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3. 
 

 На основу члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14), члана 17. тачка 12, а у вези са чланом 
14, 16. и 17. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС", број 101/05, 123/07 , 
101/11, 93/12 и 104/13) и члана 16. став 12. и члана 30. став 6. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас,на седници одржаној 
27. марта 2015. године, донела је  

  
О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

    
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се управљање, заштита, одржавање, финансирање, 
изградња и реконструкција општинских путева и улица и  некатегорисаних  путева  
на територији Општине Врбас. 

Члан 2. 

Општински путеви и улице (у даљем тексту: општински путеви) и 
некатегорисани путеви, као добра у општој употреби, у државној су својини и на 
њима се могу стицати права коришћења, права службености и друга права одређена 
законом.  

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  

Члан 3. 

Управљање општинским и некатегорисаним путевима обухвата њихово: 
коришћење (организовање и контрола наплате накнаде за употребу пута, вршење 
јавних овлашћења и сл.); заштиту; вршење инвеститорске функције на изградњи и 
реконструкцији; организовање и обављање стручних послова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити; уступање радова на одржавању; 
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организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом одржавањем и 
заштитом; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите; означавање 
пута и вођење евиденције о путевима и саобраћајно-техничким подацима за те 
путеве.  

Члан 4. 

Послове управљања општинским и некатегорисаним путевима на територији 
Општине Врбас обавља Јавно предузеће „Дирекција за изградњу" Врбас(у даљем 
тексту: управљач пута).  

Управљач пута доноси средњорочни план изградње и реконструкције, 
одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева, уз сагласност 
Скупштинеопштине Врбас.  

Управљач пута доноси годишњи програм радова на одржавању, заштити, 
изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева, уз сагласност 
Скупштине општине Врбас.  

Члан 5. 

Управљач пута дужан је да означава и води евиденцију о општинским и 
некатегорисаним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за путеве.  

Списак општинских и некатегорисаних путева израдиће управљач пута,у року 
од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 6. 

Део општинског или некатегорисаног пута који по изградњи или реконструкцији 
не припада изграђеном или реконструисаном јавном или некатегорисаном путу, не 
сматра се делом тог пута.  

Ако се део пута из става 1. овог члана и даље користи за саобраћај, извршиће 
се његова прекатегоризација, у поступку и на начин прописан за категоризацију 
општинских и некатегорисаних путева.  

Ако се део пута из става 1. овог члана не користи за саобраћај, о начину и 
условима коришћења земљишта на коме се налази тај пут, одлучиће управљач пута 
у року од три месеца од дана престанка коришћења тог пута за саобраћај.  

Члан 7. 

Управљач пута дужан је да у року од 15 дана од дана достављања употребне 
дозволе, поднесе захтев за упис права коришћења на општинском и 
некатегорисаном путу, као и права службености и других права одређених законом 
која се установљавају на општинском и некатегорисаном путу, у корист других лица у 
јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности.  
 Управљач пута, односно лице у чију корист је установљено неко од права из 
става 1. овог члана, дужно је да у року од 15 дана од дана настанка промене на 
установљеним правима, заснованих на законом прописаном правном основу, 
поднесе захтев за упис промене, односно брисања података, у јавне књиге и 
званичне евиденције у које се уписују права на непокретности.  

Члан 8. 

Управљач пута издаје:  

1) сагласност на изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни 
и некатегорисани пут;  
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2) сагласност на грађење, односно постављање водовода, 
канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на 
општински и некатегорисани пут;  

3) сагласност на грађење, односно постављање водовода, 
канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у 
заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута;  

4) сагласност на измену саобраћајних површина пратећих садржаја 
општинског и некатегорисаног пута;  

5) сагласност на одржавање спортске или друге манифестације на 
општинском и некатегорисаном путу;  

6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском и 
некатегорисаном путу;  

7) одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на 
општинском и некатегорисаном путу, односно поред општинског и 
некатегорисаног пута.  
Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.  
Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, 

дозволе или одобрења из става 1. овог члана у року од осам дана од дана 
подношења захтева.  

Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 
општине Врбас ,у року од осам дана од дана достављања тог акта.  

Управљач пута дужан је да о актима из става 1. овог члана води евиденцију.  

Члан 9. 

Управљач пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно 
одржавање и заштиту општинског и некатегорисаног пута и да обезбеди несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја на њима.  

Управљач пута одговара за штету која настане корисницима општинског и 
некатегорисаног пута, због пропуштања благовременог обављања појединих радова 
на редовном одржавању општинског и некатегорисаног пута прописаних законом и 
овом Одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким 
условима и начину њиховог извођења.  

 
         III  ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

Члан 10. 

Ради спречавања угрожавања стабилности општинског и некатегорисаног пута 
и обезбеђивању услова за несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на 
путу, носилац права службености на путу, као и других права у складу са законом, 
може да изводи радове на путу (грађење, односно постављање водова, 
канализације, топловода, инсталација, постројења и сл.) само ако је за извођење тих 
радова прибавио сагласност управљача пута.  

Члан 11. 

У заштитном појасу поред општинског и некатегорисаног пута ван насеља, 
забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање 
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих 
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садржаја пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама пута и 
саобраћаја на путу.  

У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно 
поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан 
објекат, као и телекомуникационих и електро водова, инсталације, постројења и сл., 
по претходно прибављеној сагласности управљача пута који садржи саобраћајно-
техничке услове.  

Управљач пута дужан је да обезбеди контролу извођења радова из става 2. 
овог члана.  

Члан 12. 

У појасу контролисане изградње поред јавног и некатегорисаног пута 
дозвољена је изградња објеката на основу донетих просторних и урбанистичких 
планова који обухватају тај појас.  

Члан 13. 

Ограде, дрвећа и засади поред општинских и некатегорисаних путева, подижу 
се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.  

Ограде, дрвећа и засади могу се подизати ван земљишног појаса општинског 
и некатегорисаног пута.  

Засади који служе као жива ограда могу бити висине до 1 метар.  

Члан 14. 

Постојеће засаде поредопштинског  и некатегорисаног пута поткресиваће 
власници, односно непосредни држаоци земљишта које се граничи са наведеним 
путевима на висину до једног метра, ако засади служе као жива ограда и налазе се 
непосредно уз земљишни појас.  

Уколико се у засадима из става 1. овог члана налази дрвеће, исто ће се 
поткресати на висину од четири метра, рачунајући од горњих кота попречног 
профила пута, с тим да најмање растојање од дрвета до дрвета буде 4 метра.  

Члан 15. 

Власници, односно непосредни држаоци земљишта које се граничи са 
општинским или некатегорисаним путем, дужни су да уклоне ограде, дрвећа и 
засаде за које Општинска управа надлежна за инспекцијске послове утврди да 
ометају прегледност пута или угрожавају безбедност саобраћаја на путу.  

Рок за уклањање ограда, дрвећа и засада из става 1. овог члана одредиће се 
решењем.  

Ако власник, односно непосредни држалац земљишта које се граничи са 
општинским или некатегорисаним путем не уклони ограде, дрвеће и засаде за које се 
утврди да ометају прегледност пута или угрожавају безбедност саобраћаја на путу, 
исте ће уклонити предузеће које овласти Општинска управа надлежна за 
инспекцијске послове, на терет власника односно непосредног држаоца.  

Члан 16. 

На раскрсници општинског и некатегорисаног пута са другим путем и 
укрштања општинског и некатегорисаног пута са железничком пругом у истом нивоу, 
морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима.  

На местима међусобног укрштања општинских путеваи  улица морају се 
обезбедити троуглови прегледности чије странице износе 25 метара, рачунајући од 
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тачке пресека осовине тих путева. На укрштању општнког пута, улице или 
некатегорисаног пута са железничком пругом у истом нивоу , морају се обезбедити 
зоне потребне прегледности у складу са прописима. У троугловима прегледности  се 
не смеју подизати засади, градити објекти, постављати предмети и постројења или 
вршити друге радње које ометају прегледност јавногу пута. 

Члан 17. 

Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и 
водовима, уграђеним у  општински и некатегорисани пут, дужно је да одржава тај 
објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује пут, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање пута.  

У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, 
инсталација или водова из става 1. овог члана којима се оштећује пут или угрожава 
безбедност саобраћаја лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања 
приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим 
радовима без одлагања обавести управљача пута.  

Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не 
оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно 
прибављеној сагласности управљача пута.  

Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове 
извођења радова на враћању пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог 
члана.  

Члан 18. 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског 
и некатегорисаног пута, ако се тиме умањује прегледност на истом.  

Члан 19. 

Прикључак прилазног пута на општински и некатегорисани пут, може се 
градити уз сагласност управљача пута.  

Сагласност из става 1. овог члана садржи нарочито: посебне услове изградње, 
потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.  

Управљач пута издаће сагласност из става 1. овог члана ако утврди да су 
кумулативно испуњени следећи услови, и то ако:  

1) није могуће извршити повезивање прилазног пута на већ изведену 
раскрсницу, укрштај или прикључак на јавни, односно некатегорисани пута;  

2) прикључак из става 1. овог члана не смањују капацитет и проточност 
саобраћаја на јавном или некатегорисаном путу и  

3) прикључак из става 1. овог члана нема штетне последице за несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја на јавном или некатегорисаном путу.  

Инвеститор изградње прикључка из става 1. овог члана сноси трошкове 
изградње и трошкове прикључка.  

Члан 20. 

Власник, односно непосредни држалац земљишта и објеката, односно уређаја 
на земљишту, које има најмање једну заједничку границу са општинским или 
некатегорисаним путем (у даљем тексту: сусед општинског или некатегорисаног 
пута), дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са пута на 
његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.  
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Сусед јавног или некатегорисаног пута дужан је да омогући прилаз путу или 
путном објекту, ради извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз 
накнаду проузроковане штете.  

Управљач пута дужан је да закључи уговор са суседом општинског и 
некатегорисаног пута, да на суседовом земљишту изгради одводне канале и друге 
уређаје за одвођење воде од трупа пута, као и да постави привремене или сталне 
уређаје и регулације, односно подигне засаде, за заштиту пута и саобраћаја на њему 
од снежних лавина, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и других штетних утицаја, 
ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на општинском и 
некатегорисаном путу.  

Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, 
односно непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште 
користи у исте сврхе.  

Члан 21. 
 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се постављати на:  

1. општинском путу, односно поред тог пута на удаљености од пет метара, 
мерено од спољне стране од ивице коловоза,  

2. на некатегорисаном путу, односно поред тог пута на удаљености од три 
метра, мерено са спољне стране од ивице коловоза.  

Постављање натписа врши се на основу одобрења које издаје управљач пута.  
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.  

Члан 22. 

На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:  

1) привремено или трајно заузимање пута;  
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, 

реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута;  
3) извођење радова носилаца права службености и других права 

установљених на путу, којима се оштећује пут или угрожава несметано и 
безбедно одвијање саобраћаја;  

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут или путни 
јарак;  

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим 
реципиентима;  

6) просипање, депоновање, остављање или бацање материјала, 
отпада, предмета и смећа на пут и земљишни појас;  

7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;  
8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на 

путу и поред пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу;  
9) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, 

косинама и земљишном појасу;  
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу 

(греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);  
11) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и 

материјала;  
12) наношење блата са прилазног пута на пут;  
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13) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на 
путу или путном јарку;  

14) окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних 
машина и оруђа на путу;  

16) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;  
17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка 

или укрштаја и наношење блата на пут;  
18) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење 

пута;  
19) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или 

ометати одвијање саобраћаја на путу.  

Члан 23. 

Управљач пута покреће поступак код Општинске управе надлежне за послове 
саобраћаја за ограничавање коришћења општинског и некатегорисаног пута, ако је 
пут у таквом стању да:  

1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;  
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за пут и  
3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту пута и     
    безбедност саобраћаја.  

Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, управљач пута 
предузима мере обезбеђења општинског и некатегорисаног пута, постављањем 
припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим мерама обавештава 
министарство надлежно за унутрашње послове и јавност, путем средстава јавног 
информисања.  

Члан 24. 

Превоз возилом које само или са теретом премашује дозвољено осовинско 
оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним 
превозом у смислу ове Одлуке.  

Ванредни превоз може се обављати на општинским и некатегорисаним 
путевима, на основу посебне дозволе коју издаје управљач пута за сваки 
појединачни превоз, којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде 
за ванредни превоз.  

О издатим дозволама из става 3. овог члана управљач пута писмено 
обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и Општински орган  
управе надлежан за инспекцијске послове , као и лице које врши послове на 
одржавању путева на којима ће се обавити ванредни превоз.  

Ванредни превоз може да се обавља на општинском и некатегорисаном путу 
без издате дозволе из става 3. овог члана, ако се тај превоз обавља ради 
интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе одбране 
земље.  

Лице које обавља ванредни превоз из става 5. овог члана дужно је да пре 
почетка обављања ванредног превоза, обављање тог превоза усклади са 
управљачем пута.  

Лице из става 6. овог члана које обавља ванредни превоз из става 3. овог 
члана, дужно је да о обављању тог превоза обавести министарство надлежно за 
унутрашње послове.  
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Члан 25. 

Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских 
оптерећења, укупне масе и димензија возила, која саобраћају на јопштинском и 
некатегорисаном путу, врши Општински орган  управе надлежан за инспекцијске 
послове.  

Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе из члана  24. 
став 2. ове Одлуке, искључује из саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу 
овлашћено лице из става 1. овог члана и одређује место паркирања возила до 
прибављања посебне дозволе.  

За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено је коришћење возила 
које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја.  

Члан 26. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу 
дозволом из члана 24. став 2 ове Одлуке.  

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу 
пута причињену обављањем ванредног превоза на општинском и некатегорисаном 
путу.  

Члан 27. 

Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим 
извршеним превозима терета на одређеном јавном и некатегорисаном путу или 
његовом делу за потребе лица које изводи радове на изградњи или реконструкцији 
или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене превозе, 
сматра се прекомерним коришћењем тог пута, односно његовог дела у смислу ове 
Одлуке.  

Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну 
делатност из става 1. овог члана, утврђује управљач пута на основу просечног 
годишњег дневног саобраћаја теретних возила носивости више од 11,5 тона на 
јавном путу, односно 8 тона на некатегорисаном путу и то најмање четвороструким 
бројањем саобраћаја на изворној - циљној локацији.  

За прекомерно коришћење општинског и некатегорисаног пута, његовог дела 
или путног објекта лице из става 1. овог члана плаћа накнаду у складу са актом 
управљача пута.  

Лице из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету управљачу пута, 
причињену грубом непажњом. 

Члан 28. 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, 
ималац возила, односно терета дужан је да уклони са трупа општинског и 
некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка 
онеспособљавања возила, односно падања терета.  

Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у року из става 1. овог 
члана, уклањање ће извршити управљач пута најкасније у року од 12 часова од 
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца 
возила, односно терета.  

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила 
ималац возила, односно терета дужан је да уклони са земљишног појаса општинског 
и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од 12 часова од тренутка 
онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца возила, 
односно терета.  
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Ако ималац возила или терета уклањање не изврши у року из става 3. овог 
члана, уклањање ће извршити управљач пута најкасније у року од 24 часа од 
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца 
возила, односно терета.  

Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса 
општинског и некатегорисаног пута из става 1. до 4. овог члана мора се извршити 
тако да се не нанесе штета путу.  

Уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење 
општинскног и некатегорисаног пута, извршиће се на начин прописан одредбама 
става 1. до 5. овог члана.  

Члан 29. 

Управљач пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава 
јавност и кориснике општинских и некатегорисаних путева о стању и проходности тих 
путева, а у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на тим путевима, у 
року од 48 часова пре почетка примене наведених мера.  

Члан 30. 

Општинска управа надлежна за послове саобраћаја забраниће саобраћај или 
саобраћај одређене врсте возила, на општинском и некатегорисаном путу, његовом 
делу или путном објекту, на предлог управљача пута, у следећим случајевима:  

1) ако се пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 
саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;  

2) ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету 
путу, његовом делу или путном објекту;  

3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању пута и  
4) ако то захтевају други разлози заштите пута и безбедности саобраћаја на 

путу.  

Општа забрана саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу, његовом 
делу или путном објекту, може бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене 
врсте возила на јавном и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, 
може бити привремена или стална. 

        IV ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  
 

Члан 31. 
 

Одржавањем општинског и некатегорисаног пута у смислу ове одлуке сматрају 
се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна 
вредност пута.  

Управљач пута дужан је да при извођењу радова из става 1. овог члана 
обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.  

Одржавање јавног и некатегорисаног пута обухвата редовно, периодично и 
ургентно одржавање.  

Члан 32. 

Радови на редовном одржавању јавног и некатегорисаног пута јесу нарочито:  
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1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;  
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих 

елемената трупа пута;  
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама 

земљишног појаса;  
4) уређење банкина;  
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;  
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова 

система за одводњавање пута;  
7) поправка путних објеката; 
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне 

сигнализације;  
9) чишћење саобраћајне сигнализације;  
10) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута 

и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;  
11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, 

саобраћаја и околине;  
12) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и 

земљишном појасу;  
13) чишћење снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина 

аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.  

Члан 33. 

Радови на периодичном одржавању општинског и некатегорисаног пута 
обухватају: ојачање коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.  

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:  

1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на 
неасфалтираним путевима;  

2) обрада површине коловозног застора или заптивање;  
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене 

носивости;  
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.  

Радови на рехабилитацији јавног и некатегорисаног пута јесу нарочито:  

1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних 
застора и промена попречних нагиба коловоза на путу, односно његовом делу;  

2) замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, 
сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких 
стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;  

3) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, 
надвожњака, подвожњака и вијадуката;  

4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на путу, односно 

његовом делу.  

Радови на појачаном одржавању општинског и некатегорисаног пута 
(побољшање општинског и некатегорисаног пута), јесу нарочито:  



Број:  3. Страна 21 . Службени лист општине Врбас, 27. март 2015. године   

 

 

1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих 
кривина;  

2) проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената 
трупа пута на краћим деловима пута;  

3) проширење раскрсница у нивоу;  
4) замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација 

или замена тунелске облоге;  
5) санирање клизишта и одрона;  
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;  
7) замена или израда дренажног система за одводњавање подземних 

вода са пута и путног објекта;  
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту 

пута, саобраћаја и околине на путу, односно његовом делу.  
Радови из става 2, 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији 

која се израђује у складу са законом, техничким прописима и стандардима и која 
садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни 
профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат 
саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, 
пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу 
техничке документације.  

Техничку документацију из става 5. овог члана, пре почетка извођења радова 
на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању јавног и некатегорисаног пута 
оверава Општински орган  управе надлежна за послове саобраћаја.  

Овера из става 6. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року 
од годину дана од дана извршене овере.  

Члан 34. 

Радови на ургентном одржавању општинских и некатегорисаних путева 
обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, 
у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

Члан 35. 

Управљач пута доноси акт о редовном, периодичном и ургентном одржавању 
јавних и некатегорисаних путева којим се ближе уређују врсте радова, технички 
услови и начин извођења радова.  

V ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

Члан 36. 

За употребу општинских и некатегорисаних путева на територији Општине 
Врбас плаћају се накнаде и то:  

1) накнада за ванредни превоз;  
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја 

за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на општинском и 
некатегорисаном путу, односно на другом земљишту које користи управљач 
пута, у складу са прописима;  

3) накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног 
објекта;  
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4) накнада за закуп делова земљишног појаса пута;  
5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач пута;  
6) накнада за прикључење прилазног пута на јавни и некатегорисани 

пут;  
7) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, 

телефонских и телеграфских водова и сл. на путу;  
8) накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са пута;  
9) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је 

омогућен приступ са пута.  
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује управљач пута својим актом.  
На акт из става 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине.  

Члан 37. 

Средства од наплаћене накнаде из члана 36. ове Одлуке приход су 
управљача пута и користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
општинских и некатегорисаних путева, као и за трошкове коришћења и отплату 
кредита за наведене намене.  

Члан 38. 

У погледу наплате накнада утврђених овом Одлуком, контроле, камате, 
повраћаја, застарелости, казне и осталог што није уређено овом одлуком, 
примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација.  

 VI  ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ И 
      НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

Члан 39. 

Изградња и реконструкција општинског и некатегорисаног пута врши се у 
складу са законом којим се уређује планирање и изградња, законом којим се уређују 
посебни услови за изградњу јавних путева и овом Одлуком.  

Члан 40. 

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, 
односно, реконструкцији јавног и некатегорисаног пута или путног објекта о томе 
обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени 
начин.  

Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, 
уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп општинског или 
некатегорисаног пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту 
(канализација, водовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.), 
усклађују радове на истим са радовима на реконструкцији општинског или 
некатегорисаног пута.  

Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана пре почетка радова из става 1. овог 
члана, писмено обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова.  

Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу 
других радова на општинском путу и некатегорисаном путу о свом трошку, а при 
изградњи општинског и некатегорисаног пута о трошку инвеститора тог пута, изместе 
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објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде насталим 
променама.  

У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде 
објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на 
изградњи, односно реконструкцији јавног и некатегорисаног пута или извођењу 
других радова на том путу, одговарају за штету која настане због неблаговременог 
отпочињања извођења тих радова.  

Члан 41. 

Ако постојећи општински и некатегорисани пут, односно његов део, треба 
изместити због грађења другог објекта (железничка инфраструктура, рудник, 
каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл), пут, односно његов део који се 
измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута.  

Трошкове измештања општинског пута и некатегорисаног пута, односно 
његовог дела, из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због чије изградње се 
врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју 
инвеститор и управљач пута.  

Члан 42. 

Одредбе ове Одлуке којима се уређује изградња општинских и 
некатегорисаних путева примењују се и на реконструкцију ових путева.  

Реконструкцијом општинског и некатегорисаног пута у смислу ове одлуке 
сматрају се радови на постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којима се 
мењају положај трасе пута у појасу његовог основног правца, конструктивни 
елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз новим саобраћајним и 
зауставним тракама.  

 
 VII НАДЗОР  

Члан 43. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке, врши Општински орган управе 
надлежан    за послове саобраћаја-саобраћајна инспекција.  

Члан 44. 

Инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке документације 
и техничкој контроли техничке документације за објекте који су предмет 
инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над изградњом, односно 
извођењем радова на објектима који су предмет инспекцијског надзора.  

Члан 45. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да 
проверава:  

1) радове на изградњи, реконструкцији и одржавању општинског или 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;  

2) техничку и другу документацију за изградњу, реконструкцију и 
одржавање општинског или некатегорисаног пута, његовог дела и путног 
објекта;  
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3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове 
пројектовања, техничке контроле техничке документације, руковођења 
извођењем радова и вршења стручног надзора;  

4) стање општинског или некатегорисаног пута, његовог дела и путног 
објекта;  

5) правилно одржавање општинског или некатегорисаног пута, његовог 
дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима 
којима се осигурава способност општинског или некатегорисаног пута, његовог 
дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;  

6) услове одвијања саобраћаја на јавном или некатегорисаном путу;  
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите 

општинског и некатегорисаног пута;  
8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом 

извођења радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији и 
одржавању општинског или некатегорисаног пута;  

9) да ли је за изградњу и реконструкцију општинског или 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта издато одобрење за 
изградњу, односно да ли је одобрење издато на прописан начин;  

10) да ли се општински или некатегорисани пут, његов део и путни 
објекат гради према техничкој документацији на основу које је издато 
одобрење за изградњу и да ли је та документација израђена у складу са 
прописима;  

11) да ли извођач радова на изградњи и реконструкцији општинског или 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта води књигу инспекције и 
грађевински дневник на прописан начин;  

12) да ли се општински или некатегорисани пут, његов део и путни 
објекат користи на основу издате употребне дозволе, односно да ли је 
дозвола издата на прописан начин;  

13) да ли је почетак изградње општинског или некатегорисаног пута, 
његовог дела и путног објекта, односно извођења радова пријављен на 
прописан начин;  

14) да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.  
Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове 

утврђене овом Оодлуком.  

Члан 46. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:  

1) забрани извршење радова који се изводе противно прописима, 
техничким прописима и стандардима и нормама квалитета приликом 
извођења радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији и 
одржавању општинског и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, 
противно условима одвијања саобраћаја на општинском и некатегорисаном 
путу, његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама 
заштите општинског и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;  

2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја 
забрану саобраћаја или саобраћаја одређене врсте возила, на општинском и 
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту;  

3) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегорисаном 
путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити 
угрожена безбедност саобраћаја;  
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4) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно 
постављених у заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута и 
уклањање депонија отпада и смећа, супротно одредбама ове Одлуке;  

5) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског 
и другог материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених 
супротно одредбама ове Одлуке;  

6) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, 
натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са 
општинског и некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног 
појаса, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено 
право службености или друго право одређено законом;  

7) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског и 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, а који могу угрозити 
њихову стабилност и безбедност саобраћаја;  

8) искључи из саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу возило 
којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе;  

9) нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не 
може бити краћи од 30 дана, ако утврди да се општински и некатегорисани 
пут, његов део или путни објекат, за који је издато одобрење за изградњу, 
користи без употребне дозволе, а ако инвеститор не прибави употребну 
дозволу у утврђеном року, привремено забрани саобраћај на општинском и 
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту;  

10) нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава 
прикључење на општински некатегорисани пут, прикључком или укрштањем 
путева, односно прикључком прилазног пута на општинском и 
некатегорисаном путу, без претходно прибављене сагласности управљача 
пута, односно одобрења за изградњу;  

11) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље 
извођење радова приликом изградње и реконструкције општинског и 
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, ако утврди да извођач 
радова не испуњава прописане услове;  

12) покрене поступак за укидање одобрења за изградњу, по праву 
надзора, ако утврди да је издато супротно закону;  

13) нареди рушење општинског и некатегорисаног пута, његовог дела 
или путног објекта, за које није издато одобрење за изградњу, односно 
реконструкцију;  

14) нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се 
приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи, 
реконструкцији и одржавању општинсог и некатегорисаног пута, његовог дела 
и путног објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме 
квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно 
обустави даље извођење радова и нареди рушење и уклањање изграђених, 
реконструисаних и одржаваних делова општинског и некатегорисаног пута или 
путног објекта на којима нису отклоњени наређени недостаци;  

15) нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се 
омета коришћење општинског и некатегорисаног пута.  

 

Члан 47. 

Ако је општински и некатегорисани пут, његов део или путни објекат у таквом 
стању да се на њему не може одвијати безбедан саобраћај, инспектор ће наредити 
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да се без одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено 
забранити саобраћај на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту.  

Члан 48. 

Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу 
општине Врбас у року од осам дана од дана достављања.  

Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење 
решења којим се:  

 
1) забрањују, односно обустављају радови;  
2) привремено забрањује саобраћај на општинском и некатегорисаном 

путу, његовом делу или путном објекту;  
3) наређује отклањање недостатака на општинском и некатегорисаном 

путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити 
угрожена безбедност саобраћаја;  

4) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, 
инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог 
материјала са општинског и некатегорисаног пута, његовог дела, путног 
објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за 
које је установљено право службености или друго право одређено законом;  

5) искључује из саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу 
возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе.  

 
 VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 49. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:  

1. не означава и не води евиденције о јавним и некатегорисаним путевима 
и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве (члан 5.); 

2. не одлучи о начину и условима коришћења земљишта на коме се 
налази део јавног или некатегорисаног пута који се не користи за 
саобраћај у року од три месеца од дана престанка коришћења пута за 
саобраћај (члан 6. став 3.);  

3. у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе, не поднесе 
захтев за упис права на јавном и некатегорисаном путу у јавне књиге и 
званичне евиденције у које се уписују права на непокретности (члан 7. 
став 1.);  

4. у року од 15 дана од дана настанка промена на установљеним правима 
на јавном путу, не поднесе захтев за упис промене, односно брисање 
података у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписуј у права на 
непокретности (члан 7. став 2.);  

5. гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно 
члану 8. став 1.;  

6. гради, односно поставља водовод, канализацију, топловод, железничку 
пругу и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро 
водове, инсталације, постројења и сл. без сагласности, односно 
супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности 
управљача пута (члан 8. став 2.);  
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7. не обезбеди контролу извођења радова на изградњи објеката и 
постављању постројења, уређаја и инсталација (члан 11. став 3.);  

8. гради прикључак прилазног пута на општински или некатегорисани пут 
без сагласности управљача (члан 19. став 1.);  

9. не омогући прилаз јавном или некатегорисаном путу или путном објекту 
ради извођења радова на одржавању пута или путног објекта (члан 20. 
став 2.);  

10. поставља на јавном или некатегорисаном путу натписе, супротно члану 
21. став 1.;  

11. поставља на јавном или некатегорисаном путу натписе без одобрења 
управљача пута (члан 21. став 3.);  

12. не одржава натписе који су постављени на јавни или некатегорисани 
пут, односно поред тих путева (члан 21. став 4.);  

13. поступа супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;  
14. обавља ванредни превоз без посебне дозволе управљача пута (члан 

24. став 2.);  
15. о издатим посебним дозволама за ванредни превоз не обавести органе 

и лице из члана 24. став 3.;  
16. не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем пута (члан 24. 

став 4.);  
17. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о 

обављању ванредног превоза, који се обавља без издате дозволе, ради 
интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за 
потребе одбране земље, које је усклађено са управљачем пута (члан 
24. став 5.);  

18. не уклони са трупа општинског или некатегорисаног пута возило које се 
онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из 
члана 28. став 1.;  

19. не уклони са земљишног појаса јавног пута возило које се онеспособи за 
даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из члана 28. став 
3.;  

20. нанесе штету јавном или некатегорисаном путу уклањањем возила, 
односно терета са трупа, односно земљишног појаса пута (члан 28. став 
5.);  

21. не обавештава јавност и кориснике путева на начин прописан у члану 
29.;  

22. при извођењу радова на одржавању јавног и некатегорисаног пута не 
обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очување употребне 
вредности пута (члан 31. став 2.);  

23. ако се радови на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању 
изводе без техничке документације или на основу техничке 
документације која не садржи прописане елементе (члан 33. став 5.);  

24. пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном 
одржавању јавног пута не овери техничку документацију код надлежног 
органа (члан 33. став 6.);  

25. пре почетка радова на изградњи, односно реконструкцији јавног или 
некатегорисаног пута или путног објекта не поступи на начин прописан у 
члану 40. став 1.;  

26. не усклади радове на објектима, постројењима, уређајима, 
инсталацијама и водовима уграђеним у труп пута и у земљишном 
појасу, односно у путном објекту са радовима на реконструкцији пута 
(члан 40. став 2.);  
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27. пре почетка радова на изградњи или реконструкцији јавног или 
некатегорисаног пута не поступи на начин прописан у члану 40. став 3.;  

28. при реконструкцији или извођењу других радова на јавном или 
некатегорисаном путу не изместе објекте, постројења, уређаје, 
инсталације и водове уграђене у труп јавног или некатегорисаног пута и 
у земљишном појасу, односно у путном објекту или их не прилагоде 
насталим променама (члан 40. став 4.);  

29. измештени јавни или некатегорисани пут, односно његов део није 
изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута (члан 41. 
став 1.).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном 
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном 
од 10.000,00 до 250.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном 
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.  

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице и предузетник, ако:  

1. подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавних и некатегорисаних путева 
супротно члану 13, 14. и 15.;  

2. оставља грађевински и други материјал поред јавног или некатегорисаног 
пута тако да тиме умањује прегледност на том путу (члан 18.);  

3. за време трајања искључења користи возило које је у вршењу контроле 
искључено из саобраћаја (члан 25. став 3.);  

4. обавља ванредни превоз супротно члану 24. став 1.  
 
За прекршај из става 5. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном 

у фиксном износу од 4.000,00 динара. 
 

 IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 50. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о одржавању, 
заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у 
насељу Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 4/2003) и Одлука о 
некатегорисаним путевима општине Врбас („Службени  лист општине Врбас“, број 
4/1990). 

Члан 51. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу општине Врбас".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 2/2015-I/01                     Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године  
ВРБАС 
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4. 
 На основу члана 3. тачка 7., члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и 13. и члана 
25. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011), члана 157. став 1. и члана 158. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука 
УС и 55/2014) и члана 16,30. и 93. Статута општине Врбас ( «Службени лист општине 
Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), 
Скупштина општине Врбас,  на седници одржаној  27. марта 2015. године, донела је 
   

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  УУ    

ОО  ППААРРККИИРРААЊЊУУ  ИИ  ППААРРККИИРРААЛЛИИШШТТИИММАА 
 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Oдлуком утврђује се: 
 

1. Подела паркиралишта; 
2. Поверавање обављања делатности управљања паркиралиштима;  
3. Подручје на коме се примењује Одлука; 
4. Начин коришћења паркиралишта; 
5. Поступање са непрописно паркираним возилима, хаварисаним возилима и 

стварима остављеним на јавним површинама супротно прописама; 
6. Наплата паркирања; 
7. Поступак, начин и услови за премештање возила или ствари; 
8. Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке; 
9. Казнене одредбе. 

 
 Паркирање путничких возила и осталих категорија моторних возила на 
коловозу и посебно уређеним и обележеним јавним површинама врши се у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о безбедности 
саобраћаја у насељу Врбас, а уређује се у складу са просторно-планском 
документацијом, саобраћајним пројектима, Планом техничке регулације саобраћаја и 
овом Одлуком. 

Члан 2. 
 
 Површине намењене за паркирање возила су површине ван коловоза, путева 
и улица које су посебно изграђене или уређене за паркирање моторних возила, као и 
површине на делу коловоза и тротоара, а које су вертикалним или хоризонталним 
ознакама посебно обележене и намењене за паркирање моторних возила (у даљем 
тексту: паркиралишта). 
   
 I ПОДЕЛА ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 3.  
 

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, су јавне површине 
одређене за паркирање моторниx возила. 
 Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се 
посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту 
(предузећу, установи и др.). 
 Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 
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Члан 4. 

 
 Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су уређена 
или изграђена дуж ивичњака под било којим углом паркирања), као и друге 
(вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за паркирање 
моторних возила. 

Члан 5.  
 

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или 
изграђене за паркирање путничких и теретних моторних возила, са дефинисаним 
улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке, 
искључиво у функцији паркирања.  

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се 
постављањем рампе или изградњом и постављањем објекта за наплату. 

Посебна паркиралишта су и она која служе за чување уклоњених непрописно 
паркираних или хаварисаних возила, као и ствари постављених на јавним 
површинама  супротно прописима. 

На посебним паркиралиштима се наплаћује накнада за паркирање возила, као 
и лежарина за чување уклоњених и хаварисаних возила и ствари постављених на 
јавним површинама супротно прописима. 
 
 II ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПАРКИРАЊА 
 

Члан 6. 
 

 Обављање делатности паркирања на посебним паркиралиштима из члана 5. 
ове Одлуке, поверава се ЈП за превоз путника „Врбас“. 

Обављање делатности управљања општим паркиралиштима из члана 4. ове 
Одлуке поверава се ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас. 
  

Члан 7. 
 

 Обављање делатности паркирања, из члана 6. став 1, на посебном 
паркиралишту у улици Народног Фронта бб (код пијаце суботом) регулисаће се 
Уговором о давању на коришћење. 

 
Члан 8. 

 
 Под условима који обухватају обављање делатности паркирања, 
подразумевају се:  

1. Обезбеђење уредног функционисања паркиралишта и вршење текућег и 
инвестиционог одржавања паркинг простора; 

2. Вршење техничких послова у вези са уклањањем возила која су паркирана на 
недозвољеним местима, чување истих и наплата накнаде за ове послове; 

3. Наплата накнаде на посебним или закупнине простора на општим 
паркиралиштима, у складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
 

 Трошкове одржавања и постављања одговарајуће хоризонталне и вертикалне 
сигнализације на посебним паркиралиштима, сноси ЈП за превоз путника „Врбас“. 
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Трошкове одржавања и постављања одговарајуће хоризонталне и вертикалне 
сигнализације на општим паркиралиштима, сноси ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас. 

 
 

 III ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОДЛУКА 
 

Члан 10. 
 

 Одредбе ове Одлуке односе се на општа и посебна паркиралишта на 
територији насеља Врбас унутар граница градског грађевинског земљишта, а у 
смислу дефиниције дате у члану 4. и 5. ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 
 Посебна паркиралишта установљавају се на јавним површинама и деловима 
улица и то: 

 Паркиралиште за теретна моторна возила у улици Народног Фронта бб (код 
пијаце суботом); 

 Паркиралиште за путничка моторна возила у улици Народног Фронта бб (код 
пијаце суботом); 

 Површина намењена за чување уклоњених непрописно паркираних и 
хаварисаних возила, као и ствари остављених на јавним површинама, супротно 
прописима, у ул. Густава Крклеца (сервисна радионица ЈП за превоз путника 
„Врбас“). 

Члан 12. 
 
 Јединица мере за наплату коришћења паркиралишта за теретна возила је 1 
час или 1 дан, на простору наведеном у члану 11. Накнада за паркирање се може 
наплатити и на месечном и годишњем нивоу, по закљученом  Уговору са корисником 
услуге паркирања. 

Јединица мере за наплату коришћења паркиралишта за путничка возила је 1 
час, или за период трајања паркирања означен посебном таблом, на простору 
наведеном у члану 11.  

Јединица мере за наплату коришћења површине за чување уклоњених 
непрописно паркираних и хаварисаних возила, као и ствари остављених на јавним 
површинама, супротно прописима је 1 дан, на простору наведеном у члану 11. 
 

Члан 13. 
 

 Ограничење времена паркирања и начина паркирања на паркиралиштима, 
саопштава се одговарајућом вертикалном и хоризонталном саобраћајном 
сигнализацијом. Висина накнаде обрачунава се према дужини трајања временског 
периода проведеног на паркиралишту, с тим што се у укупан број часова проведених 
на паркиралишту урачунава започети час паркирања.  
 

Члан 14. 
 

 На општим и посебним паркиралиштима поједина места за паркирање могу 
бити резервисана искључиво за паркирање возила инвалидних лица и иста морају 
бити обележена на прописан начин. 
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 За коришћење места на општим и посебним паркиралиштима из претходног 
става не плаћа се накнада за паркирање, уколико посебним прописима није 
другачије одређено. 
 На захтев власника пословног простора, правног лица или предузетника који 
за то имају интерес, може се одобрити закуп одређеног броја паркинг места на 
општим паркиралиштима, уз одговарајућу накнаду. Таква паркинг места се посебно 
обележавају хоризонталним и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 
 Одобрење из става 3. овог члана доноси Одељење за урбанизам и стамбено-
комуналне послове, по претходно прибављеној сагласности Општинског већа 
општине Врбас. 

Члан 15. 
 

 Овом Одлуком уводе се следеће тарифне групе: 
а) Тарифна група 1.- услуге за коришћење посебних паркиралишта за путничка 

возила по једном часу паркирања или за период трајања паркирања означен 
посебном таблом; 
б) Тарифна група 2.- услуге за коришћење посебних паркиралишта за теретна 

возила (на сат, дан, месечна или годишња претплата) 
ц) Тарифна група 3 - услуга за коришћење општих паркиралишта за корисника из 
члана 14. став 3., ове Одлуке) 
д) Тарифна група 4.- остале услуге из делокруга рада (накнада за чување 
уклоњених непрописно паркираног возила, хаварисаних возила, накнада за чување 
уклоњених непрописно остављених ствари). 

   
 
 IV НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПАРКИРАЛИШТА 

 
Члан 16. 

 
 Паркиралишта из члана 4. и 5. ове Одлуке морају бити обележена 
одговарајућом вертикалном или хоризонталном саобраћајном сигнализацијом.  
   

Члан 17. 
 

 На паркиралиштима је забрањено: 
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, паркирање на 
паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин ометање 
коришћења јавних паркиралишта, 

2. паркирање нерегистрованог возила, 
3. остављање неисправног или хаварисаног возила, нерегистрованог или возила 

без таблица, односно прикључног возила без сопственог погона, пловних 
објеката, као и других ствари и предмета, 

4. вршити заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања 
других возила, 

5. на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке без одобрења Одељења 
за урбанизам и стамбено комуналне послове општинске управе Врбас, 

6. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног 
паркинга. 
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Члан 18. 
 

 Ако овлашћено лице предузећа коме су поверени послови управљања 
паркиралиштима нађе на паркиралишту нерегистровано или хаварисано возило или 
ствар, обавезно је да исто пријави Одељењу за инспекцијске послове, комуналној 
или саобраћајној инспекцији, како би исте наложиле уклањање возила о трошку 
сопственика, на за то одређено место и предузели остале мере из своје 
надлежности.  
 
 
 V  ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА,    
               ХАВАРИСАНИМ ВОЗИЛИМА И СТВАРИМА ОСТАВЉЕНИМ  
               НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА СУПРОТНО ПРОПИСАМА 
 

Члан 19. 
 

 Возила се могу паркирати само на паркиралиштима која су одређена за ту 
врсту возила, и то само на једном обележеном месту за паркирање. 
 Изузетно, одредба става 1. овог члана не односи се на возила извођача 
радова на јавним површинама за време док се радови изводе.  

 
Члан 20. 

 
 Предузеће коме су поверени послови управљања посебним паркиралиштима, 
а по налогу oвлашћеног службеног лица ПС Врбас, комуналног или саобраћајног 
инспектора Општинске управе Врбас, дужно је обезбедити транспорт и одговарајући 
простор за чување уклоњених возила или ствари.  
 Уклоњена возила или ствари предузеће чува на месту које је за то одређено у 
члану 11. ове Одлуке, с тим да је власник приликом преузимања дужан платити: 

 Трошкове уклањања непрописно паркираног возила, хаварисаног возила или 
ствари остављене на јавној површини супротно прописима; 

 Трошкове лежарине и чувања. 
   
  
 VI НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 
Члан 21. 

 
Корисник јавног посебног паркиралишта је дужан да плати накнаду за 

коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима, која су за 
ту сврху одређена. 
 

Члан 22. 
 

         ЈП за превоз путника „Врбас“ наплаћује накнаду за коришћење паркинг 
простора на посебним паркиралиштима. 
 Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење 
или крађу возила на јавним паркиралиштима где врши наплату накнаде за 
коришћење паркинг места. 

Члан 23. 

Корисник јавног паркиралишта дужан је да:  
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1. купи паркинг карту и истакне је видљиво с унутрашње стране предњег 
ветробранског стакла возила или плати паркирање електронским путем на 
прописан начин, 

2. користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање,  
3. користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште. 
 

Члан 24. 
 

 Контролу паркирања, односно исправност коришћења паркинг места на 
посебним паркиралиштима, врши овлашћени контролор ЈП за превоз путника 
«Врбас» (у даљем тексту: контролор). 
 Контролор има службену легитимацију коју издаје ЈП за превоз путника 
«Врбас» и мора носити службено одело. 
 Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује ЈП за превоз 
путника «Врбас», посебним актом. 
 

Члан 25. 
 

 Корисник који поступа супротно одредбама члана 23. став 1. тачка 1. ове 
Одлуке дужан је да плати доплатну карту према ценовнику ЈП за превоз путника 
„Врбас“ на који даје сагласност Општинско веће општине Врбас.  

Налог за плаћање доплатне карте издаје контролор и уручује га кориснику, а 
када није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возило. 
 Достављање налога за плаћање доплатне карте из става 2. овог члана сматра 
се уредним и касније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност 
достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте. 
 Корисник паркирања дужан је да поступи по примљеном налогу и плати 
доплатну паркинг карту у року од осам дана, од дана достављања налога за 
плаћање, на начин назначен у налогу.  
 Ако корисник не поступи по налогу, односно не изврши уплату доплатне карте 
у року из става 4. овог члана, ЈП за превоз путника „Врбас“ ће му доставити опомену. 
 Корисник је дужан да поступи по опомени у наредном року од 8 дана, уз 
истовремено плаћање доплатне карте и трошкова опомене. 

Уколико корисник не поступи на начин прописан ставом 4. односно ставом 6. 
овог члана, ЈП за превоз путника „Врбас“ ће покренути одговарајући поступак за 
наплату потраживања пред надлежним судом. 
 
 
 VII ПОСТУПАК, НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕМЕШТАЊА  
      ВОЗИЛА ИЛИ СТВАРИ 

Члан 26. 
 

ЈП за превоз путника „Врбас“ обезбеђује специјално возило «Паук», друга 
средства (дизалицу и др.), опрему и запослене за премештање непрописно 
паркираних и напуштених возила, као и хаварисаних возила и ствари, остављених на 
јавним површинама супротно прописима, на подручју општине Врбас. 

Напуштеним возилима се сматрају она возила на којима нема видних 
обележја о власништву и за које је према стању у коме се налазе очигледно да су 
напуштена, као и возила за која познати власник није поступио по налогу за 
уклањање, а био је упозорен да ће се у случају да их сам не уклони, сматрати 
напуштеним. 
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Члан 27. 
 

Потребу премештања возила или ствари, утврђује овлашћено службено лице 
ПС Врбас, саобраћајни или комунални инспектор Одељења за  инспекцијске послове 
(у даљем тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене Законом, овом 
Одлуком и другим прописима.  

По утврђеној потреби за премештањем возила или ствари, овлашћено лице 
издаје ЈП за превоз путника „Врбас“ решење за уклањање возила или ствари.  

Уз налог за премештање возила или ствари, овлашћено лице прилаже 
фотографију возила или ствари са места прекршаја и записник о стању возила или 
ствари пре премештања.  

Овлашћено лице дужно је да присуствује премештању возила или ствари.  
 ЈП за превоз путника „Врбас“ је дужно да приликом уклањања непрописно 
паркираних или остављених возила и ствари и њиховог одвожења до места чувања 
поступа са пажњом доброг домаћина и да возила чува од оштећења. 

Штету на возилу или ствари која се премешта, насталу у току премештања или 
чувања сноси ЈП за превоз путника „Врбас“.  

 
Члан 28. 

 
Поступак премештања возила или ствари сматра се започетим када 

овлашћено лице изда налог ЈП за превоз путника „Врбас“ за премештање возила 
или ствари.  

Уклоњено возило или ствар корисник може преузети под следећим условима: 
1. да се идентификује и евидентира као корисник уклоњеног возила или ствари и 
2. да плати све трошкове уклањања и чувања возила или ствари. 
 Време од добијања писменог налога за уклањање возила или ствари, до 

момента завршетка припрема за уклањање истих, сматра се покушајем уклањања и 
ближе је регулисано актом Предузећа. 

 Уколико корисник непрописно паркираног и заустављеног возила или ствари 
дође у време покушаја одношења, возило ће се вратити власнику уз плаћање 
паушалног износа накнаде чија је висина одређена ставом 5. овог члана. 

 Накнаду за премештање, одвожење и чување возила и ствари и висину 
паушалне накнаде из става 4. овог члана плаћа власник возила или ствари, према 
ценовнику ЈП за превоз путника „Врбас“, на који даје сагласност Општинско веће 
општине Врбас.  

 
Члан 29. 

 
  Поступање са напуштеним, као и са уклоњеним и одвеженим возилима или 
стварима, за које власник одбије да плати трошкове одвожења или не дође да их 
преузме, је регулисано унутрашњим актом ЈП за превоз путника „Врбас“. 
 
 
 VIII НАДЗОР 

Члан 30. 
 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке, врши у оквиру свог делокруга 
Одељење за инспекцијске послове-комуналана и саобраћајна инспекција. 
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 IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара, казниће се за прекршај 
правно лице у случају да : 

1. паркира возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, паркирање на 
паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин омета 
коришћења јавних паркиралишта, 

2. паркира нерегистровано возило, 
3. остави неисправно или хаварисано возило, или возило без таблица, односно 

прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и другу ствар и 
предмет, 

4. врши заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања 
других возила, 

5. на паркинг месту постави ограде или сличне препреке без одобрења 
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове општинске управе 
Врбас, 

6. пере и поправља возила и врши друге радње које доводе до прљања и 
уништавања јавног паркинга или површине. 
 

 Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара, казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана и предузетник. 
 Новчаном казном од 5.000,00  до 15.000,00 динара, казниће се за исти 
прекршај физичко лице и одговорно лице у правном лицу. 
 
 X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Врбас». 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                              Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 3/2015-I/01                          Марјана Мараш, с.р.  
Дана: 27. марта 2015. године  
ВРБАС 

 
 

5. 
 
На основу Националне стратегије за младе Владе Републике Србије 

/''Службени  гласник Републике Србије'', број 55/08/, Програма развоја АП Војводине 
за период 2014 – 2020. године /''Службени лист АП Војводине'', број 13/14/, члана 18. 
став 3. Закона о младима /''Службени гласник РС'', број 50/11/ и члана 30. став 1. 
тачка 4.  и 6. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас '', број  3/02, 
5/02, 10/04, 11/08, 22/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 27. марта 2015. године, донела је  
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О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Доноси  се Локални акциони план за младе општине Врбас за период 2015 - 
2019. године. 

Члан 2. 
 

Локални акциони план за младе општине Врбас за период 2015 - 2019. године 
саставни је део ове Одлуке. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-1/2015/ I-01                                                        Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015.године                  
ВРБАС                                  

 
6. 

  
На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник 

Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-испр.,108/2013 i 142/2014 ), члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас 
(«Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004, 1/2008, 21/2009, 15/2010, 
16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. 
године, донела је  

                                                 О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1.  
 
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за 

2014. годину ангажоваће се ревизор.  
Члан 2. 

 
Задужује се Општинска управа Врбас да спроведе поступак јавне набавке 

мале вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна општине Врбас 
за 2014. годину.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 4/2015-I/01                        Марјана Мараш, с.р.  
Дана: 27. марта 2015. године  
ВРБАС 
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7. 
 
 На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији /„Службени гласник РС“, 
број 83/14./, члана 32. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник РС“, број 
129/07 и 83/14 - други закон/, члана 30. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас", број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 
2/14) и Предлога Министарства привреде Републике Србије за доношење одлуке о 
моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног предузећа за 
информисање „Врбас“, Врбас број 023-02-01887/2014-05 од 03. новембра 2014. 
године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДПУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ  

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС", ВРБАС 

 
 

Члан 1. 

Одлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за 
информисање „Врбас", Врбас број 011-68/2014-1/01 од 05. децембра 2014. године 
(„Службени лист општине Врбас", број 10/14) мења се и гласи: 

"Поступак приватизације Јавног предузећа за информисање „Врбас", Врбас 
/у даљем тексту: Субјект приватизације/ спровешће се кроз модел продаје капитала, 
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем. 

Проценат јавног капитала који се приватизује износи 100% капитала 
Субјекта приватизације у власништву Општине Врбас. 

Почетна цена на јавном надметању из става 2. овог члана износи 100% 
процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. 12. 2013. године 
који се нуди на продају.” 

Члан 2. 

Ова Одлука замењује Одлуку број 011-68/2014-1/01 од 05. децембра 2014. 
године („Службени лист општине Врбас", број 10/14). 

Констатује се да рок за доставу приватизационе документације коју Субјект 
приватизације доставља Агенцији за приватизацију, прописан чланом 24. став 2. 
Закона о приватизацији, истиче у року од 30 дана од дана када је Агенција за 
приватизацију Субјекту приватизације доставила Одлуку број: 011-68/2014-1/01 од 
05. децембра 2014. године („Службени лист општине Врбас“, број 10/14). 

Одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству 
културе и информисања Републике Србије, Агенцији за приватизацију и Субјекту 
приватизације. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Врбас”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-9/2015-I/01            Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
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8. 
 
      На основу члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број  129/2007 ), члана 58. став 4. и члана 64. став 1. Статута 
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002 , 10/2004, 
11/2008, 21/2009,  15/2010, 16/2013 и 2/2014),  Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној  27. марта 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан 1. 

 
  У Одлуци о Општинској управи („Службени лист општине Врбас“, број 3/2014)  
члан 12. мења се и гласи: 
                 „ Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове обавља управне 
послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно 
спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, 
стамбеној и комуналној области, области грађевинског земљишта, грађења и 
експропријације, спровођење прописа из области саобраћаја и путне инфраструктуре 
у надлежности локалне самоуправе. Припрема нацрте аката које доноси Скупштина 
општине, Председник општине и Општинско веће за чије спровођење је у оквиру свог 
делокруга одговорно Одељење у области просторног и урбанистичог планирања, 
уређења и коришћења градског грађевинског земљишта, комуналног опремања и 
коришћења комуналних објеката, издавање лиценци за обављање делатности 
производње и дистрибуције топлотне енергије, управљање дистрибутивним 
системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца, 
задовољења одређених потреба у комуналној стамбеној области и пословног 
простора. Врши стручне послове програма обезбеђења просторно – планске 
документације, анализира и прати стање у области урбанизма, просторног 
планирања  и пословног простора, предлаже решења за изградњу и уређење 
простора, коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, изградње и 
уређења комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката, расподеле, 
продаје и коришћења пословног и стамбеног простора и становања. Решава о 
управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и 
административни пренос, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и 
формирање грађевинске парцеле, претварање права коришћења грађевинског 
земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, 
послове легализације објеката. Спроводи обједињену процедуру за издавање 
локацијских услова, издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање 
употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење 
објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које 
издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе из своје 
надлежности као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и 
за упис права својине на изграђеном објекту. Врши имовинско правне послове у 
области експропријације,  градског грађевинског земљишта и друго. Пружа стручну 
помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења. Врши административне и 
друге послове које му повери Скупштина општине, Председник општине, Општинско 
веће и Начелник Општинске управе“.   
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Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                                   Председник Скупштине општине, 
Број: 011-5/2015/ I-01                                                              Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године                  
ВРБАС                                  
 

9. 
 

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011)  и члана 16, 30. и 93. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној  
27. марта 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
  О ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 
           У  Одлуци о обављању комуналних делатности ( „ Службени лист општине 
Врбас“ , број 3/ 2013 ,7/2014, 10/2014 и 11/2014 )   члан  73.  мења се и гласи: 
         „Кабастим отпадом сматрају се ствари, апарати за домаћинства, делови 
намештаја и други већи предмети које корисник више не жели да користи. Биљним 
отпадом у смислу ове Одлуке сматра се отпад из домаћинства као што су:  
лишће,трава, мање гране и слично.  
         Одношење кабастог и биљног отпада врши се два или више пута годишње. 
           Јавно комунално предузеће или други субјект  коме су поверени послови 
изношења смећа дужни су да најмање два пута годишње организују сакупљање и 
изношење кабастог и биљног отпада   из домаћинстава без посебне накнаде.   
Временски период изношења наведеног отпада одредиће се уз сагласност 
комуналне  инспекције. 
          О времену и начину изношења кабастог и биљног отпада грађани ће се 
информисати путем средстава јавног информисања или на други погодан начин.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 133. Одлуке у ставу 2. у првој алинеји речи: ''урбанистичко техничке 
услове'' , замењују се речима: '' локацијске услове'' , а у другој алинеји истог става 
речи: ''заштиту животне средине'' бришу се , а иза речи : ''Одељења за урбанизам'' 
додаје се слово: ''и''.  
 У ставу 3. истог члана речи: ''урбанистичко технички услови'' , замењују се 
речима : ''локацијски услови''. 

Члан 3. 
 
             Члан 182. Одлуке мења се и гласи:  
          „ Новчаном казном од 50.000,00 динара до 150.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако врши комуналну делатност без одобрења надлежног 
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органа , а предузетник за исти прекршај казниће се новчаном казном од 10.000,00 
динара до 150.000,00 динара. 
           За прекршај из предходног става новчаном казном од 5.000,00 до  10.000,00 
динара казниће се одговорно лице у правном лицу и код предузетника.“  
 

Члан 4. 
 
          У члану 183. Одлуке износ:  „ 10.000,00“ замењује се износом:  „50.000,00“. 
 

Члан 5. 
           
          У члану 184.   у ставу 1. Одлуке  износ :  „ 10.000,00“ замењује се износом: „ 
50.000,00“,  а у ставу 2. речи: „казном од   3.000,00 до 5.000,00 динара,“ замењује се 
речима: ''казном од   5.000,00 до 10.000,00 динара.“ 
 

Члан 6. 
 
            Члан  185. Одлуке   мења се и гласи:  
 „ Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице којима је поверено вршење комуналних 
делатности ако не донесе одговарајући Програм снабдевања или уређења како је 
прописано члановима 74. став 1. и 84. ове Одлуке, а предузетник ће се казнити за 
исти прекршај у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 
10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу и код предузетника које обавља  
комуналну делатност.“ 

Члан 7. 
 
          У члану 186. Одлуке износ: „10.000,00“ замењује се износом: „ 50.000,00“,  а 
текст: „ 1.500,00 до 5.000,00 динара“ замењује се текстом:        “ 5.000,00 до 10.000,00 
динара“. 

Члан 8. 
 

          Члан 187.Одлуке мења се и гласи: 
  „ Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће, а казном од 10.000,00 до 20.000,00 динара казниће се предузетник, ако 
смеће остави поред контејнера и канти. За исти прекршај казниће се физичко лице 
новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара.“ 
 

Члан 9. 
 

          Члан  188. Одлуке мења се и гласи:   
        „Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако поступи супротно одредбама чланова : 8, 9, 10, 13, став 3. и 4, 
чланова 21, 26, 60, 86,101, 103,110,117, 118,  121, 122, 123, 133, 138, 168. и 169. ове 
Одлуке. 
          Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара за прекршај из става1. 
овог члана казниће се предузетник,  а одговорно лице и физичко лице за исти 
прекршај казниће се казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара.   
       За поступање супротно одредбама члана 117. став 1. алинеја 7, 10. и 11. и 
члана 138. став 1. тачка 5. власник возила, односно корисник возила или одговорно 
лице, које је затечено у прекршају на јавној односно јавној зеленој површини дужан 
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је да на захтев комуналног или саобраћајног инспектора да податке о идентитету 
лица коме је дао возило на управљање односно коришћење у моменту учињеног 
прекршаја односно о лицу  које је учинило прекршај.  
 Лице које не поступи у складу са одредбама   става 3. овог члана  казниће се 
за прекршај  новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара .“  
 

Члан 10. 
 
         У члану 189. Одлуке у ставу 1. речи: “ Новчаном казном од 5.000,00 до 
30.000,00 динара“ замењују се речима:“ Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 
динара“ ,а у ставу 2. истог члана речи: ''Новчаном казном од 2.000,00 до 5.000,00 
динара“ замењују се речима:“ Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара“. 
 

Члан 11. 
 

         У члану 190. Одлуке у ставу 1. речи:“ Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 
динара“ замењују се речима: “ Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара“,  
а у ставу 2. истог члана речи: ''Новчаном казном од 2.000,00 до 5.000,00 динара“ 
замењују се речима:“ Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара“. 
                                                         

Члан 12. 
 

        У члану 191. Одлуке у ставу 1. износ: “ 10.000,00“ замењује се износом: 
“50.000,00“. У ставу 2. истог члана речи: ''Новчаном казном од 2.000,00 до 5.000,00 
динара “ замењују се речима: “ Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара“. У 
ставу 3. истог члана износ „5.000,00“ замењује се износом“ 10.000,00 динара“. 
 

Члан 13. 
 
          У члану 192. Одлуке у ставу 1. износ: „ 10.000,00“ замењује се износом: „ 
50.000,00“ а став 2. истог члана мења се и гласи: „ Новчаном казном од 10.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник, а 
одговорно лице и физичко лице казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара.“ 
 

Члан 14. 
 
          У члану 193. Одлуке у ставу 1. износ: „ 30.000,00“ замењује се износом: „ 
50.000,00“ , а став 2. истог члана мења се и гласи: „ Новчаном казном од 10.000,00 
до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник, а 
одговорно лице и физичко лице казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара.“ 
 

Члан 15. 
           
          У члану 194. Одлуке у ставу 1. речи: “ Новчаном казном од 6.000,00 до 
30.000,00 динара“ замењују се речима:“ Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 
динара“  , а став 2. истог члана мења се и гласи: „ Новчаном казном од 10.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај  предузетник, а одговорно лице и физичко 
лице казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара ако поступе супротно одредбама 
чланова 89,  91. и 92. ове Одлуке.“ 
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Члан 16. 
 
          Члан 195. Одлуке мења се и гласи: 
  „ Лица која не поступе по решењу из члана 171. ове Одлуке казниће се 
новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара за правна лица, од 
10.000,00 до 50.000,00 динара за предузетника и од 5.000,00 до 10.000,00 динара за 
одговорно лице и физичко лице.“ 
 

Члан 17. 
 
          Члан 196. Одлуке мења се и гласи: 
  „ Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се физичко лице 
и одговорно лице које које поступи супротно одредбама чланова : 52, 53, 75, 93, 104. 
став 3, 4. и 5., члана 108. став 3., чланова 119, 128, 130, 131, 132, 134,136, 146, 148. 
и 159. ове Одлуке. 
           За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 50.000,00 до 
100.000,00 динара казниће се правно лице а за исти прекршај  казниће се 
предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара.“ 

   . 

Члан 18. 

     
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                             Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 8 /2015-I/01                         Марјана Мараш, с.р.  
Дана: 27. марта  2015. године  
ВРБАС 
 
10. 
 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о 
локалној самоуправи   („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)  и 
члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина 
општине Врбас,  на седници одржаној   27. марта  2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
  О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

 О ПРИВРЕМЕНИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС 

    
Члан 1. 

 
 У Одлуци о привременим монтажним објектима на територији општине Врбас  
(„ Службени лист општине Врбас“, број 3/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014 и 5/2014) у 
члану 4. у ставу 3. датум: „31.12.2014.“ се замењује датумом: „30.09.2015.“, а у члану 
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12. у ставу 2. и 3. речи: „и заштиту животне средине“ бришу се, а иза речи: 
„Одељења за урбанизам“ додаје се слово: „и“. 
 

Члан 2. 
 

           У члану 16. Одлуке  у ставу 3. речи: „ и заштиту животне средине“ бришу се, а 
иза речи: „Одељења за урбанизам“  додаје се слово: „и“. 
 У ставу 5. истог члана прва  алинеја мења се и гласи: „ – локацијски услови,“. 
 

  Члан 3. 
 

         У члану 18. Одлуке у ставу 2. и 6. речи: „ и заштиту животне средине“ бришу се, 
а иза речи: „Одељења за урбанизам“  додаје се слово: „и“. 
 

Члан 4. 
 

         У члану 20.  став 2. Одлуке мења се и гласи: „ Остали услови за постављање 
киоска обрађују се локацијским условима које издаје Одељење за урбанизам и 
комунално стамбене послове у складу са важећим прописима.“ 
 

Члан 5. 
 

          У члану 22. Одлуке у ставу 2. речи: „ у складу са издатим урбанистичко 
техничким условима“ замењују се речима: „ у складу са локацијским условима“. 
          У ставу 4. истог члана  речи: „у складу са   урбанистичко техничким условима 
које прописује Дирекција“ замењују се речима: „ у складу са локацијским условима“. 
 

Члан 6. 
 

         У члану 23. Одлуке у ставу 1. речи: : „у складу са   урбанистичко техничким 
условима које прописује Дирекција“ замењују се речима: „ у складу са локацијским 
условима“ , а у ставу 4. истог члана речи:  „ и заштиту животне средине“ бришу се, 
а иза речи: „Одељења за урбанизам“  додаје се слово: „и“. 
 

Члан 7. 
 

        У члану 24. Одлуке у ставу 3. речи: „ и заштиту животне средине“ бришу се, а 
иза речи: „Одељења за урбанизам“  додаје се слово: „и“. 
 

Члан 8. 
 
        У члану 28. Одлуке у ставу 1. речи : „у складу са   урбанистичко техничким 
условима које прописује Дирекција“ замењују се речима: „ у складу са локацијским 
условима“. 

Члан 9. 
 

        У члану 29. Одлуке речи:  „ и заштиту животне средине“ бришу се, а иза речи: 
„Одељење за урбанизам“  додаје се слово: „и“.   
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Члан 10. 
 

        У члану 35. Одлуке у ставу 1. речи: „ Новчаном казном од 5.000,00 до 
50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице или предузетник“ замењују се 
речима: „Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, а предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара“.   
      Став  2. истог члана мења се игласи: „За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице .“ 
       Став 3. истог члана брише се. 
     

Члан 11. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 7/2015-I/01                        Марјана Мараш, с.р.   
Дана:  27. марта 2015. године  
ВРБАС 
 
11. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 10. , члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о 
локалној самоуправи   („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)  и 
члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина 
општине Врбас, на седници одржаној  27. марта 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
  О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

 О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
    

Члан 1. 
 

           У  Одлуци о давању у закуп пословног простора  ( „ Службени лист општине 
Врбас“ , број 15/2010 )   члан  6. став 1. мења се и гласи:   

 

 „ Јавно оглашавање се објављује  на званичном сајту Општине Врбас, 
огласној табли Општинске управе Врбас и огласним таблама  месних заједница   на 
територији општине Врбас .“ 

    Члан 2.     

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                               Председник  Скупштине  општине, 
Број: 011- 6/2015-I/01                          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године  
ВРБАС 
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12. 
 
 На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку /''Службени 
лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10/, члана 13. Закона 
о предшколском васпитању и образовању /''Службени гласник РС'', број 18/10/, 
захтева Предшколске установе ''Бошко Буха'' Врбас број 866 од 12. марта 2015. 
године и члана 30. став 1. тачка  9. Статута општине Врбас /''Службени лист општине 
Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине 
Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одредбе члана 51. и 52. Статута Предшколске 
установе ''Бошко Буха'' Врбас који је донео Управни одбор Установе под бројем 2546 
дана 02.07.2014. године, а којима се прописује начин и поступак уписа деце у 
Предшколску установу.  
 
 Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.  
 
    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                          Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-10/2015-I/01            Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
 
 
13. 
 

На основу члана 30, 46. и 93. Статута   општине Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010,  16/2013 и 
2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. године,  
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

У Општинском већу општине Врбас своју дужност обавља, а није на сталном 
раду, члан Општинског већа општине Врбас Горан Пејовић. 

 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу 6. априла 2015. године и објавиће се  у 
«Службеном листу општине Врбас». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                              Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-11/2015-I/01                Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
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14. 
 
 На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник 
Републике Србије», број 119/2012), члана 30. став 1. тачке 9. Статута   општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 
21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас“, 
број 2/2013), Скупштина општине Врбас, на  седници одржаној 27. марта 2015. 
године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС 
 
I 
 

 Здравко Перовић  р а з р е ш а в а   с е   дужности члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас. 
  

II 
 
 Наташа Башкот    и м е н у ј е    с е   за члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас.          . 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у «Службеном 
листу општине Врбас». 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-6/2015-I/01              Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
 
 
15. 
 

На основу члана 30. и 93 Статута општине Врбас (''Службени лист општине 
Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и 
чланова 5. и  6. Одлуке о утврђивању броја и састава органа Установе за културну 
делатност Културног центра Врбаса («Службени лист општине Врбас», број 7/1991, 
8/2000 и 4/2005), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  ВРБАСА  У ВРБАСУ  
 

I 
 

Вера Стојисављевић   р а з р е ш а в а    с е  дужности члана Управног одбора  
Културног центра Врбаса у  Врбасу. 
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II 

    
 Болдижар Пароци  и м е н у ј е  с е   за члана Управног одбора Културног 
центра Врбаса у  Врбасу.   
 

III 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-7/2015-I/01            Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
 

 16. 
 
На основу члана 52. Закона о планирању  и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009.-исправак, 64/2010.-Одлука УС и 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', 
број 3/2002, 5/2002., 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), 
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 27. марта 2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА  
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  ОПШТИНЕ ВРБАС 

 
I 

 
 Разрешава се дужности секретар Комисије за планове општине Врбас 
дипломирани правник Драгица Копривица. 
 
 

II 
 

 За секретара Комисије за планове општине Врбас именује се дипломирани 
правник Валентина Продановић. 
 

III 
 

 Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном 
листу општине Врбас''. 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                           Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-8/2015-I/01             Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
 



Број:  3. Страна 49 . Службени лист општине Врбас, 27. март 2015. године   

 

 

17. 
 

На основу члана 54. и 55. Закона  о основама система образовања и 
васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 
и члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 
3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 16/2013 и 2/2014),  Скупштина  
општине Врбас,  на седници одржаној 27. марта 2015. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“  У ВРБАСУ 
 

I 
 

Момчило Милошевић  р а з р е ш а в а   се   дужности члана  Школског одбора 
Основне школе ''Петар Петровић - Његош'' у Врбасу као представник локалне 
самоуправе услед смрти. 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                               Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-9/2015-I/01                 Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  

 
18. 

На основу члана 54. Закона  о основама система образовања и васпитања 
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 30. 
и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 16/2013 и 2/2014),  Скупштина  општине Врбас,  на 
седници одржаној 27. марта 2015. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“  У ВРБАСУ 
 

I 
 

Јовица Поповић  и м е н у ј е   с е  за члана Школског одбора Основне школе 
''Петар Петровић - Његош'' у Врбасу као представник локалне самоуправе. 
 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                              Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-10/2015-I/01                 Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 27. марта 2015. године 
ВРБАС  
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