СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 32. ВРБАС 28. НОВЕМБАР 2017. ГОДИНА LI
192.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон) ) и члана 4.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004,
11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној дана 28. новембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се месне заједнице као облици месне самоуправе,
утврђују њихова подручја и послови које врше, начин одлучивања, органи и поступак
избора и организација и рад органа, као и друга питања која су од значаја за њихов
рад.
Члан 2.
Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса локалног
становништва општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног
становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месној заједници.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и дужности
утврђених Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 4.
Месна заједница има печат.
Печат месне заједнице исписује се у складу са Законом о печату државних и
других органа, Законом о службеној употреби језика и писма и Статутом месне
заједнице.
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Члан 5.
Месна заједница доноси Статут месне заједнице, који мора бити у складу са
законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 6.
Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини општине
Врбас, у складу са законом и актима општине којима се ближе одређују услови преноса
права коришћења и права и обавезе месне заједнице по основу коришћења.
Савет месне заједнице је дужан да се стара да се имовина из става 1. овог члана
користи односно истом управља и располаже у складу са њеном наменом утврђеном
законом и актима општине.
Члан 7.
Месне заједнице остварују непосредну међусобну сарадњу, сарадњу са
општином и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установама и
удружењима грађана ради остваривања програма од заједничког интереса у складу са
Статутом месне заједнице.
II НАЗИВИ И ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 8.
На подручју општине Врбас, месне заједнице су месне заједнице, образоване
Одлуком о образовању месних заједница („Службени лист општине Врбас“, бр. 1/94,
3/95, 4/95, 1/2000, 7/2001, 1/2002, 3/2005, 2/2007, 1/2009, 15/2010 и 15/2011) и то:
1. ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Подручје Прве месне заједнице обухвата део града који се граничи са Другом
месном заједницом, Бачком улицом с тим што парни бројеви припадају Првој месној
заједници. Улицом куцурски пут с тим што непарни бројеви припадају Првој месној
заједници и атаром Врбас – Куцура. Куцурским путем , атаром Врбас – Бачко Добро
Поље, атаром Врбас – Србобран, атаром Врбас – Ловћенац а са Трећом месном
заједницом се граничи Иђошким путем.
2. ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Подручје Друге месне заједнице обухвата део насељеног места Врбаса који се
налази између канала ДТД. Улице бачке (непарна страна). Куцурског пута (парна
страна). Улице Иве Лоле Рибара (непарна страна) до границе куцурског атара.
3. ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Подручје Треће месне заједнице је део Врбаса који се налази између улица Иво
Лола Рибар, канал ДТД-а до Циглане и летњим путем према к.о. Фекетић. Летњим
путем од „Војводине – промета“ до к.о. Куцура и к.о. Врбас- Кула, к.о.Врбас – Фекетић.
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4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА у Бачком Добром Пољу обухвата подручје
насељеног места Бачко Добро Поље.
5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА у Змајеву обухвата подручје насељеног места
Змајево.
6. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА у Куцури обухвата подручје насељеног места Куцура.
7. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА у Равном Селу обухвата подручје насељеног
места Равно Село.
8 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА у Савином Селу обухвата подручје насељеног
места Савиног Села и насеља Косанчић.

III

ПОСТУПАК ОБРАЗОВАЊА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 9.

Поступак образовања месних заједница се састоји од утврђивања подручја за
које се образује месна заједница и избора органа месне заједнице.
Члан 10.
О образовању нове, промени подручја и о укидању постојеће месне заједнице
одлучује Скупштина општине, већином гласова укупног броја одборника.
Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице
могу поднети: председник општине, најмање четвртина одборника, савет месне
заједнице или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи и то
путем грађанске иницијативе у складу са законом.
Предлог из претходног става мора бити образложен.
Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне
заједнице, промени подручја и укидању постојеће месне заједнице прибави мишљење
грађана са дела територије месне заједнице, на који се предлог односи.
Поступак прибављања мишљења грађана на радње Скупштине општине из
претходног става овог члана, прибавља се спровођењем референдума грађана са
дела територије на коју се радња односи, уз услов да на референдум грађана изиђе
најмање 51% грађана који имају бирачко право, а сматра се да је референдум успео,
ако се за њега изјасни најмање 51% од изишлих грађана.
Уколико предлог из става 2. не добије позитивно мишљење у смислу става 5.
овог члана, нови предлог се не може поднети пре истека рока од шест месеци од дана
подношења предлога који није добио позитивно мишљење.
Члан 11.
Новообразована месна заједница је конституисана када се изабере Савет месне
заједнице.
Конституисањем месне заједнице, месна заједница стиче својство правног лица
у оквиру послова и дужности утврђених Статутом општине, Статутом месне заједнице
и овом Одлуком.
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IV ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
У Месној заједници грађани непосредно или преко Савета месне заједнице:
 иницирају и разматрају решавање комуналних питања и уређења насеља и у том
циљу остварују сарадњу са јавним предузећима,
 разматрају задовољавање одређених потреба грађана у области образовања,
културе, спорта и другим областима од непосредног интереса за грађане,
 иницирају предузимање мера за очување и заштиту културних добара, заштиту и
унапређење животне средине и заштиту здравља,
 иницирају предузимање мера код надлежних институција у циљу пружања
помоћи лицима у стању социјалне потребе,
 иницирају предузимање мера заштите добара од општег интереса, очувања
јавног реда и мира, елементарних и других непогода,
 иницирају и организују увођење самодоприноса и спровођење референдума,
 врше и друге послове у складу са законом, одлукама општине Врбас и Статутом
месне заједнице.
Члан 13.
Скупштина општине може одлучити, да месна заједница, обавља одређене
послове у вези са обезбеђивањем услова за обављањем комуналних делатности,
или послова из оквира тих делатности у сеоским насељима, када те делатности служе
искључиво потребама становника месне заједнице.
Члан 14.
Рад месне заједнице је јаван.
Јавност рада месне заједнице обезбеђује се на начин утврђен Статутом месне
заједнице.
V ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.
Савет месне заједнице је представничко тело грађана Месне заједнице који
обавља следеће послове и задатке:
 доноси Статут месне заједнице и доставља га Скупштини општине ради
прибављања сагласности,
 доноси Пословник о свом раду,
 доноси Годишњи програм рада месне заједнице,
 доноси финансијски план месне заједнице уз претходно прибављену сагласност
Општинског већа,
 подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице грађанима месне
заједнице,
 покреће иницијативу за увођење месног самодоприноса,
 врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса,
 утврђује престанак мандата члану Савета месне заједнице,
 стара се о вршењу послова које месној заједници повери општина,
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 организује и спроводи јавне расправе када је то законом или одлуком Скупштини
општине предвиђено,
 доноси одлуке о предузимању одређених активности од интереса за грађане
месне заједнице,
 предлаже мере и планира задатке у случају елементарних и других непогода у
складу са одлукама надлежних органа општине,
 стара се о јавној својини која је дата на коришћење месној заједници, њеном
очувању, давању исте у закуп, на коришћење или управљање другим лицима уз
сагласност Општинског већа и по поступку прописаном законом и одлукама
Скупштине општине и актима месне заједнице
 упућује иницијативе за решавање проблема од интереса за живот грађана
надлежним органима општине, јавних предузећа и установа чији је оснивач
општина односно предузећима којима је општина поверила обављање послова
од општег интереса на подручју месне заједнице
 организује и спроводи референдум у складу са одлукама Скупштине општине,
 предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине,
 организује хуманитарне и друге активности у циљу пружања помоћи грађанима
 врши и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине и Статутом
месне заједнице.
Члан 16.
Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју те месне
заједнице.
Мандат чланова Савета месне заједнице траје четири године.
Савет месне заједнице броји 9 чланова.
Члан 17.
Избор чланова Савета месне заједнице врши се у складу са Статутом општине,
овом Одлуком и Статутом месне заједнице .
Члан 18.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника који се бирају
из реда чланова Савета.
За председника и заменика председника Савета месне заједнице изабрани су
чланови Савета који добију већину гласова укупног броја чланова Савета.
Члан 19.
Председник Савета Месне заједнице представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Председник Савета Месне заједнице стара се о остваривању права и дружности
Савета, спровођењу његових закључака, остваривању Програма рада Савета, о
организовању и остваривању сарадње са органима других месних заједница, органа
локалне самоуправе, предузећа и установа.
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Председник Савета месне заједнице сазива седнице Савета и предлаже дневни
ред, председава седницама, потписује акта Савета, врши и друге послове утврђене
овом Одлуком и Статутом.
Члан 20.
Члан Савета месне заједнице не може истовремено бити запослен у тој месној
заједници .
Члан 21.
Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела:
комисије и друга радна тела а у циљу разматрања и решавања питања из надлежности
месне заједнице.
VI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Члан 22.
За обављање административних, стручних, техничких и других послова за
потребе месне заједнице, месна заједница може образовати стручну службу.
За обављање послова из става 1. овог члана, месна заједница може са другим
месним заједницама образовати заједничку стручну службу.
Вршење појединих административних, стручних, техничких и других послова за
своје потребе, месна заједница може поверити органима управе, другим органима и
стручним службама других месних заједница у складу са законом.
Одлуку о образовању стручне службе доноси Савет месне заједнице а у
случајевима поверавања вршења послова стручним службама других месних
заједница, одлуку споразумно доносе Савети месних заједница уз претходну
сагласност Председника општине.
Стручно административним пословима месне заједнице руководи секретар
месне заједнице.
Секретар месне заједнице заснива уговором о раду радни однос на одређено
време, на основу јавног огласа, на мандатни период од четири године, а поставља га
Савет месне заједнице.
Секретар месне заједнице може бити разрешен и пре истека мандата на писани
и образложен предлог већине чланова Савета месне заједнице.
Ближи услови за избор секретара месне заједнице као и услови и разлози за
разрешење утврђују се Статутом месне заједнице. На запослене у месној заједници
примењује се Закон о раду.
VII ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 23.
Изборе за чланове Савета Месне заједнице расписује Председник Скупштине
општине у складу са Законом и актима Скупштине општине који регулишу ову област.
Одлуком из става 1. овог члана одређује се дан одржавања избора, као и дан од
када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30
ни више од 60 дана.
Одлука о расписивању избора објављује се у „Службеном листу општине Врбас“.
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Члан 24.
Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем на
основу општег и једнаког изборног права.
Гласање за чланове Савета месне зајeднице обавља се на бирачком месту.
Бирачка места утврђује Комисија за спровођење избора за Савете Месних заједница
коју именује Скупштина општине.
Члан 25.
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице у којој остварује
изборно право, који је пунолетан, пословно способан, држављанин Републике Србије
има право да бира члана савета и да буде биран у Савет месне заједнице у којој је
предложен за члана савета.
Члан 26.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице имају политичке
странке, групе грађана и појединци чије изборне листе односно кандидатуре својим
потписима подржи 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи
односнo појединачног кандидата. Један бирач може својим потписом подржати само
једног кандидата за члана Савета Месне заједнице.
На избор чланова Савета, кандидовање, спровођење избора, утврђивање и
објављивање резултата избора и заштите изборног права примењују се одредбе ове
Одлуке. За сва питања која нису утврђена овом Одлуком примењују се одлуке Комисије
за спровођење избора за Савете Месних заједница.
Предлог кандидата доставља се Комисији за спровођење избора за савет Месне
заједнице у складу са роковима које утврди Комисија за спровођење избора за савет
Месне заједнице.
Комисија сачињава листу кандидата према времену проглашења предлога
кандидата за члана Савета МЗ.
Члан 27.
Органи за спровођење избора за Савет месне заједнице су:
1. Комисија за спровођење избора за савет Месне заједнице која се састоји од
председника и четири члана и истог броја заменика. Комисију за спровођење
избора за савет Месне заједнице именује Скупштина општине,
2. Бирачки одбор који се састоји од председника и четири члана и истог броја
заменика, које именује Комисија за спровођење избора за савете Месних
заједница.
Комисија за спровођење избора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

стара се о законитости спровођења избора,
доноси Упутство о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице,
утврђује рокове за обављање изборних радњи,
одређује бирачка места,
образује бирачке одборе и именује њихове чланове,
даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,
прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
чланове Савета Месне заједнице.
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8. утврђује да ли су предлози кандидата за чланове Савета Месне заједнице
сачињени и поднети у складу са овом Одлуком
9. утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета Месне заједнице,
10. израђује гласачке листиће.
11. утврђује број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима,
12. утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
13. подноси извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне
заједнице Скупштини општине Врбас и на првој конститутивној седници
Савета Месне заједнице.
14. издаје изабраним члановима Савета Месне заједнице уверење о избору
пошто резултати избора постану коначни и
15. обављају и друге послове у складу са овом Одлуком.
Члан 28.
Гласачки листић садржи:
1) редни број, који се ставља испред назива предлагача односно назнаке да
наступа као самостални кандидат и имена и презимена сваког кандидата,
2) напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира чланова Савета,
заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата.
Сваки предлагач ће на гласачком листићу бити визуелно одвојен од следећег
предлагача подвлачењем линије.
Члан 29.
Резултате избора утврђује Комисија за спровођење избора за савет Месне
заједнице на основу резултата гласања достављених од бирачких одбора.
За члана Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи
број гласова у оквиру броја чланова савета који се бира.
Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено најмањи број гласова
изабран је кандидат испред чијег је имена мањи редни број под којим се кандидат
налази на изборној листи.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета, или предлагач кандидата има право да
поднесе приговор Комисији за спровођење избора за савет Месне заједнице због
неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговори из става 2. овог члана подносе се Комисији за спровођење избора за
савет Месне заједнице у року од 24 часа од часа када је донета одлука, односно
извршена радња.
Комисија за спровођење избора за савет Месне заједнице дужна је да по
приговору донесе решење у року од 48 часова од пријема приговора и без одлагања га
достави подносиоцу приговора.
Ако Комисија за спровођење избора за савет Месне заједнице усвоји приговор,
поништиће радњу у поступку кандидовања односно спробођења избора.
Члан 30.
Ванредне изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине
општине због:
- необављања послова Савета, односно неодржавања седница Савета
месне заједнице у периоду дужем од 90 дана
- недоношење односно неусклађивање статута месне заједнице у роковима
утврђеним овом одлуком или статутом општине
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- недоношење програма рада и финансијског плана у роковима утврђеним
актима Скупштине општине
- неподношење извештаја о раду у роковима утврђеним актима Скупштине
општине.
Члан 31.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета
месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 30 дана од дана одржаних избора.
Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове
конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница Савета
месне заједнице може се сазвати и на позив одборника Скупштине општине са
подручја те месне заједнице, односно другог одборника којег одреди председник
Скупштине општине.
Конститутивном седницом Света месне заједнице председава председник у
претходном сазиву до избора новог председника.
Уколико председник у претходном сазиву одбије да председава седницом, истом
председава најстарији са листе новоизабраних чланова Савета.
Конститутивна седница се може одржати ако на њој присуствује већина од
укупног броја чланова Савета месне заједнице.
На конститутативној седници Савета месне заједнице, из реда чланова Савета
бирају се председник и заменик председника Савета месних заједница.
Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писаној
форми са ново изабраним председником
изврши примопредају имовине којом
управља односно коју користи месна заједница са свим правима и обавезама као и
општих аката и других писаних докумената насталих у раду месне заједнице.
Члан 32.
Мандат члану Савета месне заједнице престаје:
- оставком,
- због безусловне осуде на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци,
- због потпуног или делимичног губљења пословне способности,
- због губљења држављанства Републике Србије,
- услед промене пребивалишта ван подоручја месне заједнице,
- у случају смрти.
Престанак мандата у Савету из напред наведених разлога констатује Савет и о
истом извештава Комисију за спровођење избора за Савете МЗ да у року од седам
дана додели мандат следећем кандидату са највећим бројем гласова.
У случају да два и ли више кандидата имају једнак и истовремено највећи број
гласова мандат припада кандидату испред чијег је имена мањи редни број под којим
се кандидат налази на изборној листи.
VIII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 33.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште у Месној заједници, одлучују о
својим заједничким интересима путем грађанске иницијативе, на збору грађана и
референдуму, у складу са Законом, Статутом општине и Статутом месне заједнице и
путем изабраних чланова у Савету месне заједнице.
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Члан 34.
Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира
права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са
другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са Законом,
Статутом општине, Статутом месне заједнице и овом Одлуком.
Образложена иницијатива се у писаном облику подноси Савету месне заједнице.
Збор грађана се може сазвати за целу месну заједницу или за део месне
заједнице.
Члан 35.
Поред послова утврђених овом Одлуком, Статутом општине и Статутом месне
заједнице, збор грађана расправља и даје предлоге:
 о потреби увођења самодоприноса,
 разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на
подручје месне заједнице,
 о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа
на зборовима грађана,
 о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне
заједнице.
Члан 36.
Путем референдума грађани месне заједнице одлучују о:
 о питањима из члана 11. ове Одлуке,
 увођењу самодоприноса,
 другим питањима из надлежности општине када Скупштина општине о томе
одлучи.
IX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 37.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
 средстава утврђених Одлуком о буџету општине,
 средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
 донација,
 и други прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине
посебно за сваку месну заједницу, по наменама:
 средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове,
 средства за обављање изворних послова општине који су поверени месној
заједници,
 средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за
подручје месне заједнице,
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 средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре
у коме грађани учествују са најмање 10% средстава.
Средства за финансирање месне заједнице обезбеђују се у буџету општине
сразмерно исказаним потребама, а у складу са финансијским могућностима буџета.
Износ средстава из става 2. овог члана не обухвата средства која се у буџету
општине издвајају за капитална улагања на основу програма уређења јавног и осталог
грађевинског земљишта.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, на који
сагласност даје Општинско веће.
Члан 38.
Месна заједница је дужна да најмање једном годишње поднесе Скупштини
општине Извештај о свом раду са финансијским извештајем.

X

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 39.

Статут месне заједнице доноси Савет месне заједнице у складу са овом
Одлуком и исти потписан од стране Председника Савета, оверен печатом месне
заједнице уз образложење доставља Скупштини општине Врбас ради добијања
сагласности. Статут месне заједнице ступа на снагу даном добијања сагласности
Скупштине општине и објављује се у „Службеном листу општине Врбас“.
На поступак измена и допуна Статута примењује се поступак доношења Статута
утврђен у овом члану.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању
месних заједница („Службени лист општине Врбас“, број 1/94, 3/95, 4/95, 1/2000, 7/2001,
1/2002, 3/2005, 2/2007, 1/2009 и 15/2011).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-75/2017-I/01
Дана: 28. новембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) 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, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 28. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас Андроцки
Атили из Врбаса – улица Ђуре Салаја број 146, са Изборне листе – АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ пре истека времена на које је изабран, дана 28.
новембра 2017. године, због подношења писане оставке на мандат одборника
Скупштине општине Врбас између две седнице Скупштине општине Врбас.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас".
Образложење
Чланом 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) регулисано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке и да о оставци коју
је одборник поднео између две седнице Скупштине општине у форми оверене писане
изјаве Скупштина одлучује на првој наредној седници, а чланом 47. Закона о локалним
изборима регуласано је да одборник лично подноси оставку, оверену код органа
надлежног за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од три дана од дана
овере.
Одборник Скупштине општине Врбас Андроцки Атили из Врбаса – улица Ђуре
Салаја број 146, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, дана
20. новембра 2017. године поднео је писану оставку, оверену код Јавног бележника у
Врбасу 18. новембра 2017. године, на дужност одборника Скупштине општине Врбас и
исту је доставио преко овлашћеног пуномоћника Председнику Скупштине општине
Врбас 20. новембра 2017. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
Поука о правном леку : Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-73/2017- I/01
Дана: 28. новембра 2017. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 32. Страна 1995. Службени лист општине Врбас, 28. новембар 2017. године
194.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) 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, 2/2014 и 23/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 28. новембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Драга Бијелића из
Врбаса – улица 7. јула број 12, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ,
БОЉЕ.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) је регулисано да када
одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на истој
изборној листи коме није додељен мандат - припаднику исте политичке странке, да о
потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници
Скупштине и да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је
престао мандат.
Како је Атили Андроцком из Врбаса – улица Ђуре Салаја број 146, са коалиционе
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, престао мандат
одборника Скупштине општине Врбас 28. новембра 2017. године због подношења
оверене писане оставке између две седнице Скупштине општине Врбас, Општинска
изборна комисја Врбас доделила је мандат и издала Уверење о избору за одборника
Скупштине општине Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне листе коме није
додељен мандат одборника Драгу Бијелићу из Врбаса – улица 7. Јула број 12. Пошто
су испуњени услови из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина
општине Врбас донела је Решење о потврђивању мандата одборника као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 74/2017-I/01
Дана: 28. новембра 2017.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 32. Страна 1996. Службени лист општине Врбас, 28. новембар 2017. године
195.
На основу члана 20. Одлуке о образовању месних заједница („Службени лист
општине Врбас“, број 1/1994, 3/1995, /1995, 1/2000, 7/2001, 1/2002, 3/2005, 2/2007,
1/2009.10/2010, 15/2010 и 15/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
28. новембра 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
У Комисију за спровођење избора за савете месних заједница у општини Врбас
именују се:
Данка Васиљевић, председник
Јелена Девић, заменик председника
Јелена Килибарда, члан
Дамир Самарџић, заменик члана
Иванка Милојковић, члан
Марија Тот, заменик члана
Светозар Пешић, члан
Соња Премовић, заменик члана
Ирина Влаховић, члан
Мира Недић, заменик члана
Секретар: Данијела Вујачић
Заменик секретара: Миља Кнежевић
II
Задатак Комисије је да спроведе изборе за чланове савета месних заједница на
територији општине Врбас.
III
Ово Решењеступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-76/2017-I/01
Дана: 28. новембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 32. Страна 1997. Службени лист општине Врбас, 28. новембар 2017. године
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