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8. 
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 4. и 5.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012), члана 2. и 3. 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 сед-ници  одржаној  30. јуна  2015. године, донела је 
 

 

О Д Л У К У  
     О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД” ВРБАС 
 

Члан 1. 
 

 У  Одлуци   о  промени  оснивачког  акта   Јавног  комуналног предузећа   
“Стандард”  Врбас  (“Службени лист општине Врбас”,  број 2/2013)   члан 14.  мења се 
и гласи: 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 „Претежна делатност Јавног комуналног предузећа „ Стандард“ Врбас је:  
 

  36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
 

     Осим наведене претежне делатности Јавно комунално предузеће  „Стандард” 
Врбас, обавља и следеће делатности: 
 

37.00 Уклањање отпадних вода 
Обухвата сакупљање и  одвођење атмосферских, комуналних и 
других отпадних вода 

38.11 Сакупљање отпада који није опасан 

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине 
-  обухвата уређивање, одржавање и заштита зелених површина, 
   јавних  дечијих игралишта и дрвореда: 
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- уређивање и одржавање јавних саобраћајних површина и 
    паркиралишта 
- одржавање и обнављање засада поред јавних путева 

96.03 Погребне и сродне делатности 
- обухвата управљање гробљима и обављање погребних услуга 

42.11 Изградња путева и аутопутева 
- обухвата оправку,, мања проширења и ојачање коловоза, пленума 
     и путних објеката, обнављање коловозног застора: 
-  мање поправке трасе и нивелате пута у циљу повећања 
     безбедности саобраћаја на путу 
-  одржавање, обнављање и замена дотрајалих путних објеката,  
     бојење металних конструкција и путних објеката 
-  редовни, повремени и ванредни преглед пута и објеката на путу 
-  оправка и замена привремених и сталних направа за заштиту 
     јавних путева, уклањање са пута одређеног, нанесеног, просутог 
     и на други начин на путу доспелог материјала и предмета 
-  постављање, замена, уклањање и оправка хоризонталне и 
     вертикалне сигнализације, опреме пута и других знакова 
-  други послови који су од значаја за одржавање пута 
-  чишћење коловоза, одводних и других објеката и уређаја 
-  кошење траве и одржавање засада на путном земљишту 
-  одржавање проходности путева у зимском периоду 
-  постављање заштитних зиданих и металних ограда 
 

49.41 Друмски превоз терета: превоз терета, локални, камионима, 
тракторима и другим моторним возилима са приколицом или без 
приколице 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 
продавницама 
- обухвата трговину непрехрамбеним производима: мртвачки 
ковчези, крстови, клупе, венци, цвеће (природно и вештачко, 
украсно шибље, четинари и остало дендролошко цвеће), текстила, 
папирне конфекције, семе за заснивање зелених површина, гнојиво 
и храниво, прибор за узгајање и одржавање цвећа и друга погребна 
опрема 
 

43.33 Постављање подних и зидних облога 
- обухвата радове облагања подова и степеништа линолеумом, 
гумом и другим материјалом,терацерски, керамичарски и 
паркетарски радови 

43.34 Бојење и застакљивање 
- стаклорезачки и фарбарски радови 

43.39 Остали завршни радови 
- обухвата молерско – фарбарске и гипсарске радове 

43.91 Кровни радови 
- обухвата грађевинско – браварске и лимарске радове 

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 
-инвестиционо одржавање, адаптација и оправка привредних, 
стамбених и  других објеката, изолаторски радови и други 
грађевинско занатски радови у грађевинарству 
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16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената  
- обухвата производњу врата, прозора и друге грађевинске 
столарије и вршење услуга израде предмета 

16.24 Производња дрвне амбалаже  
Обухвата производњу опреме за домаћинства, школе, 
угоститељство и канцеларије израђено претежно од дрвета и 
других материјала и то: сандуци, кутије, гајбе, дрвени калеми, 
бурад и друга амбалажа од дрвета;  
 

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

01.30 Гајење садног материјала 

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система 
- обухвата инсталирање укључујући доградњу, адаптацију, 
одржавање и поправке грађевинских инсталација и то: унутрашње и 
спољне водоводне и канализационе и унутрашње електричне 
инсталације, оправка канала, бунара и хидромашинске опреме као 
и грејних уређаја, постројења и опреме у грађевински објекат; 

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- обухвата извођење и пројектовање радова водоводне и 
секундарне канализационе мреже 

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме 
- обухвата оправка,одржавање мерних и контролних инструмената 
и водомера 

69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови;пореско 
саветовање 

69.10 Правни  послови 

82 
 

82.1 

Канцеларијско – административне и друге помоћне пословне 
делатности 
Канцеларијско – административне и помоћне делатности 

82.99 Остале услужне активности подршке пословању 
- обухвата очитавање бројила за потрошњу воде итд: 
- услуге наплате паркинга ; 
- услуге примене програма лојалности купцима (маркетинг 
лојалности,посебни попусти итд.); 

46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за 
животиње. 

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама 

46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 

46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима 
и мастима 

46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима  

46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима 

46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и 
мекушце 

46.44 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и  средствима за 
чишћење 

46.41 Трговина на велико текстилом 

46.42 Трговина на велико одећом и обућом 
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46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичарским 
производима  

46.49 Трговина на велико осталим производима за домаћинство 

46.71 Трговина на велико чврстим течним и гасовитим 
горивима и сличним производима 

46.73 Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом и 
санитарном опремом 

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

46.66 Трговина на велико осталим  канцеларијским машинама и опремом 

46.90 Неспецијализована   трговина на велико 

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно 
храном пићима и дуваном 

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама 
-обухвата управљање пијацама и трговину на мало новим или 
половним производима на тезгама и пијацама; 

47.81 Трговина на мало храном,пићима и дуванским производима на 
тезгама и пијацама 

81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
- обухвата услуге редовног чишћења свих типова објеката; 
 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
-обухвата пратеће активности у вези са коришћењем( наплата и 
одржавање)путева,мостова,паркиралишта или гаража, 
паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. 

35.30 Снабдевање паром и климатизација    
 
- обухвата производњу и дистрибуција топлотне енергије 

- управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију 
- снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца 
- текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и 
    других   објеката за производњу и испоруку топлотне енергије 

43.22 Постављање водоводних,канализационих,грејних и 
климатизационих система 
-уграђивање, реконструкција и монтажа грејних уређаја, постројења 
и опреме у грађевински објекат, 
- вршење надзора над изградњом грејних уређаја и инсталација; 

59.11 Производња кинематографских дела,аудио-визуелних производа и 
телевизијског програма 

59.12 Делатности које следе након фазе снимања у производњи 
кинематографских дела и телевизијског програма 

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике 

73.11 Делатност рекламних агенција 

73.12 Медијско представљање 

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим 
управљањем 

82.30 Организовање састанака и сајмова 
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Члан 2. 

 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења,а објавиће се у 
“Службеном листу општине Врбас” . 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС               Председник Скупштине општине, 
Број:  011-19 /2015-I/01                                          Марјана Мараш 
Датум: 30. јуна 2015. године  
ВРБАС 
 
 
9. 
 
 

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) 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 30. јуна 2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма  пословања  ЈКП  

„Стандард“  Врбас  за 2015. годину под бројем 04-13798/2-1  од 25.06.2015.године, 
којe је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 25. јуна 2015. године. 
  
 
 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“. 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине,   
Број: 011-20/2015-I/01             Марјана Мараш 
Дана: 30. јунa 2015.године 
ВРБАС  
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Редни                      Страна 
број 
 
 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС  
 
 
8. ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
 ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 “СТАНДАРД” ВРБАС         63 

 
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  
 И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“ ВРБАС  
 ЗА 2015. ГОДИНУ          67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина општине Врбас 
Одговорни уредник:  Сандра Срдановић  -  Технички уредник:  Марија Тот 
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