СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 15. ВРБАС 26. ОКТОБАР 2012. ГОДИНА XLVII
62.
На основу члана 27. став 10, члана 28, 29, 30, 36, 37. и 39. Закона о јавној
својини (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011.), члана 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник
Републике Србије'', број 24/2012.) и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/20002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и
15/2010.), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26.октобра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују услови прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини општине Врбас непосредном погодбом, поступци
јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Члан 2.
Непокретности у јавној својини прибављају се и отуђују у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом,
под условима утврђеним законом, уредбом и овом одлуком.
Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена
непокретности која се прибавља или отуђује из јавне својине утврђује се у висини
тржишне вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се
исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
Купопродајна цена вредности из става 2. овог члана утврђује се на основу
акта надлежног пореског органа или другог надлежног органа, којим је извршена
процена тржишне вредности непокретности.
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Прибављање непокретности у смислу става 1. овог члана, сматра се и
размена непокретности и изградња објеката.
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
Члан 3.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али
не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности
непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под
којим се подразумева:
1. случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно
носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом
располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности
прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне самоуправе и
разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда;
2. случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права
јавне својине;
3. случај прибаљања непокретности у јавној својини путем размене, ако је та
размена у интересу јединице локалне самоуправе, уз испуњење свих услова из
члана 30. Закона о јавном својини (''Службени гласник Републике Србије'', број
72/2011.).
Непокретности у јавној својини могу се отуђити из јавне својине непосредном
погодбом, али не испод процењене тржишне вредности непокретности, од стране
надлежног органа, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење,
уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога
због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда.
Пошто Општинско веће донесе акт да се непокретност прибави у јавну
својину, односно отуђи из јавне својине непосредном погодбом, формира комисију
која по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим
предлогом доставља Општинском већу.
Одлуку о предлогу комисије из става 3. овог члана у погледу прибављања
непокретности у јавну својину, односно отуђења непокретности из јавне својине,
након спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси Општинско веће.
Члан 4.
У случају прибављања путем размене непокретности у јавној својини са
инвеститором изградње објеката када је јединица локалне самоуправе носилац
права јавне својине на зградама, односно њиховим посебним деловима, који су
предвиђени за рушење, у циљу привођења локације планираној намени, утврђују се
следећи критеријуми за реализацију размене непокретности у јавној својини
непосредном погодбом:
- јединици локалне самоуправе на име накнаде за непокретност која се даје у
размену мора припасти непокретност која има већу површину за најмање 15% када
је јединица локалне самоуправе мањински власник у објекту који је предвиђен за
рушење, односно уколико је јединица локалне самоуправе већински власник
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најмање за 50% у односу на површину непокретности у јавној својини која се даје на
име размене, с тим што у сваком случају понуда инвеститора не може да буде мања
од оствареног просека постигнутог у размени непокретности са преосталим
власницима етажних делова на предметној локацији, а на основу закључених
уговора о регулисању имовинско-правних односа између наведених лица;
- уколико се јединици локалне самоуправе у поступку размене непокретности
нуди постојећа непокретност на другој локацији у власништву инвеститора
изградње, поред критеријума из алинеје 1. овог члана, потребно је да та
непокретност буде у истој пословној, односно стамбеној зони и да по свом положају,
структури, локацији и намени одговара постојећој непокретности у јавној својини са
којом се размењује, као и да та непокретност буде укњижена у одговарајуће јавне
књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као својина инвеститора;
- уговором о размени непокретности мора бити предвиђена уговорна казна за
случај доцње потенцијалног инвеститора изградње стамбеног, односно пословног
објекта на локацији која се приводи планираној намени, у погледу рока за изградњу
и предају у посед новоизграђене непокретности која се даје јединици локалне
самоуправе на име размене непокретности у јавној својини;
- уговором о размени непокретности мора бити утврђено заснивање хипотеке
на одређеној непокретности у својини инвеститора изградње или трећег лица, којом
се обезбеђује извршење његових обавеза, када је инвеститор физичко лице,
односно предузетник, а кад је инвеститор изградње привредни субјекат (предузеће,
односно привредно друштво), потребно је од инвеститора обезбедити заснивање
хипотеке или оригиналну, безусловну, неопозиву и наплативу на први позив
банкарску гаранцију првокласне банке, у висини процењене тржишне вредности
будуће новоизграђене вредности коју јединица локалне самоуправе прибавља
разменом.
Члан 5.
Изузетно, непокретности се могу отуђити из јавне својине и испод тржишне
цене, односно без накнадне, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што
је:
1. отклањање последица елементарних непогода;
2. успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним
организацијама;
3. други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом.
Предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене,
односно без накнаде мора да садржи образложење из кога се може утврдити
постојање разлога из става 1. овог члана.
У случају преноса права својине на непокретности између различитих
носилаца тог права, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно
без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебо образложено.

III ПОСТУПЦИ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА
ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. Поступак код прибављања непокретности у јавну својину
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Члан 6.
Након доношења акта о прибављању непокретности у јавну својину у смислу
закона и ове одлуке, Општинско веће Општине Врбас формира комисију и
објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за прибављање непокретности у јавну својину.
Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на територији јединице
локалне самоуправе или у листу који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Оглас из става 1. овог члана обавезно садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност прибаља у јавну својину
(назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу
рокова плаћања, дана увођења у посед и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у
даљем тексту: пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања
писмених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду достави
одговарајући доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденицији непокретности и
правима на њима;
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој
не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором,
нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног
посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за
пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се
нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку,
односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуално
правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду
достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди
(утрошења електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго);
- критеријум за избор најповољнијиег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно
доставити уз пријаву, односно понуду, у складу са овом одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања писмених
понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно
понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда, односно да ће исте бити одбачене.
Пријава, односно понуда из става 1. овог члана доставља се у затвореној
коверти са видљивом назнаком за који се оглас односи и ко је подносиолац пријаве,
односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број
телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра
привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом
броју.
Пријава, односо понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме,
адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а
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ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже извод
из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник,
пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано,
ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све
податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
Члан 7.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину спроводи комисија из
члана 6. став 1. ове Одлуке, која о току поступка води записник и по окончаном
поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.
Услови за спровођење поступка јавног надметања, односо разматрања
писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и
потпуна пријава, односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не
приступи јавном надметању, односно отварању писмених понуда, сматраће се да је
одустао од пријаве, односо понуде.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да
учествују у поступку јавног надметања, а непотпуне, односно неблаговремене
пријаве, односно понуде се одбацују.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда доноси Општинско веће.
2. Поступак код отуђења непокретности из јавне својине
Члан 8.
Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине, Општинско
веће формира комисију и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања
или прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине, који
мога бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Оглас из став 1. овог члана обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који
објављује оглас (назив продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно
надметање или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању,
односно у поступку прикупљања писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно
доставити уз пријаву, односно понуду, у складу са овом уредбом;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним
трошковима коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из
јавне својине;
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- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве,
односно понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно
прикупљања понуда.
Одредбе члана 6. став 4. до 9. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку
отуђења непокретности из јавне својине.
У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се наводи износ који се
нуди за предметну непокретност.
Члан 9.
Поступак отуђења непокретности из јавне својине спроводи комисија из члана
8. став 1. ове одлуке.
Одредбе члана 7. став 3. и 4. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку
отуђења непокретности из јавне својине.
Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас
пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и
проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну
цену, губи право на враћање депозита.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о
висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
Уколико учесник из става 5. овог члана не закључи уговор и не уплати
купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
купопродајне цене.
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у поступку прикупљања
писмених понуда, а учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи
уговор и не плати купопродајну цену, у року утврђеном огласом, губи право на
повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда
који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у
року утврђеном огласом.
Члан 10.
О току поступка из члана 9. ове Одлуке, комисија води записник и по
окончаном поступку јавног надметања, односно отварања писмених понуда,
утврђује предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио
најповољније услове.
Одлуку да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је понудио
најповољније услове, након спроведеног поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, доноси Општинско веће.
Члан 11.
Припрема аката за Општинско веће о прибављању и отуђењу непокретности
из јавне својине у смислу одредаба ове Одлуке је у надлежности Одељења за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
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Члан 12.
Надлежни орган за доношење одлука о отуђењу и прибављању
непокретности након спроведеног поступка јавног надметања или писмених понуда,
као и за доношење одлуке о прибављању и отуђењу непокретности непосредном
погодбом или путем размене је Општинско веће Општине Врбас.
Члан 13.
Након доношења одлуке о отуђењу, прибављању непокретности
непосредном погодбом или путем размене закључује се уговор који у име локалне
самоуправе потписује Председник општине.
Члан 14.
Уговори о прибављању и отуђењу непокретности у својини локалне
самоуправе закључују се по претходно прибављеном мишљењу општинског јавног
правобранилаштва.
Општинско јавно правобранилаштво дужно је да мишљење из става 1. овог
члана да у року од 30 дана од дана пријема захтева.
Локална самоуправа је дужна да примерак закљученог уговора из става 1.
овог члана достави општинском јавном правобранилаштву у року од 15 дана од
дана закључења уговора.
Члан 15.
Општинско јавно правобранилаштво дужно је да поднесе тужбу за
поништење уговора из члана 14. став 1. ове Одлуке који је закључен супротно
прописима, односно ако уговорена накнада одступа од прописане накнаде или од
накнаде која се могла остварити у време закључења уговора.
Тужба за побијање уговора из става 1. овог члана подноси се у законом
утврђеном року, а ако тај рок није утврђен законом, у року од једне године од дана
закључења уговора.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-36/2012-I/01
Дана: 26.октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Марјана Мараш,с.р.
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63.
На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити /''Службени
гласник РепубликеСрбије'', број 107/2005./, члана 30. став 1. тачка 6. и члана 93.
став 1. Статута општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02,
10/04, 11/08, 21/09. и 15/10./ и предлога директора Дома здравља ''Вељко Влаховић''
Врбас, број 1063 од 04.06.2012. године, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 26. октобра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ, ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У
ДОМУ ЗДРАВЉА ’’ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ’’ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Врбас, у својству оснивача, утврђује
недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у Дому здравља
''Вељко Влаховић'' Врбас у Врбасу и то:
1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА
1.1. ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
а) Одсек опште медицине у Дому здравља
Лекари:
I смена: од 06,30 – 14,00 часова;
II смена. од 13,00 – 20,00 часова.
Субота: од 07,00 – 13,00 часова;
од 12,00 – 18,00 часова.
Недеља и државни празник: од 07,00 – 12,00 часова.
Медицинске сестре-техничари:
I смена: од 06,30 – 14,00 часова;
II смена: од 13,00 – 20,00 часова;
Субота: од 06,30 – 14,00 часова;
од 12,00 – 18,00 часова;
Недеља и државни празник: од 07,00 – 12,00 часова;
од 17,00 – 19,00 часова.
Теренске – терапеутске сестре:
I смена: од 06,00 до 13,00 часова;
II смена: од 14,00 до 20,00 часова.
Субота недеља и државни празник: од 07,00 –11,00 часова;
од 16,00 – 19,00 часова.
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б) Здравствена амбуланта ’’Стари Врбас’’
I смена: од 07,00 – 15,00 часова;
II смена: од 14,00 – 20,00 часова;
Амбуланта ради 5 дана у недељи.
в) Здравствена амбуланта ’’Виногради’’
I смена: од 07,00 – 15,00 часова;
II смена: од 14,00 – 20,00 часова;
Амбуланта ради 5 дана у недељи.
г) Здравствена амбуланта у ’’Карнекс’’-у
Од 06,00 – 14,00 часова – 5 дана у недељи.
д) Здравствене амбуланте по местима општине
Лекари:
I смена: од 07,00 до 14,00 часова;
II смена: од 13,00 до 20,00 часова.
Кућне посете лекара: од 12,30 до 14,00 часова
од 19,00 до 20,00 часова.
Субота: од 07,00 до 12,00 часова;
Недеља и државни празник: раде амбуланте у Змајеву и Куцури од 07,00 до 12,00
часова.
Медицински техничари:
I смена: од 07,00 до 14,00 часова;
II смена: од 13,00 до 20,00 часова.
Субота: од 07,00 до 12,00 часова;
од 17,00 – 19,00 часова.
Недеља и државни празник: од 07,00 до 12,00 часова.
од 17,00 до 19,00 часова.
Одсек социјалне медицине и хигијене
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
2. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
Служба ради 24,00 часа дневно.
Рад се обавља у турнусима према унапред сачињеном распореду и то:
Од 07,00 до 19,00 часова
Од 19,00 до 07,00 часова наредног дана.
Запослени који не раде у турнусима:
Од 07,00 до 14,00 часова – 5 дана у недељи.
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
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3. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ И ЖЕНА
3.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
Лекари:
I смена: од 06,30 до 14,00 часова;
II смена од 13,00 до 20,00 часова
Субота: 07,00 до 16,00 часова.
Недеља и државни празник: 07,00 до 11,00 часова.
Медицинске сестре - техничари:
I смена: од 06,30 до 14,00 часова;
II смена од 13,00 до 20,00 часова
Субота: 07,00 до 16,00 часова.
Недеља и државни празник: 07,00 до 11,00 часова;
17,00 до 19,00 часова.
Запослени инвалиди:
Од 06,30 до 14,00 часова
Суботом од 07,00 до 16,00 часова.
Одсек медицине спорта
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
3.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
од 14,00 до 20,00 часова – 5 дана у недељи.
Свака друга субота од 08,00 13,00 часова.
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
4. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗАПОСЛЕНИХ, ПРЕВЕНЦИЈУ И
КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ
4.1. ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНЕ РАДА
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
4.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ (епидемиологија)
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
5. СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Од 07,00 до 14,00 часова – 5 дана у недељи.
Понедељак од 07,00 до 15,00 часова.
Радник на пријему – шалтеру:
Од 06,30 до 13,30 часова – 5 дана у недељи.
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Понедељак од 06,30 до 14,00 часова
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
6. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
I смена: од 06,30 до 13,00 часова;
II смена: од 13,00 до 20,00 часова;
Субота: од 08,00 до 16,00 часова.
Начелник и главна сестра службе: од 06,30 до 14,00 часова – 5 дана у недељи.
Петак: од 06,30 до 13,30 часова.
Рендген техничар:
Од 07,00 – 13,00 часова – три дана;
Од 13,00 - 19,00 часова - два дана.
Специјалистичка амбуланта за оралну хирургију.
Од 12,30 до 20,00 часова;
Петак: од 13,00 до 20,00 часова.
Стоматолошка амбуланта ’’Виногради’’
Од 6,30 до 14,00 часова – 5 дана у недељи.
Стоматолошке амбуланте по местима:
Понедељак: од 12,30 – 20,00 часова;
Уторак: од 07,00 до 14,30 часова;
Среда: од 07,00 до 14,30 часова;
Четвртак: од 13,00 до 20, 00 часова;
Петак: од 07,00 до 14,00 часова.
Начелник службе организује распоред запослених у оквиру прописаног радног
времена и фонда сати.
7. СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ
Патронажне сестра:
I смена: од 07,00 до 14,00 часова;
II смена: од 13,00 до 20,00 часова;
Субота и државни празник: од 08,00 до 14,00 часова.
8. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ
СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Од 07,00 до 15,00 часова – 5 дана у недељи.
Домар кружни радник у Дому здравља:
06,00 до 14,00 часова.
Столар, машинбравар, водоинсталатер и др.:
07,00 до 15,00 часова;
13,00 до 21,00 час.
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Ложач у Дому здравља::
Од 07,00 до 19,00 часова
од 19,00 до 07,00 часова.
Ложач у Змајеву:
Зими:
04,00 до 12,00 часова
15,00 до 18,00 часова.
Субота, недеља и државни празник: од 06,00 до 09,00 часова.
Лети:
Једном недељно од 07,00 – 13,00 часова – обавља послове домара и кружног
радника у амбуланти Змајево.
Спремачице:
I смена од: 06,00 до 14,00 часова;
II смена од 14,00 до 21,00 час.
Недостајући фонд сати одрађиваће се у Службама које раде суботом,
недељом и државним празником и то:
Субота, недеља и државни празник: 08,00 до 13,00 часова;
15,00 до 20, 00 часова.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлуке о распореду, почетку
и завршетку радног времена у Дому здравља ''Вељко Влаховић'' Врбас /Службени
лист општине Врбас'', број 15/08. и 18/08/.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-39/2012-I/01
Дана: 26.октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине
Марјана Мараш,с.р.
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64.
На основу члана 19њ. Закона о избеглицама /''Службени гласник Републике
Србије'', број 18/92, 45/02 и 30/10/, Националне стратегије за решавање питања
избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године
/''Службени гласник Републике Србије'', број 17/11/, Уредбе о утврђивању Програма
коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме
интеграције избеглица у 2012. години /''Службени гласник Републике Србије'', број
63/12/ и члана 30. став 1. тачке 6. 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 26. октобра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усвајају се ''Измене и допуне Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас за период 2009 –
2013. година''.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 38/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

На основу члана 19њ. Закона о избеглицама /''Службени гласник
Републике Србије'', број 18/92, 45/02 и 30/10/, Националне стратегије за
решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до
2014. године /''Службени гласник Републике Србије'', број 17/11/, Уредбе о
утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба
и друге програме интеграције избеглица у 2012. години /''Службени гласник
Републике Србије'', број 63/12/ и члана 30. став 1. тачке 6. 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 26. октобра 2012.
године, донела је
Измене и допуне
Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у општини Врбас
за период 2009 – 2013. година
У ''Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у општини Врбас за период 2009 – 2013. година'' који је усвојио
Привремнени орган Општине Врбас /у својству Скупштине општине Врбас/ под
бројем 011-29/2009-I/01 дана 20.11.2009 године /''Службени лист Општине Врбас'',

Број: 15. Страна 206. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
број 22/09/ у називу и у целом тексту број: ''2013'' замењује се бројем: ''2016'', а речи:
„период од 5 година“ замењује се речима: „период од 7 година.“
У поглављу ''САЖЕТАК – РЕЗИМЕ'' у ставу 4. као и у ПОГЛАВЉУ 5. став 2 Специфични циљеви – текст тачке 1. и 2. мења се и гласи:
„1. У периоду од 2009 - 2016. године трајно решити стамбено питање за
најмање 55 породица избеглих и интерно расељених лица куповином најмање 55
сеоских кућа са окућницом. О решавању стамбеног питања путем доделе
монтажних кућа одлука ће се донети разматрањем ситуације у сваком конкретном
случају.
2. У периоду од 2009 - 2016. године трајно решити стамбено питање за
најмање 70 породица избеглих и интерно расељених лица побољшањем услова
становања путем доделе грађевинских грантова.“
У ПОГЛАВЉУ 2. на крају текста „Резултати анкете“ додаје се нови пасус који
гласи:
„Током јула месеца 2012. године спроведена је анкета о стамбеним
потребама избеглих и интерно расељених лица. Табела са резултатима ове анкете
је саставни део овог Локалног акционог плана и замењује табеле на крају текста
Локалног акционог плана.''
У ПОГЛАВЉУ 5. Општи и специфични циљеви, у одељку ''Општи циљ'' иза
постојећег става 1. који гласи:
''Побољшати социјално – материјални положај избеглих и интерно
расељених лица у Општини Врбас путем систематских и одрживих програма за
унапређење њихове интеграције у локалну заједницу''.
додају се ставови 2, 3. и 4. који гласе:
''Интеграција избеглих и интерно расељених лица у локалну заједницу у
Општини Врбас је допринос популационој политици ове средине која има за циљ
ублажавање последица дугогодишњег тренда смањења броја становника у
општини.
Демографски подаци за Општину Врбас (бројно стање и структура
становништва, наталитет, морталитет, природни прираштај и др.), као чиниоци
популационе политике су:
- по попису становника из 2002. године у Општини Врбас је живело 45852, а по
попису из 2011. године у општини живи 42736 становника,
- биолошки тип становништва је регресиван ако има деце од 0 – 14 година - 20%,
становника од 15 – 49. година - 50%, а становника преко 50 година – 30%
/у Општини Врбас биолошки тип становништва је регресиван јер становника од 0 до
14 година има 16,18%, становника од 15 – 49 година има 47,63%, а становника
преко 50 година 36,18%/,
- наталитет је врло низак ако је испод 15 промила
/у Општини Врбас у 2002. години наталитет је износио 9,24 промила /у самом
Врбасу 10,2, у Куцури 11,4, у Бачком Добром Пољу 8,88, у Савином Селу 7,69, у

Број: 15. Страна 207. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
Змајеву 5,71, у Равном Селу 4,19 промила/. У Општини Врбас је у 2010. години
износио 8,5 промила/,
- морталитет је висок ако износи од 15 – 19 промила, средњи ако је од 10 – 14
промила, низак од 7 – 9 промила, врло низак испод 6 промила
/у Општини Врбас у 2002. години мотралитет је био 12 промила /у самом Врбасу
13,96, Равном Селу 11,1, Змајеву 10,1, Куцури 9,5, Бачком Добром Пољу 9,39 и
Савином Селу 6,6/. У Општини Врбас је у 2010. години морталитет био 12,19
промила/,
- природни прираштај је висок ако износи од 15 – 19 промила, средњи 10 – 14
промила, низак 6 – 9 промила, веома низак 5 промила и ниже
У Општини Врбас у 2002. години природни прираштај је био минус 2,76
промила, тзв. негативна стопа прородног прираштаја, тј. број умрлих је већи од
броја живорођене деце, што се означава као депопулација. У Општини Врбас у
2010. години природни прираштај је био минус 3,68 промила, што значи да се
депопулација наставља и повећава. Последњи пут када је број живорођене деце за
30 био већи од броја умрлих је било 1993. године.
ОПШТИНА ВРБАС
Aнкета о стамбеним потребама избеглих и интерно расељених лица
- јул 2012. године –
Резултати анкете за избегла лица:
Станови (колективно становање
Откуп
1
Социјално становање у заштићеним
3
условима
Монтажне куће (индивидуално
Поседује плац
2
становање)
може да обезби плац
4
општина додељује плац
3
Сеоско домаћинство
34
Грађевински материјал
Завршетак започете градње
13
Адаптација старе куће
37
УКУПНО ПОРОДИЦА
97
Резултати анкете за интерно расељена лица
Станови (колективно становање
Откуп
Социјално становање у заштићеним
условима
Монтажне куће
Поседује плац
(индивидуално становање)
може да обезби плац
општина додељује плац
Сеоско домаћинство
Грађевински материјал
Завршетак започете градње
Адаптација старе куће
УКУПНО ПОРОДИЦА

0
0
0
2
0
4
5
11
22

Председник Скупштине општине
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 208. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____

65.
На основу члану 194. став 2. Закона о општем управном поступку /''Службени
лист СРЈ'', број 33/97. и 31/01. и ''Службени гласник Републике Србије'', број 30/10./,
члана 17. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању /''Службени
гласник Републике Србије'', број 18/10./, члана 80. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања /''Службени гласник Републике Србије'', број
72/09. и 52/11./ и члана 28. став 1. 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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски програм Предшколске установе
''Бошко Буха'' Врбас за радну 2012/2013. годину у делу који се односи на планирана
материјална средства за његово остваривање у складу са одлукама о буџету
општине Врбас за 2012. и 2013. годину, а који је донео Управни одбор Установе под
бројем 2132 на седници одржаној дана 10.10. 2012. године, уз прибављено
мишљење Савета родитеља под бројем 2130 од 10.10.2012.године.
Овo Решење објавиће се у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 40/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине ,
Марјана Мараш,с.р.

66.
На основу члану 194. став 2. Закона о општем управном поступку /''Службени
лист СРЈ'', број 33/97. и 31/01. и ''Службени гласник Републике Србије'', број 30/10./
и члана 30. став 1. тачка 19. 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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ''Пољопривредној саветодавној и стручној служби
Врбас'', друштву са ограниченом одговорношћу Врбас, Куцурски пут бб, да се назив
''Врбас'' налази у пословном имену привредног друштва.
Овo Решење објавиће се у "Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 41/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 209. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____

67.
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./, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' У ВРБАСУ
I
Љубинко Жугић
р а з р е ш а в а с е дужности Вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве''
Дирекција за изградњу'' у Врбасу.
II
Ово Решење решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-21/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

68.
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./, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' У ВРБАСУ
I
Љубинко Жугић
и м е н у ј е
с е за директора Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекције за изградњу'' у Врбасу почев
од 26. октобра 2012. године.
II
Ово Решење решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-22/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 210. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____

69.
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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ВРБАСУ
I
Дарко Међедовић и Ида Миловић р а з р е ш а в а ј у се дужности чланова
Школског одбора Гимназије ''Жарко Зрењанин'' у Врбасу, као представници
родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-23/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

70.
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
26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ВРБАСУ
I
Чени Елезовић и Тања Филиповић и м е н у ј у се за чланове Школског
одбора Гимназије ''Жарко Зрењанин'' у Врбасу, као представници родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-24/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 211. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____

71.
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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ
I
Клаудија Медић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Средње стручне школе ''4. Јули'' у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-25/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

72.
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
26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ''4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ
I
Жељко Огризовић и м е н у ј е се за члана Школског одбора Средње
стручне школе ''4. Јули'' у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-26/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 212. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
73.
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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
Јелена Марковић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Братство Јединство'' у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-27/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

74.
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
26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
Веселин Чолаковић и м е н у ј е се за члана Школског одбора Основне
школе ''Братство Јединство'' у Врбасу, као представник родитеља.
II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 213. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
75.
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 26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Бранка Раичевић 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: 112-29/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

76.
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
26. октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ
I
Стана Богдановић и м е н у ј е се за 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: 112-30/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 214. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
77.
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. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26.
октобра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «БОШКО БУХА» У ВРБАСУ
I
Ивана Ђоковић р а з р е ш а в а
с е дужности члана Управног одбора
Предшколске установе «Бошко Буха» у Врбасу, као представник локалне
самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-31/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

78.
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. и 21/2009), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. октобра
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «БОШКО БУХА» У ВРБАСУ
I
Рихард Хенгл и м е н у ј е с е за члана Управног одбора Предшколске
установе «Бошко Буха» у Врбасу, као представник локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавиће се у '' Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-32/2012-I/01
Дана: 26. октобра 2012. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш,с.р.

Број: 15. Страна 215. Службени лист општине Врбас, 26. октобар 2012. године____
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