СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 16. ВРБАС 11. АВГУСТ 2022. ГОДИНА

LVI

80.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 360. став 2. и члана 361.
став 1. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије”, број 145/2014,
95/2018-др.закон и 40/2021), члана 4. став 6. и члана 74. став 1. и 2. Одлуке о
обављању комуналних делатности („Службени лист општине Врбас”, број 5/2018 –
пречишћен текст, 18/2018, 23/2018, 25/2019, 5/2021 и 14/2022) и члана 36. став 1.
тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас”, број 26/2018 и
9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ГРЕЈНИХ УСЛУГА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2022/2023. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и време пружања грејних услуга, а
нарочито време трајања грејне сезоне и грејног дана, права и обавезе испоручиоца
грејних услуга и кoрисника услуга, садржај писаног уговора о снабдевању топлотном
енергијом који се закључује између испоручиоца и корисника услуга, начин мерења
и расподеле трошкова испоручене топлотне енергије, начин обрачуна цене и
наплате накнаде за испоручену топлотну енергију, као и услови и поступак код
обуставе и отказа коришћења топлотне енергије.
Члан 2.
Грејна сезона 2022/2023. године почиње 15. октобра 2022. године, а завршава
се 15. априла 2023. године.
Грејна сезона 2022/2023. године ће почети раније, али не пре 10. октобра,
уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12°С.
Грејна сезона 2022/2023. године ће се завршити и касније, али не после 5.
маја, уколико прогнозирана средња дневна температура износи мање од 12 о C.
Грејни дан у грејној сезони траје од 6,00 до 22,00 часа, а суботом, недељом и
празником од 7,00 до 22,00 часа.

Број: 16. Страна 646. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________
Изузетно за Нову годину, православни и католички Бадњи дан, Божић и Ускрс,
грејни дан се продужава до 24,00 часа.
Испоручилац топлотне енергије дужан је да у становима постигне и одржава
температуру од 20°С, са дозвољеним одступањима од +2°С до -2°С.
Члан 3.
Сви корисници топлотне енергије стичу право коришћења топлотне енергије
прикључењем на постојеће котловнице и друге уређаје за производњу и испоруку
топлотне енергије, а по основу уговора о снабдевању топлотном енергијом,
закљученог са овлашћеним снабдевачем топлотне енергије - ЈКП „Стандард“ Врбас.
Уговор из претходног става закључује се у писаној форми који нарочито
садржи:
1. податке о уговорним странама и датум склапања уговора,
2. предмет уговора,
3. идентификацију ознаке заједничког мерног места,
4. одредбе о извештавању и размени података,
5. одредбе о цени топлотне енергије,
6. начин обрачуна и рок плаћања,
7. поступак услед неовлашћене потрошње топлотне енергије,
8. правила за расподелу топлотне енергије,
9. начин утврђивања и обрачуна штете у случају неизвршења или неуредног
извршења уговора,
10. одредбе о трајању уговора и посебним условима важења уговора у случају
захтева о обустави испоруке топлотне енергије,
11. остале међусобне обавезе и друге потребне податке,
12. начин решавања спорова.
Уколико до закључења Уговора из претходног става у писменој форми није
дошло из разлога за које одговорност сноси купац, сматраће се да је уговорни однос
између Испоручиоца и купца настао даном почетка испоруке топлотне енергије.
Члан 4.
Расподела трошкова за испоручену топлотну енергију врши се у односу на:
- разврстаност корисника услуга у одговарајућу тарифну групу у складу са
Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања
крајњег купца топлотном енергијом коју је донела Влада Републике Србије (у
даљем тексту: Методологија),
- количину испоручене топлотне енергије,
- грејну површину или инсталисану снагу.
Количина испоручене топлотне енергије се обрачунава на основу очитаног
стања на мерном уређају-калориметру.
У случају да се више корисника услуга исте или различите тарифне групе
снабдева топлотном енергијом преко заједничког мерног уређаја, укупан број
испоручених kWh се дели пропорционално припадајућој површини или инсталисаној
снази појединачног корисника услуга.
У објектима где су код свих корисника услуга уграђени делитељи топлотне
енергије или појединачни мерни уређаји, расподела се врши у складу са очитаним
односима потрошње. Изабрани тип делитеља мора бити истог типа, компатибилан
са грејним системом, за који се споразумно одлучила већина корисника услуга, а
појединачни делитељи морају бити постављени у складу са упутством произвођача,
односно испоручиоца.
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Услов да би се приступило расподели трошкова за испоручену топлотну
енергију према делитељима топлоте за купце чија се потрошња топлотне енергије
очитава са заједничког мерног места у подстаници је да најмање 65% купаца има
уграђене делитеље топлоте, односно појединачне ( помоћне ) мераче.
У објектима где нису уграђени делитељи топлоте код свих корисника услуга,
расподела трошкова испоручене топлотне енергије се врши у складу са њиховим
уделом у укупном броју испоручених kWh у складу са ст. 3., овог члана и повећавају
са корективним фактором 1.75. Тако добијени број kWh се одузима од укупног броја
испоручених kWh топлотне енергије очитаних на заједничком мерном уређају на
месту преузимања, а разлика се распоређује на кориснике услуга са уграђеним
делитељима топлоте.
Члан 5.
Цене за испоручену топлотну енергију
утврђује Надзорни одбор ЈКП
„Стандард“ Врбас у складу са Методологијом и Законом.
На Одлуку о ценама из претходног става сагласност даје Општинско веће
општине Врбас, и исте се објављују у „Службеном листу општине Врбас“ и на
интернет страници ЈКП „Стандард“ Врбас.
Накнада за испоручену топлотну енергију се обрачунава и корисник услуге је
плаћа у зависности од припадности тарифној групи, утврђених тарифних елемената
и важећим ценама-тарифама и обухвата оправдане трошкове пословања.
Код корисника услуга код којих постоји могућност мерења
испоручене
количине топлотне енергије, односно у подстаници је уграђен појединачни или
заједнички мерни уређај-калориметар, накнада за испоручену топлотну енергију у
себи садржи фиксни и варијабилни део накнаде.
Фиксни део накнаде за испоручену топлотну енергију обухвата фиксне
трошкове пословања дефинисане Методологијом и изражава се у din/m2 грејне
површине или din/kW инсталисане снаге. Фиксни део накнаде Корисник услуге
плаћа месечно у 12 месечних рата, у периоду од 01. јула 2022. године до 30. јуна
2023. године.
Варијабилни део накнаде за испоручену топлотну енергију обухвата
варијабилне трошкове пословања дефинисане Методологијом и изражава се у
din/kWh испоручене топлотне енергије. Варијабилни део накнаде купац услуге плаћа
месечно за месеце у којима је вршена непосредна испорука топлотне енергије.
Уколико се из било ког разлога потрошња на мерном уређају- калориметру не може
очитати, купцу ће бити обрачунат варијабилни део накнаде за испоручену количину
топлотне енергије на основу утврђене специфичне потрошње топлотне енергије
(kWh/m2) на нивоу блоковске котлoвнице, на месечном нивоу.
Члан 6.
Купац код кога се из било ког разлога није могао уградити мерни уређајкалориметар накнаду за испоручену топлотну енергију плаћа по тарифи: Цена
испоручене топлотне енергије према јединици грејане површине (din/m2) за купцe
код којих нема мерења испоручене количине топлотне енергије. Накнаду за
испоручену топлотну енергију по тарифи из овог става купац услуге плаћа месечно у
12 месечних рата, у периоду од 01. јула 2022. године до 30. јуна 2023. године.
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Члан 7.
Накнада за испоручену топлотну енергију за тарифну групу пословни простор
се обрачунава применом коефицијента за израчунавање тарифe површина или
инсталисана снага (din/m2 или din/kW) који износи 1,25, односно применом
коефицијента за израчунавање тарифe енергија (din/kWh) који износи 1,25.
Члан 8.
Испоручилац може обуставити испоруку топлотне енергије само у случајевима
прописаним овом Одлуком,
Одлуком о обављању комуналних делатности и
Законом.
Код поремећаја или прекида у испоруци топлотне енергије услед више силе,
као и у другим случајевима утврђеним овом Одлуком, Одлуком о обављању
комуналних делатности и Законом, у којима Испоручилац има обавезу да обустави
испоруку топлотне енергије, Испоручилац ће без одлагања предузети мере на
отклањању узрока и последица обуставе и обавестити Општинску управу општине
Врбас и кориснике о разлозима и времену трајања обуставe, као и о предузетим
мерама.
У случајевима у којима је овом Одлуком, Одлуком о обављању комуналних
делатности и Законом предвиђено да Испоручилац Кориснику услуга може
обуставити испоруку топлотне енергије, Испоручилац ће корисника искључити из
система грејања, ако у остављеном року не поступи по писменом упозорењу
Испоручиоца, и о разлозима обуставе обавестити Општинску управу.
По престанку разлога за искључење из претходног става Испоручилац ће у
року од два дана од дана пријема писменог захтева Корисника, наставити са
испоруком топлотне енергије, с тим да трошкове искључења и поновног укључења
сноси Корисник, а по ценовнику који утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Општинског већа Општине Врбас.
Члан 9.
Корисници грејних услуга који после грејне сезоне, не измире укупно
задужење, биће писмено опоменути са остављањем рока од 30 дана за испуњење
обавезе, а након тог рока Испоручилац топлотне енергије задржава право на
обуставу испоруке топлотне енергије из члана 8. став 3. oве Одлуке, као и да
наплату неизмирених потраживања са трошковима оствари судским путем.
Члан 10.
Корисник који не жели да користи услуге грејања има право да Испоручиоцу ЈКП „Стандард“ Врбас откаже коришћење топлотне енергије, подношењем писаног
захтева за искључење из система грејања, под условом да се обустава захтева за
период од најмање годину дана.
Захтев из става 1. треба да садржи: име и презиме/ назив корисника, број
личне карте/ ПИБ и матични број, адресу/сeдиште, доказ о власништву, период
искључења, број телефона и потпис подносиоца захтева.
Испоручилац ће прихватити писани захтев Корисника и искључити га из
система грејања, под следећим условима:
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да је захтев поднет у периоду ван грејне сезоне до 1. септембра текуће године
за наредну грејну сезону.
- да Корисник има сопствену кућну подстаницу или на заједничкој подстаници
постоје техничке могућности за искључење појединачног корисника,
- да искључење не утиче на квалитет грејања у просторијама других корисника
у објекту,
- да сагласност за искључење потпишу сви корисници који се снабдевају
топлотном енергијом преко заједничког мерног места у кућној подстаници,
- да је на дан подношења захтева за искључење Корисник измирио дуговања на
име утрошене топлотне енергије доспела до дана подношења захтева.
Испоручилац је дужан да о захтеву из става 1. овог члана одлучи у року од 30
дана од дана пријема истог и да писменим путем обавести Корисника о донетој
одлуци, са посебном назнаком да се у случају неслагања са оценом испуњености
услова за искључење и других навода Испоручиоца, Корисник може обратити
надлежном комуналном инспектору захтевом за вршење инспекцијског надзора.
Трошкови искључења и поновног укључења падају на терет Корисника.
-

Члан 11.
Код обуставе испоруке топлотне енергије предвиђених у члану 8. став 3.,
члану 9. и члану 10. oве Одлуке, Корисник је обавезан плаћати део трошкова
одржавања система даљинског грејања, а задужује се на следећи начин:
- Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
путем мерног уређаја - калориметра, дужан је да плаћа 100% фиксног дела месечне
накнаде, свих 12 месеци,
- Корисник који се налази у систему са обрачуном потрошње топлотне енергије
по m2 грејне површине, задужује се за износ од 30% од редовне накнаде грејања
коју би плаћао као корисник услуге грејања свих 12 месеци.
Члан 12.
За случајеве који нису регулисани овом Одлуком примењиваће се одредбе
аката Испоручиоца, Одлуке о обављању комуналних делатности и Закона, које
регулишу питање снабдевања топлотном енергијом.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-40/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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81.
На основу члана 13. став 2, члана 203. став 4. и 6, члана 206. став 2. тачка 5. и
члана 207. став 2. Закона о здравственој заштити ( „Службени гласник Републике
Србије", број 25/2019) ,члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 36. став 1 тачка 6. Статута општине
Врбас („ Службени лист општине Врбас", број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРEЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И
УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ
ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин одређивања доктора медицине Дома здравља „
Вељко Влаховић " Врбас (у даљем тексту: Дом здравља) за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији
општине Врбас (у даљем тексту: Општине) и издавање потврде о смрти и прописује
надлежност за одређивање висине накнаде за извршење и друга питања од значаја.
Члан 2.
Стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на територији општине Врбас обављаће
доктори медицине и то :
1. који раде у здравственој амбуланти за насељена места : Бачко Добро Поље,
Змајево, Равно Село, Савино Село и Куцура у радном времену: радним даном од
07,00 до 20,00 часова и суботом и недељом и у дане државних празника од 07,00 до
12,00 часова.
2. који раде у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља - за Врбас сваког
дана од 0,00 до 24,00 часова, а за насељена места из става 1. тачка 1. овог члана за
период ван радног времена : радним даном од 20,00 до 07,00 часова наредног дана и
суботом и недељом и у дане државних празника од 12,00 часова до 07,00 часова
наредног дана.
Члан 3.
Докторе медицине из члана 2. ове Одлуке надлежне за стручно утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти на територији општине Врбас, решењем одређује Скупштина
општине Врбас у складу са законом.
Доктор медицине дужан је да у року од 12 сати од примљеног позива изврши
непосредан преглед умрлог лица и утврди време и узрок смрти.
Доктор медицине дужан је да изда потврду о смрти лица умрлих изван
здравствене установе.
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Члан 4.
Послове из члана 2. ове Одлуке доктори медицине обављаће на основу
распореда рада. Дом здравља утврђује распоред дежурства доктора медицине
надлежних за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Врбас са
потребним контакт телефонима. Распоред дежурства доктора медицине мора бити
истакнут у просторијама Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља - за Врбас,
у свим здравственим амбулантама у насељеним местима и у просторијама Опште
болнице у Врбасу.
Члан 5.
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока
смрти за лица умрла изван здравствене установе на територији општине Врбас
обезбеђују се у буџету Општине.
Докторима медицине за сваки случај стручног утврђивања времена и узрока
смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Општине припада
накнада у износу од 2500,00 динара у нето износу по једном случају стручног
утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе.
Члан 6.
Обрачун накнаде врши се месечно на основу достављених месечних Извештаја
о раду најкасније до 10-тог у месецу за претходни месец на основу – евиденције кроз
Протокол умрлих, који се води у Дому здравља.
Исплата накнаде обавља се у текућем месецу за претходни месец, преносом
средстава на текући рачун здравствене установе на основу потписаног и овереног
извештаја Дома здравља о броју утврђених смрти и издатих потврда за сваког
надлежног доктора медицине достављеног надлежном Одељењу за друштвене
делатности у Општинској управи општине Врбас.
Члан 7.
За регулисање међусобних права и обавеза у вези са обављањем послова
мртвозорства из члана 2. ове Одлуке овлашћени заступници општине Врбас и Дома
здравља закључују уговор за сваку календарску годину.
Уговор из става 1. овог члана у име општине Врбас потписује председник
Општине.
Члан 8.
Као посебна мера утврђивања узрока и порекла смрти лица умрлих изван
здравствене установе врши се обдукција.
Обдукција се обавезно врши на захтев доктора медицине одређеног за стручно
утврђивање времена и узрока смрти од стране надлежног органа Општине у складу са
законом и овом Одлуком.
Трошкови обдукције умрлог лица из става 2. овог члана обезбеђују се у буџету
општине Врбас.
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Члан 9.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист општине Врбас",
број 6/2011) .
Члан 10.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-41/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

82.
На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 – други закон, 27/18 – (II) – други закон,
6/20/ и 129/2021), члана 15. став 1. тачка 8. и 9. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавне предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 18/18), члана 9. Одлуке о буџету Општине Врбас за 2022. годину („Службени
лист општине Врбас“, број 34/2021) и члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/18), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предшколски програм Јавне предшколске
установе „Бошко Буха“ Врбас за радну 2022/2023. годину који је донео Управни
одбор Установе под бројем 1738 дана 04.08.2022. године и на који је дао позитивно
мишљење Савет родитеља под бројем 1735 дана 04.08.2022. године као основ за
обезбеђивање средстава Јавној предшколској установи у буџету општине Врбас у
складу са Одлуком о буџету општине Врбас за 2022. годину.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-42/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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83.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018 ), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број број 26/2018 и 9/2022) и члана 13. и 16, Статута Туристичке
организације општине Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 33293/2016 од 28.11.2016. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11.
августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МИХАЈЛО КИШ, дипломирани економиста, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине Врбас са 11. августом 2022.
године,
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан 36. став 1. тачка 12.. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број број 26/2018 и 9/2022) којим је регулисано
да скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре установа и
организација чији је оснивач и члан 13. и 16. Статута Туристичке организације општине
Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 332-93/2016 од 28.11.2016.
године којим је регулисано да вршиоца дужности директора Туристичке организације
општине Врбас може да именује
Скупштина општине Врбас без претходно
спроведеног јавног конкурса у случају када директору престане дужност пре истека
мандата на који је именован и да исти може обављати ту функцију до именовања
директора а најдуже годину дана од дана именовња.
Решењем Скупштине Врбас број 112-43/2022-I/01 од 30.06.2022. године Михајло
Киш именован је за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине
Врбас почев од 1. јула 2022. године до именовања директора Туристичке организације
општине Врбас, а највише годину дана од дана именовања.
Како је након спроведеног јавног конкурса 11. августа 2022. године Скупштина
општине Врбас именовала Марију Златовић Арсенијевић за директора Туристичке
организације општине Врбас почев од 12. августа 2022. године, на предлог Комисије за
Кадровска, администартивна питања и радне односе Скупштине општине Врбас.
Скупштина општине Врбас донела је Решење као у диспозитзиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети Тужба Вишем суду у
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-73/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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84.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018 ), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022) и члана 13. Статута Туристичке организације
општине Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 332-93/2016 од
28.11.2016. године Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МАРИЈА ЗЛАТОВИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ и м е н у ј е с е за директора
Туристичке организације општине Врбас на период од четири године почев од 12.
августа 2022. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог решења је члан 32. став 1. тачке 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан 36. став 1. тачка 12.. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022) којим је регулисано да
скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре установа и
организација чији је оснивач и члан 13. Статута Туристичке организације општине
Врбас број 332-120/2014 од 08.05.2014. године и број 332-93/2016 од 28.11.2016.
године којим је регулисано да директора Туристичке организације општине Врбас
именује скупштина општине на предлог управног одбора на основу претходно
спроведеног јавног конкурса на период од четири године, да исти може бити поново
именован и да јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор.
Управни одбор Туристичке организације општине Врбас на седници одржаној 4.
јула 2022. године донео је Одлуку о распивању Јавног конкурса за избор директора
Туристичке организације општине Врбас. Јавни конкурс је објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Политика“ и на званичној интернет
презентацији Туристичке организације општине Врбас.
Дана 26. јула 2022. године Управни одбор Туристичке организације општине
Врбас констатовао је утврдио Листу кандидата који су испунили прописане услове из
Јавног конкурса за именовање директора Туристичке организације општине и исту је
доставио Скупштини општине Врбас ради доношења решења о именовању
директора.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас утврдила је Предлог решења о именовању Марије Златовић
Арсенијевић за директора Туристичке организације општине Врбас, као првог
кандидата са Листе кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и доставила
га ради усвајања Скупштини општине Врбас .
На основу изнетог Скупштина општине Врбас је донела Решење као у
диспозитиву.
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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: 112-74/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

85.
На основу члана 16, 17, 18. и 21. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 11. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 39,
40. и 41. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2013, 7/2015, 9/2015, 12/2015, 6/2016 и
29/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС

I
Наташи Алексић престаје мандат члана Надзорног одбора из реда запослених
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас са 11. августом 2022. године, због
поднете оставке.
II
Драган Шабановић и м е н у ј е с е за члана Надзорног одбора из реда
запослених Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, почев од 12. августа
2022. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-71/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 16. Страна 656. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________
86.
На основу члана 16, 17, 18. и 21. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 11. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 39,
40. и 41. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2013, 7/2015, 9/2015, 12/2015, 6/2016 и
29/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС

I
Кађи Балетићу престаје мандат члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Врбас са 11. августом 2022. године, због поднете оставке.
II
Јована Баста и м е н у ј е
с е
за члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, почев од 12. августа 2022. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-72/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

87.
На основу члана 63. Закона о родној равноправности („Службени гласник
Републике Србије“ број 52/2021), члана 40. став 2. Статута општине Врбас,
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 74. и 81а
Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 36/2020
и 14/2022), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС

Број: 16. Страна 657. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________
I
У Комисију за родну равноправност Скупштине општине Врбас бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.

Милан Глушац, за председника
Ливиа Боганч Андријашевић, за заменика председника
Душан Килибарда, за члана
Славица Шестовић, за члана
Мила Сузић, за члана.
II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-75/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

88.
На основу члaна 36. Статута општине Врбас („ Службени лист општине Врбас“ ,
број 26/2018 и 9/2022) и члана 2. Одлуке о доношењу мера за превенцију насиља и
злостављања у основним и средњим школама на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 14/2022 ) , Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И
ЗЛОСТАВЉАЊА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Образује се Координационо тело за превенцију насиља и злостављања у
основним и средњим школама на територији општине Врбас. (у даљем тексту:
Координационо тело) .
У Координационо тело именује се :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марија Милинић - председник Координационог тела ,
Тијана Алексић - заменик председника Координационог тела ,
Драгомир Тешановић - члан,
Нада Батрићевић - члан ,
Маја Рогановић - члан,
Сенка Мученски - члан,
Срђан Станић - члан,
Раденко Шимун - члан

Број: 16. Страна 658. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________

II
Задаци Координационог тела су: примењивање превентивних мера
и
активности у раду са ученицима, наставницима, психолошко-педагошким службама
кроз обавезне едукације путем стручних састанака, радионица, трибина намењених
ученицима и запосленима у школама; организовање стручних скупова и семинара за
представнике школа; активна сарадња и комуникација са родитељима ученика;
предузимање активности које су усмерене на
правовремено препознавање и
адекватно и ефикасно реаговање на све облике насиља; упућивање препорука
активним субјектима и праћење доследности примене истих; остваривање
комуникације са медијима и учествовање реализацији свих планираних мера за
превенцију насиља и злостављања у основним и средњим школама на територији
општине Врбас .
III
Координационо тело има дежурног члана који је задужен за правовремено и
ефикасно реаговање и поступање у
случају насиља и доступан је 24 сата
директорима, психолошко-педагошким службама и другим субјектима задуженим за
превенцију насиља и злостављања у основним и средњим школама на територији
општине Врбас .
Дежурног члана именоваће Координационо тело.

IV
Председник, заменик председника и чланови Координационог тела имају право
на накнаду за рад у складу са Одлуком о висини дневница, путних трошкова и
накнада за изгубљену зараду одборника и чланова радних тела Скупштине општине
Врбас ( „Службени лист општине Врбас“ број 7/92, 4/93, 3/97, 5/98, 1/2000, 10/2000,
6/2001, 1/2005, 5/2005 и 4/2010) .
V
Стручне, административне и техничке послове за потребе Координационог тела
обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Врбас.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-76/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 16. Страна 659. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________
89.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправак, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Разрешавају се чланови Комисије за планове општине Врбас и то:
1. Маријана Мирковић Гајић, дипломирани инжењер архитектуре, председник,
2. Владимир Ђурић, дипломирани инжењер машинства, члан,
3. Драгана Костић, мастер инжењер архитектуре, члан,
4. Драгиња Наумов, дипломирани грађевински инжињер, члан,
5. Ташана Б. Кришановић, дипломирани инжињер архитектуре, представник
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, члан,
6. Славка Срдић, дипломирани инжењер архитектуре, представник Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, члан.
7. Валентина Продановић, дипломирани правник, секретар.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-78/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

90.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправак, 64/2010 - Одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
У Комисију за планове општине Врбас и м е н у ј у се:

Број: 16. Страна 660. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________

Маријана Мирковић Гајић, дипломирани инжењер архитектуре, председник,
Драгиња Наумов, дипломирани грађевински инжињер, заменик председника,
Валентина Продановић, дипломирани правник, секретар,
Драгана Костић, мастер инжењер архитектуре, члан,
Владимир Ђурић, дипломирани инжењер машинства,члан,
Ташана Б. Кришановић, дипломирани просторни планер, представник
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, члан,
7. Јелена Нејгебауер, дипломирани инжењер архитектуре, представник
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, члан.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-77/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

91.
На основу члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 18/2016 и 26/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 11. августа 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВРБАС
I
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности члан и заменик члана Комисије за отуђење
или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у општини Врбас и то:
1. Даница Тепавчевић, члан и
2. Андреј Комненовић, заменик члана.

II
Именују
с е члан и заменик члана Комисије за отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини у општини Врбас и то:
1. Срђан Станић, члан и
2. Ивана Брсановић, заменик члана.

Број: 16. Страна 661. Службени лист општине Врбас, 11. август 2022. године____________

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-79/2022-I/01
Дана: 11. августа 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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