СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 9. ВРБАС 29. АПРИЛ 2022. ГОДИНА

LVI

17.
На основу члана 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон, 47/2018 и 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закон), члана
63. Закона о родној равноправности, члана 1, 2. и 3. Одлуке о приступању промени
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2021) и члана 36.
став 1. тачка 1, члана 37. став 3. тачка 1. и члана 123. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Статуту општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) у
члану 40. став 2. мења се и гласи:
„Скупштина општине има следећа стална радна тела:
-

Савет за буџет, финансије и привреду,
Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне
средине,
Савет за друштвене делатности,
Комисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
Комисију за кадровска, административна питања и радне односе,
Мандатно-имунитетну комисију ,
Комисију за представке и жалбе и
Комисију за родну равноправност.”

Број: 9. Страна 152. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивња у „Службеном листу
општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

18.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 8, a у вези члана 46. тачка 5б) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 36. тачка 9, а у вези члана
61. тачка 7. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина oпштине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
Члан 1.

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас,
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, коју је сачинило Општинско веће
општине Врбас у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних
предузећа.
Члан 2.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-6/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 9. Страна 153. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
19.
На основу члана 64. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 8, a у вези члана 46. тачка 5б) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон,
101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 36. тачка 9, а у вези члана
61. тачка 7. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина oпштине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АНАЛИЗЕ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРБАС
СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ,
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Врбас
са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, за период од
01.01.2021. до 31.12.2021. године, коју је сачинило Општинско веће општине Врбас у
складу са прописима којима се уређује правни положај јавних предузећа.

Члан 2.
Анализу пословања јавних предузећа из члана 1. ове Одлуке доставити
Министарству привреде Републике Србије.

Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 9. Страна 154. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
20.
На основу члана 32. и 34. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени
гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 - др закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 др. закон) члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018 ) и Решења Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број 461-02-00135/2021-14 од дана 26.04.2021. године, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ

I
1. Ставља се ван снаге Програм Комасације катастарске општине Куцура, заведен
код Општинске управе општине Врбас под бројем 320-12 од 2. јуна 2011. године,
који је донела Скупштина општине Врбас под бројем 011-12/2011-I /01 од 24. јуна
2011. године („Службени лист општине Врбас“, број 6/11).
2. Ставља се ван снаге Програм Комасације катастарске општине Савино Село,
заведен код Општинске управе општине Врбас под бројем 320-11 од 2. јуна 2011.
године, који је донела Скупштина општине Врбас под бројем 011-16/2011-I /01 од
24. јуна 2011. године („Службени лист општине Врбас“, број 6/11).
3. Ставља се ван снаге Програм Комасације катастарске општине Косанчић,заведен
код Општинске управе општине Врбас под бројем 320-10 од 2.јуна 2011. године,
који је донела Скупштина општине Врбас под бројем 011-17/2011-I /01 од 24. јуна
2011. године („Службени лист општине Врбас“, број 6/11).
4. Одлука о спровођењу комасације у катастарској општини Косанчић („Службени лист
општине Врбас“, број 13/11) престаје да важи.
5. Одлука о начелима комасације катастарске општине Косанчић („Службени лист
општине Врбас“, број 10/12) престаје да важи.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-25/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 9. Страна 155. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
21.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015,99/2016,113/2017,
95/2018,31/2019,72/2019,149/2020 и 118/2021) и члана 36. Статута општине Врбас
(«Службени лист општине Врбас», број 26/2018.), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за
2021. годину ангажоваће се екстерни ревизор.
Члан 2.
Задужује се Општинска управа општине Врбас да спроведе поступак јавне
набавке мале вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна
општине Врбас за 2021. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

22.
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,
47/2018 и 111/2021), 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'', број107/2020) и члана 36. став 1. тачка 4. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас “, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИОД ОД 2022 – 2030. ГОДИНЕ

Број: 9. Страна 156. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради плана развоја општине Врбас за период 2022 2030. године („Службени лист општине Врбас“, број 13/2021 и 31/2021), члан 8. мења
се и гласи:
„ Рок за израду Плана развоја је 31. децембар 2022. године“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-8/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

23.
На основу члана 32. с т а в 1 . т а ч к а 6 . Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,
47/2018 и 111/2021 - др. закон) и чланa 36. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак и начин решавања захтева грађана за
накнаду штете које проузрокују пси луталице на територији општине Врбас.
Члан 2.
Пас луталица у смислу одредаба ове Одлуке је пас који нема дом или који се
налази изван њега и лишен је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он
напустио.
Оштећени у смислу одредаба ове Одлуке је грађанин кога је ујео пас луталица,
односно лице коме је пас луталица повредио или усмртио домаћу животињу (овце,
козе, живину и сл.).

Број: 9. Страна 157. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________

Члан 3.
Оштећени подноси писану пријаву о насталом уједу (у даљем тексту: штетни
догађај) након уједа или напада од стране пса луталице одељењу надлежном за
инспекцијске послове - комуналној инспекцији, на Обрасцу број 1. који је саставни део
ове Одлуке.
Члан 4.
Писана пријава из члана 3. ове Oдлуке садржи следеће податке: име и презиме
оштећеног, адресу становања, место, датум и час штетног догађаја, као и кратак опис
како је дошло до штетног догађаја.
Ради утврђивања даљих чињеница везаних за штетни догађај оштећени
заједно са комуналним инспектором излази на место штетног догађаја и
фотографише пса луталицу и повређене, односно усмрћене домаће животиње,
уколико је исто могуће.
Члан 5.
Комунални инспектор је обавезан да у сарадњи са надлежном службом
Зоохигијене организује предузимање корака у циљу идентификације и хватања пса
луталице.
Члан 6.
Оштећени кога је ујео пас луталица је у обавези да се одмах по настанку
штетног догађаја јави у здравствену установу примарне здравствене заштите.
Оштећени коме је повређена или усмрћена домаћа животиња је у обавези да
се одмах по настанку штетног догађаја јави надлежном ветеринару ради утврђивања
насталих повреда или смрти животиње.
Члан 7.
Одељење надлежно за инспекцијске послове је дужно да након пријаве
оштећеног сачини записник о штетном догађају и примерак истог достави, односно
уручи оштећеном.
Члан 8.
Оштећени може да поднесе захтев за накнаду штете настале услед штетног
догађаја на Обрасцу број 2. који је саставни део ове Одлуке.
Члан 9.
Захтев из члана 8. ове Одлуке се подноси Комисији за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица (у даљем тексту: Комисија)
након штетног догађаја и исти мора да садржи веран опис самог догађаја и његову
локацију, опис пса, а уколико је могуће и фотографију пса, ближи опис претрпљених
повреда, фотографију повређене, односно усмрћене домаће животиње, све потребне
податке о непосредним сведоцима догађаја, као и предлог висине износа накнаде која
се потражује, адресу и контакт телефон и број текућег рачуна оштећеног.

Број: 9. Страна 158. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________

Члан 10.
Уз захтев се подноси следећа документација:
1. фотокопија личне карте,
2. записник сачињен од стране одељења надлежног за инспекцијске послове,
3. комплетна медицинска документација која се односи на повреду у оригиналу
(извештај лекара примарне здравствене заштите, извештај инфектолога или
другог специјалисте у зависности од врсте повреде), односно извештај
надлежног ветеринара уколико је повређена или усмрћена домаћа животиња,
4. фотокопија картице текућег рачуна оштећеног,
5. други докази који могу бити од значаја за решавање захтева (фотографије
места уједа, фотографије повређених, односно усмрћених домаћих животиња и
сл.).
Члан 11.
Комисију из члана 9. ове Одлуке образује Скупштина општине Врбас, коју чине:
-

члан Општинског већа општине Врбас задужен за послове из области
комуналних делатности - председник Комисије,

-

један здравствени радник - доктор медицине,

-

један здравствени радник,

-

један ветеринар – доктор ветерине,

-

један представник Правобранилаштва општине Врбас,

-

један комунални инспектор Општинске управе општине Врбас,

-

један представник Општинске управе општине Врбас,

-

секретар Комисије – дипломирани правник.

У току свог рада, у циљу прибављања додатних информација и утврђивања
релевантних чињеница, Комисија може позвати оштећено лице, узимати изјаве од
сведока догађаја, консултовати се са надлежним органима и установама.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља секретар
Комисије.
Члан 12.
Комисија по разматрању примљеног захтева сачињава акт о предложеној
висини накнаде штете и исти упућује оштећеном.
Комисија сачињава предлог акта који садржи износ накнаде штете, налог
Правобранилаштву за закључење вансудског поравнања и образложење и исти
доставља Председнику општине Врбас
По предлогу Комисије из става 2. овог члана, Председник општине Врбас
доноси акт којим се утврђује висина накнаде штете.
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Акт Председника општине Врбас из става 3. овог члана, са комплетним
списима, Комисија доставља Правобранилаштву.
Члан 13.
Правобранилаштво је обавезно да у року од 7 дана од дана пријема акта
Председника општине Врбас обавести оштећеног о датуму потписивања вансудског
поравнања.
Члан 14.
Уколико је предлог Комисије за накнаду штете већи од 50.000,00 динара,
односно 70.000,00 динара за малодобна лица Комисија је дужна да прибави
сагласност Општинског већа општине Врбас.
Члан 15.
Одељење надлежно за инспекцијске послове је у обавези да води евиденцију о
поднетим пријавама и да по потреби сачињава извештај.
Члан 16.
Захтеви поднети пре ступања на снагу ове Одлуке решаваће се по одредбама
ове Одлуке.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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Образац 1.
ПРИЈАВА О УЈЕДУ - НАПАДУ ПСА ЛУТАЛИЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Предмет: Пријава о уједу-нападу пса луталице
Дана _________ у _________ часова, у насељеном месту _________________ у улици
_______________ испред _____________________ (навести објекат или адресу где је до уједа
или напада дошло) претрпео/ла сам, односно моје малолетно дете
____________________________________ претрпело је ште ту насталу услед уједа, односно
да је пас луталица повредио - усмртио моју домаћу животињу ______________________
Околности везане за догађај
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______
(опис пса - обавезно навести да је пас обележен ушном маркицом)
Опис догађаја:

Сведоци:
(навести личне податке о сведоцима)
У Врбасу _____________ године
Подносилац пријаве
_________________
Адреса
__________________
Телефон
___________________
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Образац 2.
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА
ЛУТАЛИЦЕ
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Предмет: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса луталице
Изјављујем под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да сам дана
_________________ у улици _______________________________, претрпео/ ла, односно моје
малолетно дете, _______________ (име и презиме детета) претрпело је штету насталу
насталу услед уједа пса, односно да је пас луталица повредио-усмртио моју домаћу животињу
______________________________________________________:
Опис пса луталице _______________________________________________

Опис догађаја:

Опис повреде:

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од:
_____________________________ динара, који треба уплатити на рачун
број: ________________________ који се води код банке: _____________________
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Уз захтев прилажем:
- оверену фотокопију личне карте (и извод из МКР за малолетно дете), односно другу
документацију,
- записник одељења надлежног за инспекцијске послове,
- оригинал комплетне лекарске или ветеринарске документације,
- фотокопију картице текућег рачуна оштећеног,
- другу документацију (фотографије и сл.): _____________________________
У Врбасу,
Дана _______________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_______________________
(име и презиме)
адреса: _______________
л. к. бр. ________________
ПУ __________________
_______________________
(својеручни потпис подносиоца)
_______________________
(број контакт телефона)
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24.
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, брoj 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) и члана 14, 36 и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Врбас“, број 12/2019) члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Коефицијент намене објекaта утврђује се према следећој табели:

коефицијент намене

породично
становање
0,318

вишепородично комерцијална
становање
0,764
0,764

остале
0,229

Члан 2.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 8.
Коефицијент зоне утврђује се према следећој табели
коефицијент зоне

I
0.1

II
0.08

III
0.06

IV
0.05

V
0.04

VI
0.03

VII
0.01

Члан 3.
У члану 9. у ставу 1. Одлуке број „5“ замењује се бројем „4“.
Члан 4.
У члану 9. Одлуке иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„ Код обрачуна доприноса за постојеће објекте за које је недостајућа комунална
инфраструктура била канализациона мрежа, износ доприноса умањује
се за 50%.“
Члан 5.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
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„Допринос за изградњу помоћног објекта се обрачунава у износу од 30% од
пуног износа доприноса обрачунатог у складу са чланом 4. ове Одлуке.
Допринос за изградњу економског објекта се обрачунава у износу од 20% од
пуног износа доприноса обрачунатог у складу са чланом 4. ове Одлуке.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

25.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној
самоуправи /„Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон 47/2018 и 111/2021- др.закон/, члана 36. став 1. тачка 16. и
члана 56. став 4. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број
26/2018/ и члана 46. став 1. Пословника Скупштине општине Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 36/2020/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29.
априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАНИЈЕЛИ ИЛИЋ престаје функција члана Општинског већа општине Врбас
са 29. априлом 2022. године, због поднете оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење решења је члан 32. став 1. тачка 12. и члан 50. став
2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 47/2018 и 111/2021- др закон), члан
36. став 1. тачка 16 и члан 56. став 4. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018) и члан 46. став 1. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 36/2020) којим је прописано да
скупштина општине на предлог председника општине бира члана општинског већа, да
члан општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран на
предлог председника општине или најмање једне трећине одборника на исти начин на
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који је биран и да може поднети оставку, да о поднетој оставци члана општинског
већа председник скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне
седнице скупштине општине и да се о поднетој оставци члана општинског већа не
отвара расправа већ се престанак функције због поднете оставке само констатује без
расправе.
Члан Општинског већа општине Врбас Данијела Илић поднела је 28. априла
2022. године у писаној форми оставку Скупштини општине Врбас на функцију члана
Општинског већа општине Врбас. На почетку прве наредне седнице Скупштине
општине Врбас која је одржана 29. априла 2022. године Председник Скупштине
општине Врбас упознао је одборнике о поднетој оставци Данијеле Илић на функцију
члана Општинског већа општине Врбас. На истој седници у складу са одредбама
члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи,
члана 36. став 1. тачка 16. и члана 56. став 4. Статута општине Врбас и члана 46. став
1. Пословника Скупштине општине Врбас, Скупштина општине Врбас донела је
Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Врбас Данијеле Илић
због поднете оставке као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

26.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1, 2. и 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 36. став 1. тачка
16. и члана 59. став 4. и 5. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'',
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Јасна Бјелица из Врбаса, улица Ивана Милутиновића број 89, изабрана је за
члана Општинског већа општине Врбас, почев од 30. априла 2022. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''

Број: 9. Страна 166. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон
47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59. став 4. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да
председник општине предлаже кандидата за члана Општинког већа , кога бира
Скупштина општине, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
скупштине општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. став 5. Статута општине Врбас и члана 38. став 3. и 40. став 2. Пословника
Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 36/2020),
Председник општине Врбас предложио је Скупштини општине Врбас кандидата за
члана Општинског већа општине Врбас – Јасну Бјелицу из Врбаса, улица Ивана
Милутиновића број 14.
Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Јасна Бјелица дала је
писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа општине
Врбас.
Поступак тајног гласања за избор члана Општинског већа општине Врбас
спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабран на седници Скупштине општине Врбас 29. априла 2022. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Јасне Бјелице за члана
Општинског већа општине Врбас гласало је 27 одборника, од укупно 31 присутних
одборника Скупштине општине Врбас који су гласали, што представља већину од
укупног броја одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 29. априла 2022. године на
седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и утврђивање
резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине Врбас, утврђује
да је Јасна Бјелица из Врбаса изабрана за члана Општинског општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 9. Страна 167. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
27.
На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 29. став 1. алинеја 1. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 2/2013, 7/2015, 9/2015, 12/2015 6/2016, 29/2017 и 35/2021) и
члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 29.априла 2022.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа на седници одржаној дана 28.03.2022. године, под бројем 04-1576/1.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

28.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број
30/2010, 93/2012,101/2016,95/2018 и 95/2018 - др.закон) и члана 36. став 1. тачка 27.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Увод
План за одбрану од поплава за воде II реда доноси се у складу са чланом 55,
став
5,
Закона
о
водама
(„Службени
гласник
РС“,
број
30/2010,
93/2012,101/2016,95/2018 и 95/2018 – др.закон).
У хидрографији општине Врбас заступљене су подземне и површинске воде.
Подземне воде у Општини Врбас налазе се у облику издани на различитим
дубинама, у зависности од конфигурације терена. Имају велики значај како у
пољопривреди тако и у водоснабдевању становништва. На територији општине
постоји плитка и дубока, односно фреатска и артешка издан. Артершке издани, коjе се
налазе између два непропусна слоја земљишта користе се за водоснабдевање
општине Врбас. За јавно водоснабдевање користе се дубоки бунари дубине 115 и 154
м. Поједина места општине користе субартеријске бунаре дубине 120-200 м .
Оперативни план за одбрану од поплава доноси се за:
- Водотоци I реда
Надлежност ЈВП и израда оперативних планова одбране од спољашњих вода.
- Водотоци II реда ( потоци, мање речице, ...)
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Надлежност локалне самоуправе.
- Детаљна каналска мрежа (ДКМ).
Надлежност ЈВП и израда оперативних планова од унутрашњих вода.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на територији општине Врбас на
мелиорационом подручју врши ВД „Бачка“ доо Врбас, а према републичком
оперативном плану одбране од поплава воденог подручја „Дунав“ и делу
мелиорационог подручја „ горњи Дунав“, хидромелиорационог система од ГДБ26 –
ГДБ44.
1.1. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од поплава
- Мелиоративно подручје „горњи Дунав“:
Руководилац одбране од поплава унутрашњих вода је:
Снежана Бјекић, тел. 066/330-703, sbjekic@vodevojvodine.rs
Сања Пантелић, тел:066/332-671, s.psntelic@vodevojvodine.com
Руководилац одбране од поплава за мелиоративно подручје ГДБ26- ГДБ44 унутар
којег је Врбас.
Руководилац хидромелирационог подручја је:
Данило Кртинић, тел:021/705-401, моб.060/505-1981, danilo.krtinic@dtdbacka.co.rs
Ђурђевка Станковић - Николић, тел:021/705-401, моб.063/618-189,
djurdjevka.stankovic@dtdbacka.co.rs
2. Основни подаци за територију општине Врбас
Општина Врбас се налази у Србији, на територији АП Војводине у Јужнобачком
округу, на 45°34' северне географске ширине и 19°38' јужне географске ширине.
Територија врбаске општине се налази у северном делу Србије, смештена је у
средишњем делу Аутономне покрајине Војводине. Град Врбас је административно
средиште општине. Општина Врбас са севера се граничи oпштинама Мали Иђош и
Кулом,
делимично,
са
истока
oпштинама Србобран и Темерин,
са
југа
oпштинама Нови Сад и Бачки Петровац, југозапада Бачком Паланком, запада Оџаком,
а северозапада већ поменутом кулском општином.
Најзначајније друмске саобраћајнице су.
Путеви I реда:
- A1: Хоргош-Суботица- Нови Сад-Београд - Ниш
- М-3: Богојево-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-Наково.
Путеви II реда:
- Р-104: Оџаци-Деспотово-Змајево-Жабаљ повезује општину Врбас са суседним
општинама Бачка Паланка и Темерин.
- Р-118: Фекетић-Врбас-Куцура-Савино Село повезује општину Врбас са суседном
општином Мали Иђош.
- Р-119: Хоргош-Бачка Топола-Кула-Савино Село-Бачка Паланка, повезује
општину Врбас са суседним општинама Бачка Паланка и Кула.
- Р-127: Руменка-Кисач-Степановићево-Змајево-Бачко Добро Поље-Врбас повезује
општину Врбас са Новим Садом.
- Бачки Петровац-Кулпин-Равно Село
Локални путеви:
- Кула- Врбас
- Кулa-Куцурa-Змajeвo
- Сaвинo Сeлo-Кoсaнчић-Руски Крстур
- Косанчић-Лалић
- Пивнице-Савино Село
- Куцура-Змајево
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Желeзнички саобраћајнице:
a) мaгистрaлнa jeднoкoлoсeчнa eлeктрифицирaнa пругa бр. 2 (E-85) нa прaвцу
Бeoгрaд-Стaрa Пaзoвa-Нoви Сaд-Субoтицa-грaнични прeлaз Кeлeбиja и
б) jeднoкoлoсeчнa нeeлeктрифицирaнa жeлeзничкa пругa бр. 33 нa прaвцу БeчejСoмбoр.
Територију општине Врбас пресеца веома развијена мрежа канала који
припадају хидросистему Дунав-Тиса-Дунав, река Јегричка која протиче кроз јужни део
општине, а присутан је и већи број језера.
Канали који протичу кроз Врбас су: Врбас-Бездан, Бечеј-Богојево, Савино СелоНови Сад, Косанчић-Мали Стапар (табела 1). Са дужином од 929 км, хидросистем
ДТД је један од највећих у Европи и један од најзначајнијих у светским размерама.
Најважнија функција коју ови канали врше јесте заштита од поплава, заштита
земљишта од ерозије, одвођење сувишних вода као и наводњавање пољопривредних
култура. Каналска мрежа има значаја у снабдевању индустрије и рибњака водом,
одвођење употребљених вода, као транзитна мрежа и друго.
Назив канала
Врбас-Бездан
Бечеј-Богојево
Савино Село-Нови Сад
Косанчић-Мали Стапар

Укупна дужина (км)
80,9
90
39,1
21,1

Дужина кроз Општину (км)
12,7
21
2
3,7

Табела 1. Канали који протичу кроз Врбас
Општина Врбас заузима површину од 376 км2. (од чега на пољопривредну
површину отпада 36.478 ha, а на шумску 124 ha).
Општину чини осам катастарских општина: Врбас, Врбас град, Бачко Добро
Поље, Змајево, Равно Село, Куцура, Савино Село и Косанчић.
Становништво: према задњем попису у Врбасу има 42.092 становника, од чега
у граду Врбасу 24.112, у Б.Д.Пољу 3.541, Змајеву 3.926, Р.Селу 3.107, С.Селу 2.957,
Косанчићу 101 и Куцури 4.348.
Хидрографске карактеристике: Количина падавина, карактер рељефа, геолошки
састав тла и површина врбаске општине су такви да ту не може бити говора о
формирању значајних водених токова који би свој почетак и крај имали на територији
Општине.
Територију општине Врбас пресеца веома развијена мрежа канала који
припадају хидросистему Дунав-Тиса-Дунав. Са дужином од 929 км, хидросистем ДТД
је један од највећих у Европи и један од најзначајнијих у светским размерама.
Најважнија функција коју ови канали врше јесте заштита од поплава, заштита
земљишта од ерозије, одвођење сувишних вода као и наводњавање пољопривредних
култура. Каналска мрежа има значаја у снабдевању индустрије и рибњака водом,
одвођење употребљених вода, као транзитна мрежа и друго.
Кроз јужни део територије општине протиче Јегричка и то кроз атаре Савиног
Села, затим кроз Равно Село и Змајево. Укупна дужина Јегричке је 65,4 км, а њеног
каналисаног дела је 3 км. Делом је, у свом средњем току, заштићена као Парк
природе III категорије. На простору Парка евидентирано је 76 водених и мочварних
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биљака од којих су многе заштићене. Јегричку насељавају видре и око осамдесет
аутохтоних и алохтоних врста риба.
На територији општине постоји и већи број језера. Змајевачка језера
представљају четири вештачке акумулације настале ископавањем земље за циглану.
Комплекс чине четири језера: Велико жуто, Кречно, хранилиште и Велико плаво
језеро. Велико жуто и Кречно језеро представљају одлично место за риболовце, док
хранилиште представља посебну целину у којој се узгаја и храни млађ. Велико Плаво
језеро се налази у приватном власништву, ограђено је и није доступно риболовцима.
Најатрактивније је Велико жуто језеро, са површином од шест хектара и просечном
дубином од 1,80 метара.
На територији општине налазе се четири изворишта термалних вода, у Врбасу,
Змајеву, Бачком Добром Пољу и Куцури. На локалитету ЦФК „Драго Јововић“ Vrb-1/H
и Vrb-2/H утврђено је да се вода може користити за купање и као допунско средство
лечења код бројних хроничних обољења. Значајнија испитивања и анализе на још
некoлико локалитета термалне воде нису озбиљније вршена, али се намећу као један
од задатака за наредни период.
3. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
Конфигурација терена на територији општине Врбас је двојака и разликујемо
такозвану доњу терасу, са доминантним котама 81.00 до 84.00 м н.м. и горњи терен
Телечке висоравни, са котама до 110.00 м н.м. Самим тим је и дефинисана локација
проблема сувишних вода. Од водотока по класификацији вода 1. реда на територији
општине Врбас протичу водоток Јегричка и канал ХС ДТД Бечеј-Богојево, ХС ДТД
Врбас- Бездан ИХС ДТД Нови Сад – Савино Село.
Изградњом одбрамбеног насипа на Дунаву и Тиси, као и хидросистема ДТД
територија општине Врбас је трајно заштићена од било којих до сада запажених
водостања Дунава и Тисе. Територија општине Врбас није изложена утицају спољних
вода, река, било посредно или непосредно. Хидролошки проблеми општине Врбас су
искључиво везани за унутрашње воде. Одводњавање терена врши се путем
мелиоративних канала вишег и нижег реда, као и тзв. комуналним – атмосферским
каналима у насељеним местима. Коначни реципијент за све канале детаљне каналске
мреже су канали ХС ДТД Бечеј-Богојево, ХС ДТД Врбас- Бездан ИХС ДТД Нови Сад –
Савино Село, односно водоток Јегричка. Целокупно одводњавање свих канала се
врши гравитационо, без присуства црпних станица на терену. Проблеми са вишком
вода су евидентни у пролећним и јесењим месецима и то нарочито на локацији дела
атара насеља Б.Д.Поље, Куцура и Савино Село. На такву ситуацију на терену су
утицали конфигурација, квалитет и структура земљишта, као и делимично нерешено
питање одводњавања из насељених места.
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, путем локалног водопривредног предузећа
„Бачка“ из Врбаса, бави се проблематиком одводњавања ван насељених места, а
локална самоуправа, путем комуналним организација, одводњавањем у насељеним
местима.
Осматрање кретања нивоа подземних вода се врши у К.О. Врбас, К.О. Куцура и
К.О Савино Село на три пијезометра. Ниво подземних вода варира од мин. 0,75 м до
маx. 4,68 м (подаци за доњи терен).
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Постоји девет мрежа хидромелиоративних канала подељених по подсистемима
који су главни за одвођење унутрашњих вода.
Ред.
бр.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

НАЗИВ
ХСО

Бруто
повр.
система
(ha)

КЦ –III
Косанчић III-23
Врбас- Кула
Куцура К-IV
С. Село К-IV
СВ
Јегричка
Јегричка 2
Врбас

3.200
1.630,81
6.300
5.803,38
665,08
3.196,79
7.312,99
1.000
4.480,07

Реципијент
Врбас-Бездан
Бечеј-Богојево
Врбас-Бездан
Бечеј-Богојево
Бечеј-Богојево
Бечеј-Богојево
Јегричка
Јегричка
Врбас-Бездан

Дужина
кан.
мреже
(km)
40
22,50
29
74,84
8,66
33,87
38,80
0,70
18,03

I
Фаза

II
Фаза

Ванредно
стање

Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1
Б1,Ц1,Д1

Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2
Б2,Ц2,Д2

Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3
Б3,Ц3,Д3

Табела 2. Хидромелиоративни системи и критеријуми одбране од поплава
4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
4.1 Превентивне мере
Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване
плављењем биле што мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере
одбране од поплава, и то:
1. кроз урбанистичко уређење простора и насеља, водити рачуна о нивоу
подземних вода при планирању градње а у циљу заштите живота и здравља
људи и материјалних добара од поплава,
1. изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање,
2. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде,
3. унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака,
4. предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаркова,
5. израђивати планове заштите и спасавања од поплава.
Да би ове превентивне мере биле на време изведене Штаб за ванредне ситуације
општине Врбас ће сваке године у сарадњи са месним заједницама насељених места
анализирати и сачинити предлог мера за отклањање опасности од подизање нивоа
подземних вода – поплава.
Скупштина општине дужна је да:
- изради оперативни план за одбрану од поплаве за сваку годину и годишње
програме за уређење атмосферске канализације,
- обезбеде финансијска средства за остваривање планова и програма,
- обезбеде одржавања канализационе мреже у границама урбанистичког плана
насеља преко надлежних јавних предузећа,
- да обезбеди техничку документацију о атмосферској канализацији за
грађевинске реоне.
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са ВП „Бачка“ дужно је да:
- изради дугорочне и средњорочне планове и годишње програме за доградњу и
реконструкцију система за одводњавање,
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-

да врши истраживања у циљу повећања степена сигурности од поплава и
прихватања сувишних вода из насељених места,
да обезбеди финансијска средства за извршавање превентивних радова и
других активности у складу са програмом радова и могућности корисника,
да врши одржавање и обезбеди погонску спремност система за
одводњавање, у складу са расположивим финансијским средствима,
да изради оперативни план за одбрану од унутрашњих вода (организација
одбране, списак особља, механизације, алата, материјала и друго),
да обезбеди техничку документацију за одвођење сувишних вода,
да врши одвођење сувишних вода са пољопривредног и другог земљишта и
пријем и одвођење сувишних вода из атмосферске канализације са
грађевинског земљишта у складу са: Законом о водама, Законом о
ванредним ситуацијама, Оперативним планом за одбрану од поплава.

Пољопривредна предузећа и пољопривредници су дужни да:
- обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама за ефикасан
одвод сувишних вода из депресија до најближих канала за одводњавање.
Становници насељених места и власници објеката и земљишта у насељеним местима
дужни су да:
- редовно одржавају чисте канале и пропусте испред својих станбених зграда,
службених просторија, пословних објеката, дворишта.
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
5.1 Мере заштите у случају непосредне опасности од поплава
Ради спречавања настанка штета од поплава предузимају се следеће мере:
1. редовно праћење и осматрање нивоа подземних вода,
2. активирање Штаба за ванредне ситуације општине Врбас,
3. стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и
спасавање од поплава,
4. информисање и обавештавње становништва о могућем настанку поплаве и
предузимање потребних превентивних мера за заштиту.
Оперативним планом одбране од поплава утврђени су следећи критеријуми за
увођење мера редовне и ванредне одбране од поплава. У односу на опасности од
поплава утврђена су три степена:
Редовна одбрана од поплава, настаје када сувишне воде почињу интензивно да
теку каналском мрежом и траје све док се редовним коришћењем канала за
одводњавање, испусних устава и црпних станица сувишне воде могу да одводе без
посебних ванредних радова, а вода се не излива из каналске мреже.
Ванредна одбрана од поплава, настаје када изграђеним системима за
одводњавање и сеоском канализацијом није могуће у задовољавајућем року одвести
поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља и због тога долази до
изливања воде из канала са претњом настајања штета на усевима и објектима.
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Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и
мрежама предвиђеним плановима за одбрану од поплава отклонити опасност од
настајања поплава ширих размера и већих материјалних штета. Неопходно је
ангажовање већег броја радне снаге и механизације ради преузимања већих радова.
Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава
од унутрашњих вода.
Критеријум А
Услов А1

Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада до 24h.

Услов А2

Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада до 48h, или је за реципијент проглашена редовна
одбрана од поплава споњних вода.
Услов А3

Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада до 72h, као и у случају хаварије, или је за реципијент
проглашена редовна одбрана од поплава споњних вода.

Критеријум Б
Услов Б1

Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена
водом, да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале
је отежан.

Услов Б2

На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни
терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен

Услов Б3

На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни
терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум Ц
Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са
појавом поплављених површина до 1% површине система.
Услов Ц2

Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до
5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски
објекти саобраћајнице и стамбене зграде.

Услов Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или
више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски
објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
Критеријум Д
Услов Д1
Услов Д2

Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена.
Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
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одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагло топљење
снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
5.2 Оперативне мере и активности када дође до поплава
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелио-рационим
системима за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава
од унутрашњих вода на водном подручју и то: редовну одбрану када се стекне један
од услова по критеријумима А, Б, Ц и Д са индексом 1, а ванредну одбрану када се
стекне један од услова са индексом 2.
У редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно
предузеће обезбеђује потребан број лица за рад у времену од 06-18 часова (једна
смена), а на црпним станицама у времену од 0-24 часа (две смене по 12 часова).
У ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода јавно водопривредно
предузеће обезбеђује број лица за рад, као и на црпним станицама у времену од 0-24
часа (две смене по 12 часова).
Када дође до пробијања одбрамбених насипа и изливања вода ван корита
река и плављења насеља предузимају се следеће мере и активности:
1. преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој
ситуацији и угрожености,
2. црпљење воде из поплављених објеката,
3. прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде,
4. предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва,
5. пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву.
5.3 Оперативне мере и активности у отклањању последица од поплава
Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаркова и
канала предузимају се следеће мере и активности:
1. темељно чишћење поплављених објеката,
2. одвођење и испумпавање заосталих вода,
3. чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката,
4. микробиолошка контрола исправности хране и воде,
5. укидање забране употребе воде,
6. здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја.
5.4. На територији општине Врбас нема штићених поплавних подручја.
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама, на територији општине Врбас образује се Општински штаб за ванредне
ситуације, који руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и
снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака, наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава, која се користе у ванредним ситуацијама.
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Спровођење мера за одбрану од поплава врши Штаб за ванредне ситуације
општине Врбас, којим руководи Председник општине Врбас, командант Штаба и има
свог заменика, начелника Штаба и чланове Штаба. .
Одлуку о проглашењу Ванредне ситуације доноси командант Штаба на предлог
чланова Штаба.
Штаб образује помоћни стручно-оперативни тим за извршавање задатака
заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом и његовим радом
руководи руководилац тима, којег именује Штаб за ванредне ситуације .
Основни задаци стручно-оперативнog тима су:
1. Редовно прате прописе, који регулишу ову област (односно задатке), за коју је
образован.
2. Предлажу Штабу доношење адекватних мера (превентивних и оперативних) из
оквира своје надлежности.
3. Сарађују са надлежним органима и другим правним лицима у реализацији
задатака за коју је образован.
4. Учествују у стручном оспособљавању и обучавању, које спроводе надлежни
органи, у складу са Законом и другим прописима, и по наредби команданта
Штаба.
5. Извршавају и друге задатке заштите и спасавања у складу са прописима и по
наређењу команданта Штаба.
6. За случај проглашења ванредног стања и мобилизације, стручно-оперативни
тимови непосредно учествују у извршавању задатака заштите и спасавања из
своје надлежности, у складу са наређењем и закључком Штаба.
6.2 Повереници Штаба за ванредне ситуације општине Врбас
У систему руковођења у одбрани од поплава, као и у превентивним мерама
овог Оперативног плана, помоћ Штабу за ванредне ситуације општине Врбас су дужни
да пружају председници Савета Месних заједница. Такође у систему руковођења у
одбрани од поплава повереници и заменици повереника обављају послове заштите и
спасавања које поставља и разрешава Штаб за ванредне ситуације општине Врбас.
7. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на
основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.87/2018), Закона о водама („Службени
гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др.закон),), одлука
надлежних органа општине Врбас, наредби команданта Штаба за ванредне ситуације
општине Врбас и важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава.
7.1 Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава
(Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у
oпштини Врбас)
За заштиту подручја од поплава потребно је, од стране Штаба за ванредне
ситуације општине Врбас, обезбедити радну снагу, материјал и опрему од следећих
предузећа, као носилаца активности у одбрани од поплава:
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У случају проглашења ванредне ситуације, ови субјекти су дужни да:
1. Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас,
2. ДОО „Carnex“,
3. ДВП „Бачка“,
4. ЈКП „Комуналац“,
5. ЈКП „Стандард“,
6. Црвени крст, Врбас,
7. Центар за социјални рад општине Врбас,
8. Геронтолошки центар,
9. АД „ Централ“,
10. ЦФК „ Драго Јововић“,
11. Општински ватрогасни савез,
12. Доо Ветеринарска станица „Врбас“,
13. Ветеринарска станица „Тривет 05“ Куцура,
14. Ветеринарска станица ДОО „Carnex farm“,
15. Апотека „Врбас“
16. Пољопривредна стручна служба Врбас,
17. ПУ „ Бошко Буха “,
18. ДД „Мегакорпорација“,
19. Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас,
20. ДОО „Екстра – ауто“,
21. СЗР „Жижа“,
22. „Нови-традинг“ доо,
23. Сава Ковачевић ад,
а). Обезбеде сопствене објекте и опрему,
б). Одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од
поплава,
ц). Обезбеде функционалност и заштиту објеката у ванредним ситуацијама од штетног
дејства воде (редовно чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу ),
д). Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите
виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним
дејством вода,
е). Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним
ситуацијама,
ф). Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у
ванредним ситуацијама и са њом учествују у реализацији оперативних мера,
активности и радова у свим фазама одбране од поплаве, а у складу са шемом
руковођења и координације.
7.2. Дужности и обавезе Месних заједница потенцијално угрожених подручја
Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да
свако домаћинство узме учешћа у заштити око угрожених површина, које би редовним
одржавањем оспособили за одбрану од поплава и већих размера.
Месне заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне
радне снаге, за уређење канала за одвод воде на својој територији.
8.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

Штаб за ванредне ситуације општине Врбас у обавези је да обевести
становништво о следећем:

Број: 9. Страна 177. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
9.

степену угрожености од поплаве на територији општине,
о предузетим активностима на смањењу штете,
о безбедносним активностима
предузетим мерама санирања објеката након поплаве.
ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II
реда на територији општине Врбас обезбеђују се из буџета општине Врбас, у складу
са Законом.
За трошкове ангажовања материјално-техничких средстава из овог
Оперативног плана, предузећа и установе имају право на накнаду, према стварно
учињеним трошковима сходно уредби о начину ангажовања ствари за потребе
заштите и спасавања и начину остваривању права на накнаду за коришћење истих
(Службени Гласник РС, број 10 од 30.01.2013.) .
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-11/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

29.
На основу члана 24. став 3. и члана 30. и 41. 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, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), чланa 36. став 1. тачка 11.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног Комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас и з В р б а с а („Службени лист општине Врбас“, број 35/2021),
Скупштина општине Врбас, је на седници одржаној 29. априла 2022. године донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
1. Игор Шкундрић, дипломирани правник из Врбаса, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. Надзорни одбор предузећа,
дужан је да са именованим закључи уговор о раду у складу са законом којим се
уређују радни односи.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас.

Број: 9. Страна 178. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________

Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије”, број 15/2016 и 88/2019) прописано је да директора
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 ,83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и
111/2021-др. закон) и чланом 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава Надзорни одбор и директоре јавних предузећа
чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права
оснивача у складу Законом и Оснивачким актом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019) прописано je да Комисија саставља ранг листу са
највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор
директора јавног предузећа, а ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема
предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
усвајања органу јединице локалне самоуправе надлежном за именовање
директора јавног предузећа.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине
Врбас“, број 35/2021), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса који
је објављен у Службеном гласнику РС у броју 4/2022 и дневном листу „Политика“
Београд.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора,
именована Решењем Скупштине општине Врбас број 112 - 131/2021-I/01 од 23.
децембра 2022. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна
са приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за спровођење конкурса за избор директора
утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак
провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2021).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 15. априла 2022.
године утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Врбас из Врбаса и заједно са записником о спроведеном изборном
поступку доставила Општинској управи општине Врбас - Служби Председника
општине и Општинског већа, ради припреме Нацрта акта о именовању директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је предлог акта о именовању првог
кандидата са листе за директора ЈКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса –
дипломираног правника Игора Шкундрића из Врбаса и доставило га је ради
усвајања Скупштини општине Врбас. На основу изнетог у складу са чланом 41.

Број: 9. Страна 179. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Закона о јавним предузећима 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: 011-13/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

30.
На основу члана 46. став 1. и члана 47. и 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и чланa 36. став 1. тачка 11.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
I
ИГОРУ ШКУНДРИЋУ, дипломираном правнику из Врбаса, престаје мандат
вршиоца дужности директора Јавног комунaлног предузећа „Комуналац“ Врбас из
Врбаса, са 29. априлом 2022. 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) којима је прописано 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 члан 52. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да се вршилац дужности директора може именовати
до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже
од годину дана.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-97/2020-I/01 од 24. новембра
2020. године Игор Шкундрић именован је за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса.

Број: 9. Страна 180. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________

Како је Игор Шкундрић 29. априла 2022. године именован за директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса по спроведеном јавном конкурсу,
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: 011-21/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

31.
На основу члана 24. став 3. и члана 30. и 41. 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, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), чланa 36. став 1. тачка 11.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ број 26/2018) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за
дистрибуцију природног гаса Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2021),
Скупштина општине Врбас, је на седници одржаној 29. априла 2022. године донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВРБАС - ГАС“ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС ИЗ ВРБАСА
1. Дарко Васиљевић, струковни инжењер машинства - специјалиста из Врбаса,
именује се за директора Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас из Врбаса, на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. Надзорни одбор
предузећа, дужан је да са именованим закључи уговор о раду у складу са
законом којим се уређују радни односи.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији
општине Врбас.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019) прописано је да директора
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.

Број: 9. Страна 181. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и
111/2021-др. закон) и чланом 36. став 1. тачка 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава Надзорни одбор и директоре јавних предузећа
чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права
оснивача у складу Законом и Оснивачким актом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019) прописано je да Комисија саставља ранг листу са
највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор
директора јавног предузећа, а ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема
предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради
усвајања органу јединице локалне самоуправе надлежном за именовање директора
јавног предузећа
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 35/2021), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни
конкурс за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас који је објављен у Службеном гласнику РС у броју 4/2022 и
дневном листу „Политика“ Београд.
Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор
директора именована Решењем Скупштине општине Врбас број 112 - 131/2021-I/01
од 23. децембра 2022. године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на
Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију
природног гаса Врбас поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и
потпуна са приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за спровођење конкурса за избор директора
утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак
провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног
конкурса за избор директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног
гаса Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2021).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 15. априла
2022. године утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за директора Јавног предузећа „Врбас-гас“ за
дистрибуцију природног гаса Врбас и заједно са записником о спроведеном
изборном поступку доставила Општинској управи општине Врбас - Служби
Председника општине и Општинског већа, ради припреме Нацрта акта о именовању
директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је предлог акта о именовању првог
кандидата са листе за директора ЈП „Врбас – гас“ за дистрибуцију природног гаса
Врбас - струковног инжењера машинства – специјалисту Дарка Васиљевића из
Врбаса и доставило га је ради усвајања Скупштини општине Врбас. На основу
изнетог у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима Скупштина
општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.

Број: 9. Страна 182. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
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: 011-12/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

32.
На основу члана 46. став 1. и члана 47. и 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, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и чланa 36. став 1. тачка 11.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС - ГАС“
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС
I
ДАРКУ ВАСИЉЕВИЋУ, струковном инжeњеру машинства - специјалисти из
Врбаса, престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Врбас - гас“
за дистрибуцију природног гаса Врбас, са 29. априлом 2022. 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) којима је прописано 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 члан 52. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да се вршилац дужности директора може именовати
до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже
од годину дана.
Решењем Скупштине општине Врбас број 011-101/2020-I/01 од 24. новембра
2020. године Дарко Васиљевић именован је за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас.
Како је Дарко Васиљевић 29. априла 2022. године именован за директора
Јавног предузећа „Врбас - гас“ за дистрибуцију природног гаса Врбас по спроведеном

Број: 9. Страна 183. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
јавном конкурсу, 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: 011-22/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

33.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018) и члана 62, 63, 64. и 77. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 36/2020), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Игор Шћепановић
р а з р е ш а в а с е
друштвене делатности Скупштинe општине Врбас.

дужности члана

Савета за

II
Хелена Магоч
б и р а
Скупштинe општине Врбас.

с е

за члана Савета за друштвене делатности

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-25/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

34.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018-др.закон,
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 29. априла 2022. године, донела је

Број: 9. Страна 184. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА” У ВРБАСУ

I
Марија Милиновић р а з р е ш а в а с е дужности члана Управног одбора
Предшколске установе „Бошко Буха” у Врбасу.
II
Марија Милуновић и м е н у ј е
установе „Бошко Буха” у Врбасу.

с е за члана Управног одбора Предшколске

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-34/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

35.
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. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се дужности чланови Школског одбора Основне школе
„Петар Петровић - Његош'' у Врбасу и то:
Представници локалне самоуправе:
1. Љубица Мирковић,
2. Ивана Јакемив и
3. Милош Ускоковић.

Број: 9. Страна 185. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Представници из реда запослених:
1. Слађана Миловић ,
2. Весна Павић и
3. Марија Русов.
Представници из реда родитеља:
1. Ђина Пејовић,
2. Барбара Гутић и
3. Сандра Вујовић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-26/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

36.
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 29. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“ У ВРБАСУ

I
За чланове Школског одбора Основне школе „Петар Петровић - Његош'' у
Врбасу и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
4. Маја Мићуновић,
5. Ивана Јакемив и
6. Милош Ускоковић.
Представници из реда запослених:
1. Драган Воркапић,
2. Александар Војиновић и
3. Драгутин Божовић.

Број: 9. Страна 186. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
Представници из реда родитеља:
1. Сандра Вујовић,
2. Драгана Вујачић и
3. Маја Куч.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-27/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

37.
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 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. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ У ВРБАСУ
I
Разрешавају
Милетић'' у Врбасу и то:

се чланови Школског одбора Основне школе „Светозар

Представници локалне самоуправе:
1. Нада Ћетковић,
2. Далиборка Миловић и
3. Татјана Копривица.
Представници из реда запослених:
1. Марина Перовић.
2. Ангелина Кривокапић и
3. Јулијана Динуловић
Представници из реда родитеља:
1. Светлана Брдар,

Број: 9. Страна 187. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
2. Гордана Прокин и
3. Страхиња Ђурачић.
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-28/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

38.
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 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. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ У ВРБАСУ

I
За чланове Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Нада Ћетковић,
2. Далиборка Миловић и
3. Татјана Копривица.
Представници из реда запослених:
1. Јулијана Динуловић
2. Ангелина Кривокапић и
3. Марина Перовић.
Представници из реда родитеља:
1. Светлана Перошевић,
2. Гордана Прокин и
3. Мирјана Миланов.

Број: 9. Страна 188. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-29/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

39.
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 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. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у се
„20. октобар'' у Врбасу и то:

дужности чланови Школског одбора Основне школе

Представници локалне самоуправе:
1. Милица Јовановић,
2. Бојана Турањанин и
3. Маја Дабетић.
Представници из реда запослених:
1. Јасна Браун,
2. Марија Котлаја и
3. Ива Кричковић.
Представници из реда родитеља:
1. Наташа Божичковић,
2. Стеван Кртолица и
3. Томислав Глишић.

Број: 9. Страна 189. Службени лист општине Врбас, 29. април 2022. године___________
II
Мандат Школског одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-30/2022-I/01
Дана: 29. априла 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

40.
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 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. априла 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР“ У ВРБАСУ
I
За чланове Школског одбора Основне школе „20. октобар'' у Врбасу
и м е н у ј у с е:
Представници локалне самоуправе:
1. Милица Мраковић,
2. Миљан Мићуновић и
3. Маја Кнежевић.
Представници из реда запослених:
1. Вукосава Доби,
2. Лена Ивезић Павловић и
3. Драгана Марковић.
Представници из реда родитеља:
1. Здравка Мајкић,
2. Саманта Ђедовић и
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