СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 17. ВРБАС 29. ЈУЛ 2021. ГОДИНА LV
82.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 360. став 2. и члана 361.
став 1. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије”, број 145/2014,
95/2018-др.закон и 40/2021), члана 4. став 6. и члана 74. став 1. и 2. Одлуке о
обављању комуналних делатности („Службени лист општине Врбас”, број 5/2018 –
пречишћен текст, 18/2018, 23/2018, 25/2019 и 5/2021) и члана 36. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас”, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ГРЕЈНИХ УСЛУГА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2021/2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања грејних услуга, а
нарочито време трајања грејне сезоне и грејног дана, права и обавезе испоручиоца
грејних услуга и корисника услуга, садржај писаног уговора о снабдевању топлотном
енергијом који се закључује између испоручиоца и корисника услуге, начин мерења
испоручене топлпотне енергије, начин обрачуна цене и наплате накнаде за
испоручену топлотну енергију, као и услови и поступак код обуставе и отказа
коришћења топлотне енергије.
Члан 2.
Грејна сезона 2021/2022. године почиње 15. октобра 2021. године, а завршава
се 15. априла 2022. године.
Грејна сезона 2021/2022. године ће почети раније, али не пре 10. октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12°С.
Грејна сезона 2021/2022. године ће се завршити и касније, али не после 5. маја,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12 о C.
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 22,00 часа, а суботом, недељом и
празником од 7,00 до 22,00 часа.
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Изузетно за Нову годину, православни и католички Бадњи дан, Божић и Ускрс,
грејни дан се продужава до 24,00 часа.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и одржава
температуру од 20°С, са дозвољеним одступањима од +2°С до -2°С.
Члан 3.
Сви корисници породично стамбених зграда, станова у колективном становању
и корисници пословног простора који су исходовали употребну дозволу, а који
поседују инсталације централног грејања, стичу право коришћења топлотне енергије
прикључењем на постојеће котловнице и друге уређаје за производњу и испоруку
топлотне енергије, а по основу уговора о снабдевању топлотном енергијом,
закљученог са овлашћеним испоручиоцем услуга грејања - ЈКП „Стандард“ Врбас.
Уговор из претходног става закључује се у писаној форми и садржи поред
битних елемената уговора /уговорне стране, време и место закључења, предмет,
цена, услови и начин плаћања, услови и начин испоруке и други елементи утврђени
Законом о облигационим односима/ и следеће елементе:
 трајање уговора и услови продужења уговора,
 време прикључења,
 права и обавезе у погледу количине топлотне енергије која се испоручује,
 динамика и квалитет испоруке,
 права и обавезе у случају престанка и отказа уговора,
 обавезе Испоручиоца према корисницима у случају неиспуњења обавеза у
погледу квалитета и континуитета испоруке,
 обавезе Корисника у случају неиспуњења обавеза, односно неуредног
испуњења обавеза плаћања,
 права и обавезе у случају привремене обуставе испоруке топлотне енергије,
 услови и начин преузимања и коришћења топлотне енергије,
 начин мерења,
 начун обрачуна трошкова и услова плаћања испоручене топлотне енергије,
 начин информисања о промени тарифа, цена и других услова испоруке и
коришћења топлотне енергије.
Уколико до закључења Уговора из претходног става у писменој форми није
дошло из разлога за које одговорност сноси Корисник, сматраће се да је уговорни
однос између Испоручиоца и корисника настао даном почетка испоруке топлотне
енергије.
Члан 4.
Цене за испоручену топлотну енергију утврђује Надзорни одбор ЈКП „Стандард''
Врбас у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју доноси Влада и Законом.
На Одлуку о ценама из претходног става сагласност даје Општинско веће, и
исте се објављују у „Службеном листу општине Врбас“ и на интернет страници ЈКП
„Стандард“ Врбас.
Накнада за испоручену топлотну енергију обрачунава се и плаћа према
утрошеној количини енергије код корисника код којих је у подстаници уграђен мерни
уређај-калориметар, односно по м 2 грејне површине код корисника код којих се из
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било ког разлога није могао уградити мерни уређај-калориметар или се на њему због
квара, штећења или другог разлога потрошња не може очитати.
Накнаду за испоручену топлотну енергију Корисник услуге плаћа месечно у 12
месечних рата, у периоду од 01. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године.
Члан 5.
Накнаду на име покрића трошкова грејних услуга за пословни простор
корисници услуга - правна лица плаћају у односу 1 : 1,25 пута, а школе и дечје
установе у односу 1 : 1,25 пута, у односу на цену утврђену по м 2 односно KWh за
стамбени простор.
Члан 6.
Испоручилац може обуставити испоруку топлотне енергије само у случајевима
прописаним Одлуком о обављању комуналних делатности и Законом.
Код поремећаја или прекида у испоруци топлотне услед више силе, као и у
другим случајевима утврђеним Одлуком о обављању комуналних делатности и
Законом, у којима Испоручилац има обавезу да обустави испоруку топлотне
енергије, Испоручилац ће без одлагања предузети мере на отклањању узрока и
последица обуставе и обавестити Општинску управу и кориснике о разлозима и
времену трајања обуставe, као и о предузетим мерама.
У случајевима у којима је Одлуком о обављању комуналних делатности и
Законом предвиђено да Испоручилац Кориснику може обуставити испоруку топлотне
енергије, Испоручилац ће Корисника искључити из система грејања, ако у
остављеном року не поступи по писменом упозорењу Испоручиоца, и о разлозима
обуставе обавестити Општинску управу.
По престанку разлога за искључење из претходног става Испоручилац ће у
року од два дана од дана пријема писменог захтева Корисника, наставити са
испоруком топлотне енергије, с тим да трошкове поновног укључења сноси Корисник.
За поновно укључење у систем грејања трошкове сноси Корисник грејне услуге,
а по ценовнику који утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Општинског већа Општине Врбас.
Члан 7.
Корисници грејних услуга који после грејне сезоне, не измире укупно задужење,
биће писмено опоменути са остављањем рока од 30 дана за испуњење обавезе, а
након тог рока испоручилац топлотне енергије задржава право на обуставу испоруке
топлотне енергије из члана 6. став 3. oве Одлуке, као и да наплату неизмирених
потраживања са трошковима оствари судским путем.
Члан 8.
Корисник који не жели да користи услуге грејања има право да Испоручиоцу ЈКП „Стандард“ Врбас откаже коришћење топлотне енергије, подношењем писаног
захтева за привремено или трајно искључење, при чему се као привремено сматра
искључење на одређено време у трајању до најдуже годину дана.
Захтев из става 1. треба да садржи: име и презиме/ назив корисника, број личне
карте/ ПИБ и матични број, адресу/сeдиште, период искључења /трајно или
привремено/, број телефона и потпис подносиоца захтева.
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Испоручилац ће прихватити писани захтев Корисника и искључити га из
система грејања, под следећим условима:
да је захтев поднет у периоду ван грејне сезоне до 1. септембра текуће године
за наредну грејну сезону. Изузетно, захтев се може поднети и након 1.
септембра, а најкасније до дана почетка техничке припреме за грејну сезону,
због наступања непредвиђених околности, у ком случају је корисник дужан да
достави доказе да неће користити стамбену јединицу у наредној грејној сезони.
 да Корисник има сопствену кућну подстаницу или на заједничкој подстаници
постоје техничке могућности за искључење појединачног корисника,
 да искључење не утиче на квалитет грејања у просторијама других корисника у
објекту,
 да сагласност за искључење потпишу сви корисници који се снабдевају
топлотном енергијом преко заједничког мерног места у кућној подстаници,
 да је на дан подношења захтева за искључење Корисник измирио дуговања на
име утрошене топлотне енергије доспела до дана подношења захтева.
Испоручилац је дужан да о захтеву из става 1. овог члана одлучи у року од 30
дана од дана пријема истог и да писменим путем обавести Корисника о донетој
одлуци, са посебном назнаком да се у случају неслагања са оценом испуњености
услова за искључење и других навода Испоручиоца, Корисник може обратити
надлежном комуналном инспектору захтевом за извршење инспекцијског надзора.
Трошкови искључења и поновног укључења падају на терет Корисника.


Члан 9.
У случајевима немогућности потпуне обуставе испоруке топлотне енергије код
искључења предвиђених у члану 6. став 3. и члану 8. oве Одлуке, Корисник је
обавезан плаћати део трошкова одржавања система даљинског грејања, а задужује
се на следећи начин:
- Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
путем мерног уређаја - калориметра, дужан је да плаћа 100% фиксног дела месечне
накнаде, свих 12 месеци, а
- Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
по m2 грејне површине, задужује се за износ од 30% од редовне накнаде грејања
коју би плаћао као корисник услуге грејања свих 12 месеци.
Члан 10.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком примењиваће се одредбе
аката Испоручиоца, Одлуке о обављању комуналних делатности и Закона, које
регулишу питање снабдевања топлотном енергијом.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-63/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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83.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), члана 36. и 71. став 1. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о Општинскoj управи општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 6/2019, 28/2019 и 39/2020) члан 6. став 1. мења се и гласи:
„Послове Општинске управе врше следеће основне унутрашње организационе
јединице:
1. Одељење за управу и управљање људским ресурсима
2. Одељење за друштвене делатности
3. Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
4. Одељење за инспекцијске послове
5. Одељење за локалне јавне приходе
6. Одељење за пољопривреду, привреду, локални економски развој и туризам
7. Одељење за финансије и буџет
8. Служба Скупштине општине и
9. Служба председника Општине и Општинског већа
и посебна организациона јединица:
- Кабинет председника Општине.“
Члан 2.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине обавља управне послове у непосредном спровођењу
закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области урбанизма,
просторног планирања, грађења, становања, експропријације, озакоњења објеката,
имовинско-правних послова, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину општине, председника
Општине и Општинско веће. Врши стручне послове у вези припреме и доношења
просторно-планске документације и обавља административне и техничке послове за
Комисију за планове, анализира и прати стање у области урбанизма и просторног
планирања,
решава у управним стварима које се односе на експропријацију и
административни пренос непокретности, утврђивање земљишта за редовну употребу
објекта, претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду, озакоњење објеката и враћање задружне имовине. Обавља управне послове
из области становања и води регистар стамбених заједница у складу са важећим
прописима. Прати прописе везане за јавну својину и води евиденцију о јавној својини
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општине, као и евиденцију пословног простора и откупа станова и врши стручне
послове у вези расподеле, продаје и коришћења пословног и стамбеног простора у
својини општине. Спроводи поступак обједињене процедуре, која се спроводи
електронским путем, а која представља скуп поступака и активности у вези са
издавањем локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, односно решења за
извођење радова за које није потребно издавање грађевинске дозволе, пријаву радова,
обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, прибављање услова за
пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање
исправа од имаоца јавних овлашћења и обезбеђивање услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу. Доноси решење о одобрењу за постављање монтажних
објеката привременог карактера. Врши стручне послове у вези одрживог управљања,
очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних
вредности и услова за опстанак свих живих бића, контролу, смањивање и санацију
свих облика загађивања животне средине, одрживо управљање природним
вредностима и заштиту животне средине у складу са законским и другим прописима.
Непосредно организује и спроводи систем заштите животне средине кроз мере, услове
и инструменте за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости,
разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића,
обједињава опште и посебне послове извршиоца послова заштите животне средине,
ангажовањем на мониторингу животне средине, управљање хемикалијама на
јонизационом и нејонизационом зрачењу, домену буке и вибрација и интегрисаном
спречавању, контроли смањењу и санацији свих облика загађења животне средине,
као и заштити природе управљања отпадом и праћењем конкурса домаћих и
међународних институција за заштиту животне средине. Ангажује се на спречавању,
контроли, смањењу и санацији свих облика загађивања животне средине. Припрема
извештаје, програме и планове, решења и мишљења из области заштите животне
средине. Анализира и прати стање у области животне средине. Oбавља послове
енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа регулаторних,
организационих, подстицајних и едукативних мера и активности. Обавља послове
прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења енергије обвезника
система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице; припрема програме и
планове енергетске ефикасности које доноси Општина; предлаже мере које доприносе
ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији, као и развоју и
континуираном унапређењу тог система; подстиче и афирмише спровођење планова,
програма и пројеката коришћења алтернативних видова енергије; стара се о припреми
годишњег извештаја о реализацији програма и плана енергетске ефикасности на
локалном нивоу. Припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења
енергије и енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње
енергије.
Oбавља и припрему предлога програма развоја општине Врбас, уређивање
насеља и простора и то: уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта; примену годишњег и средњорочног програма уређења грађевинског
земљишта; утврђивање услова, начина и поступка реализације донација општини
намењених за уређења јавних површина; учествовање у усаглашавању планова и
програма јавних комуналних предузећа у вези са уређивањем грађевинског земљишта,
праћења, усмеравања и усклађивања реализације припреме и опремања грађевинског
земљишта; преузимање у посед општинског неизграђеног грађевинског земљишта од
ранијих власника; праћење инвестиција које се финансирају средствима буџета
општине; подношење захтева за издавање аката у складу са Законом о планирању и
изградњи у систему Централне евиденције обједињених процедура; спровођење
поступка отуђења грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем
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понуда јавним огласом, и непосредном погодбом и давања у закуп грађевинског
земљишта и поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину, као и на
послове у вези са поништајем акта којим се отуђује, даје у закуп, односно прибавља
грађевинско земљиште, давање сагласности и успостављање права за службеност
пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини; Уређење и одржавање улица и
саобраћајница, припрему годишњих и средњерочних програма одржавања, заштите и
развоја путева и улица, а нарочито: послове који се односе на одржавање и
коришћење општинских путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре
од значаја за општину, утврђивање накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на територији општине, старање о ажурном функционисању и
развоју у области грађевинског земљишта (катастар евиденција о власништву,
објектима, својини земљишта и објеката и степену изграђености инфраструктурних
система); послове надзора над реализацијом подстицајних, превентивних и
санационих програма и пројеката за заштиту животне средине које реализују јавна
комунална предузећа и програма заштите и развоја заштићених природних добара на
територији општине, стручне послове и послове надзора над реализацијом послова из
програма инвестиционих активности и услуга из делатности јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина, обављање стручних послова за потребе
одржавања, развоја, унапређења и ажурирања географског информационог система
(ГИС) намењених раду органа општине и јавних комуналних предузећа, са подацима о
просторним јединицама, са стварањем и одржавањем база података значајних за
пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора. Пружа стручну помоћ у
раду месних заједница из надлежности Одељења. Врши и друге послове које му
повери Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и начелник
Општинске управе.“
Члан 3.
Члан 10. Одлуке се брише.
Члан 4.
Чланови 11. и 12. Одлуке постају чланови 10. и 11.
Члан 5.
Члан 13. Одлуке постаје члан 12. и мења се и гласи:
„Одељење за пољопривреду, привреду, локални економски развој и туризам,
врши управне и стручне послове у областима за које је надлежно Одељење. Припрема
нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће
из области за које је надлежно Одељење. Обавља послове везано за регистрацију
предузетника, као и све врсте промена које се уписују у Агенцији за привредне регистре
и непосредно врши контролу пријема и решавања истих. Бави се и пружањем помоћи у
развоју предузетништва.Решава по захтевима за категоризацију угоститељских
објеката, кућа, апартмана, соба, објекта за смештај у домаћој радиности и сеоског
туристичког домаћинства, као поверени посао у складу са законом и доноси решења о
категоризацији. Прима пријаве угоститеља, који пружају услуге смештаја у
некатегорисаном угоститељском објекту и о томе на прописан начин води евиденцију.
Води евидецију категорисаних кућа, апартмана, соба, сеоског туристичког домаћинставa
и редовно доставља податке о томе Регистру туризму и ресорном министарству
посебно послове у вези Е- туриста. Прати спровођење одлуке о боравишној таксти на
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територији општине. Обавља стручне и административне послове у реализацији
поверених послова за потребе фондова за развој Аутономне покрајине Војводине и
Републике Србије. Даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије
укупног привредног развоја Општине. Врши стручне, административне, техничке и друге
послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног
економског развоја, обавља послове маркетинга. Учествује у организацији и
реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и
одговарајућих јавних служби у циљу подршке економском развоју Општине. Организује
и обавља послове системске администрације локалне рачунарске мреже и контролу
функционионисањa аутоматизоване обраде података и води рачуна о базама,
безбедности и чувању података. Врши израду Годишњег програма, заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; израду текста Одлуке и
Огласа у давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; спроводи
поступак јавне лицитације и поступак прикупљања писаних понуда; расписивање јавног
позива за остваривање правог пречег закупа, као и јавног позива коришћење
пољопривредног земљишта без накнаде, сачињава предлог Одлука о давање у закуп
пољопрвредног земљишта у државној својини; сачињавање и предлога Одлуке о праву
првенства закупа; предлог Уговара у давање у закуп пољопрувредног земљишта у
државној својини; праћење реализације закључених уговора о давању у закуп; наплату
коришћења пољпривредног земљишта у државној својини које правна и физичка лица
користе без правног основа, закључивање вансудских поравнања , односно радње
скидања, транспорта , складиштења и продаја скинутих усева са пољопривредног
земљишта; учествује у праћењу и реализацији пројеката уређења атарских путева,
изградња отрестишта, одводњавање пољопривредног земљишта, ревитализацију ветро
заштитиних појасева, опремање пољочуварске службе, сагласно Годишњем програму.
Контрола коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, у сарадњи са
Републичком пољопривредном инспекцијом и пољочуварском службом. Доношење и
реализација Програма Подршке за спровођење политике и политике руралног развоја.
Доноси решења о промени намене коришћења пољопривредног земљишта и обавља
стручне и административне послове везане за комасацију пољопривредног земљишта и
противградну заштиту, као и вођење штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве.
Управљање пољопривредним земљиштем, путем Agro life platforme и метео станица,
стручна помоћ у вођењу књиге поља , као и њихова контрола. Бави се и пружањем
помоћи у развоју пољопривредне делатности, врши управне послове у непосредном
спровођењу Закона о пољопривредном земљишту, прати послове везане за државно
пољопривредно земљиште и носилац је израде предлога пројеката и програма у
области пољопривреде, посебно израде и реализације годишњих програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, уређења, као и одржавања и
коришћења локалних путева. Даје пројекције будућих кретања и учествује у изради
стратегије укупног развоја пољопривреде Општине. Врши припрему материјала у циљу
промовисања развоја привреде и пољопривреде Општине на сајмовима и другим
привредним манифестацијама и организује учешће и посете на истим. Учествује у
организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама
пољопривредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економском
развоју Општине. Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности
Одељења. Врши административне и друге послове које му повери Скупштина општине,
председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.“
Члан 6.
Члан 14. Одлуке се брише.
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Члан 7.
Чланови 15. и 16. Одлуке постају чланови 13. и 14.
Члан 8.
Члан 17. Одлуке постаје члан 15. и иза реченице :
„Обавља послове информисања о раду Скупштине општине и њених органа и
тела“ додаје се нова реченица која гласи:
„Води евиденцију и обавља послове везане за поклоне које примају јавни
функционери органа општине Врбас у складу са Законом“.
Члан 9.
Чланови од 18. до 42. Одлуке постају чланови од 16. до 40. Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-58/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

84.
На основу члана 76. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017,
113/2017-I - др.закон и 95/2018) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас
(„Службени лист oпштине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИПРЕМИ И САДРЖИНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се поступак припреме и садржина Кадровског плана у
Општинској управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и
Правобранилаштву општине Врбас.
Члан 2.
Кадровски план се састоји од података којима се приказује посебно за
Општинску управу општине Врбас, Интерног ревизора општине Врбас и
Правобранилаштво општине Врбас:
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1. Постојећи број у претходној години:
1) службеника по сваком положају, сваком звању и намештеника по свакој врсти
радних места који су у радном односу на неодређено време,
2) службеника по сваком звању и намештеника по свакој врсти радних места који
су у радном односу на одређено време у Кабинету председника општине и због
повећаног обима посла и
3) приправника по степенима стручне спреме.
2. Планирани број у години за коју се доноси:
1) службеника по сваком положају, сваком звању и намештеника по свакој врсти
радних места који су у радном односу на неодређено време,
2) службеника по сваком звању и намештеника по свакој врсти радних места који
су у радном односу на одређено време који је потребан у Кабинету председника
општине или због повећаног обима посла и
3) приправника по степенима стручне спреме чији је пријем потребан.
Члан 3.
Кадровски план усваја Скупштина општине, истовремено са Одлуком о буџету
општине Врбас.
Кадровски план важи једну буџетску годину.
Измена и допуна Кадровског плана може се вршити у случају измене Одлуке о
буџету општине Врбас.
Члан 4.
Општинска управа општине Врбас, Интерни ревизор општине Врбас и
Правобранилаштво општине Врбас припремају нацрт свог Кадровског плана.
Нацрт Кадровског плана заснива се на процени остварења Кадровског плана за
текућу годину, промени пословних процеса који се планирају и потреби да се повећа
или смањи број службеника и намештеника или да се њихова радна места другачије
опишу и разврстају због тога што се мења начин рада и обим послова у Општинској
управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и Правобранилаштву
општине Врбас.
Члан 5.
Нацрт Кадровског плана састоји се од табеларног дела и образложења.
Табеларни део нацрта Кадровског плана приказује податке из члана 2. ове
Одлуке.
У образложењу нацрта Кадровског плана наводе се подаци о остварењу
Кадровског плана за текућу годину, разлози због којих треба да се повећа или смањи
број службеника и намештеника у радном односу на неодређено време, разлози због
којих треба да се њихова радна места на други начин опишу и разврстају.
Члан 6.
Општинска управа општине Врбас, Интерни ревизор општине Врбас и
Правобранилаштво општине Врбас доставља нацрт свог Кадровског плана
Општинској управи општине Врбас - Одељењу за финансије и буџет и Одсеку за
управљање људским ресурсима и опште послове.
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Члан 7.
У поступку припреме обједињеног нацрта Кадровског плана, Општинска управа
општине Врбас - Одсек за управљање људским ресурсима и опште послове
проверава да ли су нацрти Кадровских планова Општинске управе општине Врбас,
Интерни ревизор општине Врбас и Правобранилаштво општине Врбас припремљени
према одредбама ове Одлуке и ако утврди недостатке, даје упутства како да се они
отклоне.
Члан 8.
Усаглашен нацрт Кадровског план Општинска управа општине Врбас - Одсек за
управљање људским ресурсима и опште послове доставља Одељењу за финансије
и буџет, ради провере његове усаглашености са планираном масом средстава за
плате запослених.
Уколико је Општинска управа општине Врбас - Одељење за финансије и буџет
сагласно са висином буџетских средстава која би била потребна за спровођење
нацрта Кадровског плана, припрема нацрта Кадровског плана је окончана и сматра
се да је он усклађен с нацртом Одлуке о буџету општине Врбас.
Ако Општинска управа општине Врбас - Одељење за финансије и буџет утврди
да нацрт Кадровског плана није у сагласности са висином средстава за плате
запослених из става 1. овог члана, даје мишљење о томе у писаној форми Одсеку за
управљање људским ресурсима и опште послове и предлаже како да се уочена
несагласност превазиђе.
Уколико се Општинска управа општине Врбас, Интерни ревизор општине Врбас
и Правобранилаштво општине Врбас сагласи са изменом, коју је предложила
Општинска управа општине Врбас - Одељење за финансије и буџет, припрема се
нов нацрт Кадровског плана, а ако се не сагласи дужан је, пошто о насталој
неусаглашености одлучи Општинско веће, да нацрт свог Кадровског плана усклади
са ставом Општинског већа.
Члан 9.
Нацрте својих Кадровских планова које није било потребе мењати, као и оне
који су усаглашени са упутством Општинске управе општине Врбас - Одсека за
управљање људским ресурсима и опште послове и мишљењем Одељења за
финансије и буџет или Општинског већа, достављају се Општинској управи општине
Врбас - Одсеку за управљање људским ресурсима и опште послове који припрема
обједињени Нацрт Кадровског плана Општинске управе општине Врбас, Интерном
ревизору општине Врбас и Правобранилаштву општине Врбас.
Члан 10.
Кадровски план и измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу
општине Врбас, Интерног ревизора општине Врбас и Правобранилаштво општине
Врбас доноси Скупштина општине Врбас.
Члан 11.
Општинска управа општине Врбас - Одсек за управљање људским ресурсима и
опште послове прати спровођење Кадровског плана и измене и допуне Кадровског
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плана у Општинској управи општине Врбас, Интерном ревизору општине Врбас и
Правобранилаштву општине Врбас.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-61/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

85.
На основу 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), члану
189. став 2. Закона о запосленима у аyтономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 11З/17-др. закон, 95/18), и
члана 36. став 1. тачка 6. Статута oпштине Врбас ( „Службени лист oпштине Врбас“,
број 26/2018), а полазећи од Стратегије реформe јавне управе у Републици Србији коју
је усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за иновације и
добро управљање на локалном нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета
Европе и принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је

ДЕКЛАРАЦИЈУ
О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ ВРБАС

I
УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општина Врбас ће успоставити и организовати функцију људских ресурса на
начин који ће осигурати њен стратешки значај и утицај у планирању развоја општине
Врбас и обезбедити одговорност свих руководећих структура у њеном ефикасном
функционисању.
Добро организована функција управљања људским ресурсима у општини Врбас
представља један од кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује
да се приликом управљања пословима локалне самоуправе и остваривања услуга
према грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и делотворност,
отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност,
иновативност и отвореност, који представљају део правца реформе јавне управе у
Републици Србији и део принципа доброг управљања које промовише Савет Европе.

Број: 17. Страна 555. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
II
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Општина Врбас развијаће функцију управљања људским ресурсима како би се
обезбедили услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано,
савесно и професионално, који негују међусобну сарадњу и однос поверења и
поштовања, имају потребу за сталним личним и професионалним развојем, поштују
вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге
свим грађанима, као и привреди.
III
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Општина Врбас континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и
служби, јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће
пуно спровођење свих функција управљања људским ресурсима у складу са правним
оквиром који уређује ову област.
Општина Врбас континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати
организацију, улогу, значај и капацитете за спровођење функције управљања људским
ресурсима у органима и службама, јавним предузећима,установама и другим
организацијама чији је оснивач, како би општина Врбас била препознатљива по:
1. Стратешком, креативном и иновативном приступу у управљању људским
ресурсима;
2. Руковођењу и подстицању организационе културе која вреднује тимски дух,
стручност и професионалност, креативност и иновативност, интегритет,
спремност на континуирано учење, знање и искуство својих запослених;
3. Разумевању да су запослени у органима и службама општине Врбас и јавним
предузећима,установама и другим организацијама чији је оснивач, њен
најважнији ресурс;
4. Доброј пракси у планирању људских ресурса;
5. Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање
стручног и професионалног особља, на основу вредности и компетентности;
6. Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим
запосленим под једнаким условима, а сходно утврђеним потребама;
7. Непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и
транспарентним мерилима заснованим на закону, на коме ће заснивати изгледи
за напредовање у каријери;
8. Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног
саветовања, заштите на раду, успешног управљања променама и неопходне
административне подршке;
9. Мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје капацитете и искористе
своје потенцијале на најбољи могући начин, да показују своје вештине, деле и
размењују знања са својим колегама и да буду посвећени свом каријерном
развоју;
10. Доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу
индивидуалну и организациону ефикасност и ефективност.
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IV
ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Општина Врбас настојаће да обезбеде примену следећих мера:
1. Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко
планирање;
2. Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења
стратешких циљева;
3. Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним
кадровима, уз поштовање принципа једнаких могућности за све;
4. Унапређење ефективности рада појединаца и радних тимова и континуирано
мотивисање запослених за обављање њихових функција и одговорност и за
стручни и лични развој;
5. Подршку запосленима у остваривању радних циљева и задатака и остваривању
бољих резултата и учинка;
6. Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања запослених и осигурање
одговарајућих начина за њихов лични и професионални развој;
7. Развијање креативности и иновативности запослених;
8. Промовисање и примену транспарентног поступка вредновања учинка
запослених, који је заснован на јасно утврђеним мерилима;
9. Развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења;
10. Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању
проблема и изазова;
11. Промовисање и утврђивање организационе културе и примену принципа родне
равноправности, сразмерне заступљености припадника националних мањина и
спречавање било ког вида дискриминације запослених;
12. Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања
службеника.

V
ОБЈАВЉИВАЊЕ
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у општини Врбас
објавиће се у „Службеном листу општине Врбас” и на веб презентацији општине Врбас.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-62/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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86.
На основу члана 5. и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС “, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 1. и 2. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ ", број
53/2001, 61/2001 36/2002 и 101/2005 - други закон), члана 33. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн.,125/2014-усклађени дин.изн. ,95/2015-усклађени
дин.изн.,83/2016,91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др. закон, 96/2017-усклађени
дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн. и
126/2020-усклађени дин. изн.) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас ( „
Службени лист општине Врбас," број 26/2018), у циљу реализације мера и активности
предвиђених тачком 7. Локалним антикорупцијским планом општине Врбас („Службени
лист општине Врбас “, број 28/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
29. јула 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације
донација, општини Врбас као наменског бесповратног прихода.
Члан 2.
Донација, у смислу ове Одлуке, подразумева донацију, хуманитарну помоћ,
поклон и друга бестеретна стицања, који представљају наменски бесповратни приход
општини Врбас, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и
примаоца донације.
Давалац донације, у смислу ове Одлуке, јесте физичко или правно лице које даје
донацију општини Врбас.
Прималац донације, у смислу ове Одлуке јесте општина Врбас.( у даљем тексту:
Општина)
Корисник донације, у смислу ове Одлуке, јесте орган општине Врбас или јавна
служба, јавно предузеће, друштво капитала, установа и организација чији је оснивач
општина Врбас, а којој је донација намењена.
Члан 3.
Предмет донације могу бити роба (осим дувана и дуванских прерађевина,
алкохолних пића и путничких аутомобила), услуге, новац, хартије од вредности,
имовинска и друга права.
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Члан 4.
Давалац донације не може бити физичко или правно лице:
1) над којим корисник донације врши контролу или надзор,
2) које представља повезано лице са јавним функционером општине Врбас у
смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу
јавних функција.
II УГОВОР О ДОНАЦИЈИ
Члан 5.
Донација се остварује уговором између даваоца донације и примаоца донације,
који мора бити сачињен у писаној форми.
Вредност предмета донације мора бити процењива и исказана у уговору о
донацији.
Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завршни рачун буџета
општине Врбас за годину у којој је донација дата.
Члан 6.
Пре потписивања уговора, лице које жели да учини донацију је дужно да Служби
председника Општине и Општинског већа у Општинској управи општине Врбас достави
писани предлог за давање донације, а Комисија за процену оправданости и
исплативости предложене донације је дужна да утврди оправданост и исплативост
предложене донације.

III ОПРАВДАНОСТ ДОНАЦИЈЕ
Члан 7.
Донација је оправдана уколико њена намена, односно начин трошења и
коришћења одговарају потребама примаоца и корисника донације.
Члан 8.
Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржавања и
коришћења већи од њене вредности у периоду од три године од дана пријема.
Комисија и анализа оправданости
Члан 9.
Председник општине (у даљем тексту: Председник), у року од седам дана од
дана достављања писаног предлога за давање донације из члана 6. ове Одлуке,
решењем образује Комисију за процену оправданости и исплативости предложене
донације . (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има три члана, од којих је један председник комисије.
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Председник два члана Комисије одређује из реда запослених из организационих
јединица у Општинској управи за обављање материјално-финансијских послова,
односно административно -техничких послова, док трећег члана Комисије одређује у
зависности од предмета и корисника донације.
Председник и чланови Комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса са
даваоцем донације.
Комисија је дужна да изради и достави Општинском већу образложену анализу
оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем, у року од 15 дана
од дана образовања.
Анализа оправданости и исплативости предложене донације из става 4. овог
члана садржи процену постојања потребе за предметом предложене донације, као и
процену трошкова коришћења и одржавања предмета предложене донације,
укључујући ту и евентуалне прикривене трошкове.
Члан 10.
Уколико утврди да предложена донација није оправдана или исплатива, односно
да је подносилац предлога за давање донације физичко или правно лице из члана 4.
ове Одлуке, Комисија је дужна да то констатује у анализи оправданости и исплативости
предложене донације са мишљењем.
Члан 11.
О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу образложене анализе
оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем Комисије, у року од
три дана од дана достављања ове анализе.
Потписивање уговора
Члан 12.
Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, давалац донације и
Председник општине потписују уговор о донацији.
Члан 13.
Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и одговорности даваоца и
примаоца донације.
Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним странама, предмету и
вредности донације, намени донације, начину и року извршења донације, извештавању
даваоца донације о реализацији донације, условима за измену или раскид уговора о
донацији, као и одредбе о решавању спорова.
Члан 14.
Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације, са посебно
дефинисаном наменом донације.

Број: 17. Страна 560. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
Корисник донације
Члан 15.
Корисник донације је дужан да користи донацију наменски, у складу са уговором
о донацији.
Корисник донације је дужан да изради и достави Одељењу за финансије и буџет
у Општинској управи извештај о реализацији донације, у року од 15 дана од дана када
је предмет донације искоришћен.
Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање и/или набавку додатне
робе или услуга за њено коришћење, корисник донације је дужан да изради и достави
Одељењу за финансије и буџет у Општинској управи годишњи извештај о коришћењу
донације, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.
Контрола и евиденција донација
Члан 16.
Контролу наменског и сврсисходног располагања и трошења донације врши
Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Врбас.
Члан 17.
Општинска управа општине Врбас је дужна да формира Јединствену евиденцију
о донацијама општини Врбас.
Начелник Општинске управе општине Врбас одређује лице задужено за вођење
и ажурирање Јединствене евиденције из става 1. овог члана.
Члан 18.
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове Одлуке обавезно садржи:
1)
2)
3)
4)

уговоре о донацији;
образложене анализе о оправданости и исплативости предложених донација;
писане предлоге за давање донације који су одбијени;
извештаје о реализацији донација.

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове Одлуке објављује се и редовно
ажурира на интернет презентацији општине Врбас.
Члан 19.
На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 1. ове Одлуке,
Одељење за финансије и буџет Oпштинске управе општине Врбас је дужно да
Општинском већу општине Врбас поднесе годишњи извештај о регистрованим
донацијама најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
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Извештај из става 1. овог члана
садржи податке о броју и предмету
предложених донација; броју и предмету потписаних уговора о донацијама; њиховој
реализацији; броју одбијених предлога за давање донација и разлозима због којих су
ови предлози одбијени.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Општинска управа општине Врбас формираће Јединствену евиденцију о
донацијама у року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
У року из става 1. овог члана, начелник Општинске управе општине Врбас
одредиће лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције о
донацијама.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-59/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

87.
На основу члана 47. став 2. и 4. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС'', број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ИЗМЕНА
ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРTНЕРСТВУ ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТОПЛОТЕ ЈКП „СТАНДАРД“ ВРБАС – АНЕКС 1

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на нацрт измена Јавног уговора о јавно-приватном
партнерству за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за
производњу топлоте ЈКП „Стандард“ Врбас, закљученог између јавног партнера ЈКП
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„СТАНДАРД“ ВРБАС, приватног партнера ЕLGRA VISION д.о.о. Угриновци и Друштва
за посебне намене ELGRA TOPLIFIKACIJA VS д.о.о. Београд-Земун, број 04-3038 од
10.08.2020.године.
Даје се овлашћење Вељку Ковачевићу ВД директора, овлашћеном представнику
јавног партнера, да потпише Анекс 1 Јавног уговора из претходног става ове Одлуке у
име Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-56/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

88.
На основу члана 11. и 13. Одлуке о промени оснивачког акта Апотекарске
установе Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић“ Врбас
/„Службени лист општине Врбас“, број 3/14 и 17/20/ и члана 36. став 1. тачка 10.
Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 26/18/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Пословног плана Апотекарске установе
Врбас за 2021. годину са Изменом Финансијског плана Апотекарске установе Врбас за
2021. годину, који је донео Управни одбор на седници одржаној дана 09.07. 2021.
године под бројем 537/2-1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-66/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 17. Страна 563. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
89.
На основу члана 44. став 2. и члана 74. Закона о култури /„Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09, 13/16 и 6/20/, члана 7а став 2. Одлуке о оснивању
Културног центра Врбас /„Службени лист Општине Врбас“, број 7/91, 8/00, 4/05, 4/11,
17/15 и 23/18/ и члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине Врбас /„Службени лист
Општине Врбас“, број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Финансијског плана Културног центра Врбаса
за 2021. годину који је донео Управни одбор на седници одржаној 08.07.2021. године
под бројем 329/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-67/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

90.
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 ) и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29.
јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ
I
МИЉАНА ШТУЛИЋ из Врбаса
р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца
дужности директора Центра за физичку културу „Драго Јововић'' Врбас са 29. јулом
2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-72/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 17. Страна 564. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
91.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 16, 18. и 20. Статута Центра за физичку културу „Драго
Јововић“ Врбас број 676 од 16.05.2014. године, Одлуке о допуни Статута број 986 од
16.11.2017. године и Одлуке о измени Статута број 659 од 30.05.2018. године,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ
I
МИЉАНА ШТУЛИЋ, мастер из области психолошких наука, и м е н у ј е
се
за директора Центра за физичку културу „Драго Јововић'' Врбас на период од четири
године, почев од 30. јула 2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења је члан 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 ), члан 36. став 1. тачка 12. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члана 16, 18. и 20. Статута
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас број 676 од 16.05.2014. године,
Одлука о допуни Статута број 986 од 16.11.2017. године и Одлука о измени Статута
број 659 од 30.05.2018. године.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 36. Статута општине Врбас
регулисано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач. Чланом
16, 18. и 20. Статута Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас регулисано је
да директора Установе именује Скупштина општине на период од од четири године на
основу претходно спроведеног јавног конкурса и да јавни конкурс расписује и спроводи
Управни одбор Установе.
Управни одбор Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас је на седници
одржаној 23.06.2021. године донео Одлуку о расписивању и оглашавању Јавног
конкурса за избор директора Центра за физичку културу „Драго Јововић Врбас. Јавни
конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 66 од 30.06.2021.
године, у дневним новинама „Дневник“ од 02.07.2021. године под бројем 26701 и на
званичној интернет страни Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас.
Управни одбор Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас на седници
одржаној 19.07.2021. године утврдио је Листу кандидата који су испунили прописане
услове из Јавног конкурса за избор директора Центра за физичку културу „Драго
Јововић“ Врбас и констатовао да је Миљана Штулић једини кандидат на Јавном
конкурсу који испуњава прописане услове из Јавног конкурса за избор директора.

Број: 17. Страна 565. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
Истовремено, Управни одбор је изнео мишљење да Миљана Штулић поседије
стручне и организационе способности за успешно обављање дужности директора
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас и предложио је оснивачу да је
именује за директора Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас.
Листу кандидата који су испунили прописане услове из Јавног конкурса за избор
директора Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас, са мишљењем Управног
одбора о способностима кандидата Управни одбор Центра за физичку културу „Драго
Јововић“ Врбас доставио је Скупштини општине Врбас ради разматрања и именовања
директора наведене Установе.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас, на основу Листе кандидата и мишљења Управног одбора Установе,
утврдила је Предлог решења о именовању Миљане Штулић за директора Центра за
физичку културу „Драго Јововић“ Врбас и доставила га ради усвајања Скупштини
општине Врбас.
На основу изнетог 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: 112-73/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

92.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018 ) и члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Данило
Киш'' у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 8/2000, 4/2005, 4/2011 и
34/2020), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДАНИЛО КИШ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и чланови Управног одбора Јавне
библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:

1.
2.
3.
4.

Весна Томин, председник,
Љубица Делибашић, члан,
Чедиславка Поповић, члан,
Милош Бјелица, члан,

Број: 17. Страна 566. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
5. Нада Тадић, члан,
6. Дарко Крчмар, члан, из реда запослених и
7. Светислав Петровић, члан, из реда запослених.

II
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и члан Надзорног одбора Јавне
библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:
1. Весна Рогановић, председник,
2. Ивана Вулета, члан и
3. Марија Богнар, члан, из реда запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-74/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

93.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Данило
Киш'' у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 8/2000, 4/2005, 4/2011 и
34/2020), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДАНИЛО КИШ“ У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Јавне библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу на период од четири
године и м е н у ј у с е :
1.
2.
3.
4.

Весна Томин, за председника,
Нада Ћетковић, за члана,
Чедиславка Поповић, за члана,
Милош Бјелица, за члана,

Број: 17. Страна 567. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
5. Нада Тадић, за члана,
6. Дарко Крчмар, за члана, из реда запослених и
7. Светислав Петровић, за члана, из реда запослених.

II
У Надзорни одбор Јавне библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу
четири године и м е н у ј у с е :

на период од

1. Јелена Бубања, за председника,
2. Ивана Вулета, за члана и
3. Марија Богнар, за члана, из реда запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-75/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

94.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018 ) и члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Културног центра Врбаса
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 8/2000, 4/2005, 4/2011,17/2015 и
23/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и чланови Управног одбора
Културног центра Врбаса у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:
1. Бојана Килибарда, председник,
2. Ђорђе Ковачић,члан,
3. др Дејан Захоријански,члан,

Број: 17. Страна 568. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
4.
5.
6.
7.

Наташа Аларгић, члан,
Весна Килибарда,члан,
Оливера Миловић, члан, из реда запослених и
Драгица Вукотић, члан, из реда запослених.
II

Р а з р е ш а в а ј у
с е дужности председник и члан Надзорног одбора
Културног центра Врбаса у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:
1. Милица Јовановић, председник,
2. Иренка Николић, члан и
3. Родољуб Самарџић, члан, из реда запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-76/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

95.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018 ) и члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Културног центра Врбаса
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 8/2000, 4/2005, 4/2011,17/2015 и
23/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Културног центра
године и м е н у ј у с е :

Врбаса

1. Бојана Килибарда, за председника,
2. Бојана Јоцовић, за члана,

у Врбасу на период од четири

Број: 17. Страна 569. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
3.
4.
5.
6.
7.

др Дејан Захоријански, за члана,
Наташа Аларгић, за члана,
Весна Килибарда, за члана,
Љубица Делибашић, за члана, из реда запослених и
Биљана Мухадиновић, за члана, из реда запослених.
II

У Надзорни одбор Културног центра Врбаса у Врбасу на период од четири
године и м е н у ј у с е :
1. Милица Мраковић, за председника,
2. Иренка Николић, за члана и
3. Веселин Булатовић, за члана, из реда запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-77/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

96.
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 12. 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 29. јула 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 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 председник и чланови Управног одбора
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ из Врбаса због истека периода на који су
именовани и то:
1. Златко Шкорић, председник,
2. Владимир Рахман, члан,

Број: 17. Страна 570. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
3.
4.
5.
6.
7.

Маја Рогановић, члан,
Немања Ловић, члан,
Велибор Вуковић, члан,
Ратко Бјелица, члан, из реда запослених и
Гордана Копривица, члан, из реда запослених.
II

Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и члан Надзорног одбора
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу због истека периода на који су
именовани и то:
1. Гордана Рогановић, председник,
2. Митар Јововић, члан и
3. Јулијан Полдрухи, члан, из реда запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-78/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић

97.
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 12. 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 29. јула 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ“ У ВРБАСУ

I
У Управни одбор Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу на
период од четири године и м е н у ј у с е :

Број: 17. Страна 571. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Златко Шкорић, за председника,
Владимир Рахман, за члана,
Маја Рогановић, за члана,
Немања Ловић, за члана,
Велибор Вуковић, за члана,
Драган Стојчић, за члана, из реда запослених и
Андријана Ковачевић, за члана, из реда запослених.

II
У Надзорни одбор Центра за физичку културу
на период од четири године и м е н у ј у с е :

„Драго Јововић“ у Врбасу

1. Гордана Рогановић, за председника,
2. Митар Јововић, за члана и
3. Марко Краљевић, за члана, из реда запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-79/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

98.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 11. Одлуке о оснивању Установе за социјалну заштиту
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 2/1992, 1/2002, 3/2004, 12/2004, 4/2011 и
13/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРБАСУ

I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и чланови Управног одбора
Центра за социјални рад у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:

Број: 17. Страна 572. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године

1.
2.
3.
4.
5.

Мирјана Ђурић, председник,
Бојан Јапунџа, члан,
Даница Милошевић, члан,
Зорка Бајагић, члан, представник запослених и
Јелена Аџић Бенчик, члан, представник запоелсних.

II
Разрешавају
с е председник и чланови Надозрног одбора Центра за
социјални рад у Врбасу због истека периода на који су именовани и то:
1. Александра Бајац, председник,
2. Јелена Иковић, члан и
3. Тања Самарџић, члан, представник запоелсних.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-80/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

99.
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 12. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 11. Одлуке о оснивању Установе за социјалну заштиту
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 2/1992, 1/2002, 3/2004, 12/2004, 4/2011 и
13/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРБАСУ
I
У Управни одбор Центра за социјални рад у Врбасу на период од четири године
именују се:

Број: 17. Страна 573. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
1.
2.
3.
4.
5.

Мирјана Ђурић, за председника,
Бојан Јапунџа, за члана,
Татјана Глушчевић, за члана,
Зорка Бајагић, за члана, представник запослених и
Јелена Аџић Бенчик, за члана, представник запослених.

II
У Надзорни одбор Центра за социјални рад у Врбасу
године и м е н у ј у с е :

на период од четири

1. Александра Косовић, за председника,
2. Јелена Иковић, за члана и
3. Тања Самарџић, за члана, представник запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-81/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

100.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018 ) и члана 15. и 24. Одлуке о промени оснивачког акта
Апотеке Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 3/2014 и 17/2020), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности председник и чланови Управног одбора
Апотекарске установе Врбас због истека периода на који су именовани и то:
1. Валерија Сокола, председник,
2. Владимир Голуб, члан,

Број: 17. Страна 574. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
3. Јанош Догнар, члан,
4. Јелена Мицић, члан, представник запослених и
5. Божица Бербер, члан, представник запослених.
II
Р а з р е ш а в а ј у
с е дужности председник и члан Надзорног одбора
Апотекарске установе Врбас због истека периода на који су именовани и то:
1. Небојша Ћетковић, председник,
2. Споменка Цупара, члан и
3. Марија Марцијуш, члан, представник запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-82/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

101.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018 ) и члана 15. и 24. Одлуке о промени оснивачког акта
Апотеке Врбас услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 3/2014 и 17/2020), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ВРБАС
I
У Управни одбор Апотекарске установе Врбас
именују се:

на период од четири године

1. Валерија Сокола, за председника,
2. Владимир Голуб, за члана,
3. Милена Лабовић, за члана, представник запослених.

Број: 17. Страна 575. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године

II
У Надзорни одбор Апотекарске установе Врбас
именују се:

на период од четири године

1. Небојша Ћетковић, за председника,
2. Споменка Цупара, за члана и
3. Слађана Ковачевић, за члана, представник запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-83/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

102.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018/, члана 13. и 15. Одлуке о промени оснивачког акта
туристичке организације општине Врбас / „Службени лист општине Врбас“, број 2/2014
и 12/2016/ и члана 25. Статута Туристичке организације општине Врбас број 332120/2014 од 08. 05. 2014. године и број 332-13/2016 од 26. 11. 2016. године, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Р а з р е ш а в а ј у с е председник и чланови Управног одбора Туристичке
организације општине Врбас због истека периода на који су именовани и то:

1.
2.
3.
4.
5.

Горан Николаш, председник,
Јелена Радованов, члан,
Вељко Рогач , члан,
Љиљана Раденковић , члан и
Блажо Шимун, члан, из реда запослених.

Број: 17. Страна 576. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године

II
Р а з р е ш а в а ј у с е председник и чланови Надзорног одбора Туристичке
организације општине Врбас због истека периода на који су именовани и то:
1. Милорад Головић, председник,
2. Јасмина Радуновић , члан и
3. Зденко Неурочни, члан, из реда запослених.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-84/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

103.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018/, члана 13. и 15. Одлуке о промени оснивачког акта
туристичке организације општине Врбас / „Службени лист општине Врбас“, број 2/2014
и 12/2016/ и члана 25. Статута Туристичке организације општине Врбас број 332120/2014 од 08. 05. 2014. године и број 332-13/2016 од 26. 11. 2016. године, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
У Управни одбор Туристичке организације општине Врбас на период од четири
године и м е н у ј у с е :
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Николаш, за председника,
Јелена Радованов, за члана,
Вељко Рогач, за члана,
Љиљана Раденковић, за члана и
Снежана Пешић, за члана, из реда запослених.

Број: 17. Страна 577. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
II
У Надзорни одбор Туристичке организације општине Врбас на период од четири
године и м е н у ј у с е :
1. Милорад Головић, за председника,
2. Јасмина Радуновић, за члана и
3. Зденко Неурочни, за члана, из реда запослених.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-85/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

104.
На основу члана 16, 17. и 18.. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), 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), члана 36. став 1. тачка 11. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 39. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Комуналац'' Врбас из Врбаса („Службени лист општине
Врбас“, број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и 17/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС

I
Р а з р е ш а в а ј у
с е председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса због истека периода на који су
именовани и то:
1. Игор Црњански, председник,
2. Миљана Марковић, члан и
3. Весна Рогановић, члан из реда запослених.

Број: 17. Страна 578. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-86/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

105.
На основу члана 16, 17. и 18.. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), 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), члана 36. став 1. тачка 11. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 39. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Комуналац'' Врбас из Врбаса („Службени лист општине
Врбас“, број 9/2015, 12/2015, 20/2015, 6/2016 и 17/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС

I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
на период од четири године и м е н у ј у с е :
1. Игор Црњански, за председника,
2. Миљана Бјелица, за члана,
3. Весна Рогановић, за члана из реда запослених.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-87/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 17. Страна 579. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
106.
На основу члана 16, 17. и 18.. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), 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), 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 29. јула 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС-ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у
с е председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас због истека периода на
који су именовани и то:
1. Драган Бешовић, председник,
2. Марко Булајић, члан и
3. Татјана Петровић, члан из реда запослених.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-88/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

107.
На основу члана 16, 17. и 18.. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), 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), 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 29. јула 2021. године, донела је

Број: 17. Страна 580. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС-ГАС“ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС

I
У Надзорног одбора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног
гаса Врбас на период од четири године и м е н у ј у с е :
1. Драган Бешовић, за председника,
2. Марко Булајић, за члана,
3. Татјана Петровић, за члана из реда запослених.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-89/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

108.
На основу члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018) и члана 4. Одлуке о Награди општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, 4/2005 и 7/2006), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. јула
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Никола Бјелетић р а з р е ш а в а
Награде општине Врбас.

се

дужности члана Комисије за доделу

II
Милан Глушац
општине Врбас.

и м е н у ј е

с е

за члана Комисије за доделу Награде

Број: 17. Страна 581. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године

III
Oво Решењe објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-90/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

109.
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 27/2018 (II) –
др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29.
јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ

I
Радмила Рашковић р а з р е ш а в а
с е дужности члана Школског одбора
Основне школе „20. октобар'' у Врбасу, као представник из реда родитеља.

II
Стеван Кртолица и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„20. октобар'' у Врбасу, као представник из реда родитеља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-91/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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110.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС,
54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Славици
Димитријевић из Бачког Доброг Поља, улица Радоја Дакића број 28, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабрана, због
подношења писане оставке на мандат одборника Скупштине општине Врбас, између
две седнице Скупштине општине Врбас..
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично
тумачење и 68/2020), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем оставке, да о оставци коју је одборник поднео
између две седнице Скупштине општине у форми оверене писане изјаве Скупштина
одлучује на првој наредној седници и да одборник лично подноси оставку, оверену код
органа надлежног за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од три дана од
дана овере.
Одборник Скупштине општине Врбас Славица Димитријевић из Бачког Доброг
Поља, улица Радоја Дакића број 28, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ, дана 8. јула 2021. године лично је поднела писану оставку, оверену код
Јавног бележника у Врбасу 8. јула 2021. године, на дужност одборника Скупштине
општине Врбас и исту је доставила Председнику Скупштине општине Врбас у законом
прописаном року 8. јула 2021. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-68/2021-I/01
Дана: 29. јула 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 17. Страна 583. Службени лист општине Врбас, 29. јул 2021. године
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