СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 36. ВРБАС 8. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНА LI
199.
На основу члана 94. став 1. 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 и
145/2014) , члана 47. став 1. Правилника о садржини ,поступку и начину доношења
Програма уређивања грађевинског земљишта („ Службени гласник РС“, број 27/2015) и
члана 16. 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, 2/2014 и 23/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
OДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 2018 . ДО 2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта
на територији општине Врбас за период од 2018. до 2022. године ( у даљем тексту:
Програм).
Члан 2.
Нацрт Програма израдиће Одељење за инвестиције, комуналне и грађевинске
послове у складу са Правилником о садржини, поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта.
Члан 3.
Нацрт Програма биће објављен на интернет страници Општине Врбас са
позивом свим заинтересованим лицима да доставе примедбе и сугестије у року од 10
дана од дана његовог објављивања .
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Члан 4.
Након истека рока за консултовање и укључивање јавности у изради Програма,
Одељење за инвестиције, комуналне и грађевинске послове припрема Предлог
Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине
Врбас , за период од 2018. до 2022. године, као и писмени извештај о расправи о
Нацрту .
Члан 5.
Предлог Програма утврђује Општинско веће општине Врбас , а усваја га
Скупштина општине Врбас.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 88 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

200.
На основу члана 26. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016),
члана 11. став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Врбас(„Службени лист општине Врбас“, број 6/2016) и
члана 16, 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, 2/2014 и 23/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Предлаже се Влади Републике Србије пренос права јавне својине Републике
Србије у јавну својину општине Врбас, на непокретностима уписаним у листу
непокретности бр.1220 КО Врбас у Врбасу, 3. реон, и то:
- на кат. парцели
- на кат. парцели
- на кат. парцели
- на кат. парцели
- на кат. парцели
- на кат. парцели

бр.2762/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе површине 2ха 86а 01м2;
бр.2763/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе, површине 1ха 59а 46м2;
бр.2764/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе, површине 59а 96м2;
бр.2765/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе површине 1ха 78а 70м2;
бр.2766/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе површине 51а 54м2;
бр.2767/1 пољопривредно земљиште, њива 2. класе у површине 1ха 81а 26м2.
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Предлаже се Влади Републике Србије да пренос права јавне својине Републике
Србије у јавну својину општине Врбас, на непокретностима из става 1. овог члана
изврши без накнаде.
Члан 2.
Прибављање непокретности из члана 1. ове Одлуке врши се ради уписа права
јавне својине у корист општине Врбас, чиме би се створили услови за формирање
радне зоне и изградњу нових радних комплекса.
Члан 3.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Врбас закључиће
Председник општине Врбас, по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца
општине Врбас.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 79 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

201.
На основу члана 31, 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије'', број 15/2016 ) 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
23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас ( у даљем тексу: Комисија).
Члан 2.
Комисија из члана 1. ове Одлуке:
- спроводи јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Врбас на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора коју доноси Скупштина општине Врбас,
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- прегледа приспеле пријаве и поднете доказе и саставља стисак кандидата који
испуњавају услове међу којима се спроводи изборни поступак,
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази,
- доставља писано обавештење кандидатима међу којима се спроводи изборни
поступак о томе када почиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка , односно када почиње наредни део изборног поступка, ако се
изборни поступак спроводи у више делова,
- спроводи изборни поступак и у изборном постуку оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина утврђује резултат кандидата према прописаним
мерилима за именовање директора јавног предузећа,
- саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора и са записником о спроведеном изборном
поступку доставља Општинском већу општине Врбас, које припрема предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе, са образложењем,
- кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, у року од два
дана од дана пријема захтева, омогућава увид у конкурсну документацију , у присуству
члана Комисије,
- уколико утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање Комисија о томе обавештава орган надлежан за
именовање директора и спроводи нови јавни конкурс у складу са Законом,
- обавља и друге послове утврђене Законом о јавним предузећима.
Члан 3.
Комисија има председника и четири члана које именује и разрешава Скупштина
општине Врбас .
Комисија се именује на период од три године.
Члан 4.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у
Скупштини Аутономне Покрајине, одборници у Скупштини општине Врбас, као ни
постављена лица у органима државне управе, органима Аутономне Покрајине или
органима јединица локалне самоуправе.
Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима
повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса.
Члан 5.
Чланови Комисије имају право на накнаду за учешће у раду Комисије у складу са
одредбама Одлуке о висини дневница, путних трошкова и накнада за изгубљену
зараду одборника и чланова радних тела Скупштине општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 7/92, 4/93, 3/97, 5/98, 1/2000, 10/2000, 6/2001, 1,2005, 5/2005 и
4/2010).
Члан 6.
На рад и одлучивање Комисије, сходно се примењују одредбе Пословника
Скупштине општине Врбас о раду сталних радних тела.
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Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обавља
Општинска управа општине Врбас.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању комисије
за именовање општине Врбас ( „Службени лист општине Врбас“, број 6/2016).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 80 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

202.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. Статута oпштине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008,
15/2010,16/2013,2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8.
децембра 2017. године, донела je
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Jавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, са седиштем у Врбасу, улица
Саве Ковачевића број 87.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса (који је саставни део ове Одлуке).
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 81/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса , Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Матични број: 21123269, ПИБ: 109078726, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД.64229/2015 од 23. јула 2015. године.
Претежна делатност:
 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ из Врбаса
уређено је Одлуком о оснивању ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса
(„Службени лист општине Врбас“ , број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и
17/2017) и Статутом ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса.
Мандат директора и месторада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица Саве Ковачевића број 87.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 2. ,
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4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатриско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара,
- забрана вршења позива, делатности и дужности,
10. да је правне, економске, машинске или менаџерске струке,
11. да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку који спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора увидом у
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером у
складу са Законом који уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број
65/2016).
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 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,
Оверена фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се
доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Комуналац“ Врбас, да има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова, као и да има најмање
пет година радног искуства на руководећим пословима (тачка 3,4, 6. и 11. Услова
за именовање директора),
6. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке,
7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
8. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују
кривична дела није изречена мера безбедности и то:
1.
2.
3.
4.
5.
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-

обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој
обавезно психијатриско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара,
забрана вршења позива, делатности и дужности.

установи,

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:. дипломирани
правник Данијела Вујачић, контакт телефон 064-8053-113.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор
директора, са назнаком - Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП „Комуналац“
Врбас из Врбаса - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће
одбачене закључком Комисије зa спровођење конкурса за избор директора, против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, 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- 81 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

203.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. Статута Општине Врбас
(„Службени лист oпштине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008, 15/2010,16/2013,
2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017.
године, донела je
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

Број: 36. Страна 2033. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, са седиштем у Врбасу, улица Саве
Ковачевића број 87.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Врбас из Врбаса (који је саставни део ове Одлуке).
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас из Врбаса спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 82/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

На основу члана 36. и 39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, Скупштина
општине Врбас, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
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. 65817/2015 од 30. јула 2015. године.
Претежна делатност:
 35.30 Снабдевање паром и климатизација.
Јавно предузеће обавља комуналну делатност која обухвата производњу и
дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за
топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца, текуће
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и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за
производњу и испоруку топлотне енергије.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, улица V Пролетерске број 1.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање из тачке 2.,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке , односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела и то :
 обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи,
 обавезно психијатриско лечење на слободи,
 обавезно лечење наркомана,
 обавезно лечење алкохоличара,
 забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку који спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора увидом у
податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером у
складу са Законом који уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број
65/2016).
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 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:
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Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
Оверена фотокопија личне карте,
Извод из матичне књиге рођених,
Диплома или уверење о стручној спреми,
Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се
доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Стандард“ Врбас, као и да има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тачка 3,4. и 6. Услова за
именовање директора)
6. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке,
7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
8. Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују
кривична дела није изречена мера безбедности и то:
1.
2.
3.
4.
5.

-

обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој
обавезно психијатриско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара,
забрана вршења позива, делатности и дужности.

установи,

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Дипломирани правник Данијела Вујачић, контакт телефон 064-8053-113.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за спровођење конкурса за избор директора
- са назнаком - Пријава на Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Стандард“ Врбас из
Врбаса - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89.
Напомена:
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће
одбачене закључком Комисије за спровођење конкурса за избор директора, против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, 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- 82/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2036. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
204.
На основу члана 3. тачка 7, члана 4, 5, 6. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана
157. став 1. и члана 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010,101/2011, 32/2013 – одлука УС ,
55/2014, 96/2015-др Закон и 9/2016-Одлука УС), члана 109. став 2. Одлуке о обављању
комуналних делатности („Службени лист општине Врбас", број 29/2017) и члана 16,
30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002,
10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010, 16/2013, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПАРКИРАЊУ И ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о паркирању и паркиралиштима („Службени лист општине Врбас“, број
3/2015 и 22/2015) члан 6. став 1. мења се и гласи:
„Обављање делатности управљања посебним паркиралиштима из члана 11.
став 1. алинеје 1. и 2. ове Одлуке, поверава се ЈКП „Стандард'' Врбас из Врбаса, а
управљање посебним паркиралиштем из члана 11. став 1. алинеја 3. поверава се ЈП
за превоз путника „Врбас'' из Врбаса “.
Члан 2.
Члан 22. став 1. Одлуке мења се и гласи:
„За коришћење паркинг простора на посебним паркиралиштима ќорисници
плаћају накнаду предузећу коме је поверено управљање.''
Члан 3.
Члан 31. мења се и гласи:
„ Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара , за прекршај учињен путничким
возилом и теретним возилом носивости до 3,5 t , казниће се правно лице у случају да :
1. паркира возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, паркирање на
паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин омета коришћења
јавних паркиралишта,
2. паркира нерегистровано возило,
3. остави неисправно или хаварисано возило, или возило без таблица, односно
прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и другу ствар и
предмет,
4. врши заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања
других возила,
5. на паркинг месту постави ограде или сличне препреке без одобрења надлежног
Одељења Општинске управе Врбас,
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6. пере и поправља возила и врши друге радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркинга или површине.
Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана предузетник.
Новчаном казном од 6.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана физичко лице и одговорно лице у правном лицу.''
Члан 4.
Иза члана 31. додаје се нови члан 32. који гласи:
„Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара, за прекршај учињен теретним
возилом носивости преко 3,5 t , казниће се правно лице у случају да :
1. паркира возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији (паркирање на резервисаном паркинг месту, паркирање на
паркинг месту обележеном за инвалиде), као и на други начин омета коришћења
јавних паркиралишта,
2. паркира нерегистровано возило,
3. остави неисправно или хаварисано возило, или возило без таблица, односно
прикључно возило без сопственог погона, пловни објекат, као и другу ствар и
предмет,
4. врши заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања
других возила,
5. на паркинг месту постави ограде или сличне препреке без одобрења надлежног
Одељења Општинске управе Врбас,
6. пере и поправља возила и врши друге радње које доводе до прљања и
уништавања јавног паркинга или површине.
Новчаном казном од 12.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана предузетник.
Новчаном казном од 8.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана физичко лице и одговорно лице у правном лицу.''
Члан 5.
Досадашњи члан 32. постаје члан 33. Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 84/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

објављивања у „Службеном

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2038. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
205.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник
РС'', број 15/2016/ и члана 30. став 1. тачка 38. и члана 93. став 1. Статута општине
Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009,
15/2010, 16/2013, 2/2014 и 23/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8.
децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2017. годину, број 04-6988/1-1,
које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 16.11.2017. године,
под бројем 04-6988/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 85/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

206.
На основу члана 42 и 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/2005 и 81/2005 - исправка ) 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, 2/2014 и 23 /2017 ), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној дана 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Oдлуку о усвајању измене Финансијског плана Јавне
агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас за 2017. годину који је донео
Управни одбор на седници одржаној дана 15.11.2017. године под бројем 964.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 78 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2039. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
207.
На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку /„Службени
гласник РС'', број 18/16./, члана 11. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта
Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број 2/14) и члана 30.
став 1. тачка 9. и 93. став 1. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13, 2/14 и 23/17), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Статута Центра за физичку културу
„Драго Јововић“ Врбас из Врбаса, коју је донео Управни одбор Центра за физичку
културу „Драго Јововић“ Врбас дана 16.11.2017. године под бројем 986.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 86/2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

208.
На основу члана 30, 46. и 93. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013,
2/2014 и 23/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ДУЖНОСТИ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВРБАС И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
У Решењу о начину обављања дужности у Скупштини општине Врбас и
Општинском већу општине Врбас које је донела Скупштина општине Врбас под бројем
112-47/2017-I/01 од 11.05.2017. године („Службени лист општине Врбас“ , број 25/2017)
у Одељку I у ставу 1. тачка 8. која гласи : „ 8. Члан Општинског већа општине Врбас
Горан Пејовић,“ брише се , а досадашње тачке 9,10. и 11. постају нове тачке 8,9. и 10.
У Одељку I у ставу 2. који гласи : „ У Скупштини општине Врбас и
Општинском Већу општине Врбас своју дужност обавља, а није на сталном раду:“ иза
тачке 3. брише се слово: „ и “ , додаје се зарез и иза тачке тачке 4. додаје се нова
тачка 5. која гласи:

Број: 36. Страна 2040. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
„ 5. Члан Општинског већа општине Врбас Горан Пејовић.“.
II
Ово Решење ступа на снагу 11. децембра 2017. године
„Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-146 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

и објавиће се у

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

209.
На основу члана 21. и 24. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“,
број 18/2005 и 81/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), чланa 30. став 1. тачка 9.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009 , 15/2010, 16/2013, 2/2014 и 23/2017 ) , члана 11. Одлуке о оснивањи
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду („Службени лист општине Врбас“, број
1/2010, 10/2014 и 29/2017 ) и члана 20. и 21. Статута Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду број 4/2010 од 21.04.2010. године са Изменама број 08/2010 од
20.08.2010., број 214/2013 од 13.03.2013. и број 899/2014 од 17.12.2014. године
(„Службени лист општине Врбас'', број 4/2010, 10/2010, 2/2013 и 11/2014), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела je
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ
И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
1. Огњен Васиљевић, дипломирани инжењер менаџмента из Врбаса, именује се за
директора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас на
период од пет година почев од 11. децембра 2017. године.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.
Образложење
Чланом 21. и 24. Закона о Јавним агенцијама („Службени гласник Републике
Србије“, број 18/2005 и 81/2005) прописано је да директора јавне агенције именује
оснивач на период од пет година после спроведеног јавног конкурса и да јавни конкурс
спроводи управни одбор агенције.

Број: 36. Страна 2041. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“,број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. став 1. тачка 9. 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 ) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач.
Чланом 28. став 1. Закона о јавним агенцијама прописано је да оснивач именује
директора јавне агенције са листе кандидата за именовање директора коју му је поднео
Управни одбор јавне агенције.
На основу члана 24. Закона о јавним агенцијама Управни одбор Јавне агенције
за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас донео је Одлуку о расписивању
Конкурса за именовање директора Јавне агенције за зоохигијену општине Врбас који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 94/2017 од 19. октобра
2017. године и дневном листу „Дневник“ од 20. октобра 2017. године.
Јавни конкурс за именовање директора Јавне агенције за зоохигијену и
пољопривреду општине Врбас спровео је Управни одбор наведене Јавне агенције.
Управни одбор Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, по
истеку рока за подношење пријава, констатовао је да су на Jавни конкурс за
именовање директора Јавне агенције поднета једна пријава. Да је пријава Огњена
Васиљевића из Врбаса благовремена, разумљива и потпуна са приложеним свим
потребним доказима.
У складу са чланом 27. Закона о јавним агенцијама, након спроведеног изборног
поступка, Управни одбор Јавне агенције је на седници одржаној 7. новембра 2017.
године утврдио Листу кандидата за именовање директора Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас коју је заједно са записником поднео
оснивачу - Скупштини општине Врбас ради именовања директора Јавне агенције.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас на седници одржаној 8. децембра 2017. године утврдила је Предлог
решења о именовању директора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
општине Врбас и доставила га Скупштини општине Врбас на одлучивање.
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним агенцијама, након разматрања
Предлога решења о именовању директора, Скупштина општине Врбас донела је
Решење да се, са Листе кандидата коју је поднео Управни одбор Јавне агенције, за
директора Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас именује
Огњен Васиљевић, дипломирани инжењер менаџмента из Врбаса, на период од пет
година.
Поука о правном средству : У складу са чланом 29. Закона о јавним агенцијама
против овог Решења може се водити управни спор пред надлежним управним судом у
складу са законом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-152 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2042. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
210.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008,
21/2009,15/2010,16/2013, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
ОГЊЕН ВАСИЉЕВИЋ разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас са 10. децембром 2017.
године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-153 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

211.
На основу 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, 2/2014 и
23/2017) и члана 17, 24. и 27. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Дома здравља
„Вељко Влаховић'' Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 3/2014), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ У ВРБАСУ
I
Ина Косанић
разрешава
здравља „Вељко Влаховић“ у Врбасу.

с е дужности члана Управног одбора Дома

Број: 36. Страна 2043. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
II
Драгица Чејовић и м е н у ј е
„Вељко Влаховић“ у Врбасу.

с е за члана Управног одбора Дома здравља
III

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-151 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

212.
На основу 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, 2/2014 и
23/2017 ) и члана 15, 24. и 26. Одлуке о промени оснивачког акта Апотеке Врбас услед
поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 3/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ „ВРБАС'' У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Управног одбора Апотеке „Врбас'' у
Врбасу и то:
1. Светлана Бркић, члан, представник запослених,
2. Божица Бербер, члан, представник запослених.
Ра з р е ш а в а с е дужности члан Надзорног одбора Апотеке „Врбас'' у Врбасу
и представник запослених то:
1. Марија Марцијуш, члан, представник запослених.
II
У Управни одбор Апотеке „Врбас'' у Врбасу и м е н у ј у

с е:

1. Светлана Бркић, члан, представник запослених,
2. Божица Бербер, члан, представник запослених.
У Надзорни одбор Апотеке „Врбас'' у Врбасу и м е н у ј е

с е:
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1. Марија Марцијуш, члан, представник запослених.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-150 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

213.
На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије'', број 15/2016) 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,
2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
I
У Комисију за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Врбас и м е н у ј у с е:
1. Јелена Девић, за председника,
2. Милош Рогановић, за члана,
3. Предраг Кнежевић, за члана,
4. Страхиња Мијановић, за члана,
5. Мирјана Ђурић, за члана.
II
Мандат председника и чланова Комисије траје три године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-154 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2045. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
214.
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије'', број 15/2016) 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, 2/2014
и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 8. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у с е председник и чланови Комисије за именовањa општине
Врбас и то:
1. Лука Јововић, председник,
2. Јелена Девић, члан,
3. Катарина Делибашић, члан,
4. Тијана Вуковић, члан,
5. Миљана Штулић, члан.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-155 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

215.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017) 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, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ

Број: 36. Страна 2046. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
I
Разрешавају
с е дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Врбасу и то:
1. Ана Влаховић, као представник родитеља и
2. Јасна Коматовић, као представник локалне самоуправе.
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Братство јединство'' у Врбасу
именују се:
1. Саша Стојиљковић, као представник родитеља и
2. Мирјана Копривица, као представник локалне самоуправе.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-147 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

216.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017) 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, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Разрешавају
се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Петар Петровић – Његош“ у Врбасу и то:
1. Ксенија Шипчић, као представник запослених и
2. Драго Бијелић, као представник локалне самоуправе.
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Петар Петровић – Његош“ у
Врбасу и м е н у ј у с е.

Број: 36. Страна 2047. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
1. Нада Кривокапић, као представник запослених и
2. Јасна Коматовић, као представник локалне самоуправе.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-148 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

217.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017) 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, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 8. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
Веселинка Ковачевић р а з р е ш а в а с е дужности члана Школског одбора
Основне школе „20. октобар'' у Врбасу, као представник локалне самоуправе.

II
Милица Јовановић и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„20. октобар'' у Врбасу, као представник локалне самоуправе.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-149 /2017- I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 36. Страна 2048. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године

САДРЖАЈ

Редни
број

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

199. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТАНА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

2025

200. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРБАС

2026

201. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

2027

202. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
ВРБАС ИЗ ВРБАСА

2029

203. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“
ВРБАС ИЗ ВРБАСА

2032

204. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРКИРАЊУ И ПАРКИРАЛИШТИМА

2036

205. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

2038

206. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ
ВРБАС ЗА 2017. ГОДИНУ

2038

207. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
СТАТУТА ЦФК „ДРАГО ЈОВОВИЋ“

2039

Број: 36. Страна 2049. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
208. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА
ДУЖНОСТИ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВРБАС И ОПШТИНСКОМ
ВЕЋУ ОПШТИНЕ ВРБАС
209. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
210.

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ
И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС

2039

2040

2042

211. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ У ВРБАСУ

2042

212. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ „ВРБАС'' У ВРБАСУ

2043

213. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

2044

214. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ ВРБАС

2045

215. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ

2045

216. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ

2046

217. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ

2047

Број: 36. Страна 2050. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године

Издавач: Скупштина општине Врбас
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