СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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92.
На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС", број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020I,12/2020-II и 68/2020) Општинска изборна комисија Врбас подноси Скупштини
општине Врбас

ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА И УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Статутом општине Врбас утврђено је да Скупштина општине Врбас броји 36
одборника. На основу Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних
за 21. јун 2020. године („Службени гласник РС", број 21/2020, 73/2020) и Решења о
одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне
скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године („Службени гласник РС", број 77/2020,
78/2020, 78/2020 - исправка, 80/2020, 81/2020, 81/2020-I, 83/2020, 85/2020, 86/2020,
91/2020 и 92/2020), утврђено је да општина Врбас има 36 бирачких места.
Према Закону о локалним изборима избор одборника обавља се у општини
као јединственој изборној јединици.
Општинска изборна комисија распоређује одборничке мандате тако да свакој
изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова.
Општинска изборна комисија спровела је изборе за одборнике Скупштине
општине Врбас на свим бирачким местима на изборима одржаним 21. јуна 2020.
године.
У поступку предлагања и утврђивања кандидата за одборнике проглашено је
шест изборних листа са укупно 132 кандидата за одборнике.
Комисија је утврдила да није било повреда одредаба Закона о локалним
изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
Општинска изборна комисија је утврдила да је, од укупно 36 бирачких места у
Општини, примила изборни материјал од 36 бирачких одбора.
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На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-

Ред.
Број
1
2
3
4
5
6

да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача: 34.941
да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало бирача:
20.605 што износи 58,97 %.
да је број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама: 20.596
да је број неважећих гласачких листића: 902
да је било важећих гласачких листића: 19694
да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

Назив изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА
ГГ „Ослободимо Врбас“
РАТНИ ВЕТЕРАНИ ЗА СРБИЈУ - VOJNOVI
VETERANI PRE SRBSKO
ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ Ана Стокућа
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Број мандата
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изборна листа

Чланови Општинске изборне комисије нису имали примедбе на утврђивање
резултата избора.
Резултати избора су објављени у „Службеном листу општине Врбас“, бр.
16/2020.
На основу резултата избора Општинска изборна комисија је доделила
одборничке мандате и то:
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Милан Глушац
Маријан Мијановић
Марија Милинић
Предраг Ројевић
Сенка Мученски
Новак Ђедовић
Јован Ковачевић
Ливиа Боганч Андријашевић
Предраг Радовић
Сања Жигић
Хајрудин Обућа
Урош Клачар
Миљана Штулић
Славица Димитријевић
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ивана Опачић
Игор Шкундрић
Никола Гашовић
Јелена Антић
Милорад Томовић
Маријана Ајдуковић
Александар Теофанов
Ивор Лукин

ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марјана Мараш
др Милан Миловић
Мила Сузић
Петар Канкараш
Милан Ковачевић - Приго
Жељко Миловић
Дарко Васиљевић

Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1.
2.

Бојан Марковић
Душан Килибарда

ГГ „Ослободимо Врбас“
1.
2.
3.
4.

Драган Стијеповић
Горан Рогановић
Марио Мажар
Валентина Милојевић

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - Ана Стокућа
1.

Ана Стокућа

Свим одборницима Општинска изборна комисија је издала уверења о избору
за одборнике.
На рад Општинске изборне комисије није било примедби, те се предлаже
Скупштини општине Врбас да прихвати Извештај Општинске изборне комисије о
спроведеним изборима и о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине
општине Врбас одржаним 21. јуна 2020. године какав је дат у тексту.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-1-82/2020
Дана: 7. јула 2020. године
ВРБАС

Председник,
мр Жељко Лаиновић, с.р.
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93.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 - II
и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 28.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члана 4. и
5. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 4/2010 и 16/2010), Скупштина општине Врбас, на
Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас изабраних на
изборима одржаним 21. јуна 2020. године са следећих Изборних листа:
1. Александар Вучић – За нашу децу

1.

Милан Глушац

1977. дипломирани економиста

Врбас

2.

Маријан Мијановић

1987. мастер економије

Врбас

3.

Марија Милинић

1981. професор историје

Змајево

4.

Предраг Ројевић

1983. економиста

Врбас

5.

Сенка Мученски

1975. професор разредне наставе

Куцура

6.

Новак Ђедовић

1952. пензионер

Врбас

7.

Јован Ковачевић

1970. виша тренерска

Врбас

8.

Ливиа Боганч
Андријашевић

1971.

9.

Предраг Радовић

1981. дипломирани правник

Врбас

10. Сања Жигић

1970. менаџер

Врбас

11. Хајрудин Обућа

1961. административни радник

Врбас

12. Урош Клачар

1948. професор социологије у пензији

Врбас

13. Миљана Штулић

1983. мастер психолог

Врбас

дипломирани инжењер
пољопривреде

Врбас
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1964. дипломирани економиста

Бачко Добро
Поље

15. Ивана Опачић

1993. правник

Змајево

16. Игор Шкундрић

1984. дипломирани правник

Врбас

17. Никола Гашовић

1990.

18. Јелена Антић

1993. дипломирани правник

19. Милорад Томовић

1986.

20. Маријана Ајдуковић

1982. саобраћајни техничар

Врбас

1976. доктор ветерине

Равно Село

14.

21.

Славица
Димитријевић

Александар
Теофанов

22. Ивор Лукин

1983.

дипломирани професор физичког Бачко Добро
васпитања и спорта
Поље

дипломирани инжењер
пољопривреде

дипломирани инжињер
информационих технологија

Врбас
Савино Село

Врбас

2. Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма“

1.

Марјана Мараш

1970. народни посланик

2.

др Милан Миловић

1976.

специјалиста ортопедије и
трауматологије

Врбас

3.

Мила Сузић

1984.

дипломирани инжењер
технологије-мастер

Врбас

4.

Петар Канкараш

1948. економиста

Врбас

5.

Милан Ковачевић Приго

1960. дипломирани правник

Врбас

6.

Жељко Миловић

1968. фудбалски тренер

Врбас

7.

Дарко Васиљевић

1979.

струковни инжењер машинстваспецијалиста

Равно Село

Врбас
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3. Др Војислав Шешељ – Српска Радикална странка

1.

Бојан Марковић

1974. саобраћајни техничар

Врбас

2.

Душан Килибарда

1973. дипломирани економиста

Врбас

4. ГГ „Ослободимо Врбас“
Бачко Добро

1.

Драган Стијеповић

1973. дипломирани економиста

2.

Горан Рогановић

1974. вк бравар

Врбас

3.

Марио Мажар

1971. дипломирани економиста

Врбас

4.

Валентина Милојевић 1975. дипломирани економиста

Врбас

Поље

5. Покрет Обнове Краљевине Србије – Ана Стокућа

1.

Ана Стокућа

1972. сарадник у природним наукама

Врбас

II
Мандат однорника траје четири године и почиње да тече даном потврђивања
мандата.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 - II и 68/2020), члана 31.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 28. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члана 4. и 5. Пословника
Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005,
21/2009, 1/2010, 4/2010 и 16/2010) којим је регулисано да мандат одборника почиње
да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одлучује
Скупштина на Конститутивној седници, јавним гласањем, на основу Извештаја
Верификационе комисије.
Општинска изборна комисија доставила је Скупштини општине Врбас
Извештај о спроведеним изборима и укупним резултатима избора за одборнике
Скупштине општине Врбас одржаним 21. јуна 2020. године број 013-1-82/2020 од 07.
07. 2020. године који садржи доделу мандата кандидатима за одборнике са изборних
листа које су добиле одборничке групе, по редоследу на изборној листи, почев од
првог кандидата са листе, у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима и
њима је издала Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Врбас.
У складу са чланом 5. и 9. Пословника Скупштине општине Врбас, на основу
Извештаја Комисије за потврђивање мандата одборника – Верификационе комисије
Скупштине општине Врбас сачињеног од 21. августа 2020. године, утврђена је
сагласност Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Врбас, са
Извештајем Општинске изборне комисије о спроведеним изборима и укупним
резултатима избора за одборнике Скупштине општине Врбас одржаним 21. јуна
2020. године број 013-1-82/2020 од 07. 07. 2020. године о додели мандата
кандидатима за одборнике са Изборних листа које су добиле одборничке мандате.
Одредбама члана 31. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи регулисано је
да мандат одборника траје четири године као и судска заштита мандата одборника,
а одредбама члана 56. став 7. Закона о локалним изборима регулисано је да се
против одлуке о потврђивању мандата одборницима може изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке Скупштине јединице локалне
самоуправе.
На основу изнетог , у складу са одредбама члана 43. и 56. Закона о локалним
изборима, члана 31. Закона о локалној самоуправи, члана 28. Статута општине
Врбас и члана 4., 5. и 9. Пословника Скупштине општине Врбас, донето је Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 48 часова од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-65/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020. године
ВРБАС

Председавајући седницом
Скупштине општине Врбас,
Урош Клачар, с.р.
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94.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 14. и члана 44.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Председника Скупштине општине Врбас

1. Сања Жигић из Врбаса, изабрана је за председника Скупштине општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 14. и члана 44. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да се
председник Скупштине општине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда
одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
На Конститутивној седници Скупштине општине Врбас одржаној 21. августа
2020. године, 18. одборника Скупштине општине Врбас, односно више од 1/3
одборника, поднело је председавајућем седнице Скупштине општине Врбас, у
писаном облику образложени предлог кандидата за Председника Скпштине општине
Врбас, предлажући за Председника Скупштине општине Врбас Сању Жигић из
Врбаса, изабране за одборника са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.
У складу са чланом 16. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и 16/2010),
одборник Сања Жигић дала је писану изјаву да прихвата кандидатуру за
Председника Скуштине општине Врбас.
Поступак тајног гласања за Председника Скупштине оштине Врбас спровео
је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран
на Конститутивној седници Скупштине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Сање Жигић за
Председника Скупштине општине Врбас гласало је 29 одборника, од укупно 34.
присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).

Број: 24. Страна 487. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине оптшине Врбас, Гласачки одбор за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања за избор Председника Скупштине општине
Врбас, утврдио је да је Сања Жигић изабрана за Председника Скупштине општине
Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011 - 69/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020. године
ВРБАС

Председавајући седницом
Скупштине општине Врбас,
Урош Клачар, с.р.

95.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. у вези члана 38. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије ", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1.
тачка 14. и члана 46. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
26/2018), Скупштина општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21.
августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Заменика председника Скупштине општине Врбас
1. Мила Сузић из Врбаса, изабрана је за Заменика председника Скупштине општине
Врбас , на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас ''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 10. и члана 39. у вези члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије ", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 14. и члана 46. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), којим је прописано да председник
Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност, да се заменик председника Скупштине бира и
разрешава на исти начин као и председник Скупштине, односно бира се на предлог
најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
На Конститутивној седници Скупштине општине Врбас која је одржана 21.
августа 2020. године, 18 одборника Скупштине општине Врбас, односно више од 1/3
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одборника, поднело је председавајућем седнице Скупштине општине Врбас, у
писаном облику образложени предлог кандидата за Заменика председника
Скупштине општине Врбас, предлажући за Заменика председника Скупштине
општине Врбас Милу Сузић из Врбаса, изабране за одборника са Изборне листе
Ивица Дачић - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“.
У складу са чланом 25. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени
лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и 16/2010)
одборник Мила Сузић дала је писану изјаву да прихвата кандидатутуру за Заменика
председника Скупштине општине Врбас.
Поступак тајног гласања за Заменика председника Скупштине општине Врбас
спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабран на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020.
године .
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Миле Сузић за Заменика
председника Скупштине општине гласало је 29 одборника, од укупно 34 присутних
одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор Заменика председника Скупштине
општине Врбас, утврдио је да је Мила Сузић изабрана за Заменика председника
Скупштине општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011 - 70/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020. године
ВРБАС

Председавајући седницом
Скупштине општине Врбас,
Урош Клачар, с.р.

96.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 15. и члана 47.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу секретара Скупштине општине Врбас

Број: 24. Страна 489. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
1. Јелена Ђурковић, дипломирани правник из Врбаса, постављена је за
Секретара Скупштине општине Врбас, на мандатни период од четири
године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 11. и члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 15. и члана 47. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да Скупштина општине поставља
и разрешава секретара Скупштине општине, да се секретар Скупштине поставља, на
предлог председника Скупштине, на мандатни период од четири године и да може
бити поново постављен, да за секретара скупштине општине може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним
испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Председник Скупштине општине Врбас је, у складу са чланом 40. став 2.
Закона о локалној самоуправи, чланом 47. став 2. Статута општине Врбас и чланом
26. Пословника Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и 16/2010), предложио за Секретара
Скупштине општине Врбас Јелену Ђурковић, дипломираног правника из Врбаса.
Јелена Ђурковић дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за Секретара
Скупштине општине Врбас.
У складу са чланом 26. Пословника Скупштине општине Врбас, Скупштина
општине Врбас је јавним гласањем већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас гласала за постављење Јелене Ђурковић, дипломираног
правника из Врбаса, за Секретара Скупштине општине Врбас.
Како Јелена Ђурковић испуњава услове прописане Законом за постављење за
Секретара Скупштине општине Врбас, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 71/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 490. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________

97.
На основу члана 32. и 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 15. и члана 47. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на Конститутивној
седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика секретара Скупштине општине Врбас
1. Милан Половина, дипломирани правник из Врбаса, постављен је за Заменика
секретара скупштине општине Врбас, на мандатни период од четири године,
почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. и
40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1.
тачка 15. и члана 47. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број
26/2018), којим је прописано да се заменик секретара Скупштине општине поставља
и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине, да
Скупштина општине поставља и разрешава заменика секретара Скупштине
општине, да се заменик секретара Скупштине поставља, на предлог председника
Скупштине, на мандатни период од четири године и да може бити поново
постављен, да за заменика секретара скупштине општине може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним
испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Председник Скупштине општине Врбас је, у складу са чланом 40. Закона о
локалној самоуправи, чланом 47. Статута општине Врбас и чланом 26. Пословника
Скупштине општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005,
21/2009, 1/2010, 4/2010 и 16/2010), предложио за Заменика секретара Скупштине
Половина Милана, дипломираног правника из Врбаса. Милан Половина дао је
писану сагласност да прихвата кандидатуру за Заменика секретара Скупштине
општине Врбас.
У складу са чланом 26. Пословника Скупштине општине Врбас, Скупштина
општине Врбас је јавним гласањем већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас гласала за постављење Половина Милана, дипломираног
правника из Врбаса, за Заменика секретара Скупштине општине Врбас.
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Како Милан Половина испуњава услове прописане Законом за постављење за
Заменика секретара Скупштине општине Врбас, донето је Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-72/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

98.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 1. и 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 51. став 1.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Председника општине Врбас
1. Предраг Ројевић из Врбаса, изабран је за Председника општине Врбас, на
мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 43. став 1. и 3, Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 51. став 1. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) којим је прописано да председника
општине предлаже председник скупштине општине, да председника општине бира
скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
У складу са одредбама члана 43. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана
51. став 3. Статута општине Врбас и члана 28. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010
и 16/2010), Председник Скупштине општине Врбас предложио је Скупштини
општине Врбас кандидата за Председника општине Врбас - Предрага Ројевића из
Врбаса, изабраног за одборника са Изборне листе Александар Вучић – За нашу
децу.

Број: 24. Страна 492. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
Кандидат за Председника општине Врбас Предраг Ројевић дао је писану
сагласност да прихвата кандидатуру за Председника општине Врбас.
Поступак тајног гласања за избор Председника општине Врбас спровео је
Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Предрага Ројевића за
Председника општине Врбас гласало је 28 одборника, од укупно 34 присутних
одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор Председника општине Врбас,
утврђује да је Предраг Ројевић из Врбаса изабран за Председника општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 73/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

99.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 4. у вези члана 43. став
1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1.
тачка 16. и члана 51. став 4. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на Конститутивној седници
одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору Заменика председника општине Врбас
1. Милан Глушац из Врбаса, изабран је за Заменика председника општине Врбас,
на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

Број: 24. Страна 493. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 43. став 4. у вези члана 43. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 51. став 4.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), којим је
прописано да кандидат за председника општине предлаже кандидата за Заменика
председника општине, из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти
начин као председника општине. односно бира се из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
скупштине општине.
У складу са одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи, члана
51. став 4. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010
и 16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини
општине Врбас кандидата за Заменика председника општине Врбас - Милана
Глушца из Врбаса изабраног за одборника са Изборне листе Александар Вучић – За
нашу децу.
Кандидат за Заменика председника општине Врбас Милан Глушац је дао
писану сагласност да прихвата кандидатуру за Заменика председника општине
Врбас.
Поступак тајног гласања за избор Заменика председника општине Врбас
спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабран на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020.
године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Милана Глушца за
Заменика председника општине Врбас гласало је 28 одборника, од укупно 34
присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор Заменика председника општине
Врбас, утврђује да је Милан Глушац из Врбаса изабран за Заменика председника
општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 74/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 494. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
100.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Срђан Станић из Врбаса, изабран је за члана Општинског већа општине Врбас,
на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Срђана Станића из
Врбаса. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Срђан Станић из
Врбаса, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског
већа општине Врбас.
Поступак тајног гласања за члана Општинског већа општине Врбас спровео је
Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Срђана Станића за
члана Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34
присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).

Број: 24. Страна 495. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Срђан Станић из Врбаса изабран за члана Општинског већа
општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 75/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

101.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Данијела Илић из Врбаса, изабрана је за члана Општинског већа општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним

Број: 24. Страна 496. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Данијелу Илић из
Врбаса. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Данијела Илић из
Врбаса, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског
већа општине Врбас. Поступак тајног гласања за члана Општинског већа општине
Врбас спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања, изабран на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа
2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Данијеле Илић за члана
Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34 присутних
одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Данијела Илић из Врбаса изабрана за члана Општинског већа
општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 76/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

102.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Ивор Лукин из Врбаса, изабран је за члана Општинског већа општине Врбас,
на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.

Број: 24. Страна 497. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Ивора Лукина из
Врбаса. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Ивор Лукин из Врбаса,
дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа
општине Врбас. Поступак тајног гласања за члана Општинског већа општине Врбас
спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабран на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020.
године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Ивора Лукина за члана
Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34 присутних
одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Ивор Лукин из Врбаса изабран за члана Општинског већа
општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 77/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 498. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
103.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Никола Гашовић из Бачког Доброг Поља, изабран је за члана Општинског већа општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Николу Гашовића из
Бачког Доброг Поља. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Никола
Гашовић из Бачког Доброг Поља, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру
за члана Општинског већа општине Врбас.
Поступак тајног гласања за члана Општинског већа општине Врбас спровео је
Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Николе Гашовића за
члана Општинског већа општине Врбас, гласало је је 28 одборника, од укупно 34
присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).

Број: 24. Страна 499. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Никола Гашовић из Бачког Доброг Поља изабран за члана
Општинског већа општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 78/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

104.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Марјана Мараш из Равног Села, изабрана је за члана Општинског већа општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова

Број: 24. Страна 500. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Марјану Мараш из
Равног Села. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Марјана Мараш из
Равног Села, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана
Општинског већа општине Врбас. Поступак тајног гласања за члана Општинског већа
општине Врбас спровео је Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, изабран на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21.
августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Марјане Мараш за члана
Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34 присутних
одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја одборника
Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Марјана Мараш из Равног Села изабрана за члана Општинског
већа општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у
Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 79/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

105.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Наташа Миловић из Врбаса, изабрана је за члана Општинског већа општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.

Број: 24. Страна 501. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Наташу Миловић из
Врбаса. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Наташа Миловић из
Врбаса, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског
већа општине Врбас. Поступак тајног гласања за члана Општинског већа спровео је
Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Наташе Миловић за
члана Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34
присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Наташа Миловић из Врбаса изабрана за члана Општинског
већа општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 80/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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106.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. и члана 59.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Врбас
1. Габриела Синко из Змајева, изабрана је за члана Општинског већа општине
Врбас, на мандатни период од четири године, почев од 21. августа 2020. године.
2. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 36. став 1. тачка 16. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 26/2018), којим је прописано да општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа
чији је број утврђен статутом општине које бира скупштина општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и да
кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланом 59. Статута општине Врбас прописано је да Општинско веће општине Врбас
чине Председник општине, Заменик председника општине и седам чланова
Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника и да кандидате за чланове
Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.
У складу са одредбама члана 45. став 2. Закона о локалној самоуправи, члана
59. Статута општине Врбас и члана 28. и 29. Пословника Скупштине општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), кандидат за председника општине Врбас предложио је Скупштини општине
Врбас кандидата за члана Општинског већа општине Врбас – Габриелу Синко из
Змајева. Кандидат за члана Општинског већа општине Врбас Габриела Синко из
Змајева, дала је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског
већа општине Врбас.
Поступак тајног гласања за члана Општинског већа општине Врбас спровео је
Гласачки одбор за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабран на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Габриеле Синко за
члана Општинског већа општине Врбас гласало је је 28 одборника, од укупно 34
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присутних одборника који су гласали, што представља већину од укупног броја
одборника Скупштине општине Врбас (36 одборника).
На основу утврђених резултата гласања, дана 21. августа 2020. године на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, Гласачки одбор за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања за избор члана Општинског већа општине
Врбас, утврђује да је Габриела Синко из Змајева изабрана за члана Општинског
већа општине Врбас.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Управном
суду у Београду року од 30 дана од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 81/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

107.
На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС'', брoj 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), тачке 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа
општине Врбас („Службени гласник Републике Србије'', број 14/2020) и члана 36.
Статута
општине Врбас, („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Председнику, члановима, секретару и заменику секретара Привременог
органа општине Врбас :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Милану Глушцу, председнику Привременог органа,
Предрагу Ројевићу, члану Привременог органа,
Марјани Мараш, члану Привременог органа,
Миљани Штулић, члану Привременог органа
Ливии Боганч Андријашевић, члану Привременог органа,
Јелени Ђурковић, секретару Привременог органа и
Милану Половини, заменику секретара Привременог органа,

престала је функција председника, члана, секретара и заменика секретара
Привременог органа општине Врбас 21. августа 2020. године, пошто је 21. августа
2020. године конситутисана Скупштина општине Врбас и извршен избор Извршних
органа општине Врбас.

Број: 24. Страна 504. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 82/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

108.
На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и
47/2018), тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и
образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник Републике
Србије'', број 14/2020) и члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на Конститутивној
седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
Разрешавају се дужности Председник, Заменик председника и чланови
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Привременог
органа општине Врбас и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Милан Глушац, председник,
Марјана Мараш, заменик председника,
Тијана Вуковић, члан,
Сања Жигић, члан и
Данијела Илић, члан.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-95/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 505. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________

109.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 45., 46., 47. и 61. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, 4/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), Скупштина општине Врбас, на Конститутивној седници одржаној 21.
августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
KОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
У Kомисију за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине
општине Врбас на период од четири године б и р а ј у с е:
1.
2.
3.
4.
5.

Сања Жигић, за председника,
Маријана Ајдуковић, за заменика председника,
Марјана Мараш, за члана,
Драго Бијелић, за члана и
Нада Ћетковић, за члана.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-96/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

110.
На основу члана 36. и 40. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 45., 46., 47. и 62. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“ 4/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010, 4/2010 и
16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
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I
У Мандатно-имунитетну комисију Скупштине општине Врбас на период од
четири године б и р а ј у с е:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јелена Антић, за председника,
Миљана Пилиповић, за заменика председника,
Јасна Коматовић, за члана,
Михајло Киш, за члана,
Кађа Балетић, за члана,
Владимир Голуб, за члана и
Милица Јовановић, за члана.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-87/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

111.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и
47/2018) и члана 36. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број
26/2018/, Скупштина општине Врбас, на Конститутативној седници одржаној 21.
августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Скупштини општине Врбас и Општинском Већу општине Врбас на
сталном раду своју дужност обављају:
1. Председник Скупштине општине Врбас Сања Жигић,
2. Председник општине Врбас Предраг Ројевић,
3. Заменик председника општине Врбас Милан Глушац,
4. Члан Општинског већа општине Врбас Срђан Станић,
5. Члан Општинског већа општине Врбас Данијела Илић,
6. Члан Општинског већа општине Врбас Ивор Лукин,
7. Члан Општинског већа општине Врбас Никола Гашовић,
8. Члан Општинског већа општине Врбас Марјана Мараш,
9. Члан Општинског већа општине Врбас Наташа Миловић,
10. Члан Општинског већа општине Врбас Габриела Синко
11. Секретар Скупштине општине Врбас Јелена Ђурковић и
12. Заменик секретара Скупштине општине Врбас Милан Половина.
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У Скупштини општине Врбас и Општинском Већу општине Врбас своју
дужност обавља, а није на сталном раду :
1. Заменик председника Скупштине општине Врбас Мила Сузић.
.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-89/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

112.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), Скупштина општине Врбас, на
Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Марије
Милинић из Змајева – 1. маја бр. 4, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене
оставке на мандат одборника на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас
21. августа 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. Закона о локалним изборима
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука
УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке.
Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је
одборник поднео усмено на седници, скупштина одлучује без одлагања на истој
седници и утврђује да је одборнику престао мандат, те је из наведених разлога
Скупштина oпштине Врбас донела решење о престанку мандата одборници Марији
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Милинић из Змајева, улица 1. маја бр. 4, која је 21. августа 2020. године, на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, поднела усмену оставку на
мандат одборника Скупштине општине Врбас.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-83/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

113.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), Скупштина општине Врбас, на
Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Николи
Гашовићу
из Бачког Доброг Поља – Његошева бр. 10, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабран, због
подношења усмене оставке на мандат одборника на Конститутивној седници
Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. Закона о локалним изборима
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука
УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке.
Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је
одборник поднео усмено на седници, скупштина одлучује без одлагања на истој
седници и утврђује да је одборнику престао мандат, те је из наведених разлога
Скупштина oпштине Врбас донела решење о престанку мандата одборнику Николи
Гашовићу из Бачког Доброг Поља, улица Његошева бр. 10, који је 21. августа 2020.
године, на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, поднео усмену
оставку на мандат одборника Скупштине општине Врбас.

Број: 24. Страна 509. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-60/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), Скупштина општине Врбас, на
Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Ивору
Лукину из Врбаса, улица Његошева 4, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабран, због подношења усмене оставке
на мандат одборника на Конститутивној седници Скупштине општине Врбас 21.
августа 2020. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. Закона о локалним изборима
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука
УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке.
Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је
одборник поднео усмено на седници, скупштина одлучује без одлагања на истој
седници и утврђује да је одборнику престао мандат, те је из наведених разлога
Скупштина oпштине Врбас донела решење о престанку мандата одборнику Ивору
Лукину из Врбаса. Улица Његошева бр. 4, који је 21. августа 2020. године, на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас, поднео усмену оставку на
мандат одборника Скупштине општине Врбас.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-61/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 510. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
115.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Тијани Алексић из
Врбаса, улица Светозара Марковића бр. 14, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ.
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 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и
16/20 – аутентично тумачење) 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
био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да о потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници и да мандат
новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Марији Милинић из Змајева – 1. маја 4, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборника Скупштине
општине Врбас због подношења усмене оставке на Конститутивној седници
Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године, Општинска изборна комисија
Врбас доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника Скупштине
општине Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне листе коме није био
додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке – Тијани Алексић
из Врбаса – Светозара Марковића бр. 14. Пошто су испуњени услови из члана 48. и
56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење о
потврђивања 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: 011-62/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 511. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
116.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Симу Субашићу из
Змајева, Радоја Домановића бр. 18, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
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 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и
16/20 – аутентично тумачење) 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
био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да о потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници и да мандат
новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Николи Гашовићу из Бачког Доброг Поља – Његошева 10, са Изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборника
Скупштине општине Врбас због подношења усмене оставке на Конститутивној
седници Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године, Општинска изборна
комисија Врбас доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника
Скупштине општине Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне листе коме
није био додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке – Симу
Субашићу из Змајева – Радоја Домановића 18. Пошто су испуњени услови из члана
48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење
о потврђивања 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: 011-63/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 512. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
117.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 21. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Пилиповић
Миљани из Врбаса, Народног фронта бр. 79, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
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 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и
16/20 – аутентично тумачење) 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
био додељен мандат – припаднику исте политичке странке, да о потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници и да мандат
новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Ивору Лукину из Врбаса – Његошева 4, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборника Скупштине
општине Врбас због подношења усмене оставке на Конститутивној седници
Скупштине општине Врбас 21. августа 2020. године, Општинска изборна комисија
Врбас доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника Скупштине
општине Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне листе коме није био
додељен мандат одборника – припаднику исте политичке странке – Миљани
Пилиповић из Врбаса – Народног фронта 79. Пошто су испуњени услови из члана
48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење
о потврђивања 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: 011-64/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 513. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
118.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење), Скупштина општине Врбас на Конститутивној седници одржаној 21.
августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Милану
Глушцу из Врбаса – Златиборска бр.1, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ, пре истека времена на које је изабран, због избора на функцију
Заменика председника општине Врбас, 21. августа 2020. године, на Конститутивној
седници Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одборника.
Чланом 43. и 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018),
регулисано је да председнику општине, заменику председника општине и члану
општинског већа избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини
општине.
Како је 21. августа 2020. године, на Конститутивној седници Скупштине
општине Врбас, Милан Глушац изабран за Заменика председника општине Врбас,
преузимањем посла, односно функције, именованом престаје мандат одборника у
Скупштини општине Врбас, па је на основу изнетог Скупштина општине Врбас
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-66/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 514. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
119.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично
тумачење), Скупштина општине Врбас на Конститутивној седници одржаној 21.
августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас,
Предрагу Ројевићу из Врбаса – Светозара Марковића бр. 103/б, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабран, због
избора на функцију Председника општине Врбас, 21. августа 2020. године, на
Конститутивној седници Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одборника.
Чланом 43. и 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018),
регулисано је да председнику општине, заменику председника општине и члану
општинског већа избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини
општине.
Како је 21. августа 2020. године, на Конститутивној седници Скупштине
општине Врбас, Предраг Ројевић изабран за Председника општине Врбас,
преузимањем посла, односно функције, именованом престаје мандат одборника у
Скупштини општине Врбас, па је на основу изнетог Скупштина општине Врбас
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-67/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I,
12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), Скупштина општине Врбас на
Конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Марјани
Мараш из Равног Села – JНA 105/a , са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“ пре истека времена на које је изабранa, због избора на функцију члана
Општинског већа општине Врбас, 21. августа 2020. године, на Конститутивној
седници Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним
изборима Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 –
Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење), којим је
регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са
функцијом одборника.
Чланом 43. и 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018),
регулисано је да председнику општине, заменику председника општине и члану
општинског већа избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини
општине.
Како је 21. августа 2020. године, на Конститутивној седници Скупштине
општине Врбас, Марјана Мараш изабрана за члана Општинског већа општине Врбас,
преузимањем посла, односно функције, именованој престаје мандат одборника у
Скупштини општине Врбас, па је на основу изнетог Скупштина општине Врбас
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-68/2020-I/01
Дана: 21. августа 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 24. Страна 516. Службени лист општине Врбас, 21. августа 2020. године____________
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