СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 6. ВРБАС 13. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНА XLVIII
139.
На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. Статута
Општине Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, је на деветој
седници одржаној 13. септембра 2014. године, донела je
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Врбас
Члан 1.
За именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас
(у даљем тексту: директор предузећа) спровешће се јавни конкурс који се
расписује за следећа јавна предузећа:
1. Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас, са седиштем у Врбасу,
улица Саве Ковачевића број 87,
2. Јавно предузеће за грађевинско земљиште,изградњу и путеве „Дирекција
за изградњу“ Врбас, са седиштем у Врбасу, улица Маршала Тита број 89,
3. Јавно предузеће ''Врбас – гас'' за дистрибуцију природног гаса Врбас, са
седиштем у Врбасу, улица Козарачка број 3,
4. Јавно предузеће за превоз путника „Врбас“ Врбас, са седиштем у Врбасу,
улица ЈНА број 5,
5. Јавно предузеће за информисање „Врбас“ Врбас, са седиштем у Врбасу,
улица Маршала Тита број 105.
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Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, доставља се ради
објављивања „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама
„Политика“ Београд, најкасније у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, с
тим што се након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“
објављује и на званичној интернет презентацији општине Врбас уз навођење дана
када је оглас објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа из члана 1. ове
Одлуке (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Врбас (у даљем тексту:Комисија) коју именује Скупштина
општине Врбас.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о
испуњавању услова подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште
или предају лично на писарници Општинске управе Општине Врбас, у затвореној
коверти на адресу:
Скупштина општине Врбас,
Комисији за именовања Скупштине општине Врбас,
са назнаком:
Пријава на јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа,
(навести назив јавног предузећа) - не отварај,
21460 Врбас, улица Маршала Тита број 89.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс Комисија евидентира и
врши преглед приспелих пријава и поднетих прилога (доказа).
Комисија обавезно проверава да ли су пријаве поднете у року, да ли су
пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради
о пријави на предметни конкурс и да ли су уз пријаву достављени сви прилози
(докази) који су у јавном конкурсу тражени.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом Комисије, против кога није
допуштена посебна жалба.
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Члан 6.
Након извршене провере примљене документације достављене уз пријаву,
Комисија, посебним актом, саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку Комисија врши оцењивање стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата.
Комисија у изборном поступку треба да буде стручна, независна и непристрасна.
Члан 7.
У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине кандидата усменом провером и оценом приложене документације.
Усменом провером Комисија ће вршити проверу и оцену кандидата у вези:
-познавања система локалне самоуправе,
-познавања система, односно функционисања јавних предузећа у
складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег
интереса у складу са законом којим се регулишу те делатности и одлукама
донетим од стране Скупштине општине Врбас.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија писаним
путем обавештава кандидате најкасније 3 дана пре дана одређеног за усмену
проверу.
Члан 8.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са
кандидатом.
За усмену проверу, Комисија унапред припрема питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу, максималан број питања је 10.
Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује
сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки
кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије који је
освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена поделом добијеног
збира са бројем чланова Комисије.
Члан 9.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног броја
бодова који је освојио сваки кандидат, саставља ранг листу свих кандидата који су
бодовани у изборном поступку.
Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата,
Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
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За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатних 5 питања
која ће бити постављена кандидатима са истим бројем бодова.
О датуму, времену и месту обављања додатне усмене провере Комисија ће
писаним путем обавестити кандидате из става 2. овог члана, најкасније у року од 2
дана пре дана одређеног за вршење провере.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког
кандидата у додатној усменој провери примењују се одредбе члана 8. ове Одлуке.
Члан 10.
На основу ранг листе, Комисија саставља Листу за именовање, са највише
три најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима.
Комисија Листу за именовања заједно са записником о изборном поступку,
доставља Општинској управи Општине Врбас ради припремања предлога акта о
именовању директора.
Члан 11.
Општинско веће Општине Врбас на предлог Општинске управе Врбас, а на
основу Листе за именовање и записника о изборном поступку, утврђује предлог
акта о именовању директора
и доставља Скупштини општине Врбас на
одлучивање.
Члан 12.
Скупштина општине Врбас, након разматрања достављене Листе за
именовање и предлога акта доноси решење о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 13.
Решење о именовању директора са образложењем :
- доставља се лицу које је именовано, као и свим кандидатима који су
учествовали у изборном поступку,
- oбјављује се на званичној интернет презентацији Општине Врбас
- објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије и "Службеном листу
Општине Врбас" .
Члан 14.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе
захтев за увид у документацију јавног конкурса, у року не дужем од 15 дана од
дана објављивања решења о именовању директора у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија
је дужна да у року од 2 дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса под надзором Комисије.
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Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од 8 дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. ове тачке Скупштина општине Врбас, из оправданих разлога,
може продужити за још 8 дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина
општине Врбас може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Члан 16.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је да председдника Скупштине
општине Врбас писаним путем, у року који не може бити дужи од 3 дана од дана
ступања на рад именованог директора, односно од дана истека рока за ступање на
рад именованог директора, обавести о датуму ступања, односно неступања на рад
директора.
Члан 17.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му
је одређен или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине
Врбас не буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија
утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку, не
испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Врбас не именује
предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни
конкурс на начин и по поступку прописаним овом Одлуком.
Члан 18.
Лице задужено за давање информација о спровођењу Јавног конкурса је
дипломирани правник Данка Васиљевић члан Комисије за именовања Скупштине
општине Врбас.
Члан 19.
Ову Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-53/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

140.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас.
Матични број:08057982 , ПИБ: 100637388, уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД. 69924/2005 од 30. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, ул. Саве Ковачевића број 87.
Услови за именовање директора:
 да је пунолетно и пословно способно лице,
 да има високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
 да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
 да има најмање пет година радног искуства на руководећим
пословима,
 да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
 да лицу није изречена мера безбедности и забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног комуналног
предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
 познавања система локалне самоуправе,
 познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег
интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа
и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
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објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
7. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани
правник Данка Васиљевић контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП
“Стандард“ Врбас, - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
дневним новинама „Политика“Београд, као и на званичној интернет презентацији
Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-54/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 274. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
141.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ Врбас.
Матични број: 08681929, ПИБ: 100636289 , уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД. 57100 од 20. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
-71.11 Архитектонска делатност.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Маршала Тита број 89.
Услови за именовање директора:
 да је пунолетно и пословно способно лице,
 да има стечено високо образовање трећег или другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, економске, правне или техничке струке,
 да је стручњак у једној или више области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање је основано јавно
предузеће,
 да има најмање пет година радног искуства у струци, од чега
најмање једну годину на руководећим пословима,
 да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
 да лицу није изречена мера безбедности забране обављања
претежне делатности јавног предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
 познавања система локалне самоуправе,
 познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег

Број: 6. Страна 275. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа
и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
7. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: диплoмирани
правник Данка Васиљевић, контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈП
“Дирекција за изградњу“ Врбас - не отварај
21460 Врбас -улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији

Број: 6. Страна 276. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-55/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

142.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВРБАС - ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас.
Матични број: 08666016 , ПИБ: 100636795 , уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД. 44299/2005 од 01. јула 2005. године.
Претежна делатност:
-35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасовода.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, ул. Козарачка број 3.
Услови за именовање директора:
 да је пунолетно и пословно способно лице,
 да има најмање високо образовање економске, правне или
машинске струке стечено на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
 да има најмање пет година радног искуства,
 да има три године радног искуства на руководећим пословима,
 да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
 да лицу није изречена мера безбедности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Број: 6. Страна 277. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
- познавања система локалне самоуправе,
- познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег интереса у
складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа и донетим
одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Фотокопију личне карте
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
7. Уверење да кандидат није осуђиван за кривичнo делo против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:дипломирани
правник Данка Васиљевић, контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће

Број: 6. Страна 278. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији
општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-56/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

143.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА „ВРБАС “ ВРБАС
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за превоз путника „Врбас“ Врбас.
Матични број: 08235830 , ПИБ: 100639931 уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД. 53189/2005 од 17. јуна 2005. године.
Претежна делатност:
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Mесто рада је у Врбасу, ул. ЈНА број 5.
Услови за именовање директора:
 да је пунолетно и пословно способно лице,
 да је држављанин Републике Србије,
 да има стечено високо образовање на основним студијама од
најмање четири године,

Број: 6. Страна 279. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године



да има најмање пет година радног искуства,а од тога три године
радног искуства на руководећим пословима,
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности
јавног предузећа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
 познавања система локалне самоуправе,
 познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег
интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа
и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
2. Фотокопија личне карте,
3. Извод из матичне књиге рођених,
4. Уверење о држављанству,
5. Диплома или уверење о стручној спреми,
6. Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
7. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани
правник Данка Васиљевић, контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас- не отварај
21460 Врбас - улица Маршала Тита 89.
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Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
дневним новинама „Политика “ Београд , као и на званичној интернет презентацији
општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-57/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

144.
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС “ ВРБАС
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно предузеће за информисање „Врбас“ Врбас.
Матични број: 08061122 , ПИБ: 101421514, уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем брoj 77968/2005 од 20. децембра 2005. године.
Претежна делатност:
-60.20 Производња и емитовање телевизијског програма.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за информисање „Врбас“ Врбас.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Маршала Тита број 105.
Услови за именовање директора:
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да је пунолетно и пословно способно лице,
да има високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године на
факултету политичких наука, филозофском факултету,
филолошком факултету, економском факултету, правном
факултету,
да има најмање пет година радног искуства,
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
да лицу није изречена мера безбедности забране обављања
делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
 познавања система локалне самоуправе,
 познавање система, односно функционисања Јавног предузећа у складу
са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од општег
интереса у складу са законом који регулише делатност Јавног предузећа
и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у вези те делатности .
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини
радног искуства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Доказ о радном искуству ,
Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
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Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани
правник Данка Васиљевић, контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком- пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа за информисање „Врбас“ Врбас - не отварај
21460 Врбас-улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене закључком Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна
жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
дневним новинама „Политика“ Београд, као и на званичној интернет презентацији
Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се мора навести када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-58/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

145.
На основу члана члана 18. Одлуке о грађевинском земљишту "Службени
лист општине Врбас", број 3/2013 ) и члана 16. и 30. Статута општине Врбас
(«Службени лист општине Врбас«, број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/2010,
16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на деветој седници одржаној дана
13. септембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА
У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан.1.
У Одлуци о доношењу Програма отуђења и давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини за 2014.годину („Службени лист општине
Врбас“, број 5 /2014), у члану 3. додају се тачке од 29 - 57, које гласе:
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„29. Парц. број 2470/1 к.о. Бачко Добро Поље,
30. Парц. број 2470/8

к.о. Бачко Добро Поље,

31. Парц. број 2470/9

к.о. Бачко Добро Поље,

32. Парц. број 2470/10 к.о. Бачко Добро Поље,
33. Парц. број 2469/1

к.о. Бачко Добро Поље,

34. Парц. број 2469/13 к.о. Бачко Добро Поље,
35. Парц. број 2469/14 к.о. Бачко Добро Поље,
36. Парц. број 2469/15 к.о. Бачко Добро Поље ,
37. Парц. број 2469/16 к.о. Бачко Добро Поље,
38. Парц. број 2469/17 к.о. Бачко Добро Поље,
39. Парц. број 2469/18 к.о. Бачко Добро Поље,
40. Парц. број 2469/19 к.о. Бачко Добро Поље,
41. Парц. број 2469/20 к.о. Бачко Добро Поље,
42. Парц. број 2455/1

к.о. Бачко Добро Поље,

43. Парц. број 2455/2

к.о. Бачко Добро Поље,

44. Парц. број 2455/3

к.о. Бачко Добро Поље,

45. Парц. број 1915/85 к.о. Куцура,
46. Парц. број 1915/325 к.о. Куцура,
47. Парц. број 1915/324 к.о. Куцура,
48. Парц. број 1915/323 к.о. Куцура,
49. Парц. број 1915/322 к.о. Куцура,
50. Парц. број 1912/121 к.о. Куцура,
51. Парц. број 1912/118 к.о. Куцура,
52. Парц. број 1912/115 к.о. Куцура,
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53. Парц. број 1912/114 к.о. Куцура,
54. Парц. број 1912/113 к.о. Куцура,
55. Парц. број 1912/112 к.о. Куцура,
56. Парц. број 1912/111 к.о. Куцура,
57. Парц. број 1912/1

к.о. Куцура.“
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“ Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-59/2014-I/01
Дана: 13.септембра 2014.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

146.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/2012) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас (''Службени лист општине
Врбас'' број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 13. септембра 2014. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о Изменама и допунама Плана и
програма пословања Јавног предузећа за превоз путника ''Врбас'' из Врбаса за
2014. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана
1.09.2014. године под бројем 01-3665.

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-61/2014-I/01
Дана: 13.09.2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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147.
На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку
/''Службени лист СРЈ'', број 33/97. и 31/01. и ''Службени гласник РС'', број 30/10./,
члана 17. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању /''Службени
гласник РС'', број 18/10./, члана 80. став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања /''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11. и 55/13./, члана 9. Одлуке о
буџету општине Врбас за 2014. годину /''Службени лист општине Врбас'' број
19/13./ и члана 30. став 1. тачка 38. Статута општине Врбас /''Службени лист
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13. и 2/14./,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној дана 13. септембра 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски програм Предшколске установе
''Бошко Буха'' Врбас за радну 2014/2015. годину у делу који се односи на
планирана материјална средства за његово остваривање у складу са Одлуком
о буџету општине Врбас за 2014. годину и Одлуком о буџету општине Врбас за
2015. годину, а који је донео Управни одбор Установе под бројем 3549 на седници
одржаној дана 08.09.2014. године, уз прибављено мишљење Савета родитеља
под бројем 3547 од 08.09.2014.године.
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-60/2014-I/01
Дана: 13.09.2014. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

148.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007 34/2010 и 54/2011) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010,16/2013. и 2/2014 ), Скупштина општине Врбас, на деветој седници одржаној
13.септембра 2014. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Општинске изборне комисије у сталном
саставу и то:
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1. Предраг Радовић, председник дипломирани правник, предлагач Одборничка
група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске странке.
Радомир Цебаловић, заменик председника, дипломирани правник, предлагач
Одборничка група ''СПС – ПУПС – JС - Ивица Дачић'', члан Социјалистичке
партије Србије.
2. Валентина Милојевић, члан, дипломирани економиста, предлагач Одборничка
група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске странке.
Ивана Радошевић, заменик члана, струковни васпитач, предлагач
Одборничка група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске
странке.
3. Ранко Шево, члан, техничар, предлагач Одборничка група ''За европски Врбас
–Борис Тадић'', члан Демократске странке.
Лазар Малинић, заменик члана, електротехничар, предлагач Одборничка
група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске странке.
4. Милена Вукотић, члан, дипломирани правник, предлагач Одборничка група
''За европски Врбас – Борис Тадић'', Социјалдемократска партија Србије.
Ксенија Радовић, заменик члана, дипломирани менаџер у туризму, предлагач
Одборничка група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске
странке.
5. Натали Пантић, члан, преводилац, предлагач Одборничка група ''За европски
Врбас –Борис Тадић'', члан Демократске странке.
Жарко Ђаконов, заменик члана, пензионер, предлагач Одборничка група ''За
европски Врбас – Борис Тадић'', члан Демократске странке.
6. Веселин Цицмил, члан, апсолвент права , предлагач Одборничка група ''За
европски Врбас – Борис Тадић'', члан Либерално демократске партије.
Александар Крстајић, заменик члана, електротехничар, предлагач
Одборничка група ''За европски Врбас – Борис Тадић'', члан Лиге
социјалдемократа Војводине.
7. Рајко Кривокапић, члан, пензионер, предлагач Одборничка група, ''СПС –
ПУПС –ЈС-Ивица Дачић'', члан Социјалистичке партије Србије.
Угљеша Шушић, заменик члана, студент, предлагач ''СПС–ПУПС–ЈС-Ивица
Дачић, члан Партије уједињених пензионера Србије.

Број: 6. Страна 287. Службени лист општине Врбас, 13. септембар 2014. године
8. Радмила Тодоровић, члан, административни радник, предлагач Одборничка
група ''СПС-ПУПС-ЈС – Ивица Дачић'', члан Социјалистичке партије Србије.
Мирјана Дакић, заменик члана, дипломирани економиста, предлагач
Одборничка група ''СПС – ПУПС –ЈС- Ивица Дачић'', члан Социјалистичке
партије Србије.
9. Марина Коматина, члан, дипломирани правник, предлагач Одборничка група
''СПС –ПУПС –ЈС- Ивица Дачић'', члан Социјалистичке партије Србије.
Данка Васиљевић, заменик члана, дипломирани правник, предлагач
Одборничка група ''Српска напредна странка – Томислав Николић'', члан
Српске напредне странке.
10. Данијела Илић, члан, апсолвент права, предлагач Одборничка група ''Српска
напредна странка – Томислав Николић'', члан Српске напредне странке.
Радинка Бајац, заменик члана, правник, предлагач Одборничка група ''Српска
напредна странка –Томислав Николић'', члан Српске напредне странке.
11. Горан Николаш, члан, столар, предлагач Одборничка група ''Српска
напреднастранка – Томислав Николић'', члан Српске напредне странке.
Александар Милосављевић, заменик члана, дипломирани економиста,
предлагач Одборничка група ''Српска напредна странка – Томислав Николић'',
члан Српске напредне странке.
12. Дарко Шкундрић, члан, дипломирани инжењер менанџмента предлагач
Одборничка група ''Сви заједно“, члан Групе грађана ''Сви заједно“.
Игор Удовичић, заменик члана, студент, предлагач Одборничка група
''Сви заједно“, члан Групе грађана ''Сви заједно“.
13. Мирјана Шимун, секретар, дипломирани правник.
Валентина Продановић, заменик секретара, дипломирани правник.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-88/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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149.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на деветој седници одржаној
13. септембра 2014. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Општинску изборну комисију у сталном саставу именују се:
1. За председника:
Жељко Лаиновић, магистар права, предлагач Одборничка група „Александар
Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО, РДС)“, члан
Српске напредне странке.
За заменика председника:
Јелена Бечић, дипломирани правник, предлагач Одборничка група
„Александар Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО,
РДС)“, предлог Српске напредне странке.
2. За члана:
Радинка Бајац, правник, предлагач Одборничка група „Александар Вучић –
Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО, РДС)“, члан Српске
напредне странке.
За заменика члана:
Јован Премовић, апсолвент права, предлагач Одборничка група „Александар
Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО, РДС)“, члан
Српског покрета обнове.
3. За члана:
Ирина Влаховић, дипломирани правник, предлагач Одборничка група
„Александар Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО,
РДС)“, члан Српске напредне странке.
За заменика члана:
Здравко Дамјановић, пензионер, предлагач Одборничка група „Александар
Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО, РДС)“, члан
Покрета социјалиста.
4. За члана:
Хајрудин Обућа, матурант гимназије, предлагач Одборничка група
„Александар Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО,
РДС)“, члан Социјалдемократске партије Србије.
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За заменика члана:
Татјана Копривица, апсолвент права, предлагач Одборничка група
„Александар Вучић – Српска напредна странка (СНС, НС, ПС, СДПС, СПО,
РДС)“, члан Нове Србије.
5. За члана:
Рајко Кривокапић, пензионер, предлагач Одборничка група „Ивица Дачић –
СПС – ПУПС – СВМ – Удружење крајишника“, члан Социјалистичке партије
Србије.
За заменика члана:
Угљеша Шушић, судијски референт, предлагач Одборничка група „Ивица
Дачић – СПС – ПУПС – СВМ – Удружење крајишника“, члан Партије
уједињених пензионера Србије.
6. За члана:
Радмила Тодоровић, административни радник, предлагач Одборничка група
„Ивица Дачић – СПС – ПУПС – СВМ – Удружење крајишника“, члан
Социјалистичке партије Србије.
За заменика члана:
Јанош Догнар, пензионер, предлагач Одборничка група „Ивица Дачић – СПС –
ПУПС – СВМ – Удружење крајишника“, члан Савеза војвођанских мађара.
7. За члана:
Александар Станојковић, правник, предлагач Одборничка група „Демократска
странка – др Бојан Пајтић“, члан Демократске странке.
За заменика члана:
Валентина Милојевић, дипломирани економиста, предлагач Одборничка
група „Демократска странка – др Бојан Пајтић“, члан Демократске странке.
8. За секретара:
Данка Васиљевић, секретар, дипломирани правник.
За заменика секретара:
Јелена Девић, заменик секретара, дипломирани правник.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
листу општине Врбас''.
Образложење
Чланом 14. Закона о локалним изборима („Службени лист Републике
Србије“, број 129/2007,34/2010 и 54/2011) прописано је да општинску изборну
комисију у сталном саставу именује скупштина општине на предлог одборничких
група образованих у скупштини општине сразмерно броју одборника.
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Постојећи састав Општинске изборне комисије, коју је Скупштина општине
Врбас именовала 27. августа 2013. године, не одражава садашњи састав одборника
у одборничким групама образованих у Скупштини општине Врбас. Из наведеног
разлога потребно је донети Решење о именовању Општинске изборне комисије на
предлог одборничких група образованих у Скупштини општине Врбас сразмерно
броју одборника.
Све одборничке групе образоване у Скупштини општине Врбас доставиле су
Скупштини општине Врбас своје предлоге за чланове Општинске изборне комисије у
сталном саставу.
На основу достављених предлога одборничких група образованих у
Скупштини општине Врбас и Предлога решења о именовању Општинске изборне
комисије који је утврдила Комисија за кадровска, административна питања и радне
односе, у складу са одредбама члана 13. и 14. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о именовању Општинске изборне
комисије као у диспозитиву Решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-89/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) и члана 30. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас , је на деветој седници
одржаној 13. септембра 2014. године, донела
ЗАКЉУЧАК
1.
Подржава се иницијатива Јавног комуналног предузећа „Стандард“ из
Врбаса да у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама
покрене поступак избора приватног партнера, а у циљу стварања предуслова за
дугорочно, организовано и квалитетно решавање пружања грејних услуга која
представља услугу од јавног значаја на територији општине Врбас.
2.

Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-62/2014-I/01
Дана: 13. септембра 2014.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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