СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 21. ВРБАС 3. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНА

LVI

96.
На основу члaна 32. став 1. тачка 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 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 3. новембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ
МИГРАЦИЈАМА У ОПШТИНИ ВРБАС ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2027. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама
општини Врбас за период од 2023-2027. године (у даљем тексту: ЛАП ) .

у

Члан 2.
Циљ израде ЛАП-a је сагледавање потреба различитих мигрантских категорија
и у складу са тим планирање и реализација адекватних мера и активности које би
допринеле побољшању њиховог положаја. За реализацију планираних мера и
активности нужно је ангажовања капацитета свих социјалних актера са територије
општине Врбас које се налазе у систему заштите избеглих и интерно расељених лица,
повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса, као и актера који могу да кроз сарадњу са економским
мигрантима допринесу развоју општине Врбас.
Члан 3.
За спровођење ове Одлуке, Општинско веће општине Врбас посебним
Решењем образоваће Радну групу за израду наведеног ЛАП-а .
Задаци Радне групе одредиће се Решењем које доноси Општинско веће
општине Врбас о образовању исте .

Број: 21. Страна 680. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Члан 4.
Рок за израду ЛАП-а је 31.12.2022. године.
Члан 5.
Средства за израду ЛАП-а обезбедиће се у буџету општине Врбас.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас “ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-43/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

97.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и
111/2021) чланова 1, 2а, 3, 4 и 11. Закона о печату државних и других органа
(„Службени гласник РС“, број 101/2007 и 49/2021), члана 14. Закона о изгледу и
употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“, број
36/2009) 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 3.
новембра 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПЕЧАТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се намена, форма, садржина, изглед, употреба и број
печата органа општине Врбас, набавка печата, начин чувања и употребе, поступак у
случају оштећења, нестанка или губљења печата и друга питања везана за
коришћење печата у вршењу послова из надлежности органа општине, односно
јавних овлашћења поверених законом.
Намена печата
Члан 2.
Печат служи за потврђивање аутентичности акта којим органи општине и радна
тела образована од стране органа, одлучују или службено опште са другим органима,
правним лицима и грађанима.

Број: 21. Страна 681. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Отисак печата се по правилу ставља са леве стране поред потписа овлашћеног
лица за потписивање, тако да печат једним делом захвата текст назива функције
односно положаја потписника акта.
Форма печата
Члан 3.
Печат може бити у форми отиска и форми квалификованог електронског
печата.
Начелник Општинске управе може употребљавати печат факсимил - скенирани
оригинални потпис, израђен у облику печата који се на документ ставља отиском.
Садржина печата
Члан 4.
Печат у форми отиска исписује се у концентричним круговима око малог грба
Републике Србије (у даљем тексту: грб). У спољном кругу печата исписује се назив
Република Србија, у првом следећем кругу испод тога, исписује се назив Аутономна
покрајина Војводина. У следећем унутрашњем кругу исписује се назив Општина
Врбас. У следећем унутрашњем кругу исписију се назив органа. У следећем
унутрашњем кругу исписује се назив организационе јединице у органу. Назив седишта
Врбас се исписује у следећем унутрашњем кругу.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом и на мађарском
и русинском језику и писму.
Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу
изнад грба, а текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку
сваког круга закључно са седиштем.
Орган може имати и мали печат исте садржине.
Печат у форми отиска
Члан 5.
Печат у форми отиска имају органи општине Врбас: Скупштина општине,
Председник општине, Општинско веће и Општинска управа.
Печат у форми отиска имају и Општинска изборна комисија општине Врбас,
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас и Жалбена комисија општине
Врбас.
Печати Општинске изборне комисије општини Врбас, Општински штаб за
ванредне ситуације општине Врбас и Жалбене комисије општине Врбас су округлог
облика и исписују се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије (у
даљем тексту: грб). У спољном кругу печата исписује се назив Република Србија, у
првом следећем кругу испод тога, исписује се назив Аутономна покрајина Војводина.
У следећем унутрашњем кругу исписује се назив Општина Врбас. У следећем
унутрашњем кругу исписију се Општинска изборна комисија општине Врбас,
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас или Жалбена комисија
општине Врбас. Назив седиште Врбас се исписује у следећем унутрашњем кругу.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом и на мађарском
и русинском језику и писму.

Број: 21. Страна 682. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу
изнад грба, а текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку
сваког круга, закључно са седиштем.
Печат у форми квалификованог електронског печата
Члан 6.
Печат се користи у електронској форми када се придружује електронском
документу или у форми отиска на папирном документу.
Квалификовани електронски печат се користи када се врше послови из
делокруга овлашћења употребом информационо - комуникационих технологија.
Печат из става 2. овог члана има спољни приказ прописан законом.
Квалификовани сертификат за електронски печат
Члан 7.
Квалификовани сертификат за електронски печат, поред података из члана 4.
став 1. и 2. ове Одлуке, осим грба који се налази само у његовом спољном приказу,
садржи и друге податке у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у
електронском пословању.
Веза између података за валидацију електронског печата и идентитета
печатиоца садржана је у електронској потврди, односно квалификованом сертификату
за електронски печат.
Облик, величина и начин исписивања текста у спољном приказу
квалификованог електронског печата
Члан 8.
Текст у спољном приказу квалификованог електронског печата, исписује се у
правоугаоном пољу најмање ширине 30 мм и висине 20 мм.
Са леве стране, приказује се грб а десно од грба исписује се садржина печата
из члана 4. ове Одлуке по левој маргини.
Садржина печата из става 2. овог члана исписује се тако што се у првом реду
исписује назив Републике Србије. У следећем реду испод назива Република Србија
исписује се назив Аутономна покрајина Војводина. У следећем реду исписује се назив
органа.
Код организационих јединица које су овлашћене да одлучују у управном
поступку или у другим појединачним стварима, у следећем реду исписује се назив и
седиште.
У наставку текста печата на српском језику ћириличког писма реду исписује и
на мађарском и русинском језику и писму.
Број печата
Члан 9.
Органи имају један печат за отисак хемијском бојом и најмање један
квалификовани електронски печат, а могу имати и по један печат за отисак у
печатном воску и за суви отисак.

Број: 21. Страна 683. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Органи могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по
садржини и величини.
Сваки примерак печата за отисак обележава се редним бројем, римском
цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта органа, док сваки
издати квалификовани електронски печат има јединствен серијски број који је
садржан у квалификованом сертификату за електронски печат.
Број примерака печата одређује руководилац органа, односно овлашћено тело
или орган.
Члан 10.
Број печата који су тренутно у употреби у органима општине Врбас:
- Скупштина општине Врбас, Општинска изборна комисија општине Врбас и
Општински штаб за ванредне ситуације општине Врбас имају по један примерак
печата, округлог облика пречника, 50 мм;
- Преседник општине има један примерка печата округлог облика, пречника 50
мм, који су истоветни по садржини и величини.
- Општинско веће и Жалбена комисија општине Врбас имају по један
примерак печата округлог облика, пречника 50 мм;
- Општинска управа има 26 (двадесетшест) примерака печата округлог облика
пречника 50 мм, који су у употреби у организационим јединицама и у оквиру
организационе јединице обележени редним бројем, римском цифром која је стављена
између грба Републике Србије и седишта Општинске управе;
- Општинска управа има један примерак малог печата, пречника 32 мм.
Чување печата и руковање печатом
Члан 11.
Печат у форми отиска се чува и њиме се рукује у службеним просторијама
органа а изузетно се може користити и ван службених просторија, када треба
извршити службене радње ван тих просторија.
Квалификовани електронски печат и квалификовани електронски печат на
даљину, чувају се и њима се рукује у складу са прописима којима се уређују услуге од
поверења у електронском пословању.
Квалификованим електронским печатом, изузетно, може се руковати и ван
службених просторија, када треба извршити службене радње ван тих просторија.
Руководилац органа одлучује коме ће поверити чување и употребу печата.
Лице коме је печат поверен на чување, дужно је да печат чува на начин којим
се онемогућава неовлашћено коришћење печата.
Сагласност на садржину и изглед печата
Члан 12.
Пре набавке печата орган је дужан да прибави сагласност на садржину и изглед
печата од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и нациналне
мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат).

Број: 21. Страна 684. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Захтев за прибављање сагласности из става 1. овог члана приликом набавке
печата подноси се путем услуге електронске управе на порталу е Управа, у складу са
законом којим се уређује електронска управа.
О захтеву за давање сагласности на садржину и изглед печата Секретаријат
одлучује решењем у року од три дана ода дана подношења уредног захтева.
Секретаријат решење из става 3. овог члана доставља електронским путем у
јединствени електронски сандучић на порталу е Управа.
Стављање печата ван употребе
Члан 13.
Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промене
уређења органа (промена назива, седишта, престанак рада органа и сл.), односно
престанка вршења јавних овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити.
Изузетно, у случају наступања разлога из става 1. овог члана, као и у случају
престанка важења или опозива квалификованог сертификата за електронски печат у
складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском
пословању, квалификовани сертификат за електронски печат опозива се без
одлагања, односно престаје да важи и ставља се ван употребе, с тим да се средство
за креирање квалификованог електронског печата не уништава, већ се трајно чува у
службеним просторијама органа, под надзором овлашћеног лица.
Уништавање печата врши комисија органа и о извршеном уништењу печата из
става 1. овог члана обавештава Секретаријат путем портала е Управа.
Нестанак или губитак печата или средства за креирање квалификованог електронског
печата
Члан 14.
Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује Секретаријату, путем
портала е Управа и оглашава неважећим у „Службеном листу АПВ“.
Нестало или изгубљено средство за креирање квалификованог електронског
печата пријављује се без одлагања Секретаријату и пружаоцу услуга издавања
квалификованог сертификата за електронски печат, који је дужан да квалификовани
електронски печат опозове у складу са прописима којима се уређују услуге од
поверења у електронском пословању.
Несталим или изгубљеним печатом, односно средством за креирање
квалификованог електронског печата, сматра се печат односно средство за креирање
квалификованог електронског печата, који није доступан лицу овлашћеном за њихово
чување и употребу печата.
Захтев за оглашавање печата неважећим подноси се службеном гласилу
Аутономне покрајине Војводине, у року од три дана од сазнања за нестанак или
губитак печата.
Печат се сматра неважећим од дана пријављивања његовог нестанка или
губитка, односно нестанка или губитка средства за креирање квалификованог
електронског печата.
У случају каснијег проналаска, печат ће се уништити.

Број: 21. Страна 685. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Замена несталог или изгубљеног печата или средства за креирање
квалификованог електронског печата
Члан 15.
Нестали или изгубљени печат који је једини у органу замењује се на основу
сагласности Секретаријата, примерком обележеним редним бројем један, римском
цифром а у случају поновног нестанка или губитка, замењује се примерком печата
обележеним наредним редним бројем.
У случају када орган има више примерака печата, нестали или изгубљени печат
замењује се на основу сагласности Секретаријата новим печатом, који је обележен
наредним редним бројем у односу на укупан број печата.
У случају несталог или изгубљеног средства за креирање квалификованог
електронског печата, издаје се нови квалификовани електронски печат на основу
сагласности Секретаријата а у складу са прописима, којима се уређују услуге од
поверења у електронском пословању.
Израђивање печата
Члан 16.
Печат у форми отиска се израђује од гуме или другог одговарајућег материјала.
Печат у форми отиска утврђен овом одлуком, на основу сагласности
Секретаријата на садржину и изглед печата израђује овлашћени привредни субјект,
предузетник.
Квалификовани електронски печат издаје пружалац услуге издавања
квалификованог сертификата за електронски печат у складу са прописима, којима се
уређују услуге од поверења у електронском пословању.
Достављање података о израђеним печатима
Члан 17.
Отисак, односно спољни приказ израђеног печата, податке о броју примерака
печата, односно јединственом серијском броју који је садржан у квалификованом
сертификату за електронски печат и датуму почетка његове употребе, орган је дужан
да достави Секретаријату у року од десет дана од дана израде печата.
Евиденција о печатима
Члан 18.
Секретаријат води евиденцију у електронском облику о печатима која садржи
податке о: сагласности за набавку печата, броју примерака печата, јединственом
серијском броју, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и
изгубљеним, истеклим и повученим печатима, као и отисак, односно спољни приказ
печата.
Општинска управа води евиденцију израђених, уништених и печата оглашених
неважећим и евиденцију о лицима којима је поверена употреба и чување печата.
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Штамбиљи органа
Члан 19.
Пријемни и други штамбиљи чувају се и употребљавају и о њима се води
евиденција у складу са прописима који регулишу канцеларијско пословање органа.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 20.
Печати органа општине Врбас из члана 10. ове Одлуке, који су у употреби а
чија се садржина и изглед не мењају овом Одлуком, остају и надаље у употреби.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-44/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

98.
На основу члана 29. став 1. тачка 6. и члана 80. став 2. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
број 87/2018), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима,
мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“, број 84/2020), члана 36.
став 1. тачка 6. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018
и 9/2022) и члана 14. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Врбас („Службени лист општине Врбас “, број 23/2019),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом
Одлуком
се
уређује
формирање,
организација,
опремање,
оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине
Врбас.
Члан 2.
Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне
заштите за узбуњивање се формирају за потребе заштите и спасавања
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становништва, материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама, односно
за извршавање обимних и мање сложених задатака из области цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите опште намене су намењене за:
-

локализовање и гашење почетних мањих пожара и шумских пожара,
учешће у спасавању угрожених земљотресима,
учешће у заштити од поплава,
указивање прве помоћи,
одржавање реда,
учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина,
ручно рашчишћавање саобраћајница и мањих површина снежног наноса
приручним алатом,
учешће у евакуацији и збрињавању становништва из угроженог подручја,
помоћ у асанацији терена и
друге активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији општине Врбас.

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање извршава
укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа а
обавља и основно одржавање и поправку уређаја и средстава за јавно узбуњивање.
Члан 3.
У општини Врбас на основу опасности које су препознате у Процени ризика од
катастрофа склопљен је уговор са Општинским ватрогасним савезом Врбас који има
више од 20 припадника уместо форимирања јединице цивилне заштите опште
намене, а формираће се специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање
ранга вода са три одељења.
Члан 4.
Попуна јединица цивилне заштите и распоређивање лица у јединицама врши
се у сарадњи са територијалним органима МО Републике Србије, то: – лицима из
резервног састава који нису на распореду у ратним јединицама Војске Србије, а имају
знања и занимања од значаја за цивилну заштиту старости од 18 до 60 година; –
обвезницима радне обавезе, лицима чија се знања и вештине могу искористити за
потребе цивилне заштите старости од 18 до 60 година; – ученицима средњих школа и
студената факултета и виших школа са територије; – добровољцима који су
психофизички у могућности да одговоре обавезама у цивилној заштити. На основу
Одлуке о личној и материјалној формацији јединице цивилне заштите које образују
јединице локалне самоуправе број: Инт.01-4682/21 од 05.05.2021 oд МУП-а Београд
за општину Врбас је потребно образовати 1 вод опште намене од 30 чланова, а
његову улогу вршиће припадници Општинског ватрогасног савеза Врбас, како је
наведено у члану три и три одељење специјализоване јединице за узбуњивање од 56
чланова.
Члан 5.
По формирању и попуни јединица цивилне заштите општине Врбас се врши
опрема јединица личном и заштитном опремом и материјално техничким -
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средствима, која су неопходна за личну заштиту њених припадника и за спровођење
мера и извршавање задатака цивилне заштите.
Начин задужења, употребе, замене и раздужења униформе јединица цивилне
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање
уређен је Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција
и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Службени гласник РС ”,
број 32/2020 и 83/2020).
Члан 6.
Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите утврђује Дом
здравља у Врбасу, на основу критеријума и начина утврђивања здравствене
способности лица за рад у државним органима.
Члан 7.
Припадници специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање
обучавају се и оспособљавају за извршавање мера цивилне заштите.
Обуку и оспособљавање организује и спроводи Општински штаб за ванредне
ситуације општине Врбас.
Члан 8.
Средства за финансирање система заштите и спасавања и извршење
активности у вези организације, обучавања и опремања јединица цивилне заштите,
накнада за ангажовање на задацима цивилне заштите и накнада зараде, коју
обрачунава и исплаћује послодавац за лица из радног односа, која су позвана на
извршење задатака цивилне заштите се обезбеђују из буџетских средстава општине
Врбас.
Члан 9.
Јединице цивилне заштите се могу ангажовати у свим насељима на територији
општине Врбас (Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Куцура и
граду Врбасу ), на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације и то:
-

Врбас, 2 одељења са 40 чланова који опслужују 11 сирена,
1 одељење са 16 чланова који опслужују 5 сирена ( у насељеним местима
општине Врбас).

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање се ангажује за
потребе активирања сирена, у случају да не постоји, или није исправан систем за
даљинско управљање сиренама а на предлог Општинског Штаба за ванредне
ситуације.
Члан 10.
Јединицом цивилне заштите у току ангажовања у насељима координирају
повереници и заменици повереника цивилне заштите у тим насељима, који обављају
и друге послове и задатке у складу са чланом 14. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас („Службени лист
општине Врбас “, број 23/2019).
Ако у акцијама заштите и спасавања учествују припадници Надлежне службе,
акцијом руководи овлашћени старешина Надлежне службе.
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Члан 11.
Поверенике и заменике повереника именује и разрешава Општински Штаб за
ванредне ситуације општине Врбас у складу са критеријумима из Правилника о раду
повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово
именовање („Службени гласник РС“, број 102 од 24. јула 2020. године).
Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити
пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци, као и против кога се не води кривични поступак за кривично
дело.
Члан 12.
Извршиоц мобилизације припадника јединица цивилне заштите је командант
Штаба за ванредне ситуације (председник Општине) а заменик извршиоца
мобилизације је заменик команданта Штаба за ванредне ситуације (заменик
председник Општине).
Члан 13.
Мобилизацијско место је насеље Врбас.
Члан 14.
Време трајања мобилизације је максимално 24 сата.
Члан 15.
Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединица
цивилне заштите имају права на здравствено осигурање и надокнаде за ангажовање
прописане Законом.
У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице цивилне
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање
се примењују општи прописи о безбедности и заштити на раду, као и посебне мере за
обезбеђење заштите и здравља, у складу са Законом.
Члан 16.
Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите
опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање општина
Врбас доставља Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-50/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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99.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), члана
52. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 1, 2, 3, 4,12, 13,
14. и 18. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и
условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 36. став
1. тачка 6. Статута општине Врбас (,,Службeни лист општине Врбас“, број 26/2018 и
9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
O КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се рад Комисије за планове општине Врбас (у даљем
тексту: Комисија), делокруг и начин рада, одређује се број чланова, састав, мандат и
начин избора, утврђује се износ накнаде за рад у Комисији, права и дужности чланова
Комисије као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Комисију за планове општине Врбас именује Скупштина општине Врбас.
Члан 3.
Задатак чланова Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и
спровођења планских докумената из надлежности јединице локалне самоуправе,
стручна контрола планских докумената из надлежности јединице локалне самоуправе,
обављање послова јавног увида у плански документ из надлежности јединице
локалне самоуправе, у складу са Законом, обављање стручне провере усклађености
урбанистичког пројекта са планским документом и Законом, као и давање стручног
мишљења по захтеву надлежних органа управе.
Члан 4.
Комисију чине председник, заменик председника и 4 члана, који се именују из
реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других области, које
су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења
простора и изградње, да имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу, и
најмање пет година радног искуства у струци у складу са законом
Комисија има секретара.
Два члана Комисије именују се на предлог органа аутономне покрајине
надлежног за послове урбанизма и грађевинарства.
За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије,орган надлежан
за образовање Комисије може ангажовати друга правна и физичка лица.

Број: 21. Страна 691. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Члан 5.
Комисија може да ради када седници присуствује већина од укупног броја
чланова. Комисија одлучује већином гласова присутних чланова.
Комисија ближе уређује свој рад пословником о раду комисије.
Пословник о раду комисије предлаже председник комисије и доноси га комисија
већином гласова на конститутивној седници.
Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на
седници, начин вођења записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања
и потписивања записника, односно извештаја о обављеној стручној контроли, односно
о обављеном јавном увиду.
Члан 6.
Мандат председника и чланова комисије траје четири године.
Члан 7.
За рад у Комисији председнику, заменику председника и члановима се
исплаћује накнада по одржаној седници у висини 10% просечне зараде без пореза и
доприноса по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику.
Члановима Комисије, које предлаже орган аутономне покрајине надлежан за
послове урбанизма и грађевинарства за рад у Комисији исплаћује се накнада по
одржаној седници у висини 20% просечне зараде без пореза и доприноса по
запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику.
Накнада се исплаћује на основу евиденције присуства седницама Комисије, коју
води секретар Комисије.
Право на накнаду имају и чланови Комисије, који су у радном односу у
надлежној организационој јединици за урбанизам у Општинској управи општине
Врбас, уколико се седнице Комисије одржавају ван радног времена код послодавца.
Чланови Комисије чије је пребивалиште изван седишта у којој се Комисија
одржава, имају право на накнаду путних трошкова доласка на седницу Комисије у
висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
Секретар Комисије има право на накнаду за рад у Комисији у складу са ставом
1. и 4. овог члана.
Члан 8.
Комисија може образовати радне тимове, на начин и под условима прописаним
чланом 14. став 1. Правилника о начину и поступку избора чланова Комисије за
стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских
докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе и Комисије за
стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комсије,
као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС'', број 32/2019).
Члан 9.
На питања која нису регулисана овом Одлуком непосредно ће се примењивати
одредбе Закона и других прописа којима се којима се уређује планирање и изградња и
услови и начин рада комисија за планове јединице локалне самоуправе.

Број: 21. Страна 692. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-46/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

100.
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 и
9/2022), Скупштина oпштине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 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 01.01.2022. ДО 30.06.2022. 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 01.01.2022. до 30.06.2022. 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: 011-47/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 693. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________

101.
На основу члана 3. тачка 7, члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
члана 157. став 1, члана 158, члана 278. став 5. и 6. и члана 296. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018,
41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон), члана 109. Одлуке о
обављању комуналних делатности („Службени лист општине Врбас“, број 5/2018пречишћен текст, 18/2018, 23/2018, 25/2019 и 5/2021) и члана 14, 36. и 119. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018 и 9/2022 ), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист општине Врбас“, број
14/2022) у члану 3. речи „ не плаћа“ замењују се речју „плаћа“.
Члан 2.
У члану 9. у ставу 3, 4. и 5. Одлуке речи „посебна паркиралишта“ замењују се
речима „општа паркиралишта“, у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 13. став 1. у тачки а) Одлуке речи „посебних паркиралишта
путничка возила“ замењују се речима „општих паркиралишта за моторна возила“.

за

Члан 4.
У члану 13. став 1. у тачки б) Одлуке речи „теретна возила“ замењују се речима
„моторна возила“.
Члан 5.
У члану 14. Одлуке
врши се исправка техничке грешке, те уместо
речи„пркиралишта“, треба да стоји „паркиралишта“.

Број: 21. Страна 694. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Члан 6.
У члану 17. у ставу 1. Одлуке речи „посебног паркиралишта “ замењују се
речима „општег паркиралишта “.
Члан 7.
У члану 18. став 1. у тачки 1. Одлуке речи „посебног паркиралишта “ замењују
се речима „општег паркиралишта “.
Члан 8.
У члану 18. став 3. у алинеји 3. Одлуке бришу се речи „да није власник или
корисник гараже или“.
Члан 9.
У члану 18. став 6. Одлуке речи „по повлашћеним ценама“ замењују се речима
„која је бесплатна“.
Члан 10.
У члану 19. у ставу 2. Одлуке речи „посебним паркиралиштима “ замењују се
речима „општим паркиралиштима “.
Члан 11.
У члану 20. Одлуке речи „доплатна карта“ замењују се речима „посебна паркинг
карта“, у одговарајућем падежу.
Члан 12.
У члану 39. Одлуке врши се исправка техничке грешке, те уместо броја
„20222“, треба да стоји „2022“.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-48/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 695. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________

102.
На основу члана 203. став 2, 4, 5. и 6. Закона о здравственој заштити („
Службени гласник Републике Србије", број 25/2019), тачка 64. став 2. Упутства о
вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник Републике
Србије ", број 93/2018), члана 3. став 1. Одлуке 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 („Службени лист
општине Врбас ", број 16/2022) и члана 36. став 1. тачка 27. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас ", број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И
УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊА
ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
1. ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
општине Врбас са насељеним местима и то:
1. др Јамал Асси,
2. др Јасмина Асси,
3. др Небојша Бабић,
4. др Златко Бабић,
5. др Паун Ерић,
6. др Дубравка Павичић-Гроздић,
7. др Биљана Лазаревић,
8. др Борис Љубас,
9. др Зоран Миланов,
10. др Александра Нинков,
11. др Марија - Хелена Мартинчевић,
12. др Сандра Ђековић,
13. др Светлана Росић,
14. др Спасоје Убавин,
15. др Марина Убавин.
2. Доктори медицине који обављају послове мртвозорства именују се на период
од две године.
3. Доктори медицине из тачке 1. овог Решења имају права и обавезе и вршиће
послове стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти у складу са Законом о здравственој заштити и
другим законима, прописима и подзаконским актима,којима се уређује ова област.

Број: 21. Страна 696. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
4. Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока
смрти за лица умрлих изван здравствене установе обезбеђује се у буџету општине
Врбас.
5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-51/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

103.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'', број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 3. новембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног
комуналног предузећа КОМУНАЛАЦ ВРБАС из Врбаса за 2022. годину број 0410551/2-1, које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана
26.09.2022. године, под бројем 04-10551/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-49/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 697. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
104.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 80. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 36/2020 и 14/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Кађа Балетић р а з р е ш а в а
комисије Скупштине општине Врбас.

с е дужности члана Мандатно – имунитетне

II
Тибор Бајор и м е н у ј е
Скупштине општине Врбас.

се

за члана Мандатно - имунитетне комисије

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-103/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

105.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас, („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018 и 9/2022) и члана 63. и 79. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, 36/2020 и 14/2022), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
KОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
Драган Стојчић р а з р е ш а в а с е дужности члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине општине општине Врбас.

Број: 21. Страна 698. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________

II
Марина Ристовић
б и р а
с е
за члана Kомисије за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине општине Врбас.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-104/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

106.
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. став 1.
тачка 27. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и
9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

I
У Решењу о именовању Комисије за планове општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 16/2022) у ставу I тачки 6. речи: „,дипломирани просторни
планер,“ замењнују се речима: „,дипломирани инжењер архитектуре,“.
.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-111/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 699. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
107.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022) и члана 20. и 22. Одлуке о промени
оснивачког акта Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број
2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ“ У ВРБАСУ
I
Гордана Рогановић р а з р е ш а в а
с е дужности председника Надзорног
одбора Центра за физичку културу „Драго Јововић“ из Врбаса.
II
Милица Јововић и м е н у ј е
с е
за председника
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу.

Надзорног одбора

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-110/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

108.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 –др. Закон, 27/18 (II) – др.
Закон, 10/19 и 6/20/, члана 36. став 1. тачка 27. Статута општине Врбас /„Службени
лист општине Врбас'', број 26/18 и 9/2022/ и члана 3. Правилника о Општинском
Савету родитеља /„Службени гласник Републике Србије'', број 72/18/, Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I
Разрешавају се чланови и заменици чланова Локалног Савета родитеља
општине Врбас за радну/школску 2021/2022. годину /у даљем тексту: Локални савет/ и
то:

Број: 21. Страна 700. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса:
1. Радоман Ђедовић за члана и
2. Бојана Радовић за заменика члана.
Представници ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса:
1. Жељана Тешовић за члана и
2. Александра Благојевић за заменика члана.
Представници ОШ „Петар Петровић Његош“ из Врбаса:
1. Јованка Ковачевић за члана и
2. Маја Куч за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Врбаса:
1. Ненад Ковачевић за члана и
2. Дарија Периз за заменика члана.
Представници ОШ „20. Октобар“ из Врбаса:
1. Бојана Глођовић за члана и
2. Јелена Бенчик за заменика члана.
Представници Основне музичке школе из Врбаса:
1. Ружица Жижаков за члана и
2. Верица Ратковски за заменика члана.
Представници ОШ „Вук Караџић“ из Бачког Доброг Поља:
1. Горан Поповић за члана и
2. Тамара Богдановић за заменика члана.
Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Змајева:
1. Наташа Жижаков за члана и
2. Милорад Михаиловић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села:
1. Радован Бајатовић за члана и
2. Саша Ковачевић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Савиног Села:
1. Јована Вујтовић за члана и
2. Милица Стојановић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Куцуре:
1. Јована Магоч за члана и
2. Александар Достић за заменика члана.
Представници Гимназије „Жарко Зрењанин“ из Врбаса:
1. Сања Војиновић за члана и
2. Бранка Леђенац за заменика члана.
Представници Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса:
1. Јосип Олах за члана и
2. Велибор Ловрић за заменика члана.

Број: 21. Страна 701. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-108/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

109.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
/„Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18 –др. Закон, 27/18 (II) – др.
Закон, 10/19 и 6/20/, члана 36. став 1. тачка 27. Статута општине Врбас /„Службени
лист општине Врбас'', број 26/18/ и члана 3. Правилника о Општинском Савету
родитеља /„Службени гласник Републике Србије'', број 72/18/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
I
У Локални Савет родитеља општине Врбас за радну/школску 2022/2023. годину
/у даљем тексту: Локални савет/ именују се:
Представници Предшколске установе „Бошко Буха“ из Врбаса:
1. Радоман Ђедовић за члана и
2. Миа Орловић за заменика члана.
Представници ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса:
1. Небојша Шведић за члана и
2. Сузана Дишовски за заменика члана.
Представници ОШ „Петар Петровић Његош“ из Врбаса:
1. Сандра Вујовић за члана и
2. Јелена Збућновић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Врбаса:
1. Стеван Ференц за члана и
2. Дарија Периз за заменика члана.
Представници ОШ „20. Октобар“ из Врбаса:
1. Саво Трифуновић за члана и
2. Андријана Сукновић за заменика члана.
Представници Основне музичке школе из Врбаса:
1. Драган Трајчевски за члана и
2. Александра Милошевић за заменика члана.

Број: 21. Страна 702. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
Представници ОШ „Вук Караџић“ из Бачког Доброг Поља:
1. Драгана Шмуговић за члана и
2. Тамара Богдановић за заменика члана.
Представници ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Змајева:
1. Сања Ботић за члана и
2. Катарина Драгичевић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села:
1. Марија Кусић Јовичин за члана и
2. Тијана Јокић за заменика члана.
Представници ОШ „Бранко Радичевић“ из Савиног Села:
1. Јована Вујтовић за члана и
2. Милица Стојановић за заменика члана.
Представници ОШ „Братство јединство“ из Куцуре:
1. Наташа Хорњак за члана и
2. Александар Достић за заменика члана.
Представници Гимназије „Жарко Зрењанин“ из Врбаса:
1. Сања Војиновић за члана и
2. Марко Стринека за заменика члана.
Представници Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса:
1. Татјана Филиповић за члана и
2. Милош Бјеливук за заменика члана.
Локални савет има председника и заменика председника које бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова Локалног савета.
Председник, заменик председника и чланови Локалног савета послове из своје
надлежности обављају без накнаде.
II
Административно техничке-послове потребне за рад Локалног савета обавља
Служба Општинске управе општине Врбас задужена за скупштинске послове.
Средства потребна за обављање послова Локалног савета /канцеларијски
материјал и сл./ обезбеђује се у буџету општине, у складу са законом.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-109/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 703. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
110.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
27/2018 (II) – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 36. став 1. тачка 27. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У ВРБАСУ
I
Биљана Перовић р а з р е ш а в а
с е дужности члана Школског одбора
Гимназије „Жарко Зрењанин“ у Врбасу, представник из реда родитеља.
II
Ненад Ковачевић
и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Гимназије
„Жарко Зрењанин“ у Врбасу, представник из реда родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-107/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

111.
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. став 1. тачка 27. Статута општине Врбас („Службени
лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас, на седници

одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ У ВРБАСУ
I
Ненад Ковачевић р а з р е ш а в а се дужности чланa Школског одбора
Основне школе „Братство јединство'' у Врбасу, представник из реда родитеља.

Број: 21. Страна 704. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
II
Стеван Ференц и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„Братство јединство'' у Врбасу, представник из реда родитеља.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-105/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

112.
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. став 1. тачка 27. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 3. новембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“ У ЗМАЈЕВУ
I
Николина Марјановић р а з р е ш а в а
с е
дужности члана Школског
одбора Основне школе „Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву, представник локалне
самоуправе.
II
Јована Миклић и м е н у ј е с е за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву, представник локалне самоуправе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-106/2022-I/01
Дана: 3. новембра 2022. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 21. Страна 705. Службени лист општине Врбас, 3. новембар 2022. године_________
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