СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 13. ВРБАС 9. ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНА XLVI

75.
На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008. и 41/2009) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
9. децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ КОСАНЧИЋ
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта и премера
грађевинског земљишта на подручју катастарске општине Косанчић.
Члан 2.
Предмет комасације - премера (комасациона маса) су сва земљишта у
подручју обухваћена катастарском општином Косанчић (пољопривредна, шумска,
грађевинска), у укупној површини од 2.450 ха. као и уређаји на тим земљиштима.
Границе комасационог подручја из става 1. овог члана чине границе
катастарске општине Косанчић.
Члан 3.
Учесници комасације су власници односно корисници земљишта која су
обухваћена комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају
стварна права или на закону заснован правни интерес.
Власници односно корисници земљишта на подручју на којем се врши
комасација земљишта морају дозволити приступ на своје земљиште стручњацима
геодетских, водних, пољопривредних и других организација, ради обављања радова
у вези уређења земљишта у поступку комасације.
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Члан 4.
Комасацију земљишта, на основу Одлуке о спровођењу комасације у
катастарској општини Косанчић, спроводи Комисија за спровођење комасације коју
посебним решењем именује Скупштина општине Врбас.
Поступак комасације на територији катастарске општине Косанчић спроводиће
се на основу Закона о пољопривредном земљишту, према Програму комасације
катастарске општине Косанчић који је донела Скупштина општине Врбас 24.06.2011.
године под бројем 011-14/2011-I/01 и у складу са Начелима комасације које ће донети
Скупштина општине Врбас.
Члан 5.
Од дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације у катастарској
општини Косанчић у ''Службеном листу општине Врбас'' забрањује се изградња
објеката и подизање вишегодишњих засада и усева у комасационом подручју.
Власник односно корисник земљишта нема право накнаде за улагање у објекат
или вишегодишњи засад и усев на земљишту из предходног става, уколико је та
улагања извршио после дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације.
Члан 6.
Комасација у катастарској општини Косанчић финансираће се из средстава
општине Врбас, средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводине и из других доступних извора.
Члан 7.
Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације катастарске
општине Косанчић спроводиће Општинска управа Општине Врбас - Одељење за
финансије и буџет.
Наредбодавац за извршење трошкова комасације јесте Председник односно
Заменик председника Комисије, по овлашћењу Председника општине Врбас.
Члан 8.
Након објављивања Одлуке о спровођењу комасације катастарске општине
Косанчић Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Врбас
извршиће у катастру непокретности забележбу покретања поступка комасације.
Члан 9.
Ова Одлука се сматра достављена свим власницима и корисницима земљишта
у комасационом подручју и другим лицима која на тим земљиштима имају стварна
права или на закону заснован правни интерес даном објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
Ова Одлука истаћи ће се и на огласним таблама Општине Врбас, Месне
заједнице Савино Село и насеља Косанчић.
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Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана након објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-38/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

76.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/2004. и 36/2009.) и члана 16, 30. и 93. Статута општине
Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
9. децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о накнади за заштиту
и унапређивање животне средине
члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (''Службени
лист општине Врбас'', број 25/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.) у члану 3. иза
тарифног броја 3. у делу: ''Напомена'' иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Тарифни број 1, 2. и 3. из овог члана примењиваће се од 1. јануара 2013. године''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-39/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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77.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007.), члана 146. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србije'', број 72/2009., 18/2009.
и 24/2011.), члана 25. и 26. Закона о оглашавању (''Службени гласник Републике
Србије'', број 79/2005.) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист
општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009. и 15/2010.),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. децембра 2011. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о привременом коришћењу јавне површине
и постављању мањих монтажних и огласних објеката на територији Општине Врбас
Члан 1.
У Одлуци о привременом коришћењу јавне површине и постављању мањих
монтажних и огласних објеката на територији Општине Врбас (Службени лист
општине Врбас, број 15/2010.) у члану 4. иза става 3. додају се нови ставови 4, 5. и 6.
који гласе:
''Изузетно од става 1. овога члана јавна површина се може дати на коришћење
досадашњем кориснику локације, на његов захтев, под следећим условима:
- да му је тражена локација дата на коришћење по основу конкурса или по
основу уступања права коришћења,
- да је тражена локација у складу са Планом привременог коришћења јавних
површина и постављања мањих монтажних објеката на истој локацији и
- да је измирио потраживања по основу изворних јавних прихода.
Лице из претходног става овога члана дужно је да уз захтев поднесе решење о
коришћењу локације или решење о уступању права коришћења локације сходно
члану 25. ове Одлуке, као и доказ о измиреним потраживањима.
Уколико су испуњени услови из става 4. и 5. овога члана донеће се решење о
коришћењу локације лицу које је до сада користило предметну локацију''.
Члан 2.
У члану 25. у ставу 4. иза речи: ''објекта'' бришу се речи: ''искључиво до истека
уговореног периода коришћења јавне површине према уговору са претходним
корисником и то''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-40/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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78.
На основу члана 14. став 2. и члана 62. став 1. Закона о социјалној заштити
/''Службени гласник Републике Србије'', број 24/11./, члана 3. став 1. и члана 4.
Закона о јавним службама /''Службени гласник Републике Србије'', број 42/91. и
71/94./ и члана 30. став 1. тачке 8. Статута општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09. и 15/10./, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 9. децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе за социјалну заштиту
Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе за социјалну заштиту /''Службени лист
општине Врбас'', број 7/91, 2/92, 1/02, 3/04, 12/04. и 4/11./ члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком оснива се центар за социјални рад за територију општине
Врбас као установа ради обезбеђења обављања делатности у области социјалне
заштите из оквира права и дужности утврђених законом и овом Одлуком.
Назив Установе је: Центар за социјални рад општине Врбас /у даљем тексту:
Центар/.
Седиште Центра је у Врбасу, Улица маршала Тита број 40.
Оснивач Центра је Општина Врбас за коју на основу законског овлашћења
оснивачка права врши Скупштина општине Врбас, са седиштем у Врбасу, Улица
маршала Тита број 89 /у даљем тексту: оснивач/.
Центар има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима
које има на основу закона и ове Одлуке.
Центар је дужан да истакне назив, с подацима о делатности, радном времену,
оснивачу и седишту, у складу са законом и Статутом Центра.''.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
''Центар одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о
социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује
Република Србија, аутономна покрајина и Општина Врбас као јединица локалне
самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима донетима на основу
закона.
Центар, у складу са актима општине Врбас, учествује у пословима планирања
и развоја социјалне заштите у Општини Врбас.
Делатност Центра из става 1. овог члана је - 88.99
Остала непоменута
социјална заштита без смештаја - као ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ Центра.
Поред претежне делатности из става 3. овог члана Центар обавља и следеће
делатности:
- 88.10 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним
потребама и
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-

88.91 Делатност дневне бриге о деци''.
Члан 3.

Иза члана 2. додају се чланови 2а, 2б. и 2в. који гласе:
''Члан 2а.
Центар врши јавна овлашћења, у складу са законом:
1. процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите,
2. спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о
коришћењу услуга социјалне заштите,
3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим
поступцима,
4. води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Послови из става 1. тачка 2. и 4. овог члана који се односе на права, односно
услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају
се као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада у
вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара општина Врбас, Центар обавља у складу са посебном одлуком
коју доноси надлежан орган општине Врбас.
Члан 2б.
Поред јавних овлашћења, у оквиру других послова које обавља, Центар
иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању
индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на
територији општине Врбас за коју је основан, иницира и развија превентивне и друге
програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и
друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.
Члан 2в.
Центар пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне заштите
може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако добије
лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог
овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.
Стручни радник Центра који је распоређен на радно место на ком се обављају
послови јавних овлашћења не може у радно време да ради на пружању услуга које по
Закону о социјалној заштити овезбеђује Општина Врбас.''.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
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''Радом и пословањем Центра руководи директор.
За директора Центра може бити именован држављанин Републике Србије који је
стекао високо образовање на студијама другог степена /мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије/, односно на
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник и има најмање пет година радног искуства у струци.
Мандат директора Центра траје четири године и исти лице може бити поново
именовано за директора.
Директора Центра именује надлежни орган јединице локалне самоуправе, на
основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра.
Управни одбор Центра расписује конкурс за директора Центра најкасније 30 дана
пре истека мандата раније именованом директору.
Кандидат за директора Центра, уз прописану конкурсну документацију, подноси
програм рада за мандатни период на који се врши избор.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра и у том поступку разматра
приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и
доставља је, заједно са својим мишљењем, надлежном органу јединице локалне
самоуправе.
Начин спровођења конкурса за именовање директора Центра рад одређује
јединица локалне самоуправе.
На именовање директора Центра чије је седиште на територији аутономне
покрајине сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине.
Послови директора Центра уређују се оснивачким актом и Статутом Центра, у
складу са законом.''.
Члан 5.
Иза члана 8. додају се чланови 8а, 8б. и 8в. који гласе:
''Члан 8а.
Послови директора Центра су:
 организује и руководи радом Центра
 доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Центра и друга општа акта у складу са законом и Статутом,
 извршава одлуке Управног одбора,
 заступа Центар,
 стара се о законитости рада Центра,
 одговоран је за спровођење Програма рада Центра,
 одговоран је за материјално-финансијско пословање Центра,
 одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног
односа, у складу са законом и колективним уговором,
 доноси план јавних набавки Центра,
 подноси извештај о раду и резултатима пословања Управном и Надзорном
одбору,
 образује комисије и друга радна тела, и
 врши друге послове утврђене законом и Статутом.

Број: 13. Страна 524. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
Члан 8б.
Ако директор Центра не буде именован у законом предвиђеном року, оснивач
именује вршиоца дужности директора Центра.
За вршиоца дужности директора Центра може бити именовано лице које
испуњава услове из члана 8. став 2. ове Одлуке и за чије именовање је прибављена
сагласност из члана 8. став 9. ове Одлуке.
Вршилац дужности директора Центра може обављати ту дужност најдуже једну
годину.
Члан 8в.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Оснивач Центра разрешиће директора Центра пре истека мандата:
на лични захтев,
ако обавља послове директора супротно одредбама закона,
ако нестручним и несавесним радом проузрокује штету Центру или своје
обавезе извршава на начин који може проузроковати веће сметње у раду
Центра,
ако на било који начин онемогућава остваривање права и услуга из
надлежности Центра,
ако је правноснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против
живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по
основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и
породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и
безбедности Републике Србије,
из других разлога утврђених законом или Статутом Центра.''.
Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:
''Чланове Управног одбора Центра именује оснивач на четири године.
Управни одбор Центра има пет чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из реда чланова
удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално угрожених лица, ако
на територији за коју је основан Центар делује и има седиште такво удружење.
Ако предлагач из става 2. овог члана не предложи представника у Управни
одбор у року од 30 дана од дана када је оснивач упутио писмени позив, тог
представника именује оснивач.''.
Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
'' Делокруг Управног одбора Центра, у складу са законом је да:
 доноси Статут Центра уз сагласност оснивача и ресорног министарства у
делу који се односи на вршење поверених послова,
 доноси друга општа акта Центра,
 усваја годишњи извештај о раду и доноси Програм рада Центра,

Број: 13. Страна 525. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
 спроводи поступак конкурса за избор директора Центра и даје мишљење
оснивачу о кандидату за избор директора Центра,
 одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом,
 усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
 врши и друге послове утврђене Статутом Центра.''.
Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
''Надзорни одбор Центра има три члана и чине га два представника оснивача и
један представник по предлогу запослених.
Чланове Надзорног одбора Центра именује оснивач на четири године.
Ако предлагач из става 1. овог члана не предложи представника у Надзорни одбор
у року од 30 дана од дана када је оснивач упутио писмени позив, тог представника
именује оснивач.
Делокруг Надзорног одбора Центра, у складу са законом, је да прати реализацију
и утрошак средстава која се из буџета издвајају за рад Центра и да предлаже
Управном одбору Центра и оснивачу мере за рационалније располагање средстава
одобених за рад Центра.''.
Члан 9.
Управни одбор ускладиће Статут Центра са овом Одлуком и доставити га
оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Именовање чланова Управног и Надзорног одбора Центра извршиће се
посебним решењем оснивача.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06-41/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 526. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
79.
На основу члана 29. и 169. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања /"Службени гласник Републике Србије", број 72/09./, члана 3. став 3.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о
мрежи основних школа /''Службени гласник Републике Србије'', број 80/10./, члана 30.
став 1. тачка 6. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/02,
5/02, 10/04, 11/08, 21/09. и 15/10./, претходно прибављеног Мишљења Националног
Савета русинске националне мањине број 128/11 од 31. маја 2011. године, претходно
прибављеног Мишљења Националног Савета мађарске националне мањине Ev.broj
MNT-701/K/2011-O/171/4 од 27.05.2011. године, претходно прибављеног Мишљења
Националног Савета украјинске националне мањине број 107-06-2011 од 08.05.2011.
године и претходно прибављеног Мишљења Националног Савета словачке
националне мањине број 01-400 од 31. маја 2011. године, Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 10. септембра 2011. године, д о н е л а је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ – МРЕЖИ
ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРЖАВА

Члан 1.
У Одлуци о броју и просторном распореду – мрежи основних школа са
седиштем на територији општине Врбас чији је оснивач држава /''Службени лист
општине Врбас'', број 6/2011./ у члану 2. додаје се став 3. који гласи:
''У посебним одељењима редовних основних школа: ''Братство јединство'' у
Врбасу и ''Бранко Радичевић'' у Савином Селу, остварује се и основно образовање за
ученике са сметњама у развоју.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врбас'', а објавиће се након добијања сагласности од Покрајинског
секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-30/2011-I/01
Дана: 10. септембра 2011. године
ВРБАС
80.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 527. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
На основу члана 30. тачка 9. и члана 93. Статута општине Врбас (»Службени
лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002 и 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и
члана 124. Закона о социјалној заштити («Службени гласник Републике Србије», број
24/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. децембра 2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ВРБАС
I
НАДА БАТРИЋЕВИЋ, дипломирани социјални радник из Врбаса,
р а з р е ш а в а с е дужности директора Центра за социјални рад општине
Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-36/2011- I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

81.
На основу члана 30. тачка 9. и члана 93. Статута општине Врбас (»Службени
лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002 и 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и
члана 124. Закона о социјалној заштити («Службени гласник Републике Србије», број
24/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9. децембра 2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ВРБАС

I
НАДА БАТРИЋЕВИЋ, дипломирани социјални радник из Врбаса,
именује
с е за директора Центра за социјални рад општине Врбас, на
период од четири године.

II

Број: 13. Страна 528. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112 - 37/2011- I/01
Дана: 9. децембар 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

82.
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.)
и члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број
3/2002, 5/2002., 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 9. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а се Комисија за планове општине Врбас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владимир Ђурић, председник,
Владимир Дулетић,члан,
Горан Марковић,члан,
Светлана Јанковић, члан,
Раде Овука, члан, представник Министарства,
Славка Срдић, члан, представник Министарства.
II

Разрешава се секретар Комисије за планове општине Врбас дипломирани
правник Драгица Копривица.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-38/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС
83.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 529. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
На основу члана 52. Закона о планирању и
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине
10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина
одржаној 9. децембра 2011. године, донела је

изградњи („Службени гласник
и 24/2011.) и члана 30. и 93.
Врбас'', број 3/2002, 5/2002.,
општине Врбас, на седници

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
У Комисију за планове општине Врбас и м е н у ј у се:
Владимир Ђурић, дипломирани инжењер машинства, председник,
Владимир Дулетић, дипломирани инжењер грађевине хидросмера, члан,
Светлана Јанковић, дипломирани инжењер архитектуре, члан,
Снежана Ушћумлић, дипломирани инжењер грађевине, члан,
Мирјана Керебић, дипломирани просторни планер, представник
Министарства,члан,
6. Славка Срдић, дипломирани инжењер архитектуре, представник Министарства члан.
1.
2.
3.
4.
5.

II
За секретара Комисије именује се дипломирани правник Драгица Копривица.
III
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-39/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

84.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине
Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 26.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас («Службени
лист општине Врбас», број 3/2007/,
Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 9. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ У ВРБАСУ
I
Драгиња Татић р а з р е ш а в а с е дужности члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ у Врбасу, као представник запослених.

Број: 13. Страна 530. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-40/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш

85.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине
Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 26.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас («Службени
лист општине Врбас», број 3/2007/,
Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 9. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ У ВРБАСУ
I
Млађен Жугић и м е н у ј е с е за члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ у Врбасу, као представник запослених.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-41/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 531. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
86.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
децембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Љиљана Маловић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-42/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

87.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
9. децембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Невенка Проле и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне школе
''Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу, као представник родитеља.

II

Број: 13. Страна 532. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-43/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

88.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина
општине Врбас, на седници
одржаној 9. децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО'' У КУЦУРИ
I
БИЉАНА ДРЉАЧА
р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Братство - јединство'' у Куцури, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-44/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

89.

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 533. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_

На основу члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(«Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО'' У КУЦУРИ
I
НЕДЕЉКО ШТРБАЦ и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне
школе ''Братство - јединство'' у Куцури, као представник родитеља.

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-45/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

90.
На основу чланова 54. и 55. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/1010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 9.
децембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «БОШКО БУХА» У ВРБАСУ
I
Моника Тамаш
р а з р е ш а в а с е дужности члана Управног одбора
Предшколске установе «Бошко Буха» у Врбасу, као представник родитеља.
II

Број: 13. Страна 534. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-46/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

91.
На основу чланова 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009) и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009. и 15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
9. децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «БОШКО БУХА» У ВРБАСУ
I
Светлана Обрадовић – Михајловић и м е н у ј е с е за члана Управног
одбора Предшколске установе «Бошко Буха» у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-47/2011-I/01
Дана: 9. децембра 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 13. Страна 535. Службени лист општине Врбас, 9. децембар 2011. године_
САДРЖАЈ
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Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ
ОПШТИНИ КОСАНЧИЋ

517

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

519

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ
КОРИШЋЕЊУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ
И ОГЛАСНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

520

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

521

ОДЛУКА О ДУПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ О ПРОСТОРНОМ
РАСПОРЕДУ-МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОШТИНЕ ВРБАС ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРЖАВА

526

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВРБАС

527

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ ВРБАС

527

82.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

528

83.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

529

84.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „СТАНДАРД“

529

85.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „СТАНДАРД“

530

86.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ

531

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ

531

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО У КУЦУРИ

532
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
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533

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПУ „БОШКО БУХА“ У ВРБАСУ
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