
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                             ОПШТИНЕ  ВРБАС 
 

 

 
 
161. 
 

 На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији („Службени гласник 
Републике Србије“, број 83/14), члана 30. став 1. тачка 6. Статута општине Врбас 
/''Службени лист општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13. и 
2/14/ и Предлога Министарства привреде Републике Србије број 023-02-01887/2014-
05 од 3. новембра 2014. године, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 
дана 5. децембра 2014. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС“,  ВРБАС 
 
 

Члан 1. 
 

Поступак приватизације Јавног предузећа за информисање „Врбас“, Врбас 
спровешће се кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са  
јавним надметањем. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                           Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-68/2014-I/01                 Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
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162. 
 
 На основу члана 2. став 4.  и члана 61.  Закона о  правобранилаштву 
("Службени гласник Републике Србије", број 55/2014)  и  члана 16.,30.,92. и 93. 
Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/ 2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас,  на 
седници одржаној 5. децембра 2014. године, донела је   
                                                
 

О Д Л У К У 
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВРБАС 

 
                                                      I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 
         Овом Одлуком уређује се делокруг, надлежност, оснивање, организација и рад, 
радни односи и средства за рад Правобранилаштва општине Врбас, као и друга 
питања од значаја за рад и функционисање Правобранилаштва општине Врбас. 
 

Члан 2. 
 
         Правобранилаштво општине Врбас је посебан орган, који обавља послове 
правне заштите имовинских права и интереса општине Врбас ( у даљем тексту: 
Правобранилаштво). 
  
         Правобранилаштво обавља своју функцију на основу Устава, закона, Статута 
општине Врбас и других прописа и општих аката донетих у складу са Уставом, 
законом и Статутом и одлукама Скупштине општине Врбас и ове Одлуке.  
   

Члан 3. 
             
         Седиште Правобранилаштва је у Врбасу, улица Палих Бораца, број  9/ц.            
         Правобранилаштво има један (1) велики печат округлог облика пречника је 50 
мм. и један (1) мали печат округлог облика пречника 25 мм. У средини печата је грб 
Републике Србије око којег је исписан текст: „ Република Србија –Аутономна 
Покрајина Војводина- Општина Врбас , Правобранилаштво општине Врбас“. 
Садржина печата исписује се на српском језику- ћириличним писмом,  на мађарском 
језику и на русинском језику и њиховом писму. 
                                                         
                                                        II.  НАДЛЕЖНОСТ 
 
                                                                     Члан 4. 
              
         Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства у 
поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради 
остваривања  и заштите имовинских права и интереса општине Врбас, њених органа 
и других правних лица  која се финансирају из буџета општине Врбас.  
 



 

Број:  10. Страна 345. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

Правобранилаштво општине Врбас је законски заступник општине Врбас у 
правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима 
када општина Врбас ( њени органи) има положај странке или умешача о чијим 
правима и обавезама се одлучује у тим поступцима. 

Правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним 
органима заступа општинске органе и организације које немају својство правног лица 
. 

Установе  чији је општина оснивач и друга правна лица која се финансирају из 
буџета општине, Правобранилаштво заступа на основу овлашћења-пуномоћи истих 
у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странка или умешач о 
чијим имовинским правима и обавезама се одлучује. 

 
            Правобранилаштво је дужно обавестити исте у разумном року, који не може 
бити дужи од 30 дана,о свом правном мишљењу,односно о предузетим радњама.     
                                                   
            Када оцени да се на основу овлашћења-пуномоћи субјекта који заступа крши 
Устав или закон или угрожавају имовинска права и интереси општине Врбас, 
правобранилаштво ће о томе одмах,а најкасније у року од три дана од дана пријема 
овлашћења-пуномоћи, писменим путем обавестити издаваоца овлашћења-
пуномоћи, са образложеним разлозима за одбијање поступања.     
          
                                                                        Члан 5. 
 
         Правобранилаштво може овластити правника са положеним правосудним 
испитом у правним лицима и установама који се финансирају из буџета општине, да 
могу заступати иста и предузимати правне радње у судским, управним и другим 
поступцима у границама дате пуномоћи, када су у питању имовинскоправни 
интереси или обавезе.    
 
                                                                         Члан 6. 
                 
         Правобранилаштво може обављати послове правне заштите у судским 
поступцима и пред другим надлежним органима које му повери Државни 
правобранилац и његов заменик само у границама датог писаног пуномоћја. 
 
                                                                          Члан 7. 
          
          Правобранилаштво на захтев правних лица која заступа, даје правна 
мишљења у вези са закључивањем имовинско- правних уговора и других имовинско-
правних питања, у року од 30 дана од дана пријема захтева. 
                   
                                                                          Члан 8.  
                   
          Правобранилаштво ће у случајевима у којима то природа спора допушта, пре 
покретања поступка пред судом, органом управе и другим надлежним органом , 
односно у поступку одговора на тужбу, размотрити предлог споразумног решавања 
спорног односа,  на своју иницијативу или иницијативу супротне стране.  
            
          Правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре 
закључења споразума о решавању спорног односа. 
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          Правобранилаштво ће у року од 30 дана обавестити подносиоца предлога о 
предузетим мерама и резултату. 
                 
          Уколико Правобранилаштво не одговори у року од 30 дана од пријема 
предлога,  сматра се да предлог није прихваћен .  
                                                   
                                                                       Члан 9. 
                      
          Када у истом поступку као странке са супротстављеним интересима учествују 
органи општине и правна лица која се финансирају из буџета општине 
правобранилаштво ће заступати општину – њене органе. 
           
          Када са супротстављеним интересима у истом поступку учествују правна лица 
која се финансирају из буџета, правобранилаштво ће заступати правно лице -
странку која је иницирала покретање поступка. 
 
                                                                        Члан 10. 
 
          Органи општине и друга правна лица које заступа правобранилаштво, дужни су 
да правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у 
којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му 
на његов захтев достављају списе, обавештења, податке и доказе  потребне за 
предузимање радњи за које је оно надлежно. 
 
                                                                         Члан 11.  
                
          Правобранилаштво предузима заступање под истим условима као и адвокат 
када је прописано да је за предузимање одређене радње у поступку обавезно 
заступање адвоката. 
                                                                
                                                                         Члан 12. 
       
          На питања у вези са радом правобранилаштва,која нису уређена овом 
Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву ("Службени 
гласник Републике Србије", број 55/2014) које се односе на Државно 
правобранилаштво.                                       
 
                                                 III.    ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД  

 
             Члан 13. 

           
          Функцију правобранилаштва обављају Правобранилац општине Врбас и 
Заменик правобраниоца општине Врбас у складу са Уставом Републике Србије, 
законом,Статутом општине Врбас, овом Одлуком и другим општим правним актима. 
 
           Радом правобранилаштва општине Врбас руководи Правобранилац. 
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           Унутрашња организација и систематизација радних места у 
правобранилаштву уређује се актом који доноси Правобранилац, на који сагласност 
даје Општинско веће. 
                                                                        Члан 14. 
 
          Правобраниоца поставља Скупштина општине.            
 
          Правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог општинског већа на 
период од 5 година и може бити поново постављен. 
           
            За Правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин 
Републике Србије, које испуњава опште услове за заснивање радног односа у 
државним органима, које је завршило правни факултет, положило правосудни испит, 
које је достојно правобранилачке функције. 
    
                                                               Посебни услови               
 
                                                                       Члан 15. 

 
За Правобраниоца може бити постављено лице које,поред општих услова има 

најмање  5 година радног искуства на пословима правне струке и најмање 1 годину 
после положеног правосудног испита. 
 
                                                                       Члан 16. 
             
            Правобранилац не може бити одборник Скупштине општине, члан органа 
политичке странке или партије, не може вршити другу службу, посао или дужност 
који су неспојиви са функцијом правобраниоца. 
           
                                                                        Члан 17. 
 
            Заменик правобраниоца општине поставља се и разрешава се на начин и под 
условима који су утврђени за Правобраниоца општине  у члану 14, 15. и 19. ове 
Одлуке. 
 
            Заменик правобраниоца општине ради по упутствима Правобраниоца 
општине и  одговоран је за свој рад Правобраниоцу општине и Скупштини општине 
Врбас. 
                                                                        Члан 18. 
 
          Правобранилац одговара Скупштини општине Врбас  за свој рад и рад 
Правобранилаштва.  
 
          Правобранилац најкасније до 31.марта текуће године подноси Скупштини 
општине Врбас  извештај о раду Правобранилаштва за претходну годину.                                    
 
                                                                        Члан 19. 
         
          Правобранилац може бити разрешен дужности и пре истека мандата на који је 
изабран у случајевима: 
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1. на сопствени захтев;                                                                                                                      
2. ако буде осуђен на безусловну казну затвора од најмање 6 

месеци или за  свако кажњиво дело које га чини неподобним за 
вршење функције ; 

3.  ако на основу налаза и мишљења надлежне здравствене 
установе због здравственог стања трајно изгуби радну 
способност; 

4. ако се утврди да нестручно и несавесно обавља своју функцију; 
5. ако се утврди да обавља функцију супротно одредбама ове 

Одлуке; 
6. ако не обавештава надлежни орган о битним поступцима који 

угрожавају имовинска права и интересе Општине и не доставља 
свој извештај у складу са Одлуком. 

 
                                                                       Члан 20. 
 
          Писарница Правобранилаштва једина је овлашћена за пријем поште, те су 
судови и други државни органи, у случајевима када је предвиђено заступање од 
стране Правобранилаштва, обавезни да сва писмена непосредно  достављају 
Правобранилаштву. 
 
          Достављање извршено супротно  ставу 1. ове одредбе , не производи правно 
дејство.                                                               
                                                                       Члан 21. 
         
          Рачуноводствене послове , послове на обрачуну плата,  информатичке 
послове, као и јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Правобранилаштва 
обавља Општинска управа Врбас.                                                 
 
                                                           IV. РАДНИ ОДНОСИ 
 
                                                                        Члан 22. 
               
          Правобранилац општине и Заменик правобраниоца општине остварују права 
из радног односа у складу са прописима о радним односима у органима општине 
Врбас. 
                                                                         Члан 23. 
               
          На запослене у правобранилаштву у остваривању права и обавеза из радног 
односа примењују се одредбе закона и других прописа који се примењују на 
запослене у општинској управи.     
                                                                V . СРЕДСТВА 

 
                                                                 Члан 24. 
            
         За финансирање рада правобранилаштва, примењују се прописи који се 
примењују и на финансирање послова општинске управе. 
      
          Средства за рад Правобранилаштва, обезбеђују се у буџету Општине. 
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          Приходе које правобранилаштво оствари у пословима заступања 
представљају приход буџета Општине.            
                                                  
                                                                        Члан 25. 
 
         Накнаде и трошкови заступања у судским и управним поступцима, и другим 
поступцима, признају се Правобранилаштву по прописима о наградама и накнадама 
трошкова за  рад  адвоката.           
 
                                                       VI. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ      
           
                                                                         Члан 26. 
 
       Ступањем на снагу ове Одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља 
са радом као Правобранилаштво општине Врбас. 
 
                                                                         Члан 27. 
                  
       Општински јавни правобранилац именован по досадашњим прописима у оквиру 
мандата на који је је именован, наставља са радом до истека мандата као 
Правобранилац општине Врбас. 
 
                                                                         Члан 28. 
                   
       Правобранилац ће донети Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
       Општински јавни правобранилац који не буде постављен за Правобраниоца 
општине Врбас у складу са овом Одлуком или распоређен на друго радно место у 
смислу прописа о запосленима у општинској управи,  има права утврђена прописима 
за запослене у општинској управи. 
                                                                         Члан 29. 
                                                        
       Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском 
јавном правобранилаштву  ("Службени лист oпштине Врбас", број 3/1992)        
                              
                                                                         Члан 30. 
 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу oпштине Врбас". 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:011-69/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
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163. 
 

На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана 
16., 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 
5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине 
Врбас, на седници одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију општинских путева и 
улица на територији општине Врбас. 

Члан 2. 

Категоризација општинских путева и улица на територији општине Врбас врши 
се на основу примарних и секундарних критеријума. 

Члан 3. 

Примарни критеријуми су: 
1. Рачунска брзина прописана у km/h; 
2. Осовинско оптерећење у t; 
3. Ширина саобраћајне траке прописана у m; 
4. Регулациона ширина општинских путева и улица прописана у m  и 
5. Присуство и ширина тротоара прописана у m. 

Члан 4. 

 

Секундарни критеријуми су: 
1. Положај општинских путева и улица у односу на мрежу саобраћајница 

предвиђену урбанистичким планом и 
2. Постојање техничких средстава за успоравање саобраћаја. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу општине Врбас". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                          Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-70/2014-I/01            Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
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164. 
 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (» Службени гласник 
Републике Србије «, број 129/2007), члана 55. Закона о јавним агенцијама 
(''Службени гласник РС'', број 18/2005) и члана 16.30. и 93. Статута општине Врбас 
(«Службени лист општине Врбас», број 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008,21/2009, 
15/2010,16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 5. 
децембра  2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 
 

      Члан 1. 
 

У Одлуци о Оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду 
(''Службени лист општине Врбас '', број 1/2010) у члану 3. иза става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 

 
'' Делатности по Класификацији: 
01.19. Гајење осталих једногодишњих и вишегодишњих биљака 
01.24. Гајење јабучастог и коштичавог воћа  
01.25. Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа 
01.29. Гајење осталих вишегодишњих биљака 
01.30. Гајење садног материјала 
01.50. Мешовита пољопривредна производња 
01.62. Помоћне делатности у узгоју животиња 
02.20 Сеча дрвећа 
02.40. Услужне делатности у вези са шумарством 
16.29. Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа 
46.22. Трговина на велико цвећем и садницама 
46.31. Трговина на велико воћем и поврћем 
46.90. Неспецијализована трговина на велико 
47.76. Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама 
70.22. Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 
74.90.Остале стручне, научне и техничке делатности 
75.00. Ветеринарска делатност 
82.10. Гајење шума и остале шумарске делатности 
82.30. Организовање састанака и сајмова 
84.13. Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије 
96.09. Остале напоменуте личне услужне делатности''. 
Досадашњи ставови 2. 3. и 4. постају ставови 3. 4. и 5.  
 

Члан 2. 
 

У члану 23. став 5. мења се и гласи: 
''Предлог тарифе сачињава Управни одбор Јавне агенције и објављује га на 
званичном сајту општине Врбас и сајту Јавне агенције уз позив могућим 
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корисницима да у року који не може бити краћи од осам ни дужи од тридесет дана 
доставе примедбе и предлоге.'' 

У ставу 7. члана 23. иза речи ''корисника'' ставља се тачка а речи : '' и 
секретаријата'' бришу се. 
 

Члан 3. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-71/2014-I/01                 Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 

165. 
 

На основу члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике 
Србије“, број 91/05 и 30/10), члана 1. Закона о добробити животиња („Службени 
гласник Републике Србије“, број 4/2009),  члана 3. став 1. алинеја 2. Одлуке о 
оснивању Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду  („Службени лист општине 
Врбас'', број 1/2010)  и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010), Скупштина 
општине Врбас, на седници одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА У ЗОХИГИЈЕНСКОЈ СЛУЖБИ 
КОЈА ЈЕ У САСТАВУ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописују се послови и задаци Зоохигијенске службе, начин 
рада и поступања, финансирање и накнаде за услуге и друга питања од значаја за 
њен рад. 
  

Члан 2. 
 

 Послове Зоохигијенске службе обавља организациона јединица Јавне 
агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас. 
 Послови и задаци Зоохигијенске службе су: 

- хватање и збрињавање напуштених животиња и прихватилиште за животиње; 
- нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; 
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних 

површина и објеката из алинеје 2. овог члана   до објекта за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 
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Члан 3. 

 
 Зоохигијенска служба   у оквиру хватања и збрињавања напуштених животиња 
врши и послове хватања и збрињавања изгубљених и напуштених паса и мачака. 
 Послове из претходног става зоохигијенска служба обавља према Програму 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака. 
 Програм контроле доноси Општинско веће на предлог надлежних Одељења 
општинске управе . 
 Програм  контроле и смањења популације напуштених паса и мачака  
 објавиће  се у ''Службеном листу општине Врбас''. 
 
 
 2. ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ И ИЗГУБЉЕНИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 4. 
 

 Зоохигијенска служба је дужна да обезбеди прикупљање, превоз и 
збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и 
смештај у прихватилиште у складу са законом. 
 Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених животиња са 
животињом се мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње,  
страха и стреса за животињу. 

Зоохигијенска служба је дужна да напуштеним и изгубљеним животињама које 
су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ.За животиње 
које су агресивне,  неизлечиво болесне ирепарабилно повређене и то у 
терминалном стадијуму болести или повреде када је немогуће отклонити болове , 
може се у складу са законом извршити еутаназија , само и једино као убиство из 
милосрђа.  

Члан 5. 
 

 У прихватилиште Зоохигијенске службе смештају се: 
 1) напуштене и изгубљене животиње; 
 2) животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о 
њима; 
 3) животиње које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу; 
 4)животиње које су у опасности. 
 Зоохигијенска служба је дужна да сарађује са надлежним ветеринарским 
службама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава 
јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у 
прихватилишту. 
 

Члан 6. 
 

 Животињу коју власник, односно држалац, не преузме у року од 15 дана од 
дана смештаја у Прихватитлиште Зоохигијенска служба може поклонити. 
 Са животињом која се у року од 30 дана од дана смештаја у Прихватилиште 
не збрине на  други начин, поступа се у складу са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака.  
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Члан 7. 
 

 Зоохигијенска служба је одговорна за живот, здравље и добробит животиња у 
прихватилишту. 
 Зоохигијенска служба је дужна да се о кућним љубимцима у прихватилишту 
брине са пажњом доброг домаћина. 
 Зоохигијенска служба је дужна да у складу са законом води евиденцију о 
животињама и да ту евиденцију чува три године. 
 

Члан 8. 
 

 Зоохигијенска служба је дужна да: 
1) прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање 

сваке напуштене животиње, у складу са законом; 
2) обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и 

потребну помоћ животињама од стране ветеринара; 
3) брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња; 
4) врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 

дана од дана смештаја у прихватилиште. 
 

Члан 9. 
 

 Власник, односно држалац који изгуби животињу дужан је да губитак без 
одлагања, а најкасније у року од три дана, пријави Зоохигијенској служби и 
ветеринарској служби. 
 Ако власник, односно држалац не пријави губитак из става 1. овог члана 
сматра се да је напустио животињу. 

Члан 10. 
 

 Прихватилште за  напуштене животиње мора испуњавати услове за заштиту 
добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у 
складу са законом. 
 Лица која раде са животињама у прихватилишту, морају бити обучена за 
добробит животиња. 

Члан 11. 
 

 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас уз сагласност 
Општинског већа доноси Правилник о поступку и начину скупљања, транспорта, 
смештаја и третмана животиња у прихватилишту, удомљавања, враћања власнику 
мера Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака у складу 
са законом и важећим прописима. 
 . 

3. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ЛЕШЕВА 
 

Члан 12. 
 

 Зоохигијенска служба врши нешкодљиво уклањање лешева животиња са 
јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења  животиња и њихов транспорт као и организовање транспорта до објекта 
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за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који 
не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 
 

Члан 13. 
 

 Послове из члана 12. став 1. Зоохигијенска  служба врши за све кориснике . 
 

Члан 14. 
 

 Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, 
леш животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора. 
 

Члан 15. 
 

 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас Правилником 
прописује поступак и начин скупљања, транспорта и третмана животињских лешева 
и мера заштите околине у складу са законом и важећим прописима. 
  

4. ФИНАНСИРАЊЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА РАДА 
 

Члан 16. 
 

 Трошкове сакупљања и збрињавања напуштених и изгубљених животиња 
непознатог власника као и сакупљање и транспорт животињских лешева са јавних 
површина финансирају се на терет буџета општине Врбас и годишњег програма 
рада Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду. 

 
Члан 17. 

 
 Трошкове сакупљања, смештаја и третмана животиња у Прихватилиште 
познатих власника или држаоца сноси власник или држалац. 
 

Члан 18. 
 

 Трошкове нешкодљивог уклањања лешева из објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и њихов транспорт 
сноси власник, односно држалац животиња. 
 

Члан 19. 
 

 Ценовник услуга Зохигијеничарске службе доноси Управни одбор Јавне 
агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас уз сагласност Општинског 
већа општине Врбас. 
 За услуге еутаназије, обележавања и стерилизације паса и мачака и услуга 
уклањања и транспорта лешева животиња из домаћинства, имаће се у виду да је 
третман услуга од општег економског интереса и као такве за поједине угрожене 
категорије становништва на територији општине Врбас могу бити ниже од основних 
цена , детељније регулисане ценовником. 
 Ценовник услуга објављује се у ''Службеном листу општине Врбас''. 
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. 5. ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ 
 

Члан 20. 
 

 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, дужна је да 
обезбеди могућност пријаве нестанка животиња и информисање о нађеним 
животињама. 
 Начин обавештавања и информисања прописује се Правилником из члана 11. 
ове Одлуке. 
 
 6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                              Председник Скупштине општине,                                           
Број:011-72/2014-I/01               Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  

 

166. 
 

На основу члана 2, 4. и 6. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011)  и члана 16, 30. и 93. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 
21/2009,15/2010,16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас , на седници одржаној 
5. децембра 2014. године, донела је  

О Д Л У К У  
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

           У  Одлуци о обављању комуналних делатности ( „ Службени лист општине 
Врбас“, број 3/2013 и 7/2014) у члану 88. додаје се став 3. који гласи:  

 „ Трошкове комуналног опремања гробља у складу са Планом детаљне 
регулације градског гробља у Врбасу и Плановима детаљне регулације гробља у 
насељеним местима општине, сноси локална самоуправа  из средстава буџета 
општине Врбас.'' 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                    Председник Скупштине општине,                                           
Број: 011-73/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  



 

Број:  10. Страна 357. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
167. 
 

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 30. и 93. Статута 
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008,  21/2009. 15/2010/, 16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној  5. децембра 2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања са 
финансијским планом ЈКП  „Стандард“  Врбас  за 2014. годину под бројем 04-
23435/1-1 од 01.12.2014.године, који је донео Надзорни одбор предузећа на седници 
одржаној 01. децембра 2014. године. 
  
 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС           Председник Скупштине општине, 
Број: 011-74/2014-I/01               Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014.године 
ВРБАС  
 
 
168. 
 
 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима /''Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012. и 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. 
закон/ и члана 30. и 93. Статута општине Врбас /"Службени лист општине Врбас", 
број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина 
општине Врбас, на седници одржаној 5. децембра 2014. године донела је 
      
            Р Е Ш Е Њ Е  
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања Јавног 
предузећа за информисање ''Врбас'' из Врбаса за 2014. годину који је донео 
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 1. децембра 2014. године под 
бројем 1149. 
 
 Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Врбас''. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:011-75/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 



 

Број:  10. Страна 358. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

169. 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. 
Закона о ванредним ситуацијама ("Сужбени гласник Републике Србије", број 111/09) 
, члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
("Службени гласник Републике Србије", број 98/2010), члана 30. и 93. Статута 
општине Врбас ("Службени лист општине Врбас", број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014) и члана 3. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас ("Службени лист 
општине Врбас", број 15/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 5. 
децембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС 
 

 I  Р а з р е ш а в а ј у   с  е   чланови Општинског Штаба за ванредне ситуације 
општине Врбас и то: 

1. Милан Ковачевић, 
2. Милан Опинћал и 
3. Петар Грегорински. 

 
II  У Општински Штаб за ванредне ситуације општине Врбас   и м е н у ј у    с е:  
 

1. Вељко Милекић, командир Полицијске испоставе Врбас, 
2. Љиљана Растовић, начелник Центра Министарства Одбране Врбас и  
3. Предраг Радовић, в.д. директора Опште болнице Врбас. 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:011-76/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
170. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА  ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА  ИЗГРАДЊУ''  У ВРБАСУ 

 



 

Број:  10. Страна 359. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

I 
 

      ИГОР МИЛОВИЋ   р а з р е ш а в а   с е   дужности вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве ''Дирекција за изградњу'' 
у Врбасу. 

II 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врбас''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-96/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
 
171. 
 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. 
закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), чланa 30. тачка 9. Статута општине Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 
16/2013 и 2/2014 ) и члана  12. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014), Скупштина општине Врбас, на  једанаестој седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ” ВРБАС 

 
1.  Игор Миловић, дипломирани инжењер грађевинарства из Новог Сада, именује  се 
за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу”  Врбас, 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“  и да о томе одмах обавести 
Надзорни одбор предузећа.  
    Надзорни одбор предузећа дужан је да посебним актом утврди дан ступања на 
рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду. 
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 страници општине Врбас. 
 

Образложење 
 

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) 
прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 



 

Број:  10. Страна 360. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 
15/2010, 16/2013 и 2/2014) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 
 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем Решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 
 На основу члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014) Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс 
за именовање директора Jавног предузећа „ Дирекција за изградњу“ Врбас који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 101/2014 од 19. 
септембра 2014. године, дневном листу „Политика“ Београд од 21. септембра 2014. 
године и на званичној интернет презентацији општине Врбас. 
 Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа спровела је Комисија 
за именовања општине Врбас,  именована Решењем Скупштине општине Врбас број 
112-81/2014-I/01 од дана 6. јуна 2014.године. 
 Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да су на Jавни 
конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Врбас 
поднете три пријаве. Две пријаве су благовремене, разумљиве и потпуне са 
приложеним свим потребним доказима. Једна пријава је благовремена, разумљива 
али непотпуна те је Комисија за именовања општине Врбас у складу са чланом 29. 
став 7. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 
аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и  чланом  5. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 6/2014) донела Закључак о одбацивању 
непотпуне пријаве. 
 Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и 
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број 6/2014). Иако је благовремено позван писаним путем 
један кандидат се није одазвао на усмену проверу.  
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 4. новембра 
2014.године  утврдила Листу за именовање директора Jавног предузећа „Дирекција 
за изградњу“ Врбас и заједно са Записником о изборном поступку доставила 
Општинској управи Врбас ради припреме предлога акта о именовању директора. 
 Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 24. новембра 2014. 
године утврдило је Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Врбас и доставило га са Листом за именовање Скупштини 
општине Врбас на одлучивање. 
 Након разматрања Листе за именовање директора и Предлога решења о 
именовању директора на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Врбас донела је Решење да се за директора Јавног предузећа 



 

Број:  10. Страна 361. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

„Дирекција за изградњу“ Врбас именује Игор Миловић, дипломирани инжењер 
грађевинарства из Новог Сада, на период од четири године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-77/2014-I/01                Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС 

 
 

172. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 ''СТАНДАРД'' У ВРБАСУ 

 
I 

 
РАДОМИР ЧУРОВИЋ  р а з р е ш а в а   с е   дужности вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' у  Врбасу. 
 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-97/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
173. 
 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима ( 
„Службени гласник РС“,број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. 
закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), чланa 30. тачка 9. Статута општине Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 
16/2013 и 2/2014 )  и члана  12. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014), Скупштина општине Врбас, на једанаестој седници 
одржаној 5. децембра 2014.године, донела је 



 

Број:  10. Страна 362. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 „СТАНДАРД“ ВРБАС 

 
1. Радомир Чуровић, дипломирани менаџер из Новог Сада, именује се за директора 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, 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“  и да о томе одмах обавести 
Надзорни одбор предузећа.  
    Надзорни одбор предузећа дужан је да посебним актом утврди дан ступања на 
рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду. 
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 страници општине Врбас. 
 

Образложење 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) 
прописано је да директора јавног 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. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“,  број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 
15/2010, 16/2013 и 2/2014) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 
 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем Решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 
 На основу члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014) Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс 
за именовање директора Jавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас  који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 101/2014 од 19. 
септембра 2014. године, дневном листу „Политика“ Београд од 21. септембра 2014. 
године и на званичној интернет презентацији општине Врбас. 
 Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа спровела је Комисија 
за именовања општине Врбас,  именована Решењем Скупштине општине Врбас број 
112-81/2014-I/01 од дана 6. јуна 2014.године. 
 Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да су на Jавни 
конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас 
поднете четири пријаве од којих је једна благовремена, разумљива и потпуна са 
приложеним свим потребним доказима, а три пријаве су благовремене, разумљиве 
али непотпуне те је Комисија за именовања општине Врбас у складу са чланом 29. 
став 7. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 
аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и  чланом  5. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 



 

Број:  10. Страна 363. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 6/2014) донела Закључке о одбацивању 
непотпуних пријава. 
 Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и 
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број 6/2014). 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 4. новембра 
2014.године утврдила Листу за именовање директора Jавног комуналног предузећа 
„Стандард“ Врбас и заједно са Записником о изборном поступку доставила 
Општинској управи Врбас ради припреме предлога акта о именовању директора. 
 Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 24. новембра 2014. 
године утврдило је Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног 
предузећа „Стандард“ Врбас и доставило га са Листом за именовање Скупштини 
општине Врбас на одлучивање. 
 Након разматрања Листе за именовање директора и Предлога решења о 
именовању директора на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Врбас донела је Решење да се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Стандард“ Врбас именује Радомир Чуровић, дипломирани менаџер из 
Новог Сада, на период од четири године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-78/2014-I/01      Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС 
 
 
174. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА ''ВРБАС - ГАС'' У ВРБАСУ 

 
I 

 
 РАДИСЛАВ БЈЕЛИЦА    р а з р е ш а в а   се    дужности директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију природног гаса ''Врбас - гас'' у Врбасу. 
 
 
 



 

Број:  10. Страна 364. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врбас''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-98/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
175. 
 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. 
закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), чланa 30. тачка 9. Статута општине Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 
16/2013 и 2/2014 ) и члана  12. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, 6/2014), Скупштина општине Врбас, на једанаестој седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела je 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВРБАС-ГАС” ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС 
 

1. Радислав Бјелица, мастер правник из Врбаса, именује се за директора Јавног 
предузећа „Врбас-Гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас , 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“  и да о томе одмах обавести 
Надзорни одбор предузећа.  
    Надзорни одбор предузећа дужан је да посебним актом утврди дан ступања на 
рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду. 
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 страници општине Врбас. 
 

Образложење 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“,  број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) 
прописано је да директора јавног 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. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 
15/2010, 16/2013 и 2/2014) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 



 

Број:  10. Страна 365. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем Решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 
 На основу члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014) Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс 
за именовање директора Јавног предузећа „Врбас-Гас” за дистрибуцију природног 
гаса Врбас који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 
101/2014 од 19. септембра 2014. године, дневном листу „Политика“ Београд од 21. 
септембра 2014. године и на званичној интернет презентацији општине Врбас. 

Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа спровела је Комисија 
за именовања општине Врбас,  именована Решењем Скупштине општине Врбас број 
112-81/2014-I/01 од дана 6. јуна 2014.године. 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Jавни 
конкурс за именовање директора Јавног предузећа„Врбас-Гас” за дистрибуцију 
природног гаса Врбас поднето шест пријава. Пет пријава су благовремене, 
разумљиве и потпуне са приложеним свим потребним доказима. Једна пријава је 
благовремена, разумљива али непотпуна те је Комисија за именовања општине 
Врбас у складу са чланом 29. став 7. Закона о Јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и  
чланом  5. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 
6/2014) донела Закључак о одбацивању непотпуне пријаве. 
 Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и 
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број 6/2014). Иако су благовремено позвани писаним путем 
два кандидата се нису одазвала на усмену проверу.  

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 4. новембра 
2014.године утврдила Листу за именовање директора Јавног предузећа „Врбас-Гас” 
за дистрибуцију природног гаса Врбас и заједно са Записником о изборном поступку 
доставила Општинској управи Врбас ради припреме предлога акта о именовању 
директора. 
 Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 24. новембра 2014. 
године утврдило је Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа 
„Врбас-Гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас и доставило га са Листом за 
именовање Скупштини општине Врбас на одлучивање. 

Након разматрања Листе за именовање директора и Предлога решења о 
именовању директора на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Врбас донела је Решење да се за директора Јавног предузећа 
„Врбас-Гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас именује Радислав Бјелица, 
мастер правник из Врбаса, на период од четири године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-79/2014-I/01                Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС 



 

Број:  10. Страна 366. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
176. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ''ВРБАС'' У ВРБАСУ 
 

I 
 

 МИЛАН МИЛИЋ   разрешава   се дужности вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за превоз путника ''Врбас'' у  Врбасу. 
 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-99/2014-I/01              Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
177. 
 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. 
закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), чланa 30. тачка 9. Статута општине Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 
16/2013 и 2/2014 ) и члана  12. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014), Скупштина општине Врбас, на једанаестој  седници 
одржаној 5. Децембра 2014. године  донела je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРЕВОЗ ПУТНИКА „ВРБАС“ ВРБАС 

      
1.  Милан Милић, дипломирани инжењер пољопривреде из Врбаса, именује се за 
директора Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас, 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“  и да о томе одмах обавести 
Надзорни одбор предузећа.  



 

Број:  10. Страна 367. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

     Надзорни одбор предузећа дужан је да посебним актом утврди дан ступања на 
рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду. 
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 страници општине Врбас. 
 
 

Образложење 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) 
прописано је да јавног 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. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“,број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 
15/2010, 16/2013 и 2/2014 ) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 
 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем Решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 

На основу члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014) Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс 
за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 101/2014 од 19. 
септембра 2014. године, дневном листу „Политика“ Београд од 21. септембра 2014. 
године и на званичној интернет презентацији општине Врбас. 
 Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа спровела је Комисија 
за именовања општине Врбас,  именована Решењем Скупштине општине Врбас број 
112-81/2014-I/01 од дана 6. јуна 2014.године. 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да су на Jавни 
конкурс за именовање директора Јавног предузећа за превоз путника „Врбас“ Врбас  
поднете три пријаве. Две пријаве су благовремене, разумљиве и потпуне са 
приложеним свим потребним доказима. Једна пријава је благовремена, разумљива 
али непотпуна те је Комисија за именовања општине Врбас у складу са чланом 29. 
став 7. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 
аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и  чланом  5. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 6/2014) донела Закључак о одбацивању 
непотпуне пријаве. 
 Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и 
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број 6/2014). 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 4. новембра 



 

Број:  10. Страна 368. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

2014.године  утврдила Листу за именовање директора Јавног предузећа за превоз 
путика „Врбас“ Врбас и заједно са Записником о изборном поступку доставила 
Општинској управи Врбас ради припреме предлога акта о именовању директора. 
 Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 24. новембра 2014. 
године утврдило је Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за за 
превоз путника „Врбас“ Врбас и доставило га са Листом за именовањe Скупштини 
општине Врбас на одлучивање. 

Након разматрања Листе за именовање директора и Предлога решења о 
именовању директора на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Врбас донела је Решење да се за директора Јавног предузећа 
за превоз путника „Врбас“ Врбас именује Милан Милић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Врбаса, на период од четири године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-80/2014-I/01               Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС 
 
178. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној децембра 2014. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
''ВРБАС '' У ВРБАСУ 

 
I 
 

 МИРНА  ПАРОЦИ  р а з р е ш а в а   се    дужности вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' у Врбасу. 
 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врбас''. 

 
    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-100/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
 



 

Број:  10. Страна 369. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

179. 
 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/2014 - др. 
закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 30. тачка 9. Статута општине Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 15/2010, 
16/2013 и 2/2014 ) и члана  12. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 6/2014), Скупштина општине Врбас, на  једанаестој седници 
одржаној 5. децембра 2014., године, донела je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ИНФОРМИСАЊЕ „ВРБАС“ ВРБАС 

 
1.  Мирна Пароци, дипломирани правник из Врбаса, именује се за директора Јавног 
предузећа за информисање „Врбас“ Врбас, на период од четири године. 
2. Именованa је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“  и да о томе одмах обавести 
Надзорни одбор предузећа.  
     Надзорни одбор предузећа дужан је да посебним актом утврди дан ступања на 
рад новоименованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду. 
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 страници општине Врбас. 
 

Образложење 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) 
прописано је да директора јавног 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. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и чланом 30. тачка 9. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број  3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009 , 
15/2010, 16/2013 и 2/2014) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 
 Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, 
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем Решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе. 
 На основу члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, 6/2014) Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс за 
именовање директора Јавног предузећа за информисање „Врбас““ Врбас који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у броју 101/2014 од 19. 
септембра 2014. године, дневном листу „Политика“ Београд од 21. септембра 2014. 
године и на званичној интернет презентацији општине Врбас. 



 

Број:  10. Страна 370. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа спровела је Комисија 
за именовања општине Врбас,  именована Решењем Скупштине општине Врбас број 
112-81/2014-I/01 од дана 6. јуна 2014.године. 
 Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Јавни 
конкурс за именовање директора Јавног предузећа за информисање „Врбас“, Врбас  
поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна са приложеним 
свим потребним доказима. 
 Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и 
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас („Службени 
лист општине Врбас“, 6/2014). 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. 
Закона о јавним предузећима,  Комисија је на седници одржаној 4. новембра 
2014.године утврдила Листу за именовање директора Јавног предузећа за 
информисање „Врбас“ Врбас и заједно са Записником о изборном поступку 
доставила Општинској управи Врбас ради припреме предлога акта о именовању 
директора. 
 Општинско веће општине Врбас на седници одржаној 24. новембра 2014. 
године утврдило је Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за 
информисање „Врбас“ Врбас и доставило га са Листом за именовањe Скупштини 
општине Врбас на одлучивање. 

Након разматрања Листе за именовање директора и Предлога решења о 
именовању директора на основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Врбас донела је Решење да се за директора Јавног предузећа 
за информисање „Врбас“ Врбас именује Мирна Пароци, дипломирани правник из 
Врбаса, на период од четири године. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-81/2014-I/01               Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС 
 
180. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА У ВРБАСУ 

 
I 
 

 РИХАРД ХЕНГЛ  р а з р е ш а в а  с е  дужности вршиоца дужности  директора 
Културног центра Врбаса у Врбасу.  



 

Број:  10. Страна 371. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
II 

  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-101/2014-I/01              Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 

181. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА У ВРБАСУ 
 

I 
 

 РИХАРД ХЕНГЛ  и м е н у ј е   с е  за директора Културног центра Врбаса у 
Врбасу на период од четири године. 
 

II 
 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-102/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
182. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ 
 



 

Број:  10. Страна 372. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
I 

 
 МИРОСЛАВКА ШЕКАРИЋ   р а з р е ш а в а   с е  дужности вршиоца дужности 

директора Центра за физичку културу  ''Драго Јововић'' у Врбасу. 
 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врбас''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-103/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
 
183. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ''ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ 
 
I 
 

 МИРОСЛАВКА ШЕКАРИЋ   и м е н у ј е  с е   за директора Центра за физичку 
културу ''Драго Јововић'' у Врбасу на период од четири године. 
 

II 
 

Ово Решење  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врбас''. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-104/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 

 

 



 

Број:  10. Страна 373. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

184. 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС 
 

I 
 
 МАРИЈА ЗЛАТОВИЋ  р а з р е ш а в а  с е  дужности вршиоца дужности  
директора Туристичке организације  општине Врбас. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном 
листу општине Врбас''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-105/2014-I/01          Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 

185. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. став 1. тачка 9. Статута 
општине Врбас /''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 
11/2008, 21/2009,15/2010, 16/2013 и 2/2014/, Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 5. децембра 2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС 
 
I 
 

 МАРИЈА ЗЛАТОВИЋ  и м е н у ј е   с е  за  директора Туристичке организације  
општине Врбас на период од четири године.  
 

II 
 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у  ''Службеном листу 
општине Врбас''. 
 
 



 

Број:  10. Страна 374. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-106/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
186. 

 

На основу члана 54. и 55. Закона  о основама система образовања и 
васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. 
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/201, 16/2013 и 2/2014),  Скупштина  општине Врбас,  на 
седници  одржаној 5. децембра 2014. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ   И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“  У ВРБАСУ 
 

I 
 

 Александар Милосављевић   р а з р е ш а в а    с е    дужности члана  
Школског одбора Основне школе ''Светозар Милетић'' у Врбасу као предстваник 
локалне самоуправе. 

II 
 

Анто Килибарда   и м е н у ј е   с е   за члана  Школског одбора Основне школе 
''Светозар Милетић'' у Врбасу као представник локалне самоуправе. 

 
III 

 
  Ово Решење објавиће се  у ''Службеном листу општине Врбас''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-107/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
 
 
187. 

 
На основу члана 54. и 55. Закона  о основама система образовања и 

васпитања («Службени гласник Републике Србије», број 72/2009) и члана 30. и 93. 
Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 3/2002, 5/2002, 
10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013 и 2/2014),  Скупштина  општине Врбас,  
на седници  одржаној 5. децембра 2014. године,  донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ“  У ЗМАЈЕВУ 



 

Број:  10. Страна 375. Службени лист општине Врбас,  5. децембар 2014. године  

 

 
I 
 

Милана Милићевић   р а з р е ш а в а    с е   дужности члана  Школског одбора 
Основне школе ''Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву као представник локалне 
самоуправе. 

II 
 
Бранка Радош   и м е н у ј е   с е   за члана  Школског одбора Основне школе 

''Јован Јовановић - Змај'' у Змајеву као представник локалне самоуправе. 
 

III 
 
  Ово Решење објавиће се  у ''Службеном листу општине Врбас''.   
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                        Председник Скупштине општине,                                           
Број:112-108/2014-I/01           Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 5. децембра 2014. године 
ВРБАС  
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