица, које није поступило по решењу о обавезном
уништавању амброзије у датом року.
Члан 7.
Надзор над применом ове Одлуке врше комунални инспектори Одељења за
инспекцијске послове Општинске управе општине Врбас.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-91/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

161.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016 - др.закон и 47/2018),
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број 15/2016 и 88/2019), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 15,
36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне 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), у погледу проширења
делатности предузећа.
Члан 2.
У члану 14. став 2. Одлуке мења се назив и опис делатности групе 43.22
тако да уместо:
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„43.22 Постављање грејних система
- уграђивање, реконструкција и монтажа грејних уређаја постројења и опреме у
грађевински објекат
- вршење надзора над изградњом грејних уређаја и инсталација“
треба да стоји:
„43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих
система
које обухвата инсталирање грејних и климатизационих система, укључујући
доградњу, адаптацију, одржавање и поправке, као и
- постављање инсталација у зградама или другим грађевинским објектима за:
* грејне системе (на струју, гас или нафту)
* пећи (котларнице) и расхладне торњеве
* водоводну и санитарну опрему
* вентилациону и климатизациону опрему и канале
* цеви за испарења
* системе за ротациони распршивач
- ископ канала за инсталационе радове.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-97/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

162.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'', број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на другу Измену и допуну Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2021. годину број 0414832/6-1, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана
10.12.2021. године, под бројем 04-14832/6.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-101/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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163.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2022. годину број 04-14170/2-1, који је донео
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године,
под бројем 04-14170/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-98/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

164.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019/, члана 37. став 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 14, 36. и 119. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2020. годину, коју је донео
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 10. децембра 2021. године,
под бројем 04-14832/3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-94/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с. р.
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165.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Врбас из Врбаса за 2022. годину број 04-4812/1-1, који је донео
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године,
под бројем 04-4812/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-99/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

166.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019 ), члана 37. став 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 14, 36. и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Врбас за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор
Предузећа, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, под бројем 04-2234/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-95/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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167.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'“, број 15/2016 и 88/2019/ и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Врбас-гас“
за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2022. годину број 01-1463, који је донео
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године,
под бројем 01-1485/2021.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-100/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

168.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019/ и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа
„Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2020. годину, коју је донео
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године,
под бројем 01-1185-1/2021.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-96/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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169.
На основу члана 59. став 7. 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), 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 и 10/2021), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године и Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 4. новембра 2021. године, донеле су
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Пречистач Врбас - Кула“ Врбас за 2021. годину, које је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, на седници одржаној 19. октобра
2021. године, под бројем 118/2-2021.
2.
Ово Решење објавиће се у
„Службеном листу општине Кула“.

„Службеном листу општине Врбас“ и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-023-15/2021
Дана: 4. новембра 2021. године
КУЛА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-124/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Владимир Ђуровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС
Сања Жигић

170.
На основу члана 59. став 7. 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), 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 и 10/2021), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године и Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 20. децембра 2021. године, донеле су
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Пречистач Врбас – Кула“ Врбас за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор
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Јавног комуналног предузећа, на седници одржаној 30. новембра 2021. године, под
бројем 146-2/НО-2021.
2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и „Службеном
листу општине Кула“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-023-24/2021
Дана: 20. децембра 2021. године
КУЛА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-125/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Владимир Ђуровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС
Сања Жигић

171.

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), 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 и 10/2021), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године и Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 20. децембра 2021. године, донеле су
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм за коришћење средстава из
буџета Општине Врбас и Кула Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас –
Кула“ Врбас за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа, на седници одржаној 30. новембра 2021. године, под бројем 146-3/НО2021.
2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и „Службеном
листу општине Кула“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-023-24/2021-2
Дана: 20. децембра 2021. године
КУЛА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-126/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
Владимир Ђуровић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС
Сања Жигић
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172.
На основу члана 44. став 2. Закона о култури /„Службени гласник Републике
Србије“, број 72/09, 13/16, 6/20, 47/2021 и 78/2021/, члана 7б Одлуке о оснивању
Јавне библиотеке „Данило Киш'' у Врбасу /„Службени лист општине Врбас", број
7/91, 8/00, 4/05, 4/11 и 34/20/ и члана 36. став 1. тачка 10. и члана 119. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Јавне библиотеке „Данило Киш'' у
Врбасу за 2022. годину које је донео Управни одбор на седници одржаној дана
29.11.2021. године под бројем 211/21 и Финасијски план Јавне библиотеке „Данило
Киш'' у Врбасу за 2022. годину које је донео Управни одбор на седници одржаној
дана 09.12.2021. године под бројем 218/21.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-117/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

173.
На основу члана 44. став 2. и члана 74. Закона о култури /„Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09, 13/16, 6/20, 47/2021 и 78/2021/, члана 7а став 2.
Одлуке о оснивању Културног центра Врбас /„Службени лист Општине Врбас“, број
7/91, 8/00, 4/05, 4/11, 17/15 и 23/18/ и члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине
Врбас /„Службени лист Општине Врбас“, број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Финансијског плана Културног центра
Врбаса за 2021. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној
30.11.2021. године под бројем 573.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-113/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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174.

На основу члана 44. став 2. и члана 74. Закона о култури /„Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09, 13/16, 6/20, 47/2021 и 78/2021/, 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 36. став 1. тачка 10. Статута општине
Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра .2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Културног центра Врбаса за 2022.
годину који је донео Управни одбор на седници одржаној 30.11.2021. године под
бројем 574 и Финансијски план Културног центра Врбаса за 2022. годину – буџет и
сопствена средства који је донео Управни одбор на седници одржаној 09.12.2021.
године под бројем 589.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-114/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

175.

На основу члана 110. став 2. Закона о спорту /„Службени гласник Републике
Србије“, број 10/16/, члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког акта
установе за физичку културу /„Службени лист општине Врбас'', број 2/14/, члана 36.
став 1. тачка 10. и члана 119. Статута општине Врбас /„Службени лист општине
Врбас", број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада са финансијским планом за
2022. годину Центра за физичку културу „Драго Јововић'' Врбас које је донео
Управни одбор на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем 562.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-115/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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176.
На основу 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/ и члана 36. став 1. тачка 10. и члана 119. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на:
- Програм рада Центра за социјални рад Општине Врбас за 2022. годину који је
донео Управни одбор на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем
55100-36-11/2021 и
- на Финансијски план Центра за социјални рад општине Врбас за 2022. годину који
је донео Управни одбор на седници одржаној дана 15.12.2021. године под бројем
55100-36-14/2021.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-118/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

177.
На основу 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 36.
став 1. тачка 10. и члана 119. Статута општине Врбас /„Службени лист општине
Врбас", број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом за 2022.
годину Службе ванинституционалне социјалне заштите Геронтолошког центра Врбас
које је донео Управни одбор на седници одржаној дана 26.11.2021. године под
бројем 01-1624/3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-116/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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178.
На основу члана 262. став 4, 5. и 12. Закона о здравственој заштити
/„Службени гласник РС'', број 25/19/, члана 11. Одлуке о промени оснивачког акта
Апотекарске установе Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић''
Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 3/14 и 17/20/ и члана 36. став 1. тачка
10. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада за 2022. годину Апотекарске
установе Врбас који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 02.12.2021.
године под бројем 846/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-119/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

179.
На основу члана 41. став 4. Закона о туризму („Службени гласник Републике
Србије“, број 17/2019), члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Туристичке
организације општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014 и
12/2016) и члана 36. и 119. Статута општине („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организације општине
Врбас за 2022. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације на
седници одржаној 14. децембра 2021. године под бројем 332-195/2021.
Саставни део Програма рада Туристичке организације општине Врбас за 2022.
годину је и План промотивних активности Туристичке организације општине Врбас за
2022. годину на који је претходну сагласност дала Туристичка организација Србије
под бројем 2772 од 06. децембра 2021.године.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-109/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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180.
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 општине Врбас ( „Службени
лист општине Врбас", број 1/2010,10/2014 и 29/2017 ) и члана 36. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план Јавне агенције
за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2022. годину који је донео Управни
одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас на седници
одржаној дана 14.12.2021.године под бројем 567.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-110/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

181.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.
закон, 101/2016- др.закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 36. тачка 11. Статута oпштине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела je

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Jавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, са седиштем у Врбасу,
улица Саве Ковачевића број 87.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса (који је саставни део ове Одлуке).
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Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-103/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса ,
Скупштина општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Матични број: 21123269, ПИБ: 109078726, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД.64229/2015 од 23.јула 2015. године
Претежнаделатност:
− 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Врбаса
уређено је Одлуком о оснивању ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса
(„Службенилист општине Врбас“, број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и
17/2017) и Статутом ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Мандат директора и месторада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Саве Ковачевића број 87.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму
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од најмање 240 ESPB
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 2. ,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатриско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара,
- забрана вршења позива, делатности и дужности,
10. да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
11. да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за спровођење поступка за избор
директора увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном
и усменом провером у складу са Законом који уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС“, број 65/2016).
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног
искуства.

-

-

-

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Оверена фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се
доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Комуналац“ Врбас,
да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, као и да има
најмање пет година радног искуства на руководећим пословима (тачка 3,4, 6. и
11. Услова за именовање директора),
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци,
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- Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују
кривична дела није изречена мера безбедности и то:
-

обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој
обавезно психијатриско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара,
забрана вршења позива, делатности и дужности.

установи,

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:.дипломирани
правник Тијана Вуковић, контакт телефон 064/8053092.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор
директора, са назнаком- Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП
„Комуналац“ Врбас из Врбаса - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве
пријаве биће одбачене закључком Комисије зa спровођење конкурса за избор
директора, против кога није допуштена посебна жалба.
Овај Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и на
званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора
навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-103/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

182.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.
закон, 101/2016- др.закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 36. тачка 11. Статута oпштине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела je
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС - ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
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Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Jавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Врбас – гас “ за дистрибуцију природног гаса Врбас, са седиштем
у Врбасу, улица Козарачка број 3.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Врбас - гас“
за дистрибуцију природног гаса Врбас (који је саставни део ове Одлуке).
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Врбас - гас“ за
дистрибуцију природног гаса Врбас спроводи Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-104/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас, Скупштина општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС - ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС ИЗ ВРБАСА
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас из
Врбаса.
Матични број: 8666016, ПИБ: 100636795, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД.44299/2015 од 1. јула 2005. године.
Претежна делатност:
- 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Радно место за које се спроводи конкурс:

ББрој: 35. Страна 1311. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1311. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
Директор Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас
из Врбаса.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Козарачка број 3.
Услови за именовање директора:
12. да је пунолетно и пословно способно лице,
13. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ESPB
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама,
14. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 2. овог члана,
15. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа,
16. да познаје област корпоративног управљања,
17. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
18. да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке,
19. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
20. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатриско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара,
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за спровођење поступка за избор
директора увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном
и усменом провером у складу са Законом који уређује правни положај јавних
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС“, број 65/2016).
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног
искуства.

-

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Оверена фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
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- Диплома или уверење о стручној спреми,
- Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се
доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа
„Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас и да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (тачка 3,4. и 6. Услова за именовање
директора),
- Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци,
- Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују
кривична дела није изречена мера безбедности и то:
-

обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој
обавезно психијатриско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара,
забрана вршења позива, делатности и дужности.

установи,

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:. дипломирани
правник Тијана Вуковић, контакт телефон 064-8053092.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор
директора, са назнаком - Пријава на јавни конкурс за избор директора Јавног
предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве
пријаве биће одбачене закључком Комисије зa спровођење конкурса за избор
директора, против кога није допуштена посебна жалба.
Овај Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и на
званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора
навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-104/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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183.
На основу члана 32. и 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.
закон) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
Овлашћује се Председник општине Врбас, Предраг Ројевић, да у име
Скупштине општине Врбас изда пуномоћје адвокату Марији Јоксовић из Куле за
заступање општине Врбас, у судским поступцима по предметима број:
- П.5963/2021 против туженог Конзорцијум банака, П.7322/2020 против туженог
„Интеза банка“, П.5971/2021 против туженог „Интеза банка“, П. 5972/2021 против
туженог „AИК банка“ и П. 5964/2021 против туженог „AИК банка“, који се воде пред
Привредним судом у Београду и
- П.1571/2021 против туженог „Ерсте банка“, који се води пред Привредним судом у
Новом Саду.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-105/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

184.
На основу члана 29. став 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана
14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник РС“, брoj 98/2010) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Врбас за 2022. годину, број 822-1-58/2021-III/02, који је донео
Општински штаба за ванредне ситуације општине Врбас на седници одржаној
16.12. 2021. године.
Ово Решење објавиће се у „Службенoм листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-111/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

ББрој: 35. Страна 1314. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1314. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
185.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС,
54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Горану
Рогановићу из Врбаса, улица Косовска 12, са Изборне листе ГГ „Ослободимо Врбас“
пре истека времена на које је изабрана, због подношења писане оставке на мандат
одборника Скупштине општине Врбас, између две седнице Скупштине општине
Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично
тумачење и 68/2020), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем оставке, да о оставци коју је одборник
поднео између две седнице Скупштине општине у форми оверене писане изјаве
Скупштина одлучује на првој наредној седници и да одборник лично подноси оставку
председнику Скупштине у року од три дана од дана овере код надлежног органа за
оверу потписа.
Одборник Скупштине општине Врбас Горан Рогановић из Врбаса, улица
Косовска број 12, са изборне листе ГГ „Ослободимо Врбас“, дана 16. децембра 2021.
године оверио је писану оставку код Јавног бележника у Врбасу 16. децембра 2021.
године на дужност одборника Скупштине општине Врбас и исту је лично поднео
Председнику Скупштине општине Врбас у законом прописаном року 16. децембра
2021. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-84/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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186.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС,
54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Сенки
Мученски из Куцуре, улица Грмачка број 26, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабрана, због подношења писане
оставке на мандат одборника Скупштине општине Врбас, између две седнице
Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично
тумачење и 68/2020), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем оставке, да о оставци коју је одборник
поднео између две седнице Скупштине општине у форми оверене писане изјаве
Скупштина одлучује на првој наредној седници и да одборник лично подноси оставку
председнику Скупштине у року од три дана од дана овере код надлежног органа за
оверу потписа.
Одборник Скупштине општине Врбас Сенка Мученски из Куцуре, улица
Грмечка број 26, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 17.
децембра 2021. године оверила је писану оставку код Јавног бележника у Врбасу 17.
децембра 2021. године на дужност одборника Скупштине општине Врбас и исту је
лично поднела Председнику Скупштине општине Врбас у законом прописаном року
17. децембра 2021. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-85/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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187.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично
тумачење и 68/2020) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потвђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Славици Шестовић,
из Врбаса, улица Петра Шегуљева број 28, са Изборне листе ГГ „Ослободимо Врбас“
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) је регулисано да када одборнику који је изабран са изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату на истој изборној листи коме није додељен мандат, да о потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници Скупштине и да
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Горану Рогановићу из Врбаса, улица Косовска број 12, са Изборне
листе ГГ „Ослободимо Врбас“ престао мандат одборника Скупштине општине Врбас
због подношења оверене писане оставке између две седнице Скупштине општине
Врбас, Општинска изборна комисија Врбас 23. децембра 2021. године доделила је
мандат и издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине Врбас првом
следећем кандидату са исте Изборне листе Славици Шестовић из Врбаса, улица
Петра Шегуљева број 28. Мандатно-имунитетна комисија Скупштине општине Врбас
констатовала је да су подаци из Уверења Општинске изборне комисије Врбас о
избору Славице Шестовић за одборника Скупштине општине Врбас истоветни са
подацима из изборног материјала Општинске изборне комисије Врбас и да је
Уверење издато од надлежног органа – Општинске изборне комисије Врбас. Пошто
су испуњени услови из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина
општине Врбас донела је Решење о потврђивању мандата одборника као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-87/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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188.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично
тумачење и 68/2020) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потвђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Јелени Перишић, из
Врбаса, улица Деспота Стефана број 35, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
ЗА НАШУ ДЕЦУ
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) је регулисано да када одборнику који је изабран са изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату на истој изборној листи коме није додељен мандат - припаднику исте
политичке странке, да о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина
општине на седници Скупштине и да мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Сенки Мученски из Куцуре, улица Грмечка број 26, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ престао мандат одборника Скупштине
општине Врбас због подношења оверене писане оставке између две седнице
Скупштине општине Врбас, Општинска изборна комисија Врбас 23. децембра 2021.
године доделила је мандат и издала Уверење о избору за одборника Скупштине
општине Врбас првом следећем кандидату са исте коалиционе Изборне листе припаднику исте политичке странке коме није додељен мандат одборника – Јелени
Перишић из Врбаса, улица Деспота Стефана број 35. Мандатно-имунитетна
комисија Скупштине општине Врбас констатовала је да су подаци из Уверења
Општинске изборне комисије Врбас о избору Јелене Перишић за одборника
Скупштине општине Врбас истоветни са подацима из изборног материјала
Општинске изборне комисије Врбас и да је Уверење издато од надлежног органа –
Општинске изборне комисије Врбас. Пошто су испуњени услови из члана 48. и 56.
Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење о
потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-86/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

ББрој: 35. Страна 1318. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1318. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
189.
На основу члана 29. став 1. тачка 3, члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сужбени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 3.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 22/2020), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I Р а з р е ш а в а ј у с е чланови Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Врбас:
1. Јелена Ђуровић, Апотекарска установа Врбас,
2. др Јасмина Асси, Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,
3. Вељко Ковачевић, ЈКП „Стандард“ Врбас.
II У Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у

с е:

1. Предраг Аларгић, Апотекарска установа Врбас, за члана,
2. Горан Ђуровић, Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, за члана,
3. Марија Милуновић, ЈКП „Стандард“ Врбас, за члана.
III Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-122/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

190.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Општинске изборне комисије у сталном
саставу и то:

ББрој: 35. Страна 1319. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1319. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
1. Председник:
Tијана Вуковић, дипломирани правник, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
Заменик председника:
Мирна Пароци, заменик председника, дипломирани правник, предлагач Одборничка
група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
2. Члан:
Душанка Јаковљевић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА

НАШУ ДЕЦУ.
Заменик члана:
Немања Ловић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
3. Члан:
Драган Квргић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
Заменик члана:
Миљко Миљанић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
4. Члан:
Јанош Догнар, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
Заменик члана:
Душан Проле, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
5. Члан:
Рајко Кривокапић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија“.
Заменик члана:
Соња Премовић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија “.
6. Члан:
Љубомир Ковач, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија “.
Заменик члана:
Петар Костић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија “.

ББрој: 35. Страна 1320. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1320. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
7. Члан:
Милош Рогановић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
Заменик члана:
Југ Вукићевић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
8. Члан:
Мартин Глушац, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за Врбас“.
Заменик члана:
Милош Митровић, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за Врбас“.
9. Секретар:
Јелена Ђурковић, дипломирани правник.
Заменик секретара:
Милица Копривица, дипломирани правник.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-129/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

191.
На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење) и члана 36. и
119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Општинску изборну комисију у сталном саставу именују се:
1. За председника:
Игор Шкундрић, дипломирани правник, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР

ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
За заменика председника:
Тијана Вуковић, заменик председника, дипломирани правник, предлагач Одборничка
група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

ББрој: 35. Страна 1321. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1321. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
2. За члана:
Радмила Тодоровић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА

НАШУ ДЕЦУ.
За заменика члана:
Јанош Догнар, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
3. За члана:
Драган Квргић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ

ДЕЦУ.
За заменика члана:
Душанка Јаковљевић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА

НАШУ ДЕЦУ.
4. За члана:
Соња Премовић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија“.
За заменика члана:
Љубомир Ковач, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије -

Јединствена Србија “.
5. За члана:
Славица Отовић, предлагач Покрет за обнову краљевине Србије,
За заменика члана:
Лазар Малинић, предлагач Покрет за обнову краљевине Србије.
6. За члана:
Валентина Продановић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
За заменика члана:
Славиша Игњатовић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
7. За члана:
Милош Митровић, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за Врбас“.
За заменика члана:
Мартин Глушац, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за Врбас“.
8. За секретара:
Јелена Ђурковић, дипломирани правник.
За заменика секретара:
Ивана Антић, дипломирани правник.

ББрој: 35. Страна 1322. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1322. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.
Образложење
Чланом 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07,
34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење) прописано је да
општинску изборну комисију у сталном саставу именује скупштина општине на предлог
одборничких група образованих у скупштини општине сразмерно броју одборника.
На основу достављених предлога одборничких група образованих у Скупштини
општине Врбас и Предлога решења који је утврдила Комисија за кадровска,
административна питања и радне односе, у складу са одредбама члана 13. и 14. Закона о
локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење о именовању Општинске
изборне комисије као у диспозитиву Решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-128/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

192.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 63. и 79. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, 36/2020), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
KОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Разрешавају се
дужности заменик председника и члан
Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине општине
Врбас и то:
1. Маријана Ајдуковић, заменик председника и
2. Нада Ћетковић, члан.
II
У Kомисију за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас бирају се:

ББрој: 35. Страна 1323. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
35. Страна 1323. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______
1. Миљана Пилиповић, за заменика председника и
2. Драган Стојчић, за члана.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-137/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

193.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 80. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“ број 36/2020), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Р азрешава
с е дужности председник, заменик председника и члан
Мандатно – имунитетне комисије Скупштине општине Врбас и то:
1. Јелена Антић, председник,
2. Миљана Пилиповић, заменик председника и
3. Јасна Коматовић, члан.
II
Б и р а ј у
с е председник, заменик председника и члан
имунитетне комисије Скупштине општине Врбас, и то:

Мандатно -

1. Арсеније Пешић, за председника,
2. Јелена Перишић, за заменика председника и
3. Светлана Босанчић, за члана.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-134/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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194.
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије'', број 15/2016 и 88/2019), члана 36. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члана 3. Одлуке о образовању
Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист општине
Врбас'', број 36/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
23.
децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
I
Р а з р е ш а в а ј у с е председник и чланови Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас
и то:
1. Милица Копривица, председник,
2. Милош Рогановић, члан,
3. Предраг Кнежевић, члан,
4. Страхиња Мијановић, члан,
5. Мирјана Ђурић, члан.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-130/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

195.
На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије'', број 15/2016 и 88/2019), члана 36. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члана 3. Одлуке о образовању
Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист општине
Врбас'', број 36/2017), , Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23.
децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
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I
У Комисију за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Врбас и м е н у ј у с е:
1. Милан Плећаш, за председника,
2. Милица Копривица, за члана,
3. Миља Кнежевић, за члана,
4. Милан Шашић, за члана,
5. Радмила Тодоровић, за члана.
II
Мандат председника и чланова Комисије траје три године.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-131/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

196.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 8. Одлуке о утврђивању 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 23. децембра 2021. године, донела је
Р Е ШЕ Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,
КВАРТОВА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ВРБАС

I
Р а з р е ш а в а с е Комисија за одређивање назива улица, тргова, квартова
и делова насељених места у општини Врбас:

ББрој: 35. Страна 1326. Службени лист општине Врбас, 23. децембар 2021.године______ој:
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1. Милан Глушац, председник,
2. Вељко Миловић, заменик председника,
3. Блажо Мараш, члан,
4. Сандра Срдановић, члан,
5. Предраг Ројевић, члан,
6. Радинка Бајац, члан,
7. Данило Мараш, члан,
8. Милош Рогановић, члан,
9. Владимир Ковачевић, члан,
10. Срђан Станић, члан и
11. Маријан Мијановић, члан.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-132/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

197.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 8. Одлуке о утврђивању 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 23. децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,
КВАРТОВА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ВРБАС
I
У Комисију за одређивање назива улица, тргова, квартова и делова насељених
места у општини Врбас и м е н у ј у с е:
1. Предраг Ројевић, за председника,
2. Вељко Миловић,за заменика председника,
3. Милан Глушац,за члана,
4. Немања Завишић, за члана,
5. Благоје Баковић,за члана,
6. Новак Ђедовић,за члана,
7. Мирослав Алексић, за члана,
8. Владимир Ковачевић, за члана,
9. Срђан Станић,за члана,
10. Маријан Мијановић, за члана и
11. Павле Орбовић, за члана.
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II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-133/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

198.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018) и члана 9. Одлуке о оснивању Установе за социјалну
заштиту („Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 2/1992, 1/2002, 3/2004,
12/2004, 4/2011 и 13/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23.
децембра 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРБАСУ

I
Мирјана Ђурић
р а з р е ш а в а
одбора Центра за социјални рад у Врбасу.

с е дужности председника Управног

II
Сенка Мученски и м е н у ј е
за социјални рад у Врбасу.

с е за председника Управног одбора Центра

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-136/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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199.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 (II) –
др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23.

децембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ

I
Драгана Ђукановић Биљенкиј р а з р е ш а в а се дужности чланa Школског
одбора Основне школе „Братство јединство'' у Врбасу, представник из реда родитеља.

II
Марјана Паповић и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Врбасу, представник из реда родитеља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-135/2021-I/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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