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На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 35. став 2. и 39. став
3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије", број 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019-др.закон), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 14. и 36. став 1. тачка 6. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗГРАДЊИ, ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се изградња, постављање и одржавање споменика и
спомен обележја на површинама јавне намене на територији општине Врбас, као и
услови и начин обезбеђивања средстава за њихову изградњу, постављање,
одржавање и заштиту, вођење евиденције о изграђеним и постављеним
споменицима и спомен обележјима, реконструкција и санација споменика и спомен
обележја и друго.
Члан 2.
Споменик у смислу ове Одлуке је дело ликовне или примењене уметности
(фигура, попрсје, биста, рељеф и сл.), спомен плоча или друго спомен обележје које
обележава догађај или личност значајну за општину Врбас, националну историју и
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културу или светску историју и културу, а које се поставља на површини јавне
намене.
Спомен плоча у смислу ове Одлуке јесте плоча која се поставља на одређени
објекат са циљем да обележи његов значај у смислу важности за живот и рад
истакнуте личности или догађаја.
Скулптура у смислу ове Одлуке је дело које се због своје уметничке
вредности поставља на површинама јавне намене.
Члан 3.
Површина јавне намене у смислу одредаба ове Одлуке јесте простор
одређен планским документима за уређење или изградњу објеката јавне намене или
јавних површина, за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са
посебним законом (улице, тргови, паркови, мостови, јавне зелене површине, пасажи
и фасаде објеката који се налазе или су оријентисани према регулационој линији,
део дворишта или парка у склопу комплекса јавног објекта који се јавно користи у
складу са Законом о планирању и изградњи и др.).
Забрањена је изградња споменика и спомен обележја изван површина јавне
намене.
Члан 4.
Споменик, спомен плоча, скулптура или друго спомен обележје (у даљем
тексту: споменик) се изграђује и поставља на основу одлуке Скупштине општине
Врбас (у даљем тексту: Скупштина општине), у складу са одредбама ове Одлуке и
закона.
Члан 5.
За изградњу и постављање споменика и спомен обележја на јавним гробљима
примењују се одредбе закона и других прописа, којом је уређена ова материја.
Изградња и постављање споменика
Члан 6.
Иницијативу за изградњу и постављање споменика могу поднети државни
органи, органи општине, правна и физичка лица и удружења грађана и организације
и др.
Иницијатива из става 1. овог члана подноси се Комисији за спровођење
одлуке о изградњи и постављању споменика и спомен обележја на територији
општине Врбас (у даљем тексту: Комисија) у писаном облику и мора бити
образложена.
Иницијатива из става 1. овог члана садржи:
1) податке о подносиоцу;
2) историјске, уметничке и друге разлоге за изградњу и постављање
споменика;
3) опис и изглед споменика;
4) предлог текста, који ће бити исписан на споменику;
5) начин финансирања;
6) друге податке од значаја за изградњу и подизање споменика.
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Иницијатива може да садржи и предлог места изградње и постављања
споменика са катастарским подацима.
У случају када се иницијативом из става 1. овог члана за локацију споменика
предложе пасаж или фасада (осталих објеката који се налазе или су оријентисани
према регулационој линији, односно јавној површини), обавезно се прибавља,
односно прилаже и сагласност власника објекта.
Члан 7.
Комисија се образује решењем Скупштине општине, којим се одређују
чланови, састав, надлежност и овлашћења, начин рада, накнада за рад, мандат и
друга питања од значаја за рад Комисије.
Чланови Комисије бирају се из реда стручњака из области културе, уметности,
архитектуре, урбанизма, историје и сл.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма.
Члан 8.
У поступку разматрања иницијативе за изградњу и постављање споменика
Комисија прибавља мишљење организационе јединица Општинске управе надлежне
за послове урбанизма ради утврђивања локације за подизање споменика и услова
за њено уређење, као и организационе јединице Општинске управе надлежне за
послове финансија, а по потреби и мишљење надлежног Завода за заштиту
споменика културе и других установа из области културе чији је оснивач општина
Врбас, а све у сврху утврђивања оправданости иницијативе.
На основу мишљења из става 1. овог члана, Комисија разматра и оцењује
оправданост иницијативе о изградњи и постављању споменика и даје мишљење,
којим иницијативу прихвата или исту не прихвата.
.
Уколико Комисија иницијативу не прихвати, мишљење са образложењем
доставља подносиоцу иницијативе.
Уколико Комисија иницијативу прихвати приступа поступку за избор идејног
решења споменика.
Члан 9.
Избор идејног решења за споменик може се вршити на основу конкурса,
ангажовањем аутора по позиву, коришћењем већ постојећег дела ликовне или
примењене уметности у складу са законом или прихватањем предложеног идејног
решења од стране подносиоца иницијативе.
Комисија доноси одлуку о начину избора идејног решења и спроводи поступак
избора идејног решења за споменик на један од начина утврђених у ставу 1. овог
члана.
Члан 10.
Уколико се спроводи конкурс за избор идејног решења за споменик, конкурс се
објављује у средствима јавног информисања, односно у најмање једном дневном
листу, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и у
електронском облику на интернет страници Општине Врбас.
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Ради утврђивања ближих услова конкурса из става 1. овог члана, садржине
конкурсне документације и критеријума избора, Комисија може прибавити и
мишљење стручних удружења и организација.
Комисија врши избор идејног решења за споменик и утврђује оквирни износ
средстава потребан за постављање споменика или спомен обележја, укључујући и
оквирни износ средстава неопходних за извођење радова.
Уколико Комисија не изврши избор идејног решења за постављање споменика,
поступак се понавља.
Уколико ни у поновљеном поступку не изврши избор идејног решења, Комисија
може донети одлуку о промени услова конкурса и поновити процедуру избора или
донети одлуку о коришћењу већ постојећег дела ликовне или примењене уметности,
односно реплике већ постојећег споменика.
Члан 11.
Комисија доставља Општинској управи општине Врбас образложено
мишљење о прихватању иницијативе са изабраним идејним решењем ради израде
нацрта одлуке о изградњи и постављању споменика.
Нацрт одлуке из става 1. овог члана садржи:
1. податке о историјском догађају или личности поводом кога се подиже споменик,
2. локацију, односно простор за изградњу и постављање споменика,
3. податке о лицима, органу, организацији или другом правном лицу надлежном за
реализацију изградње и постављања споменика,
4. податке о органу, организацији или другом правном лицу којем се поверава
коришћење, односно управљање и одржавање споменика,
5. начин финансирања и
6. друге податке од значаја за примену одлуке.
Члан 12.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма
израђује нацрт одлуке о изградњи и постављању споменика и доставља га
Општинском већу на разматрање.
Уколико Општинско веће прихвати нацрт одлуке о изградњи и постављању
споменика, утврђује предлог исте и подноси захтев за добијање претходне
сагласности министарству надлежном за послове културе уз који прилаже:
1. Предлог Одлуке о изградњи и постављању споменика на површини јавне
намене, са образложењем (подаци о историјском или другом догађају,
односно личности);
2. Извод из катастра непокретности;
3. Информацију о локацији или доказ да је реч о површини јавне намене
(релевантан извод из планског документа), на којој ће се изградити и
поставити споменик;
4. Идејно решење са техничким описом које мора обухватити и ситуациону скицу
са копијом плана на којој је приказана позиција планираног споменика, као и
тачно наведен текстуални испис и позиција истог на споменику, који мора бити
у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма;
5. Услове надлежног завода за заштиту споменика културе (уколико се изградња
и постављање споменика,планира у оквиру непокретног културног добра и
његовој заштићеној околини) или потврду да предметна парцела, на којој се
подигне објекат није непокретно културно добро или његов део.
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Члан 13.
Скупштина општине, на предлог Општинског већа и по претходно прибављеној
сагласности министарства надлежног за послове културе, доноси одлуку о изградњи
и постављању споменика.
Члан 14.
На основу донете одлуке о изградњи и постављању споменика, Председник
општине са изабраним аутором закључује уговор, којим се ближе дефинишу
међусобна права и обавезе.
Члан 15.
За извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на изградњи и
постављању споменика, радова на уградњи инсталација, постројења и опреме
споменика, уређење локације-простора око споменика, изградњe јавног осветљења
и других радова око споменика, инвеститор прибавља техничку документацију и
решење којим се одобрава извођење радова у складу са одредбама закона, одлука
Скупштине општине Врбас и других аката који уређују питање изградње објеката.
Решење о одобрењу за изградњу и постављање споменика издаје
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма.
.
Члан 16.
Споменик се може преместити, односно уклонити, ако за то постоје оправдани
разлози.
Одлуку о премештању, односно уклањању споменика, доноси Скупштина
општине, на предлог Општинског већа, сходном применом одредаба ове Одлуке
којим се регулише поступак постављања споменика.
Евиденција о изграђеним и постављеним споменицима
Члан 17.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове урбанизма
води евиденцију о свим изграђеним и постављеним споменицима на територији
општине Врбас.
Финансирање
Члан 18.
Средства за израду идејног решења и средства за изградњу и постављање
споменика за које је иницијативу за постављање поднела oпштина Врбас, обезбеђују
се у буџету општине Врбас.
Средства за израду идејног решења и средства за изградњу и постављање
споменика могу се обезбедити и из прилога, поклона, донација или на други
примерен начин од стране правних или физичког лица и других субјеката, односно
подносиоца иницијативе за подизање споменика, у складу са законом.
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Члан 19.
Правна или физичка лица и други субјекти који обезбеде сва или више од 50%
потребних средстава за изградњу и постављање споменика имају права да им се
назив, односно име упише на постамент или поред споменика.
Реконструкција и санација споменика
Члан 20.
Одлуку о реконструкцији или санацији споменика доноси Општинско веће, на
предлог Комисије за спровођење Одлуке о изградњи и постављању споменика и
спомен обележја на територији општине Врбас.
У Надлежности Комисије из става 1. овог члана јесте преглед стања
споменика и спомен обележја и утврђивање предлога за реконструкцију или санацију
споменика.
Одржавање споменика
Члан 21.
Одржавање споменика и простора око споменика обухвата редовно
(комунално) одржавање чистоће, негу и обнављање засада, зеленила и цвећа,
контролу и одржавање у исправном стању јавног осветљења и расвете споменика,
уредно одржавање ограда, поправку прилазних стаза, приступних путева и других
објеката и по потреби спровођење мера конзерваторско-рестаураторске заштите
споменика.
Одржавање споменика постављених на територији општине Врбас обављаће
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, на
основу уговора закљученог са Општином Врбас, након спроведене јавне набавке.
Средства за одржавање споменика обезбеђују се у буџету општине Врбас.
Конзервативно-рестаураторско одржавање обухвата спровођење мера
конзерваторско-рестаураторске заштите споменика, у складу са прописима који
регулишу ову материју.
.
Заштита споменика
Члан 22.
Заштита споменика у смислу ове Одлуке подразумева одржавање и уређење
споменика и спомен обележја ради заштите од оштећења и пропадања и одржавања
у достојанственом и препознатљивом стању, као и спречавање неовлашћење
измене, дораде, измештања, замене или уклањања споменика и спомен обележја
или његовог дела.
Сва лица су дужна да се према споменицима односе са дужном пажњом, као и
да спрече или пријаве њихово оштећење.
Правно лице, предузетник или физичко лице које неовлашћено подигне,
премести, уклони, оштети или уништи споменик дужно је да успостави пређашње
стање споменика, о свом трошку.

Број: 31. Страна 1075. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
Успостављање пређашњег стања у смислу става 3. овог члана врши се под
надзором овлашћеног лица организационих јединица Општинске управе у чијој су
надлежности послови урбанизма и комуналне делатности, овлашћеног члана
Комисије за спровођење Одлуке о изградњи и постављању споменика и спомен
обележја на територији општине Врбас, а по потреби и надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
Надзор
Члан 23.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши организациона
јединица Општинске управе надлежна за послове комуналне инспекције, у складу са
својим надлежностима и овлашћењима.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да наложи
мере за отклањање поступања супротних одредбама члана 22. ове Одлуке.
Сва лица су дужна да комуналном инспектору омогуће несметано обављање
контроле, као и да поступе по решењу инспектора којим је наређено извршавање
утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.
Казнене одредбе
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако поступи супротно одредбама члана 22. став 3. и члана 23. ове Одлуке.
За прекршај из претходног става казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице
у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-74/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1076. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
133.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник Републике Србије“, број 30/2018), члана 3. Уредбе о обавезним
елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник РС'', број107/20) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас “, број 26/2018), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 2022 – 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради плана развоја општине Врбас за период 2022
- 2028. године“ („Службени лист општине Врбас“, број 13/2021) назив Одлуке мења
се и гласи:
„ Одлука о приступању изради плана развоја општине Врбас за период 2022 2030. године“.
Члан 2.
У члану 1. Одлуке речи: „за период 2022 - 2028. године“ замењују се речима:
„за период 2022 - 2030. године“.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. Одлуке речи: „за период 2022 - 2028. године“ замењују
се речима: „за период 2022 - 2030. године“.
Члан 4.
У члану 9. Одлуке став 2. мења се и гласи: „Средства за израду Плана
развоја обезбеђена су у буџету општине Врбас за 2021. годину и кроз Конкурс за
суфинасирање израде планова развоја јединице локалне самоуправе на територији
Аутономне Покрајине Војводине, од стране Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-75/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1077. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
134.
На основу члана 11. став 3 и 4, члана 37. став 2. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), и члана
36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
26/18), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22. октобра 2021. године,
донела је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени
лист општине Врбас“, број 9/18, 23/20 и 34/20) у члану 2. став 1.
-

тачка 1. мења се и гласи: „1. право на поклон деци рођеној 1.јануара и на
дан општине 20.октобра,“
тачка 4. мења се и гласи: „4. право на регресирану ужину ученика основних
школа,“
у тачки 7 број: „7“ замењује се бројем: „7.1“
иза тачке 7.1 додаје се нова тачка 7.2, која гласи: „7.2 право на студентске
стипендије,“
Члан 2.

Иза члана 3. мења се поднаслов и гласи: „1. ПРАВО НА ПОКЛОН ДЕЦИ
РОЂЕНОЈ 1.ЈАНУАРА И НА ДАН ОПШТИНЕ ВРБАС 20.ОКТОБРА“
Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи: „Право на поклон детета рођеног 1.јануара
и на дан општине 20.октобра /у даљем тексту: поклон/ остварује мајка за дете са
пребивалиштем на територији општине Врбас.“
У члану 4. став 2. мења се и гласи: „Поклон износи 100.000,00 динара /без
ПДВ-а/ и исплаћује се једнократно на текући рачун мајке која је остварила право.“
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Право на накнаду, односно регресирање трошкова боравка у предшколској
установи у висини учешћа корисника у цени услуге која се прописује одлуком
јединице локалне самоуправе имају деца предшколског узраста и то:

Број: 31. Страна 1078. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
1.

Деца без родитељског старања која су у
старатељским породицама под условом
да је за њих остварено право на дечији
додатак, од дана када је остварено
право на дечији додатак, а деца у
хранитељским
породицама
под
условом
да
испуњавају
услове
прописане за остваривање права на
дечији додатак /члан 34.Закона/
/хранитељ
додатак/

нема

право

на

Накнада трошкова
боравка у
предшколској
установи у висини
100%

Средства за
остваривање права
од општег интереса
обезбеђују се у
буџету Републике
Србије

Накнада трошкова
боравка у
предшколској
установи у висини
100%

Средства за
остваривање права
од општег интереса
обезбеђују се у
буџету Републике
Србије
Средства за
остваривање права
од општег интереса
обезбеђују се у
буџету Републике
Србије

дечији

2.

Деца са сметњама у развоју и деца са
инвалидитетом под условом да за то
дете није остварено право на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради
посебне неге детета

3.

Деца корисника
помоћи

4.

ДЕЦА ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ
ПОРОДИЦА

4.1

Деца из једнородитељске породице

Родитељ плаћа 50% Трошкове у износу
од 50% плаћа буџет
општине Врбас

4.2

Корисници дечијег додатка

Родитељ плаћа 40% Трошкове у износу
од 60% плаћа буџет
општине Врбас

4.3

Треће и свако наредно дете у породици

Родитељ ослобођен
плаћања 100%

Трошкове у износу
од 100% плаћа
буџет општине
Врбас

4.4

Деца из породице бораца и војних Родитељ ослобођен
инвалида
плаћања 100%

Трошкове у износу
од 100% плаћа
буџет општине
Врбас

5.

У случају да у породици постоји Родитељ ослобођен
болесно дете, регресира се свако дете плаћања 100%
из исте породице које користи услуге
Предшколске установе

Трошкове у износу
од 100% плаћа
буџет општине
Врбас

новчане

социјалне Накнада трошкова
боравка у
предшколској
установи у висини
100%

Број: 31. Страна 1079. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

Члан 5.
Иза члана 13. у поднаслову 4. бришу се речи: „бесплатну или“.
Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи:
„Право на регресирану цену ужине у износу од 100% признаје се ученицима
основних школа у Општини Врбас и то:
- без родитељског старања,
- са сметњама у развоју,
- корисницима новчане социјалне помоћи,
- из породице палог борца или војног инвалида или цивилног инвалида рата,
- ученику које је треће дете у породици.
Право на регресирану цену ужине у износу од 50% признаје се ученицима који
су корисници дечијег додатка.“
Члан 7.
У члану 15. став 1. бришу се речи: „бесплатну или“.
Члан 8.
У члану 17. став 1. алинеја 2. бришу се речи: „на бесплатну ужину“ и додају се
речи: „на регресирану цену ужине у износу од 100%.“
Члан 9.
У члану 19. став 1. тачка 1. иза четврте алинеје додаје се пета алинеја која
гласи: „- треће и свако наредно дете у породици“.
Члан 10.
Иза члана 23. у поднаслову број: „7“ замењује се бројем: „7.1“.
Члан 11.
У члану 24. став 1. брише се тачка 4.
Досадашње тачке 5, 6, 7, 8. и 9. постају тачке 4, 5, 6, 7. и 8.
Члан 12.
У члану 26. став 1. брише се четврта алинеја.
Члан 13.
Иза члана 27. додаје се нови поднаслов и чланови 27а, 27б и 27в, који гласе:

Број: 31. Страна 1080. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

„7.2 ПРАВО НА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 27а
Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских
установа, чији је оснивач Република Србија и Аутономна покрајина Војводина (у
даљем тексту: студент), под следећим условима:
1. да су уписали једну од година основних академских или струковних студија
2. који студирају на терет буџета
3. да нису навршили 26 година живота
4. да током студија имају просечну оцену најмање 9,00
5. да током студија нису обнављали ниједну годину
6. да су положили испите из претходних година
7. да имају пребивалиште на територији општине Врбас најмање три године
Члан 27б
Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу стипендија (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника, заменика председника, два члана и два заменика
члана.
Комисију именује и разрешава председник општине у складу са Статутом
општине Врбас, на период од четири године.
Конкурс за доделу стипендија расписује Комисија најкасније до 31.октобра
текуће календарске године.
Текст конкурса објављује се на огласној табли општине Врбас, у средствима
јавног информисања и на сајту општине.
Члан 27в
Средства за доделу стипендија обезбеђују се у буџету општине Врбас, без
обавезе враћања.
Одлуку о висини и броју стипендија доноси Општинско веће општине Врбас (у
даљем тексту: Општинско веће), у складу са Одлуком о буџету општине Врбас.“
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“ и примењиваће се од 1.јануара 2022. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-76/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1081. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
135.
На основу члана 90. став 1, 2. и 3. Закона о основама система образовања и
васпитања /„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 – други закон и
27/18/II/ - други закон, 10/19 и 6/20/, члана 8. и 27. Закона о предшколском
васпитању и образовању /„Службени гласник Републике Србије'', број 18/10, 101/17
и 113/17 – други закон/ и члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине Врбас
/„Службени лист општине Врбас'', број 26/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА'' ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавне Предшколске установе „Бошко
Буха'' Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 18/18/ ставови 2. и 3. мењају се и
гласе:
„Назив Предшколске установе је: ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Бошко
Буха'' Врбас / у даљем тексту: Предшколска установа/.
Седиште Предшколске установе је у Врбасу, Драгана Грубића број 8.''
Члан 2.
У члану 16. став 3. број: „10'' замењује се бројем: „11''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-83/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

136.
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) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22.
октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ У
ОДРЕЂЕНИМ ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 31. Страна 1082. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена надлежне организационе јединице у
одређеним одлукама Скупштине општине Врбас, због организационих промена
унутар Општинске управе Врбас, насталих обједињавањем послова унутрашњих
организационих јединица Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент и Одељења за инвестиције, комуналне и
грађевинске послове, у једну организациону јединицу-Одељење за урбанизам и
просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
Члан 2.
Назив надлежне организационе јединице „Одељење за урбанизам, стамбене
послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент“ или скраћено
„Одељење за урбанизам“, као и назив надлежне организационе јединице „Одељење
за инвестиције, комуналне и грађевинске послове“ или скраћено „Одељење за
инвестиције“, у одговарајућем падежу,
замењују се називом „Одељење за
урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине“, у следећим Одлукама:
1. Одлука о условима и мерама за уклањање објеката који представљају
непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и безбедност
саобраћаја („Службени лист општине Врбас“, број 11/2015, 13/2017 и 34/2020);
2. Одлука о грађевинском земљишту у јавној својини општине („Службени лист
општине Врбас“, број 18/2016, 26/2017 и 15/2019);
3. Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 6/2016);
4. Одлука о давању у закуп пословног простора („Службени лист општине Врбас“,
број 15/2010, 3/2015 и 12/2016);
5. Одлука о обављању комуналних делатности („Службени лист општине Врбас“,
број 5/2018,18/2018, 23/2018, 25/2019 и 5/2021);
6. Одлука о начину утврђивања назива улица и тргова и означавање насељених
места, улица и тргова на територији општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 12/2016);
7. Одлука о висини и начину обрачуна накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на територији општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 22/2015);
8. Одлука о јавном превозу путника у друмском саобраћају („Службени лист
општине Врбас“ , број 6/2018);
9. Одлука о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на
територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 7/2019 и
10/2021);

Број: 31. Страна 1083. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
10. Одлука о коришћењу обале и водног простора на унутрашњим водама
(„Службени лист општине Врбас“, број 15/2010 и 13/2017);
11. Одлука о унапређењу енергетске ефикасности на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 19/2013, 22/2015 и 34/2020);
12. Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 7/2012);
13. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Врбас“,број 12/2019).

Члан 3.
Назив надлежне организационе јединице „Одељење за урбанизам, стамбене
послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент“ или
скраћено
„Одељење за урбанизам“, као и назив надлежне организационе јединице „Одељење
за инвестиције, комуналне и грађевинске послове“ или скраћено „Одељење за
инвестиције“, у одговарајућем падежу,
замењују се називом „Одељење за
урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине“ и у свим општим актима, донетим на основу Одлука из претходног члана.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-77/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

137.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, брoj 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О МАЊИМ МОНТАЖНИМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 31. Страна 1084. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
Члан 1.
.
У члану 4. став 4. Одлуке о мањим монтажним и другим објектима
привременог карактера на територији општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 7/2019 и 10/2021) бришу се речи: „као и споменици и спомен обележја“.
Члан 2.
У члану 6. став 9. Одлуке мења се и гласи:
„Решење о одобрењу за изградњу и постављање споменика и спомен
обележја доноси Одељење надлежно за послове урбанизма, на основу Одлуке
Скупштине општине Врбас.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-78/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

138.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'', број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2021. годину број 04-8545/31, које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 22.07.2021.
године, под бројем 04-8545/3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-79/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1085. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
139.
На основу члана 29. став 1. тачка 3, члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сужбени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 36.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 3.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 22/2020), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I Разрешавају
општине Врбас:

с е чланови Општинског штаба за ванредне ситуације

1. Владо Глођовић, Полицијска станица Врбас,
2. Имре Гшвенг, ЈВП „Воде Војводине“, Радна Јединица Врбас.
II У Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у

с е:

1. Дејан Дробњак, Полицијска станица Врбас, за члана,
2. Предраг Билић, ЈВП „Воде Војводине“, Радна Јединица Врбас , за члана.
III Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-80/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

140.
На основу члана 46. став 1. и члана 47 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ВЕЉКУ КОВАЧЕВИЋУ, дипломираном инжењеру машинства из Врбаса,
престаје мандат вршиоца дужности директора ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса са
31. октобром 2021. године, због подношења оставке.

Број: 31. Страна 1086. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

II
Ово Решење објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 46. став 1. и члан 47. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) којим је
регулисано да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
директоре јавних предузећа чији је оснивач, да мандат директора јавног предузећа
престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем и да се
оставка подноси у писаној форми органу надлежном за именовање директора јавног
предузећа.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-99/2020-I/01 од 24. 11. 2020.
године, Вељко Ковачевић именован је за вршиоца дужности директора ЈКП
„Стандард“ Врбас из Врбаса.
Како је Вељко Ковачевић, 15. 10. 2021. године поднео оставку Скупштини
општине Врбас у писаној форми, на предлог Општинског већа општине Врбас,
Скупштина општине Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-81/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

141.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и чланa 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22.
октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ, мастер економиста из Змајева, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса,
почев од 1. новембра 2021. године, до именовања директора Јавног комуналног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.

Број: 31. Страна 1087. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог Решења је члан 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члан 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члан 36. став 1. тачка 11. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), којим је регулисано
да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач, као и да може именовати вршиоца дужности директора
јавног предузећа до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу и да вд статус не може бити дужи од једне године и да вршилац дужности
директора Јавног предузећа мора да испуњава услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Како Вељку Ковачевићу из Врбаса, са 31. октобром 2021. године престаје
мандат вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас из Врбаса, због поднете оставке и како Марија Милуновић мастер економиста
из Змајева испуњава прописане услове за именовање директора јавног предузећа из
члана 25. Закона о јавним предузећима, на предлог Општинског већа општине
Врбас, Скупштина општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем
суду у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-82/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

142.
На основу члана 113. став 4. и члана 118. Закона о здравственој заштити
/„Службени гласник Републике Србије“, број 25/2019/, члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи
/„Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018/ и члана 36. став 1. тачка
12. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ
УСТАНОВЕ ВРБАС У ВРБАСУ
I
Јелени Ђуровић, дипломираном фармацеуту из Врбаса, престаје мандат
вршиоца дужности директора Апотекарске установе Врбас у Врбасу са 24. октобром
2021. године, због истека мандата на који је именована.

Број: 31. Страна 1088. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 113. став 4. и члана 118. Закона о
здравственој заштити /„Службени гласник Републике Србије“, број 25/2019/, 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/ и члан 36.
став 1. тачка 12. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број
26/2018/) којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са законом, именује и
разрешава директора здравствене установе чији је оснивач и да мандат директора
здравствене установе престаје истеком мандата на који је именован и разрешењем.
Решењем Скупштине општине Врбас број 112 - 141/2020-I/01 од 24. 11. 2020.
године, Јелена Ђуровић именована је за вршиоца дужности директора Апотекарске
установе Врбас у Врбасу.
Како Јелени Ђуровић, 24. 10. 2021. године истиче мандат вршиоца дужности
директора, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе, 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: 112-107/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

143.
На основу члана 113. став 4. и члана 115. и 117. Закона о здравственој
заштити /„Службени гласник Републике Србије“, број 25/2019/, члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018/ и члана 36. став 1. тачка
12. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018/,
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ВРБАС У ВРБАСУ
I
Предраг Аларгић, мастер инжењер менаџмента из Врбаса, и м е н у ј е се
за вршиоца дужности директора Апотекарске установе Врбас у Врбасу, почев од 25.
октобра 2021. године на период не дужи од шесте месеци.
II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Број: 31. Страна 1089. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог Решења је члан 113. став 4. и члан 115. и
117. Закона о здравственој заштити /„Службени гласник Републике Србије“, број
25/2019/, 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/ и
члан 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'',
број 26/2018/, којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са законом,
именује и разрешава директоре здравствене установе чији је оснивач, као и да може
именовати вршиоца дужности директора здравствене установе до именовања
директора здравствене установе по спроведеном јавном конкурсу и да вд статус не
може бити дужи од шест месеци.
Како Јелени Ђуровић из Врбаса, са 24. октобром 2021. године престаје
мандат вршиоца дужности директора Апотекарске установе Врбас у Врбасу због
истека времена на које је именована, на предлог Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе, Скупштина општине Врбас донела је
решење о именовању Предрага Аларгића, мастер инжењера менаџмента из Врбаса
– Сивч Јовгена 58, за вршиоца дужности директора Апотекарске установе Врбас у
Врбасу 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: 112-108/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

144.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 –др. Закон, 27/18 (II) – др.
Закон, 10/19 и 6/20/, члана 36. и 119. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 26/18/ и члана 3. Правилника о Општинском Савету родитеља
/„Службени гласник Републике Србије'', број 72/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
I
Разрешавају се чланови и заменици чланова Локалног Савета родитеља
општине Врбас за радну/школску 2020/2021. годину /у даљем тексту: Локални савет/
и то:
Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса:
1. Радоман Ђедовић члан и
2. Бојана Радовић заменик чланa.

Број: 31. Страна 1090. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

Представници ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса:
1. Валентина Продановић члан и
2. Жаклина Дамњановић заменик чланa.
Представници ОШ „Петар Петровић Његош“ из Врбаса:
1. Јованка Ковачевић члан и
2. Ђина Пејовић заменик чланa.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Врбаса:
1. Ненад Ковачевић члан и
2. Дарија Периз заменик чланa.
Представници ОШ „20. Октобар“ из Врбаса:
1. Бојана Глођовић члан и
2. Јелена Бенчик заменик чланa.
Представници Основне музичке школе из Врбаса:
1. Јасна Кнежевић члан и
2. Сандра Вујковић Ламић заменик чланa.
Представници ОШ „Вук Караџић“ из Бачког Доброг Поља:
1. Светлана Босанчић члан и
2. Вида Митић заменик чланa.
Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Змајева:
1. Наташа Жижаков члан и
2. Данијела Савановић заменик чланa.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села:
1. Марко Костић члан и
2. Дејана Дешић заменик чланa.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Савиног Села:
1. Јована Вујтовић члан и
2. Сања Булић заменик чланa.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Куцуре:
1. Маријана Рончевић члан и
2. Владо Говља заменик чланa.
Представници Гимназије „Жарко Зрењанин“ из Врбаса:
1. Биљана Перовић члан и
2. Татјана Петровић заменик чланa.
Представници Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса:
1. Тања Филиповић члан и
2. Јосип Олах заменик чланa.
Представници Средње медицинске школе „Козма и Дамјан“ из Врбаса:
1. Данијела Дромњак члан и
2. Милојка Бала заменик чланa.

Број: 31. Страна 1091. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-105/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

145.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 –др. Закон, 27/18 (II) – др.
Закон, 10/19 и 6/20/, члана 36. и 119. Статута општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 26/18/ и члана 3. Правилника о Општинском Савету родитеља
/„Службени гласник Републике Србије'', број 72/18/, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I
У Локални Савет родитеља општине Врбас за радну/школску 2021/2022.
годину /у даљем тексту: Локални савет/ именују се:
Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса:
1. Радоман Ђедовић за члана и
2. Бојана Радовић за заменика члана.
Представници ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса:
1. Жељана Тешовић за члана и
2. Александра Благојевић за заменика члана.
Представници ОШ „Петар Петровић Његош“ из Врбаса:
1. Јованка Ковачевић за члана и
2. Маја Куч за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Врбаса:
1. Ненад Ковачевић за члана и
2. Дарија Периз за заменика члана.
Представници ОШ „20. Октобар“ из Врбаса:
1. Бојана Глођовић за члана и
2. Јелена Бенчик за заменика члана.
Представници Основне музичке школе из Врбаса:
1. Ружица Жижаков за члана и
2. Верица Ратковски за заменика члана.

Број: 31. Страна 1092. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

Представници ОШ „Вук Караџић“ из Бачког Доброг Поља:
1. Горан Поповић за члана и
2. Тамара Богдановић за заменика члана.
Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Змајева:
1. Наташа Жижаков за члана и
2. Милорад Михаиловић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села:
1. Радован Бајатовић за члана и
2. Саша Ковачевић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Савиног Села:
1. Јована Вујтовић за члана и
2. Милица Стојановић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Куцуре:
1. Јована Магоч за члана и
2. Александар Достић за заменика члана.
Представници Гимназије „Жарко Зрењанин“ из Врбаса:
1. Сања Војиновић за члана и
2. Бранка Леђенац за заменика члана.
Представници Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса:
1. Јосип Олах за члана и
2. Велибор Ловрић за заменика члана.
Локални савет има председника и заменика председника које бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова Локалног савета.
Председник, заменик председника и чланови Локалног савета послове из
своје надлежности обављају без накнаде.
II
Административно техничке-послове потребне за рад Локалног савета обавља
Служба Општинске управе Врбас задужена за скупштинске послове.
Средства потребна за обављање послова Локалног савета /канцеларијски
материјал и сл./ обезбеђује се у буџету општине, у складу са законом.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-106/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1093. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
146.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ

I
Разрешавају
се
„Жарко Зрењанин“ у Врбасу и то:



дужности чланови Школског одбора Гимназије

Ранко Митровић, представник из реда родитеља и
Јелена Матовић, представник из реда запослених.
II

Именују
Врбасу и то:



се

чланови Школског одбора Гимназије „Жарко Зрењанин“ у

Соња Перуновић, представник из реда родитеља и
Данило Њаради, представник из реда запослених.
III

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-101/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

147.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ

Број: 31. Страна 1094. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
I
Тања Филиповић Р а з р е ш а в а
с е дужности члана Школског одбора
Средње стручне школе „4. јули“ у Врбасу, представник из реда родитеља.
II
Милош Бјеливук и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Средње стручне
школе „4. јули“ у Врбасу, представник из реда родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-102/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

148.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ВРБАСУ
I
Сандра Вујковић – Ламић р а з р е ш а в а се дужности члана Школског
одбора Основне Музичке школе у Врбасу, представник из реда родитеља.
II
Јасна Кнежевић и м е н у ј е
с е за члана Школског одбора Основне
Музичке школе у Врбасу, представник из реда родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-104/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1095. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________

149.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 27/2018 (II) – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. и 119. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 22. октобра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ

I
Мартин Михаиловић
разрешава
с е дужности члана Школског
одбора Основне школе „Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу, представник из реда
родитеља.
II
Ирена Маринковић
и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић'' у Бачком Добром Пољу, представник из реда родитеља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-103/2021-I/01
Дана: 22. октобра 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 31. Страна 1096. Службени лист општине Врбас, 22. октобар 2021. године_________
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1076
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НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

1077

135. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ВРБАС

1081

136. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ У ОДРЕЂЕНИМ
ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

1081

137. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАЊИМ МОНТАЖНИМ
И ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС

1083

138. РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

1084

139. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

1085

140. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
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1093
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148. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
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