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На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и
образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник Републике
Србије“, број 37/2009), члана 4. и 36. Пословника Привременог органа општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 9/2009. и 11/2009) и члана 30, 96. и
98. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2002, 5/2002,
10/2004. и 11/2008), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 15.
новембра 2009. године, донео је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута општине Врбас
Члан 1.
У Статуту општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002, 10/2004. и 11/2008) у члану 44. став 3. брише се.
Члан 2.
У члану 52. у ставу 2. Статута реч : „осам“ замењује се речју : „пет“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
ОПШТИНА ВРБАС
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-25/2009-I/01
Дана:15. новембра 2009. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
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161.
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и
образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник Републике
Србије“, број 37/2009), члана 4. и 36. Пословника Привременог органа општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 9/2009 и 11/2009) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 2/2002, 5/2002,
10/2004. и 11/2008), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 15.
нобембра 2009. године, донео је
ПОСЛОВНИК
о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Врбас
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 11/2004. и 3/2005.) члан 3. мења се и гласи :
„Прву конститутивну седницу Скупштине општине сазива Председник
Скупштине општине из претходног сазива у року од 15 дана од дана објављивања
резултата избора.
Ако Председник Скупштине из претходног сазива не сазове конститутивну
седницу у року из става 1. овог члана седницу ће сазвати најстарији одборник из
новог сазива.
Скупштина се сматра конституисаном избором Председника Скупштине и
постављењем Секретара Скупштине.
Првом конститутивном седницом Скупштине, до избора Председника
Скупштине, председава најстарији одборник, који је присутан на седници и који се
прихвати те дужности, коме у раду помаже Секретар Скупштине из претходног
сазива и најмлађи одборник који је присутан на седници и који се прихвати те
дужности.
Након отварања седнице на предлог Председавајућег Скупштина бира два
оверача записника“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. Пословника на крају става брише се тачка и додају се
речи : „ (избор Председника општине, избор Заменика председника општине,
избор чланова Општинског већа, избор радних тела Скупштине и друга питања)“.
Члан 3.
У члану 16. у ставу 1. Пословника реч : „десет“ замењује се речима : „једна
трећина“, а у ставу 3. реч : „десет“ замењује се речима : „једне трећине“.
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Члан 4.
У члану 19. Пословника иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи : „Када
је предложен само један кандидат за председника Скупштине гласање се врши
заокруживањем „за“ или „против“ предлога.“
Досадашњи став 3. постаје нови став 4.
Члан 5.
Иза члана 27. Пословника поднаслов : „8. Сагласност на именовање
Заменика председника општине“ мења се и гласи : „8. Избор извршних органа
општине, а иза чалан 28. Пословника поднаслов : „9. Избор Општинског већа“
брише се.
Иза члана 31. Пословника поднаслов : „10. Постављање Начелника
Општинске управе“ постаје нови поднаслов : „9. Постављање Начелника
Општинске управе“.
Члан 6.
Члан 28. Пословника мења се и гласи :
„Скупштина бира извршне органе, по правилу на конститутивној седници
или првој наредној седници, а најкасније у року од месец дана од дана
конституисања.
Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине општине.
Кандидата за Председника општине предлаже председник Скупштине
општине.
Предлог се подноси у писменом облику и садржи : име и презиме
кандидата, кратку биографију, сагласност кандидата о прихватању кандидатуре и
образложење.
Предложени кандидат за Председника општине може да се представи
Скупштини.
Председник општине има Заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за Заменика
председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти
начин као и Председника општине.
Председнику општине и Заменику председника општине избором на те
функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Председник и Заменик председника општине при ступању на дужност пред
одборницима Скупштине дају свечану изјаву“.
Члан 7.
Члан 29. Пословника мења се и гласи :
„Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине,
као и пет чланова Општинског већа, које бира Скупштина општине, на период од
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четири године, тајним гласањем већином од укупног броја одборника Скупштине
општине.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника
општине.
Предлог се подноси у писменом облику и садржи : име и презиме
кандидата, кратку биографију, сагласност кандидата о прихватању кандидатуре и
образложење.
Када одлучује о избору Председника општине Скупштина општине
истовремено одлучује о избору Заменика председника општине и чланова
Општинског већа.
Тајно гласање врши се заокруживањем „за“ или „против“ предлога по
поступку предвиђеном овим Пословником за доношење одлука Скупштине тајним
гласањем.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје
одборнички мандат.
При ступању на дужност чланови Општинског већа пред одборницима
Скупштине дају свечану изјаву“.
Члан 8.
Члан 30. Пословника мења се и гласи :
„Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.
Председник општине може бити разрешен на образложен предлог најмање
једне трећине одборника на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење Председника општине мора се расправљати и
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога Председнику
Скупштине.
Ако Скупштина не разреши Председника општине, одборници који су
поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење
Председника општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног
предлога“.
Члан 9.
Члан 31. Пословника мења се и гласи :
„Разрешењем или оставком Председника општине престаје мандат
Заменика председника општине и Општинског већа.
Заменик председника општине односно члан Општинског већа може бити
разрешен пре истека времена на који је избаран и може поднети оставку.
Заменик председника општине односно члан Општинског већа може бити
разрешен на предлог Председника општине или најмање једне трећине одборника
на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење Заменика председника општине
или члана Општинског већа Председник општине је дужан да Скупштини поднесе
предлог за избор новог Заменика председника општине или члана Општинског
већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
Председник општине, Заменик председника општине или члан Општинског
већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће
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послове, до избора новог Председника општине, Заменика председника општине
или члана Општинског већа“.
Члан 10.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.

ОПШТИНА ВРБАС
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-26/2009-I/01
Дана:15. новембра 2009. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
др Жељко Видовић,с.р.
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