СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 4. ВРБАС 25. МАРТ 2011. ГОДИНА XLVII
7.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/2009, 73/2010. и 101/2010), члана 16, 30.и 93. Статута
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 10/2004,11/2008,
21/2009. и 15/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 25. марта
2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине Врбас за 2010. годину
Члан 1.
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за
2010. 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 2010. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 246. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
8.
На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 13. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Рeпублике Србије'', број 129/2007.), члана 11. став 1. и члана 15.
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 6/2006.), 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 25. марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Врбас'',
број 7/2001, 7/2002, 3/2003, 6/2003, 1/2004, 4/2005, 5/2005, 5/2006. и 16.2010.) у таксеној
тарифи локалних комуналних такси, на крају тарифног броја 2. додаје се нови став 5.
који гласи:
''Физичка лица која обављају делатност личним радом и средствима у својини
грађана и имају радње без својства правног лица и правна лица која као претежну
делатност обављају старе и уметничке занате и послове домаће радиности,
ослобађају се обавезе плаћања локалне комуналне таксе на истицање фирме на
пословном простору''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

9.
На основу члана 77. Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне
сигурности грађана /''Службени гласник Републике Србије'', број 36/91. и 115/05./,
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 25. марта 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. и 12/04./ у члану 2. став 1. мења се и
гласи:

Број: 4. Страна 247. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
'' ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЈЕ:
- 88.99 Остала непоменута социјална заштита без смештаја.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Центар обавља и следеће
делатности:
- 88.10 Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним
потребама и
- 88.91 Делатност дневне бриге о деци''.
Члан 2.
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 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

10.
На основу члана 48. Закона о здравственој заштити /''Службени гласник
Републике Србије'', број 107/05, 72/09- други закон, 88/10. и 99/10./ 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 25.
марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дома здравља
''Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе Здравственог
центра ''Вељко Влаховић'' Врбас''
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дома здравља ''Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе
Здравственог центра ''Вељко Влаховић'' Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број
9/06. и 8/07./ члан 4. мења се и гласи:
''Члан 4.
У оквиру здравствене делатности, обухваћене Законом на примарном нивоу
Дом здравља обавља следеће делатности:

Број: 4. Страна 248. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________

- Превентивна здравствена заштита за све категорије становништва,
- Хитна медицинска помоћ и санитетски превоз,
- Општа медицина,
- Здравствена заштита жена и деце,
- Патронажна служба и кућно лечење,
- Лабораторијска дијагностика,
- Превенција и лечење у области стоматолошке здравствене заштите,
- Здравствена заштита запослених, односно медицина рада,
- Медицинско снабдевање /лековима/ за потребе обављања делатности
/фармацеутска делатност/,
- Хигијенско – епидемиолошка здравствена заштита,
- Специјалистичко – консултативна делатност која није у вези са болничким
лечењем, у складу са Законом,
- Здравствено васпитање и Саветовалиште за очување и унапређење
породичног здравља.
Наведене делатности су обухваћене следећим шифрама :
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА ЈЕ:
- 86.21 Општа медицинска пракса.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Дом здравља обавља и
следеће делатности:
- 86.22 Специјалистичка медицинска пракса
- 86.23 Стоматолошка пракса
- 86.90 Остала здравствена заштита''.

Члан 2.
Управни одбор ускладиће Статут Дома здравља са овом Одлуком и доставити
га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 249. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________

11.

На основу члана 48. Закона о здравственој заштити /''Службени гласник
Републике Србије'', број 107/05, 72/09- други закон, 88/10. и 99/10./ 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 25.
марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Апотеке Врбас услед
поделе Здравственог центра ''Вељко Влаховић'' Врбас
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Апотеке Врбас услед поделе Здравственог центра
''Вељко Влаховић'' Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број: 9/06. и 8/07./ члан 4.
мења се и гласи:
''Члан 4.
У Апотеци се обавља фармацеутска здравствена делатност која обухвата:
1) промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и
унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских
средстава;
2) промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу
планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;
3) праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије и
пружање грађанима, здравственим радницима, другим здравственим установама и
приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима, информација о
лековима и одређеним врстама медицинских средстава;
4) давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста
медицинских средстава, односно упутстава за њихову правилну употребу;
5) израду магистралних лекова и галенских препарата,
6) друге послове, у складу са законом.
Наведене делатности су обухваћене следећим шифрама:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ АПОТЕКЕ ЈЕ:
- 47.73 трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим
продавницама – апотекама.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Апотека обавља и
следеће делатности:
- 47.19 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
- 47.74 трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у
специјализованим продавницама и
- 47.75 трговина на мало козметичким и тоалетним производима у
специјализованим продавницама''.

Број: 4. Страна 250. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Члан 2.
Управни одбор ускладиће Статут Апотеке са овом Одлуком и доставити га
Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу 0пштине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

12.
На основу члана 18. став 2. и члана 20. став 1. Закона о спорту /''Службени
гласник Републике Србије'', број 52/96./, 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
25. марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за физичку културу
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе за физичку културу /''Службени лист
општине Врбас'', број 2/92, 6/92, 4/94, 8/00, 3/01, 5/06. и 7/06./ члан 2. мења се и
гласи:
''Члан 2.
Делатност Центра је:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:
- 93.11 - делатност спортских објеката.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Центар обавља и друге
делатности и то:
- 35.30 - снабдевање паром и климатизације
- 46.17 - посредовање у продаји хране, пића и дувана
- 46.19 - посредовање у продаји разноврсних производа
- 47.25 - трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
- 47.26 - трговина на мало производима од дувана у специјализованим
продавницама
- 47.29 - остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 55.10 - хотели и сличан смештај

Број: 4. Страна 251. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
- 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 55.30 - делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
- 55.90 - остали смештај
- 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.21 - кетеринг
- 56.29 - остале услуге припремања и послуживања хране
- 69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови и пореско
саветовање
- 73.11 - делатност рекламних агенција
- 79.90 - остале услуге резервација и делатност повезане са њом
- 85.51 - спортско и рекреативно образовање
- 93.19 - остале спортске делатности
- 93.21 - делатност забавних и тематских паркова''.
Члан 2.
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 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

13.
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса /''Службени гласник Републике Србије'', број 25/00,
25/02, 107/05. и 108/05./, члана 3. став 3. и члана 4. Закона о јавним службама
/''Службени гласник Републике Србије'', број 42/91. и 71/94./ и члана 30. став 1. тачка 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 25. марта 2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за информисање грађана
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за информисање грађана /''Службени
лист општине Врбас'', број 7/91, 9/98, 8/00. и 3/06./ члан 3. мења се и гласи:
'' Делатност Јавног предузећа обухваћена је следећим шифрама :
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ:
- 60.20 Производња и емитовање телевизијских програма.

Број: 4. Страна 252. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља и
следеће делатности:
- 60.10 Емитовање радио – програма,
- 59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике,
- 59.11 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и
телевизијских програма,
- 61.10 Кабловске телекомуникације,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.30 Сателитске телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 18.20 Умножавање снимљених записа,
- 73.11 Делатност рекламних агенција и
- 73.12 Медијско представљање''.
Члан 2.
Управни одбор ускладиће Статут Јавног предузећа са овом Одлуком и
доставити га оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас '' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

14.
На основу члана 8. и 9. Закона о предшколском васпитању и образовању
/''Службени гласник Републике Србије'', број 18/10./, 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 25.
марта 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за
дневни боравак и предшколско васпитање и образовање деце
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе за дневни боравак и предшколско васпитање и
образовање деце /''Службени лист општине Врбас'', број 14/92, 10/00, 5/03. и 4/05./
наслов Одлуке мења се и гласи: ''Одлука о оснивању Предшколске установе''.

Број: 4. Страна 253. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком јединица локалне самоуправе оснива предшколску установу за
територију општине Врбас /у даљем тексту: Установа/ за обављање предшколског
васпитања и образовања као дела јединственог система образовања и васпитања за
децу предшколског узраста.
Оснивач Предшколске установе 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/“.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
''Назив Установе је: Предшколска установа ''Бошко Буха'' Врбас.
Седиште Установе је у Врбасу, Блок ''Саве Ковачевића'' број 8.
На оснивање и рад Установе примењују се прописи о јавним службама.
Средства за рад Установе у државној су својини, а Установа се оснива у складу
са актом о мрежи објеката Установе у општини Врбас.
Установа је правно лице, иступа у своје име и за свој рачун, а за своје обавезе
одговара свом својом имовином''.
Члан 4.
Члан 3. мења се и гласи:
''Делатност предшколског васпитања и обазовања јесте васпитање и
образовање деце предшколског узраста и у општини Врбас се обавља у Установи.
Под предшколским узрастом подразумева се узраст деце од шест месеци до
поласка у основну школу.
Наведену делатност из става 1. овог члана Установа обавља и то:
1. као ПРЕТЕЖНУ ДЕЛАТНОСТ:
- 88.91 Делатност дневне бриге о деци.
Поред претежне делатности из става 1. овог члана Установа обавља и
следеће делатности:
- 85.10 Предшколско образовање,
- 85.59 Остало образовање,
- 93.2 Остале забавне и рекреативне делатности''.
Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи:
''Делатност предшколског васпитања и обазовања је делатност од непосредног
друштвеног интереса и остварује се као јавна служба''.
Члан 6.
Члан 5. мења се и гласи:
''Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују се, у складу са
законом, из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и општине Врбас, а

Број: 4. Страна 254. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Установа може да оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства,
уговора и других послова, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем''.
Члан 7.
Члан 6. мења се и гласи:
''Установа може учешћем родитеља деце, оснивача, донатора, спонзора или
од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет предшколског
васпитања и образовања.
Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање услова васпитања и
образовања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање
програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци''.
Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
''Директор руководи радом Установе.
Услови за избор директора Установе, избор директора, надлежност и
одговорност директора, престанак дужности директора, права директора по престанку
дужности, вршилац дужности директора прописани су Законом о основама система
овразовања и васпитања''.
Члан 9.

Члан 12. мења се и гласи:
''Орган управљања у Установи је Управни одбор.
Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје
надлежности без накнаде.
Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Састав, именовање и разрешење, мандат и надлежност Управног одбора
Установе, као и именовање привременог органа управљања Установом врши се у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања''.
Члан 10.
Члан 13. мења се и гласи:
''Установа има Савет родитеља.
Начин избора Савета родитеља Установе уређује се Статутом Установе, а рад
Пословником Савета родитеља''.
Члан 11.
Члан 15. мења се и гласи:
''Општина даје сагласност на опште акте корисника буџета Општине и на акта
којима се утврђује број и структура запослених ангажованих на остварењу програма
који се финансирају из буџета.
Предшколски програм Установе припремају одговарајући стручни органи, а
доноси га орган управљања Установе по прибављеном мишљењу Савета родитеља и
сагласности надлежног органа Оснивача на планирана материјална средства за
његово остваривање, у складу са Законом''.

Број: 4. Страна 255. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Члан 12.
Управни одбор ускладиће Статут Установе са овом Одлуком у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

15.
На основу члана 3, став 1. и члана 4. Закона о јавним службама /''Службени
гласник Републике Србије'', број 42/91. и 71/94./, члана 23. став 1. Закона о култури
/''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09/, и члана 30. став 1. тачка 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 25. марта 2011. године,
донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању броја и састава
органа Установе за културну делатност Културног центра Врбаса у Врбасу
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању броја и састава органа Установе за културну делатност
Културног центра Врбаса у Врбасу /''Службени лист општине Врбас'', број 7/91, 8/00. и
4/05./ наслов Одлуке мења се и гласи: ''Одлука о оснивању Културног центра Врбаса''.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком oснива се културни центар за територију општине Врбас /у
даљем тексту: Центар/ као установа културе у државној својини ради задовољавања
потреба грађана у одређеним областима културне делатности на територији општине
Врбас.
Назив Центра је: Културни центар Врбаса, Врбас.
Седиште Центра је у Врбасу, улица Маршала Тита број 87.
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/''.

Број: 4. Страна 256. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
''Органи Центра су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Центром руководи Директор.
Директора Центра именује и разрешава Оснивач.
Директор Центра се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса,
на период од четири године и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 4. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата
директора, а расписује га и спроводи Управни одбор Центра.
Управни одбор Центра је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса изврши избор кандидата и предлог достави Оснивачу.
Оснивач именује Директора Центра на основу предлога Управног одбора
Центра.
Ако Оснивач није прихватио предлог Управног одбора сматра се да јавни
конкурс није успео.
Услови за избор кандидата за Директора Центра утврђују се Статутом Центра.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Центра, као
саставни део конкурсне документације.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Директора Центра, без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора Центра може обављати ту функцију најдуже
једну годину''.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
''Центром управља Управни одбор чије чланове именује и разрешава Оснивач
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Управни одбор Центра има седам чланова од којих се два члана именију на
предлог репрезентативног синдиката Центра или на предлог већине запослених из
реда запослених у Центру, а пет члановаа су представници Оснивача.
Најмање једна половина чланова Управног одбора из реда запослених мора да
буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног
одбора.
Састав Управног одбора Центра треба да обезбеди заступљеност од најмање
30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора Центра именују се на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад,
под условима и према мерилима утврђеним актом Оснивача.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Председника и члана Управног
одбора Центра и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности Председника, односно члана Управног одбора може
обављати ту функцију најдуже једну годину''.

Број: 4. Страна 257. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
''У Центру се образује Надзорни одбор чије чланове именује и разрешава
Оснивач.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Центра.
Надзорни одбор има три члана: два су представници Оснивача из реда
економских и правних стручњака, а један члан је из реда запослених који се именује на
предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених.
Председника Надзорног одбора именује Оснивач из реда чланова Надзорног
одбора.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора Центра именују се на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан
Управног одбора Центра.
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад
под условима и према мерилима утврђеним актом Оснивача.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Председника и члана Надзорног
одбора Центра и у случају када Председнику, односно члану Надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности Председника, односно члана Надзорног одбора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду
Оснивачу''.
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
''У оквиру културне делатности, обухваћене Законом, Центар обавља следеће
делатности:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЈЕ:
- 90.01 – Извођачка уметност.
Поред претежне делатности из става 1. ововг члана Центар обавља и следеће
делатности:
- 90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
- 90.03 - Уметничко стваралаштво,
- 90.04 - Рад уметничких установа,
- 91.02 - Делатност музеја галерија и збирки,
- 91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних туристичких споменика,
- 58.11 - Издавање књига,
- 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања,
- 58.19 - Остала издавачка делатност,
- 47.61 - Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
- 47.62 - Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у
специјализованим продавницама,
- 59.14 - Делатност приказивања кинематографских дела,
- 59.20 - Снимање и издавање звучних записа и музике и
- 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића''.

Број: 4. Страна 258. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
''Сходно члану 82. Закона о култури до именовања Директора, Председника и
чланова Управног, односно Надзорног одбора Центра према одредбама тог Закона,
Директор, Председник и чланови Управног, односно Надзорног одбора Центра
настављају рад према прописима који су важили на дан њиховог именовања,
укључујући и правила за случај престанка дужности.''
Члан 8.
После члана 7. додаје се члан 7а. који гласи:
''Члан 7а.
Према члану 28. Статута општине Врбас, Оснивач даје сагласност на Статут
Центра, а Општинско веће на акт о организацији и систематизацији послова Центра.
Оснивач даје сагласност на:
- Програм рада Центра - који доноси Управни одбор Центра на предлог
Директора и
- Годишњи Финансијски план – који доноси Управни одбор 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.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас ''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 259. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
16.
На основу члана 3, став 1. и члана 4. Закона о јавним службама /''Службени
гласник Републике Србије'', број 42/91. и 71/94./, члана 23. став 1. Закона о култури
/''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09/, члана 12. став 3. Закона о
библиотечкој делатности /''Службени гласник Републике Србије'', број 34/94./ и члана
30. став 1. тачка 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
25. марта 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању броја и састава
органа Народне библиотека ''Данило Киш'' у Врбасу
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању броја и састава органа Народне библиотеке
''Данило Киш'' у Врбасу /''Службени лист општине Врбас'', број 7/91,8/00. и 4/05./ наслов
Одлуке мења се и гласи: ''Одлука о оснивању Народне библиотеке ''Данило Киш'' у
Врбасу''.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
''Овом Одлуком oснива се библиотека за територију општине Врбас /у даљем
тексту: Библиотека/ као установа културе у државној својини ради задовољавања
потреба грађана у библиотечкој делатности на територији општине Врбас.
Назив Библиотеке је: Народне библиотека ''Данило Киш'' Врбас.
Седиште Библиотеке је у Врбасу, Улица маршала Тита број 87.
Оснивач Библиотеке 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/.
Библиотеку чине одељење у Врбасу и по насељеним местима општине Врбас.
Седишта одељења Библиотеке по насељеним местима општине су:
- у Бачком Добром Пољу, Улица Маша Јелића број 24,
- у Змајеву – Улица Иве Лоле Рибара број 16,
- у Равном Селу – Улица 7. јула број 23,
- у Савином Селу – Улица маршала Тита број 45 и
- у Куцури – Улица Ослобођења број 11''.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
''Органи Библиотеке су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Библиотеком руководи Директор.
Директора Библиотеке именује и разрешава Оснивач.
Директор Библиотеке се именује на основу претходно спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 4. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата
директора, а расписује га и спроводи Управни одбор Библиотеке.

Број: 4. Страна 260. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Управни одбор Библиотеке је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса изврши избор кандидата,и предлог достави Оснивачу.
Оснивач именује Директора Библиотеке на основу предлога Управног одбора
Библиотеке.
Ако Оснивач није прихватио предлог Управног одбора сматра се да јавни
конкурс није успео.
Услови за избор кандидата за Директора Библиотеке утврђују се Статутом
Библиотеке.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја
Библиотеке, као саставни део конкурсне документације.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Директора Библиотеке, без
претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре
истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну
годину''.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
''Библиотеком управља Управни одбор чије чланове именује и разрешава
Оснивач из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Управни одбор Библиотеке има седам чланова од којих се два члана именију
на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке или на предлог већине запослених
из реда запослених у Библиотеци, а пет чланова су представници Оснивача.
Најмање једна половина чланова Управног одбора из реда запослених мора да
буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног
одбора.
Састав Управног одбора Библиотеке треба да обезбеди заступљеност од
најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора Библиотеке именују се на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад,
под условима и према мерилима утврђеним актом Оснивача.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Председника и члана Управног
одбора Библиотеке и у случају када председнику, односно члану Управног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности Председника, односно члана Управног одбора може
обављати ту функцију најдуже једну годину''.
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
''У Библиотеци се образује Надзорни одбор чије чланове именује и разрешава
Оснивач.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке.
Надзорни одбор има три члана: два су представници Оснивача из реда
економских и правних стручњака, а један члан је из реда запослених који се именује на
предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених.

Број: 4. Страна 261. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Председника Надзорног одбора именује Оснивач из реда чланова Надзорног
одбора.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора Библиотеке именују се на период од четири године
и могу бити именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан
Управног одбора Библиотеке.
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад
под условима и према мерилима утврђеним актом Оснивача.
Оснивач може именовати вршиоца дужности Председника и члана Надзорног
одбора Библиотеке и у случају када Председнику, односно члану Надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности Председника, односно члана Надзорног одбора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај о свом раду
Оснивачу''.
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
''У оквиру културне делатности, обухваћене Законом, Библиотека обавља
следеће делатности:
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ ЈЕ:
- 91.01 Делатност библиотека и архива
Поред претежне делатности из става 1. ововг члана Библиотека обавља и
следеће делатности:
- 58.11 Издавање књига,
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања,
- 18.14 Књиговезачке и сродне услуге,
- 63.11 Делатност целокупне обраде података.''
Библиотека обавља административни техничке послове за ''Фестивал поезије
младих'' и издавач је листа ''Траг''.
Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
''Сходно члану 82. Закона о култури до именовања Директора, Председника и
чланова Управног, односно Надзорног одбора Библиотеке према одредбама тог
Закона, Директор, Председник и чланови Управног, односно Надзорног одбора
Библиотеке настављају рад према прописима који су важили на дан њиховог
именовања, укључујући и правила за случај престанка дужности''.
Члан 8.
После члана 7. додаје се члан 7а. који гласи:
''Члан 7а.
Према члану 28. Статута општине Врбас, Оснивач даје сагласност на Статут
Библиотеке, а Општинско веће на акт о организацији и систематизацији послова
Библиотеке.

Број: 4. Страна 262. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
Оснивач даје сагласност на:
- Програм рада Библиотеке - који доноси Управни одбор Библиотеке на
предлог Директора и
- Годишњи Финансијски план – који доноси Управни одбор Библиотеке''.
Члан 9.
Управни одбор ускладиће Статут Библиотеке са овом Одлуком и доставити
га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас ''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

17.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о ванредним ситуацијама (''Сужбени гласник Републике Србије'', број 111/09) и
члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени
гласник Републике Србије'', број 98/2010) 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 25. марта 2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Врбас

1. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас као
оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама за територију општине Врбас.
2. У Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас ( у даљем тексту:
Општински штаб) постављају се:
-

за команданта:
др Жељко Видовић, председник Општине Врбас,

- за заменика команданта:
Драган Стијеповић, заменик председника Општине Врбас,
- за начелника Општинског штаба:
Здравко Клашња, инспектор за послове цивилне заштите општине Врбас.

Број: 4. Страна 263. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
За чланове:
- Александар Крунић, члан Општинског већа општине Врбас задужен за
комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине,
- Миодраг Шошкић, начелник Општинске управе Врбас,
- Милан Ковачевић, начелник Полицијске станице Врбас,
- Миленко Василић, начелник Центра МО Врбас,
- мр Давор Крмпот, директор ЈП „Дирекције за изградњу“ Врбас,
- Томислав Васић, командир Ватрогасне јединице Врбас,
- Миленко Радованов, руководилац РЈ „Водовод и канализација“ ЈКП
„Стандард“ Врбас,
- Никола Влаховић, руководилац РЈ „Комуналац“ ЈКП „Стандард“ Врбас,
- Радован Станков, руководилац РЈ „Екотерм“ ЈКП „Стандард“ Врбас,
- др Брајана Николић, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,
- Петар Грегорински, директор Опште болнице Врбас,
- мр фармације Гордана Новковић, директор Апотеке Врбас,
- Никола Крчмар, секретар Општинске организације Црвеног крста Врбас,
- Имре Гшвенг, секторски руководилац ЈВП „Воде-Војводине“ Врбас.
3. Општински штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручнооперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
4. Општински штаб обавља следеће послове:

`

- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања у
ванреднимм ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
- разматра и даје мишљење на Предлог процене угрожености и Предлог
плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине
Врбас,
- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање,
- наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама,
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима
и опасностима о предузетим мерама,
- разматра организацију опремање и обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица,
- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних јединица
локалне самоуправе,
- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
- доноси наредбе, закључке и препоруке,
- именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима,
- разматра и предлаже доношење Одлуке о организацији заштите спасавања
на територији општине Врбас,
- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за
општину Врбас,
- обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима којима је
регулисана ова материја.

Број: 4. Страна 264. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
5. Послови из тачке 4. овог Решења финансирају се из буџетских средстава
општине Врбас у складу са Законом.
6. Стручне и организационе послове за Општински штаб обављаће Одељење
за привреду и локални економски развој Општинске управе Врбас.
7. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-11/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

18.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. тачка 9. 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 25. марта 2011. године,
донела jе

РЕШЕЊЕ

Др Јасмина Асси разрешава се дужности директора Дома здравља ''Вељко
Влаховић'' Врбас са 8. јулом 2009. године.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На предлог Комисије Привременог органа општине Врбас за кадровска,
административна питања и радне односе, Привремени орган општине Врбас на својој
седници одржаној 08.07. 2009. године донео је Решење о разрешењу др Јасмине Асси
дужности директора Дома здравља ''Вељко Влаховић'' Врбас са 08.07. 2009. године.
Управни суд у Београду својом пресудом број 1 У 15854/10 (2009) од 15. 12.
2010. године уважио је тужбу др Јасмине Асси и поништио је Решење Привременог
органа општине Врбас број 112-48/2009-I/01 од 08.07. 2009. године којим је др Јасмина
Асси разрешена дужности директора Дома здравља ''Вељко Влаховић'' Врбас уз
образложење да је оспорено Решење засновано на битним повредама одредаба члана
199. став 2. у вези члана 125. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службели
лист СРЈ'', број 33/1997. и 3/2001). Према ставу Управног суда у Београду у оспореном

Број: 4. Страна 265. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________

Решењу нису наведене чињенице и конкретни разлози којима се тужени орган
руководио приликом доношења оспореног Решења.
Поступајући по констатованим повредама израђен је кориговани текст Решења.
Др Јасмина Асси именована је за директора Дома здравља ''Вељко Влаховић''
Врбас у оснивању 13. 12. 2007. године, а за директора Дома здравља ''Вељко
Влаховић'' Врбас 04.07. 2008. године.
За време обављања дужности директора Дома здравља ''Вељко Влаховић'' у
Врбасу др Јасмина Асси : није поднела тромесечни и шестомесечни писмени
извештај о пословању Дома здравља у 2009. години Управном одбору Дома здравља,
што је супротно члану 131. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
РС'', број 107/2005, 72/2009, 88/2010. и 99/2010) ; није устројила систем интерне
контроле организовањем посебне Службе интерне контроле у Дому здравља и није
именовала интерне контролоре, што је супротно члану 44. и 45. Статута Дома здравља
''Вељко Влаховић'' Врбас ; занемарила је и
није организовала односно није
реализовала рад Службе за кућно лечење и негу са поливалентном патронажом у
Дому здравља, што је супротно члану 14. и 16. Статута Дома здравља ''Вељко
Влаховић'' Врбас, члану 88. став 1. тачка 6. и члану 95. Закона о здравственој заштити,
члану 4. Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених
установа (''Службени гласник РС'', број 43/2006) и члану 3. Правилника о ближим
условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим
облицима здравствене службе (''Службени гласник РС'', број 43/2006, 112/2009. и
50/2010).
Имајући у виду изнето стекли су се услови из члана 135. став 2. тачка 2. и 3.
Закона о здравственој заштити за разрешење др Јасмине Асси дужности директора
Дома здравља ''Вељко Влаховић'' Врбас пре истека мандата, па је на основу члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 30. тачка 9. Статута општине Врбас
донето Решење као диспозитиву.
Решење о разрешењу дужности директора Дома здравља ''Вељко Влаховић''
Врбас оснивач доноси у вршењу својих оснивачких права која има над овом установом,
а не у вршењу јавних овлашћења и исто нема карактер управног акта и против њега се
не може водити управни спор.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети тужба
Вишем суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-11/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 266. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
19.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 58.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004,
3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 25. марта 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Милован Дробњак р а з р е ш а в а с е дужности члана Савета за
урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине
општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

20.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 62.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Мандатно-имунитетну комисију Скупштине општине Врбас б и р а ј у се:
1. Небојша Ћетковић, за члана,
2. Душко Ћутило, за члана.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-4/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 267. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
21.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 60.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
У Kомисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине општине Врбас б и р а ј у с е:
1. Јелена Девић, за члана,
2. Игор Шкундрић, за члана.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-5/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

22.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 57.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Савет за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Врбас
б и р а ј у с е:
1. Јелена Пуцаревић, за члана,
2. Милица Карановић, за члана.

Број: 4. Страна 268. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-6/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

23.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 59.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I
У Савет за друштвене делатности Скупштине општине Врбас б и р а ј у
се:
1. Лидија Зарубица, за члана,
2. Даница Парошки, за члана.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-7/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 4. Страна 269. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
24.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и
58. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010, и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I
У Савет за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Врбас б и р а ј у се:
1. Љиљана Раденковић, за члана,
2. др Милутин Мркша, за члана и
3. Верица Радевић, за члана.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-9/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

25.
На основу члана 42. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010.) и члана 46, 47. и 63.
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010. и 16/2010.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 25. марта 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Комисију за представке и жалбе Скупштине општине Врбас
1. Љубица Делибашић, за члана,
2. Светлана Вуковић, за члана.

б и р а ј у с е:

Број: 4. Страна 270. Службени лист општине Врбас, 25. март 2011. године__________
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-10/2011-I/01
Дана: 25. марта 2011. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.
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