СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 34. ВРБАС 24. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНА

LIV

155.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 14. и 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на својој седници одржаној 24. новембра 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВРБАС

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, организација и начин рада Општинског већа
општине Врбас /у даљем тексту: Општинско веће/.
Члан 2.
Општинско веће је извршни орган Општине Врбас.
Члан 3.
Општинско веће своја права и дужности врши у оквиру Устава, Закона и Статута
општине Врбас на начин утврђен овом Одлуком.
Члан 4.
Председник Општине представља Општинско веће.
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Члан 5.
Општинско веће има печат округлог облика са текстом: Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина, општина Врбас, Општинско веће и грб Републике
Србије у средини.
Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом, русинском и
мађарском језику и њиховим писмима.
Члан 6.
Средства за рад Општинског већа обезбеђују се у буџету Општине.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1. Састав и начин избора Општинског већа
Члан 7.
Општинско веће чини председник Општине, заменик председника Општине и
седам чланова Општинског већа које на предлог кандидата за председника Општине
бира Скупштина општине.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа могу бити задужени за једно или више одређених
подручја из надлежности Општине.
Чланови Општинског већа не могу бити истовремено одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Члан 8.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине .
Кад одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено
одлучује и о избору чланова Општинског већа.
Предлог кандидата за избор чланова Општинског већа подноси се у писаном
облику.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, писану сагласност
кандидата о прихватању кандидатуре и потпис предлагача.
Број кандидата за чланове Општинског већа одговара броју чланова Општиснког
већа који се бира.
О предлогу за избор чланова Општинског већа Скупштина одлучује тајним
гласањем већином гласова од укупног броја одборника.
При ступању на дужност чланови Општинског већа пред одборницима Скупштине
дају свечану изјаву.
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Члан 9.
Мандат Општинског већа траје 4 године.
Члану Општинског већа може престати мандат пре истека времена на које је
изабран разрешењем или оставком, али остаје на дужности и врши текуће послове до
избора новог члана Општинског већа.
О поднетој оставци члана Општинског већа, председник Скупштине општине
обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.
Члан 10.
Предлог за разрешење члана Општинског већа пре истека времена на које је
изабран може поднети председник Општине или најмање једна трећина одборника.
Предлог за разрешење подноси се у писаном облику и мора бити образложен.
Истовремено са предлогом за разрешење члана Општинског већа, председник Општине
је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог члана Општинског већа,
која истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.
Разрешење чланова Општинског већа врши се на начин и по поступку који је
предвиђен за њихов избор.
Члан 11.
Разрешењем председника Општине престаје мандат заменику председника
општине и Општинском већу.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине,
заменику председника Општине и Општинском већу, с тим да Општинско веће врши
текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог Општинскг већа.
Члан 12.
Чланови Општинског већа су на сталном раду или волонтерски обављају своје
дужности о чему одлучује Скупштина посебним актом.
За свој рад чланови Општинског већа имају право на плату односно накнаде и
друга примања у складу са законом.
2. Надлежност Општинског већа
Члан 13.

1.
2.
3.
4.

Општинско веће:
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске
управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или
одлуком које доноси Скупштина општине;

Број: 34. Страна 1062. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
Општине;
6. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних
предузћа чији је оснивач општина;
7. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради
даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа;
8. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
републике, односно аутономне покрајине;
9. усваја Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе,
посебих органа, служби и организација на предлог Начелника управе
10. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
11. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом општине.
Члан 14.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других
предузећа, организација и установа кад на основу Одлуке Скупштине општине одлучују
о појединим правима и обавезама грађана, правних лица или других странака.
3. Начин рада и одлучивање
Члан 15.
Општинско веће ради и одлучује на седницама.
Председник Општине сазива и води седнице Општинског већа и предлаже дневни
ред за седнице. У случају одсуства или спречености председника Општине да обавља
своју дужност у Општинском већу замењује га заменик председника Општине.
Седнице Општинског већа одржавају се по потреби.
Члан 16.
Општинско веће може пуноважно да ради и одлучује ако на седници Општинског
већа присуствује већина од укупног броја његових чланова
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или
Статутом општине за поједина питања није предвиђена друга већина.
Члан 17.
Акте Општинског већа потписује председник Општине.
Председник Општине стара се о спровођењу аката које је донело Општинско веће.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју
сматра да није сагласна закону.
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Члан 18.
Начелник Општинске управе за свој рад и рад Општинске управе одговара
Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом Општине и актом о
организацији Општинске управе.
Општинско веће решава о изузећу начелника Општинске управе.
Члан 19.
Општинско веће извештава Скупштину општине по сопственој иницијативи или на
њен захтев о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.
4. Акти Општинског већа
Члан 20.
У вршењу послова из свог делокруга Општинско веће може донети следећа акта:
правилнике, упутства, решења , закључке, наредбе и утврђивати предлоге аката.
Акти Општинског већа у којима је то одређено објављују се у „Службеном листу
општине Врбас“.
5. Јавност рада Општинског већа
Члан 21.
Седнице Општинског већа су јавне.
Општинско веће обавештава јавност о свом раду, одлукама и ставовима
давањем информација о раду средствима јавног информисања.
Информације о раду Општинског већа за јавност даје председник Општине .
Председник Општине може овластити неког члана Општинског већа или лице
запослено у Општинској управи да даје информације за јавност о раду Општинског већа.
6. Обављање стручних и других послова за потребе Општинског већа.
Члан 22.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Општинског већа
обавља Служба председника Општине и Општинског већа.
Члан 23.
Општинско веће доноси Пословник о раду, којим детаљније уређује организацију,
начин рада, одлучивања Општинског већа у складу са законом, статутом и овом
Одлуком.
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском већу
општине Врбас («Службени лист општине Врбас«, број 12/2008 и 2/2013).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 103/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

156.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 8, a у вези члана 46. тачка 5б) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 36. тачка 9, а у вези члана 61. тачка 7. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина oпштине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
Члан 1.

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас, за
период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, коју је сачинило Општинско веће општине
Врбас у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних предузећа.
Члан 2.

Информацију из члана 1. доставити Министарству привреде Републике Србије.
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Члан 3.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 104/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

157.
На основу члана 37. став 2. Закона о финансијској подршци породици са децом
/„Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18/ и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине
Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године донела је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМАОДЛУКЕ О ПРАВИМА
НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом
/„Службени лист општине Врбас'', број 9/18 и 23/20/ у члану 9. став 1. тачка
4.2. проценти: „80% и 20%'' мењају се и гласе: „40% и 60%'', а у тачки 5.
проценти: „80% и 20%'' мењају се и гласе: „50 % и 50%''.
Члан. 2.
У члану 14. став 1. иза четврте алинеје додаје се пета алинеја која гласи:
„ – ученику који је треће дете у породици''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 105/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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158.
На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама / „Службени гласник
РС'', број 42/91 и 71/94/, члана 23. став 1. Закона о култури / „Службени гласник РС'', број
72/09, 13/16 и 6/20/, члана 14. став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности /
„Службени гласник РС'', број 52/11/ и члана 36. став 1. тачка 10. и 12. Статута општине
Врбас / „Службени лист општине Врбас'', број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКА „ДАНИЛО КИШ'' У ВРБАСУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народне библиотеке „Данило Киш'' у Врбасу / „Службени лист
општине Врбас'', број 7/91, 8/00, 4/05 и 4/11/ у наслову Одлуке и у тексту реч: „Народна
библиотека'' замењује се речима: „Јавна библиотека'' у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Органи Библиотеке су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Библиотеком руководи Директор.
Директора Библиотеке именује и разрешава оснивач на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 3. овог члана расписује и спроводи управни одбор установе,
а расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс из става 3. овог члана објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од
петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса.
Кандидати за директоре установа морају имати високо образовање и најмање пет
година радног искуства у култури. Остали услови за избор кандидата за директора
установе утврђују се статутом установе.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.
Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са
законом којим се уређује управни поступак.
Управни одбор Библиотеке обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља
оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи
мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
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Оснивач именује директора установе са Листе.
Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који
испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача или
уколико оснивач не именује директора установе са Листе.
Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 4.
овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести
оснивача.
На именовање, односно разрешење директора Библиотеке сагласност даје
директор библиотеке која обавља матичне функције за ту Библиотеку.''
Члан 3.
Иза члана 3. додају се чланови 3а, 3б. и 3в. који гласе:
„Члан 3а.
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.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из
става 1. овог члана.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за
директора из члана 2. став 7. ове Одлуке.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.
Члан 3б.
Надлежност директора
Директор установе:
1) организује и руководи радом установе;
2) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са
законом и статутом установе;
3) извршава одлуке управног одбора установе;
4) заступа установу;
5) стара се о законитости рада установе;
6) одговоран је за спровођење програма рада установе;
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање установе;
8) врши друге послове утврђене законом и статутом установе.
Члан 3в.
Престанак дужности директора
Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
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Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету
установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су
настале или могу настати веће сметње у раду установе;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора установе;
5) из других разлога утврђених законом или статутом установе.''
Члан 4.
Иза члана 4. додају се чланови 4а. и 4б. који гласе:
„Члан 4а.
Надлежности Управног одбора
Управни одбор установе:
1) доноси статут;
2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;
3) утврђује пословну и развојну политику;
4) одлучује о пословању установе;
5) доноси програме рада установе, на предлог директора;
6) доноси годишњи финансијски план;
7) усваја годишњи обрачун;
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
10) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
11) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на
који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора
именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено
време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;
12) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.
Када је оснивач установе Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) даје оснивач.
Члан 4б.
Дужност члана управног одбора установе престаје истеком мандата
разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;

и
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3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном
судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана управног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом установе.''
Члан 5.
Иза члана 5. додаје се члан 5а. који гласи:
„Престанак дужности члана надзорног одбора
Дужност члана надзорног одбора установе престаје
разрешењем.

истеком

мандата

и

Оснивач установе разрешиће члана надзорног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана надзорног одбора, односно ако је правноснажном
судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана надзорног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом установе.''
Члан 6.
Члан 7а. мења се и гласи:
„Заштита општег интереса
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Библиотеци, оснивач даје
сагласност на:
- статут Библиотеке,
- статусне промене,
- годишњи програм рада и финансијски план Библиотеке и на промене програма
рада у оквиру одобрених апропријациа и у случају промене апропиријација у складу
са законом,
- даје сагласност на располагање (прибављање и отуђење) имовином
веће
вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса,
- преговоре, радње и правне послове са трећим лицима којима се оптерећују
имовину или користе друга средства обезбеђивања потраживања и
- друге акте у складу са законом.
Скупштина општине разматра и усваја годишњи извештај о раду и извештај о
финансијском пословању за претходну годину друге извештаје о реализацији планова и
програма.
Општинско веће даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
Библиотеке''.
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Члан 7.
Иза члана 7а. додаје се члан 7б. који гласи:
„Члан 7б.
Финансирање Библиотеке
Библиотека као јавна установа, чији је оснивач Општина Врбас, финансира се из
буџета оснивача и других извора предвиђених законом /сопствени приходи: чланарина
корисника, продаја производа и услуга на тржишту итд./, донација, поклона и из других
изворадстава за финансирање делатности Библиотеке утврђује оснивач, на основу
предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана установе за наредну
годину и пројекцијама за наредне две године.
Предлог годишњег програма рада Библиотеке садржи посебно исказана средства
потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за
финансирање текућих расхода и издатака.
Скупштина општине, а на основу предлога годишњег програма рада и предлога
финансијског плана за наредну годину и пројекцијама за наредне две године, одлучује о
висини укупних средстава за финансирање рада Библиотеке.
Средства из буџета оснивача користе се у складу са законом којим се уређује
буџетски систем.
Библиотека је дужна да наменски користи одобрена финансијска средства .
Библиотека је дужна да најкасније до 15. марта текуће године поднесе оснивачу
извештај о раду и извештај о финансијском пословању за претходну годину.“
Члан 8.
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 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас ''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 110/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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159.
На основу члана 16. став 1. тачка 4 Закона о ефикасном коришћењу енергије
(„Службени гласник РС“, број 25/2013), члана 49. став 3. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 14., 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНАПРЕЂЕЊУ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о унапређењу енергетске ефикасности на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 19/2013 и 22/2015) у члану 1. став 3. мења се и
гласи:
„ Општина Врбас као обвезник енергетског менаџмента спроводи своје законске
обавезе путем енергетских менаџера у оквиру Општинске управе Врбас, Одељења за
урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.“

Члан 2.
У члану 4. Одлуке речи: „ Енергетски менаџери Одељења за заштиту животне
средине и енергетски менаџмент “ замењују се речима: „ Енергетски менаџери Одељења
за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.“

Члан 3.
У члану 22. Одлуке у ставу 8. речи: „ Енергетских менаџера Одељења за заштиту
животне средине и енергетски менаџмент “ замењују се речима: „ Енергетских менаџера
Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент.“
Члан 4.
У члану 30. Одлуке речи: „ Oпштинске управе Врбас, Одељења за заштиту животне
средине и енергетски менаџмент “ замењују се речима: „ Oпштинске управе Врбас,
Одељења за урбанизам,стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент.“
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Члан 5.
У члану 33. Одлуке у ставу 1. речи: „ Општинска управа Врбас, Одељења за
заштиту животне средине и енергетски менаџмент “ замењују се речима:
„
Општинска управа Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент “.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 107/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић , с.р.

160.
На основу члана 168. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас",
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊE
ОБЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПОСРЕДНУ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ, СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Члан 1.
У члану 3. Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката који представљају
непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и безбедност саобраћаја
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2015) речи: „Одељење за урбанизам и комунално
стамбене послове“ замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент“.
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Члан 2.
У члану 4. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 3.
У члану 5. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 4.
У члану 6. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 5.
У члану 8. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 6.
У члану 10. у ставу 1. и 2. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално
стамбене послове“ замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент“, а у ставу 4. речи: „Јавном предузећу за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас“, бришу се.
Члан 7.
У члану 11. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 8.
У члану 12. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.
Члан 9.
У члану 19. Одлуке речи: „Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове“
замењују се речима: „Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент“.

Број: 34. Страна 1074. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 106/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

„Службеном листу

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

161.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019), члана 27. став 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 2/2013,
7/2015, 9/2015, 12/2015, 6/2016 и 29/2017) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на II Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину број 04-4113/1-1, који је
донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 09. октобра 2020. године, под
бројем 04-4113/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 108/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1075. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

162.
На основу члана 46. став 1. и члана 47 Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
СИНИШИ АДАМОВИЋУ, дипломираном правнику из Новог Сада, престаје мандат
директора ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса са 24. новембром 2020. године, због
подношења оставке.

II
Ово Решење објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 46. став 1. и члан 47. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) којим је уређено да Скупштина општине, у
складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, да
мандат директора јавног предузећа престаје истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем и да се оставка подноси у писаној форми органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-1/2018-I/01 од 23. 03. 2018. године,
Синиша Адамовић именован је за директора ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса, по јавном
конкурсу за именовање директора, на период од четири године.
Како је Синиша Адамовић 16. 11. 2020. године поднео оставку Скупштини општине
Врбас у писаној форми, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине
Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 96/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1076. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

163.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланa 36.
став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ИГОР ШКУНДРИЋ, дипломирани правник из Врбаса, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, почев од
25. новембра 2020. године, до именовања директора Јавног комуналног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог Решења је члан 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, као и да може
именовати вршиоца дужности директора јавног предузећа до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу и да вд статус не може бити дужи од једне
године и да вршилац дужности директора Јавног предузећа мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Како је Синиши Адамовићу из Новог Сада, са 24. новембром 2020. године престао
мандат директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, због
поднете оставке и како Игор Шкундрић, дипломирани правник из Врбаса, испуњава
прописане услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним
предузећима, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас
донела је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 97/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1077. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

164.
На основу члана 46. став 1. и члана 47 Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРИЈИ МИЛУНОВИЋ, мастер економисти из Змајева, престаје мандат директора
ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса са 24. новембром 2020. године, због подношења оставке.

II
Ово Решење објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 46. став 1. и члан 47. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) којим је уређено да Скупштина општине, у
складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, да
мандат директора јавног предузећа престаје истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем и да се оставка подноси у писаној форми органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-2/2018-I/01 од 23. 03. 2018. године,
Марија Милуновић именована је за директора ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса, по јавном
конкурсу за именовање директора, на период од четири године.
Како је Марија Милуновић, 20. 11. 2020. године поднела оставку Скупштини општине
Врбас у писаној форми, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине
Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 98/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1078. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

165.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланa 36.
став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ, дипломирани инжењер машинства из Врбаса, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса,
почев од 25. новембра 2020. године, до именовања директора Јавног комуналног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог Решења је члан 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, као и да може
именовати вршиоца дужности директора јавног предузећа до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу и да вд статус не може бити дужи од једне
године и да вршилац дужности директора Јавног предузећа мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Како је Марији Милуновић из Змајева, са 24. новембром 2020. године престао
мандат директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, због поднете
оставке и како Вељко Ковачевић, дипломирани инжењер машинства из Врбаса, испуњава
прописане услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним
предузећима, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас
донела је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 99/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1079. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

166.
На основу члана 46. став 1. и члана 47 Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАДИСЛАВУ БЈЕЛИЦИ, дипломираном правнику из Врбаса, престаје мандат
директора ЈП „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас са 24. новембром 2020.
године, због подношења оставке.

II
Ово Решење објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 46. став 1. и члан 47. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) којим је уређено да Скупштина општине, у
складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, да
мандат директора јавног предузећа престаје истеком периода на који је именован,
оставком или разрешењем и да се оставка подноси у писаној форми органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-59/2018-I/01 од 05. 12. 2018. године,
Радислав Бјелица именован је за директора ЈП за дистрибуцију природног гаса Врбас, по
јавном конкурсу за именовање директора, на период од четири године.
Како је Радислав Бјелица 25. 09. 2020. године поднео оставку Скупштини општине
Врбас у писаној форми, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине
Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у Новом
Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 100/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1080. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

167.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланa 36.
став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ, струковни инжињер машинства - специјалиста из Врбаса,
именује се за вршиоца дужности директора ЈП „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас почев од 25. новембра 2020. године, до именовања директора Јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог Решења је члан 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, као и да може
именовати вршиоца дужности директора јавног предузећа до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу и да вд статус не може бити дужи од једне
године и да вршилац дужности директора Јавног предузећа мора да испуњава услове за
именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Како је Радиславу Бјелици из Врбаса са 24. новембром 2020. године престао мандат
директора ЈП „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас због поднете оставке и
како Дарко Васиљвић, струковни инжињер машинства - специјалиста из Врбаса, испуњава
прописане услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним
предузећима, на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас
донела је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 101/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1081. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

168.
На основу члана 113. став 4. и члана 118. Закона о здравственој заштити /„Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2019/, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др.закон и 47/2018/ и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ВРБАС У ВРБАСУ
I
Јелени Ђуровић, дипломираном фармацеуту из Врбаса, престаје мандат директора
Апотекарске установе Врбас у Врбасу са 17. децембром 2020. године, због истека времена
на који је именована.
II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 140/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

169.
На основу члана 113. став 4. и члана 117. Закона о здравственој заштити /„Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2019/, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др.закон и 47/2018/ и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ВРБАС У ВРБАСУ

Број: 34. Страна 1082. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

I
Јелена Ђуровић, дипломирани фармацеут из Врбаса, и м е н у ј е
се
за
вршиоца дужности директора Апотекарске установе Врбас у Врбасу, почев од 18.
децембра 2020. године.

II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 141/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

170.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
2/2013 и 6/2016), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВРБАС-ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС

I
Дарко Васиљевић, струковни инжењер машинства - специјалиста из Врбаса,
разрешава
се
дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Врбас-гас“
за дистрибуцију природног гаса Врбас, као представник запослених.
II
Татјана Петровић, дипломирани правник из Врбаса, и м е н у ј е
с е за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас, као
представник запослених.

Број: 34. Страна 1083. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 142/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

171.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 26/2018) и члана 46, 47. и 58. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 16/2010), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Марко Краљевић р а з р е ш а в а с е дужности члана Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине у Скупштини општине Врбас.

II
Дамир Ројевић б и р а с е за члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и заштиту животне средине у Скупштини општине Врбас.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 139/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1084. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

172.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправак, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Сања Кораћ, дипломирани грађевински инжињер, р а з р е ш а в а
члана Комисије за планове општине Врбас.

се дужности

II
Драгиња Наумов, дипломирани грађевински инжињер,
Комисије за планове општине Врбас.

и м е н у ј е с е за члана

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 144/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић , с.р.

Број: 34. Страна 1085. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

173.
На основу члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 20. и 22. Одлуке о промени оснивачког акта Установе за
физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Центра за физичку
културу „Драго Јововић“ у Врбасу и то:
1. Тијана Алексић, члан, представник запослених и
2. Славица Вујачић, члан, представник запослених.
Р а з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Центра за физичку културу
„Драго Јововић“ у Врбасу и то:
1. Јован Ковачевић, представник запослених.
II
У Управни одбор
и м е н у ј у с е:

Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу

1. Ратко Бјелица, за члана, представник запослених и
2. Гордана Копривица, за члана , представник запослених.
У Надзорни одбор
и м е н у ј е с е:

Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у

Врбасу

1. Јулијан Полдрухи, члан, представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 143/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 34. Страна 1086. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

174.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана
36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24. новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ

I
Андријана Чуровић р а з р е ш а в а
се дужности члана Школског одбора
Основне Музичке школе у Врбасу, представник из реда родитеља.

II
Ружица Жижаков и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне Музичке
школе у Врбасу, представник из реда родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 145/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

175.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 –др. Закон, 27/18 (II) – др. Закон,
10/19 и 6/20/, члана 36. и 119. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'',
број 26/18/ и члана 3. Правилника о Општинском Савету родитеља /„Службени гласник
Републике Србије'', број 72/18/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 24.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Број: 34. Страна 1087. Службени лист општине Врбас, 24. новембар 2020. године

__

I
У Локални Савет родитеља општине Врбас за радну/школску 2020/2021. годину /у
даљем тексту: Локални савет/ именују се:
Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса:
1. Радоман Ђедовић за члана и
2. Бојана Радовић за заменика члана.
Представници ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса:
1. Валентина Продановић за члана и
2. Жаклина Дамњановић за заменика члана.
Представници ОШ „Петар Петровић Његош“ из Врбаса:
1. Јованка Ковачевић за члана и
2. Ђина Пејовић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Врбаса:
1. Ненад Ковачевић за члана и
2. Дарија Периз за заменика члана.
Представници ОШ „20. Октобар“ из Врбаса:
1. Бојана Глођовић за члана и
2. Јелена Бенчик за заменика члана.
Представници Основне музичке школе из Врбаса:
1. Јасна Кнежевић за члана и
2. Сандра Вујковић Ламић за заменика члана.
Представници ОШ „Вук Караџић“ из Бачког Доброг Поља:
1. Светлана Босанчић за члана и
2. Вида Митић за заменика члана.
Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Змајева:
1. Наташа Жижаков за члана и
2. Данијела Савановић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села:
1. Марко Костић за члана и
2. Дејана Дешић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Савиног Села:
1. Јована Вујтовић за члана и
2. Сања Булић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Куцуре:
1. Маријана Рончевић за члана и
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2. Владо Говља за заменика члана.
Представници Гимназије „Жарко Зрењанин“ из Врбаса:
1. Биљана Перовић за члана и
2. Татјана Петровић за заменика члана.
Представници Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса:
1. Тања Филиповић за члана и
2. Јосип Олах за заменика члана.
Представници Средње медицинске школе „Козма и Дамјан“ из Врбаса:
1. Данијела Дромњак за члана и
2. Милојка Бала за заменика члана.
Локални савет има председника и заменика председника које бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова Локалног савета.
Председник, заменик председника и чланови Локалног савета послове из своје
надлежности обављају без накнаде.

II
Административно техничке-послове потребне за рад Локалног савета обавља
Служба Општинске управе Врбас задужена за скупштинске послове.
Средства потребна за обављање послова Локалног савета /канцеларијски материјал
и сл./ обезбеђује се у буџету општине, у складу са законом.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 146/2020-I/01
Дана: 24. новембра 2020. године
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Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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