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8.
На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 20. став 1. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,
83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује и обезбеђује организација и начин обављања
јавног превоза путника, начин регистрације и овере реда вожње за градски и
приградски превоз путника, као и ближи услови за обављање такси превоза, на
територији општине Врбас.
Члан 2.
Јавни превоз путника у смислу ове одлуке може се обављати као линијски
превоз, ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и такси превоз.
Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији,
одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред
одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.
Линијски превоз путника на територији општине Врбас обавља се као градски
и приградски превоз путника.
Члан 3.
Превоз путника у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким
возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса,
односно путничких возила.
У аутобусу, односно путничком возилу којим се обавља превоз путника у
друмском саобраћају, осим путничког возила привредних субјеката којима се обавља
превоз, путничког возила у својини физичког лица којим то лице врши превоз за
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личне потребе и путничког возила којим се обавља такси превоз путника, мора се
налазити путни налог за аутобус, односно путничко возило, попуњен на прописан
начин, потписан од стране возача и потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Члан 4.
Аутобус којим се обавља превоз путника у друмском саобраћају, осим
аутобуса којим се обавља градски и приградски превоз путника, мора имати на
бочним странама исписано пословно име превозника, а може имати и његов
заштитни знак.
На крову аутобуса, односно путничког возила којим се обавља превоз у
друмском саобраћају, осим аутобуса и путничког возила којим се обавља
оспособљавање кандидата за возаче и путничког возила којим се обавља такси
превоз, не могу се стављати кровне ознаке са пословним именом или другим
натписима, као ни кровне ознаке без натписа.
Прималац лизинга и закупац аутобуса сматра се власником аутобуса у смислу
права и обавеза из ст. 1. и 2. овог члана.
Аутобуси узети у закуп, којима се обавља јавни превоз, не могу се давати у
подзакуп.
Аутобуси узети у лизинг којима се обавља јавни превоз, могу се користити у
складу са прописима којима се уређује посао лизинга моторних возила.
Члан 5.
Јавни превоз путника на територији општине Врбас може обављати
привредно друштво, друго правно лице и предузетник који је регистрован за
обављање те врсте превоза и који поседује лиценцу за превоз издату од стране
министарства надлежног за саобраћај (у даљем тексту: Превозник).
Градски и приградски превоз путника може обављати Превозник који испуњава
услове из претходног става и коме је Општина поверила обављање ове комуналне
делатности.
Члан 6.
Јавни превоз који путничким возилом или аутобусом обавља домаће, односно
страно лице које нема својство превозника, а који се обавља два или више пута
током дана, недеље или месеца, на истом или сличном превозном путу или се лица
која се превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским стајалиштима или на истим
или сличним местима укрцавања или искрцавања, и лица која се превозе нису у
сродству са лицем које управља возилом сматра се јавним превозом који је законом
забрањен.
Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће се нарочито и:
1) превоз за који је наплаћена услуга превоза;
2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз;
3) превоз више од пет лица, укључујући и возача;
4) превоз „од врата до врата”;
5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања;
6) ако лице које управља возилом (власник или корисник возила) није у
могућности да из сопствених прихода, односно прихода остварених по
основу рада, социјалних или пензијских примања финансира износ
трошкова за гориво које је утрошено за разлику броја пређених
километара у тренутку вршења инспекцијске контроле и броја пређених
километара евидентираних у записнику о последњем техничком прегледу.
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II ЛИЦЕНЦА ЗА ПРЕВОЗ
Члан 7.
Јавни превоз у смислу одредаба ове Одлуке, обавља се на основу лиценце за
обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају (у даљем
тексту: лиценца за превоз).
Министарство надлежно за послове саобраћаја издаје лиценцу за превоз и
извод лиценце за превоз (у даљем тексту: извод лиценце) привредном друштву,
другом правном лицу или предузетнику са седиштем на територији Републике
Србије, који испуњава законске услове у погледу:
1) пословног угледа;
2) финансијске способности;
3) професионалне оспособљености;
4) возног парка;
5) возача;
6) стварног и стабилног седишта.
Члан 8.
Лиценца за превоз се издаје са роком важења од 10 година.
Извод лиценце важи најдуже до истека рока важења лиценце за превоз и
издаје се за све аутобусе који су унети у решење о идавању лиценце за превоз и
извода лиценце.
Лиценца за превоз и извод лиценце су непреносиви.
Превозник дужан је да оригинал лиценце за превоз чува у свом пословном
седишту.
У аутобусу се за време обављања јавног превоза мора налазити оригинал
извода лиценце.
Превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на
коришћење лиценце за превоз или извода лиценце да омогући другим правним или
физичким лицима која не испуњавају услове прописане овом Одлуком да обављају
јавни превоз.
Члан 9.
Лиценца за превоз, у смислу одредаба ове Одлуке издаје се за јавни линијски
и ванлинијски превоз.
Превозник који има лиценцу за линијски превоз путника може да обавља
линијски превоз, ванлинијски превоз и посебан линијски превоз путника.
Превозник који има лиценцу за ванлинијски превоз путника може да обавља
ванлинијски превоз и посебан линијски превоз путника.
III ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 10.
Линијски превоз путника обавља се као градски и приградски превоз путника.
а) Градски превоз путника на територији насеља Врбас обавља се:
 на линији 1. МЕПОЛ-АС ВРБАС-ШЕЋЕРАНА
 на линији 2. АС ВРБАС-БОЛНИЦА.
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б) Приградски превоз, између два или више насељених места на територији
општине Врбас обавља се:
 на линији 3. САВИНО СЕЛО-КУЦУРА-ВРБАС,
 на линији 4. РАВНО СЕЛО-ЗМАЈЕВО-ВРБАС,
 на линији 5. ВРБАС-Б.Д. ПОЉЕ-ЗМАЈЕВО.
Линијски превоз путника из става 1. овог члана је комунална делатност од
општег интереса.
Члан 11.
Градски и приградски превоз путника на територији општине Врбас обавља
превозник који је регистрован за обављање ове врсте превоза и који поседује
лиценцу за превоз, коме Општина Врбас својим актом повери обављање ове
делатности.
Поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника,
врши се на основу одлуке Скупштине општине Врбас или уговора о поверавању
закљученог са Општином.
На поступак поверавања обављања делатности градског и приградског
превоза путника примењују се одредбе закона који уређује обављање комуналних
делатности.
Члан 12.
Уговор о поверавању обављања делатности градског и приградског превоза
путника закључује се на одређено време и поред обавезних елемената утврђених
законом треба да садржи и податке о линијама на којима ће се обављати превоз,
временски период на који се врши поверавање обављања делатности, рок за
почетак
обављања превоза, међусобна права и обавезе уговорних страна,
неопходан мининални процес рада у случају штрајка, начин решавања спорова
између уговорних страна, услове раскида уговора пре времена на који је уговор
закључен и права и обавезе које из тога проистичу и друга права и обавезе
уговорних страна.
Члан 13.
Уговор о поверавању обављању делатности градског и приградског превоза
путника у име Општине потписује Председник општине.
IV РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДА ВОЖЊЕ
Члан 14.
Регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски линијски превоз
путника врши Одељење за инвестиције, комуналне и грађевинске послове
општинске управе Врбас (у даљем тексту: надлежно одељење)
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из става 1. овог члана превозник
подноси надлежном одељењу пре почетка обављања превоза.
Уз захтев из става 2. овог члана подноси се:
 извод из регистра Агенције за привредне регистре,
 фотокопија лиценце за превоз,
 акт о поверавању обављања делатности превоза путника у градском и
приградском саобраћају,
 ред вожње у 4 примерка,
 доказ о плаћеној административној такси за регистрацију и оверу реда вожње,
ако је иста предвиђена посебним прописом Скупштине општине Врбас.
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Члан 15.
Превоз на линијама у јавном градском и приградском превозу путника обавља
се по регистрованом и овереном реду вожње.
Редом вожње се утврђује план обављања превоза на одређеној линији.
Ред вожње за линију јавног градског и приградског превоза путника садржи:
1. назив превозника који обавља превоз на линији,
2. назнаку врсте линије,
3. назнаку назива линије,
4. назнаку свих одредишта(аутобуске станице и аутобуска стајалишта), која ће се
користити на линији,
5. назнаку броја полазака на линији,
6. назнаку времена поласка и повраткa аутобуса са аутобуске станице и
аутобуских стајалишта,
7. назнаку удаљености у километрима од почетног до крајњег одредишта и
између успутних стајалишта,
8. назнаку режима обављања превоза за све поласке на линији,
9. период важења реда вожње.
Члан 16.
Надлежно одељење је дужно да ред вожње овери у року од 15 дана од дана
подношења захтева за оверу.
Овера реда вожње врши се са роком важења наведеним у захтеву превозника
а најдуже до једне године, са почетком важења наведеним у захтеву превозника.
Овера реда вожње садржи:
 редни број реда вожње под којим је уписан у регистар,
 датум овере и
 потпис овлашћеног лица.
Осим података из става 3. овог члана, на овереном реду вожња ставља се
назнака о плаћеној административној такси ако је иста предвиђена посебним
прописом Скупштине општине.
Ред вожње се оверава у четири примерка, од којих се два примерка
достављају превознику, један примерак надлежном инспекцијском органу , а један
примерак задржава надлежно одељење.
Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника и непреносив је.
Надлежно одељење води регистар оверених редова вожње.
Члан 17.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
О отпочињању обављања превоза по регистрованом и овереном реду вожње,
превозник обавештава кориснике путем средстава јавног информисања или на други
одговарајући начин, најмање 10 дана пре дана отпочињања превоза.
Превозник који користи аутобуску станицу доставља аутобуској станици
регистровани ред вожње за сваку линију, 10 дана пре почетка обављања превоза на
тој линији.
Привредни субјект који управља аутобуском станицом мора сачинити извод из
реда вожње и истаћи га на видно место у аутобуској станици најкасније дан пре
ступања на снагу реда вожње.
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Члан 18.
У току важења реда вожње, режим превоза се може привремено обуставити
или изменити у случајевима:
1. прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији
пута,
2. због мера надлежног републичког, покрајинског или општинског органа, које
непосредно утичу на ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да пре почетка обуставе или измене режима превоза из
става 1. овог члана, о разлозима обуставе или измене превоза обавести надлежно
одељење, а путем средстава јавног информисања и кориснике превоза.
Члан 19.
Превозник може на одређеној линији да повећа или смањи број полазака, ако
за то постоји оправдана потреба (школска година, државни или верски празници,
одржавање културних, уметничких, спортских и других манифестација), уз
сагласност надлежног одељења.
Члан 20.
Регистровани ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње
брисаће се из регистра, ако превозник:
 не отпочне обављање превоза по регистрованом реду вожње у року од 5 дана
од дана почетка важења реда вожње или важења режима обављања превоза
на линији;
 престане обављање превоза по регистрованом реду вожње, односно не обави
превоз на релацији од почетне до крајње аутобуске станице, односно
аутобуског стајалишта, дуже од 10 дана узастопно у току важења реда вожње;
 повремено не обави превоз по регистрованом реду вожње, односно не обави
превоз на релацији од почетне до крајње аутобуске станице, односно
аутобуског стајалишта, у укупном трајању дужем од 30 дана у току важења
реда вожње;
 врши укрцавање и искрцавање путника у насељу, насељеном месту, односно
аутобуској станици или аутобуском стајалишту, које није
уписано у
регистовани ред вожње, више од 5 пута у календарској години у току важења
реда вожње.
Брисање реда вожње, односно полазака из регистра у случајевима из става 1.
овог члана врши надлежно одељење по службеној дужности, одмах по сазнању о
стицању услова за брисање реда вожње.
Брисање реда вожње из регистра, привремена обустава реда вожње у току
важења реда вожње или измена, одјава реда вожње у случају престанка обављања
линијског превоза уноси се у регистар реда вожње у рубрици напомена.
Члан 21.
Превозник може престати са обављањем линијског превоза путника у
случајевима предвиђеним уговором о превозу, на начин и под условима утврђеним
законом.
Превозник је дужан пре намераваног престанка обављања линијског превоза
да одјави ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње надлежном
органу најкасније 10 дана пре намераваног престанка обављања превоза и да у
истом року преко средстава јавног информисања, или на неки други одговарајући
начин најави корисницима престанак обављања линијског превоза.
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Члан 22.
Пријем путника у аутобус и искрцавање путника из аутобуса у градском и
приградском превозу врши се на аутобуској станици и на аутобуским стајалиштима,
која су унета у регистрован и оверен ред вожње.
Члан 23.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза, или прописно
обележена површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради
укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага.
Члан 24.
Скупштина општине Врбас посебном одлуком одређује аутобуска стајалишта
која ће се користити за одређене врсте линијског превоза.
Одлука из претходног става се објављује у „Службеном листу општине Врбас“.
Члан 25.
Превозник у реду вожње може предвидети коришћење само оних аутобуских
стајалишта за пријем и искрцавање путника која су одређена Одлуком Скупштине
општине Врбас.
Члан 26.
Превозник, коме је
поверено вршење
јавног превоза у градском и
приградском линијском превозу путника дужан је да има свакодневно обезбеђен
паркинг простор за паркирање свих аутобуса којима врши превоз путника и да тај
простор користи у складу са наменом.
Превознику из става 1. овог члана није дозвољено да користи коловозе јавних
путева и улица, аутобуских стајалишта, зелене површине, приступне рампе
стамбеним и другим објектима, за паркирање својих аутобуса, за време док исти
нису ангажовани на некој од линија.
Члан 27.
Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу утврђује
превозник, уз сагласност Општинског већа, а на основу елемената и начела за
одређивање цена комуналних услуга прописаних законом који уређује комуналне
делатности.
Надлежни орган Општинске управе сваке године утврђује категорију лица која
остварују право на повлашћену вожњу, као и висину субвенције,
у склопу тарифног система.
Члан 28.
Превозник је дужан у линијском превозу путнику издати возну карту.
Путник за време вожње мора имати возну карту односно исправу на основу
које има право на превоз и на тражење овлашћеног радника превозника дужан је
показати исту ради контроле.
Путник који се у возилу затекне без возне карте односно без исправе на
основу које има право на превоз дужан је да овлашћеном раднику превозника
покаже личну карту или другу јавну исправу о идентификацији, плати возну карту и
доплатну карту, и потом настави започету вожњу.
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Члан 29.
У аутобусу којим се обавља линијски превоз путника, мора се налазити:
1) регистровани ред вожње, односно фотокопија регистрованог реда вожње
оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
2) важећи ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
3) назив линије, истакнут на предњој страни аутобуса и са стране поред улазних
врата.
V ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 30.
Ванлинијски превоз је јавни превоз за који се итинерер (превозни пут од
полазишта до одредишта) и други услови превоза утврђују посебно за сваки превоз.
Ванлинијски превоз путника се обавља на основу путног листа и писменог
уговора закљученог између превозника и корисника превоза, односно привредног
друштва, другог правног лица или предузетника који посредује у закључивању
уговора о превозу којим се утврђује нарочито превозни пут са утврђеним
полазиштем и одредиштем, време почетка обављања превоза, места укрцавања и
искрцавања путника и цена превоза.
Уговор из става 1. овог члана који је превозник закључио са физичким лицем,
које није предузетник, мора бити оверен код органа надлежног за оверу.
У ванлинијском превозу путника, превозник може за једну вожњу закључити
само један уговор који мора бити нумерисан и закључен само са једним корисником.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само на
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана, на којима је дозвољено
заустављање и паркирање и могуће безбедно укрцавање и искрцавање путника.
Превозници, који обављају ванлинијски превоз путника, не могу укрцавати и
искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз мора бити сачињен читко
и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре
постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту.
Превозник је дужан да путни лист и уговор о превозу чува две године од дана
обављеног превоза.
Члан 31.
Превозник не може било којом својом радњом, која се односи на давање на
коришћење путног листа, да омогући другим правним или физичким лицима која не
испуњавају услове прописане овом Одлуком да обављају домаћи ванлинијски
превоз.
Члан 32.
Ванлинијски превоз који се обавља аутобусом:
1) свакодневно на истом или сличном превозном путу, односно истог дана у
недељи или
2) свакодневно, односно истог дана у недељи, са истим или сличним местима
укрцавања и искрцавања путника, јесте линијски превоз, који се обавља супротно
условима прописаним овом Одлуком.
Члан 33.
У аутобусу, којим се обавља ванлинијски превоз путника, мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, попуњен путни лист и на
предњој страни аутобуса истакнут натпис: „Ванлинијски превоз“.
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Путни лист из става 1. овог члана мора бити попуњен читко, тачно и закључен
и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре постављања
аутобуса за укрцавање путника у полазишту.
Забрањено је прецртавати и исправљати податке унете у путни лист.
Путни лист из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен посебно за
сваку вожњу садржану у уговору о превозу и у њему се не може налазити већи број
имена путника од броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи
аутобуса.
VI ПОСЕБАН ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 34.
Посебан линијски превоз је превоз уговорен за одређену категорију путника, уз
искључење осталих путника, према уговореној учесталости и на
уговореном превозном путу.
Посебан линијски превоз путника је превоз радника из места становања на
посао и са посла, као и ђака и студената из места становања до школе и из школе до
места становања, са посебним идентификационим возним исправама (недељна,
месечна, годишња и сл.), који се обавља на основу писменог уговора и списка
путника и без примања других путника у возило.
Закључивање уговора из става 1. овог члана са физичким лицем, које није
предузетник, није дозвољено.
Уговором из става 1. овог члана, који мора бити нумерисан, утврђује се
нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања и
искрцавања путника, план обављања превоза и цена превоза.
У свакој појединачној вожњи којом се извршава уговор о посебном линијском
превозу, аутобусом се могу превозити само радници, ђаци, односно студенти
корисника превоза са којим је закључен уговор (одређеног привредног субјекта,
одређене организације, одређене установе и др.).
Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском превозу врши се на
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана.
Превозници који обављају посебан линијски превоз могу укрцавати и
искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима.
Списак путника из става 1. овог члана на основу кога се обавља посебан
линијски превоз мора бити попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника.
Превозник је дужан да уговор о превозу и списак путника чува две године од
дана обављеног превоза.
Члан 35.
У аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз мора се налазити
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, списак путника за сваку
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном линијском превозу, а на
предњем делу аутобуса натпис: „Посебан линијски превоз”.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити попуњен читко, закључен и
оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса
за укрцавање путника у полазишту.
Члан 36.
Превозник који је уговорио посебан линијски превоз дужан је да путницима
обезбеди идентификационе возне исправе.
Забрањено је превознику који обавља посебан линијски превоз да превози
путнике без идентификационих возних исправа.

Број: 6. Страна 104. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
Идентификациона возна исправа садржи нарочито име, презиме и
фотографију путника, као податке о личности, назив корисника превоза, превозни
пут, рок важења, потпис и печат издаваоца возне исправе.
VII ТАКСИ ПРЕВОЗ
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 37.
Такси превоз је ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси
превоз, као предузетник или као запослени код правног лица.
Општина Врбас, у складу са саобраћајно техничким условима, доноси Програм
којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује оптималан
број такси возила, на територији општине Врбас.
Општина Врбас овом одлуком прописује ближе услове за обављање такси
превоза на територији општине Врбас, у складу са законом.
Члан 38.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза.
Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске управе
Врбас ( у даљем тексту: орган управе) издаје одобрење из става 1. овог члана
правном лицу и предузетнику чија је претежна делатност такси превоз, који су за
обављање те делатности регистровани у Регистру привредних субјеката, и који
испуњавају услове прописане законом и овом одлуком (у даљем тексту: такси
превозник).
А) ПРЕДУЗЕТНИК
Члан 39.
Поред услова прописаних Законом, предузетник мора да испуњава и следеће
услове:
1. да има положен возачки испит за управљање моторним возилом Б категорије
најмање 3 годинe.
2. да има лекарско уверење о способности за возача за управљање возилом којим
се обавља такси-превоз, које није старије од шест месеци;
3. да има завршену средњу школу, односно средње образовање у трајању од
најмање три године или звање КВ возача,
4. да је власник путничког аутомобила за обављање такси превоза
(у даљем
тексту: такси возило), односно корисник такси возила по уговору о лизингу.
5. да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира.
6. да није оснивач друге радње или предузећа и да није остварио право на
инвалидску или породичну пензију;
7. да је обавио преглед такси возила којим је утврђено да возило испуњава услове
прописане чланом 41. ове Одлуке.
Б) ТАКСИ ВОЗИЛО
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Члан 40.
Такси возило којим се врши превоз путника мора гласити на име такси
превозника (осим уговора о лизингу) што ће се унети у одобрење за вршење
делатности такси превоза.
Члан 41.
Такси превоз обавља се фабрички произведеним путничким возилом које има
највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата, и које је
регистровано према месту седишта такси превозника са издатим регистарским
таблицама, чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две
позиције.
Такси возило, поред услова прописаних Законом, мора испуњавати и следеће
услове:
 да у возилу има уграђен агрегат емисионе класе „ЕУРО 3“, што потврђује
техничком документацијом,
 да је регистровано код надлежног органа у Врбасу, осим у случају уговора
о лизингу,
 да има уграђен оверен таксиметар баждарен на важећу тарифу, технички
исправа, пломбиран и тако постављен у такси возилу, да је износ на
таксиметру видљив путнику,
 у такси возилу се мора налазити одобрење за обављање такси превоза и
на видном месту истакнути такси дозвола и важећи ценовник услуга,
 да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
 да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком
употребе,на приступачном месту,
 да је возило уредно обојено и да се одржава у чистом стању,
 да на крову возила има кровну ознаку, која је с обе стране истог изгледа,
опремљена уређајем за осветљавање и са исписаним називом „TAXI
VRBAS“, коју прибавља од општинског органа управе,
 да је извршио редован шестомесечни технички преглед такси возила што
се доказује саобраћајно-техничком документацијом.
Ц) ПРАВНО ЛИЦЕ
Члан 42.
За обављање такси превоза путника на територији општине Врбас, правно
лице, сем услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:
1. да има седиште или пословну јединицу на територији општине Врбас,
2. да је власник такси возила, односно корисник такси возила по уговору о
лизингу, која испуњавају услове из члана 41. ове Одлуке,
3. да по сваком такси возилу има најмање по једног запосленог возача који
испуњавају услове прописане чланом 39. тачке 1, 2, 3, 5. и 6.
Такси превозник из става 1. овог члана, одговоран је да се такси возач, у
прописаном року, подвргне редовном здравственом прегледу и да води евиденцију о
тим прегледима.
Члан 43.
Такси превозник је дужан да приликом регистрације возила осигура путника и
пртљаг.
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2. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА,
ТАКСИ ДОЗВОЛА, ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА
Члан 44.
Такси превозник је дужан да пре почетка обављања делатности такси превоза,
органу управе поднесе захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза и
издавање евиденционог броја, такси дозволе и такси легитимације такси возила.
Уз захтев из става 1. такси превозник је дужан да приложи решење о
регистрацији у регистру привредних субјеката и доказе о испуњености услова из
члана 39, 41. и 42. ове Одлуке.
Уколико орган управе утврди да су испуњени услови из става 2. овог члана,
доноси решење којим се одобрава обављање делатности такси превоза и додељује
евиденциони број, издаје такси дозвола и такси легитимација такси возила, са
периодом важења од једне године.
Образац такси дозволе и такси легитимације прописује орган управе и води
евиденцију о додељеним такси дозволама, евиденционим бројевима и издатим
такси легитимацијама.
Орган управе води регистар такси возача, такси возила и кровних ознака који
нарочито садржи: име и презиме такси возача, као податке о личности, број такси
дозволе и регистарске таблице такси возила.
Члан 45.
Привредни субјекти који обављају такси превоз, не могу било којом својом
радњом која се односи на уступање на коришћење кровне ознаке са називом „ТАXI”,
уступање докумената са својим пословним именом, уступање такси дозволе,
уступање такси возила и друго, да омогуће другим правним или физичким лицима
која не испуњавају услове прописане овом одлуком, да обављају такси превоз.
Члан 46.
Такси дозвола је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом
приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног
лица.
Такси дозвола садржи следеће податке:
1. редни број из регистра такси дозвола,
2. пословно име такси превозника (правног лица или предузетника),
3. име и презиме такси возача,
4. статус такси возача (предузетник или запослени),
5. јединствени матични број (ЈМБГ) такси возача,
6. адресу пребивалишта такси возача ,
7. фотографију такси возача,
8. датум издавања такси дозволе,
9. заштитни број образца.
Са запосленим возачем такси превозник мора да има закључен уговор о раду
и пријаву на обавезно социјално осигурање.
Члан 47.
Такси легитимација такси возила садржи следеће податке:
1. редни број из регистра такси легитимација,
2. пословно име такси превозника (правног лица или предузетника),
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3. адресу седишта таси превозника,
4. регистарску ознаку, марку и тип такси возила,
5. евиденциони број,
6. датум издавања такси легитимације и
7. заштитни број обрасца.
Такси легитимацију оверава орган управе једном годишње.
Приликом овере легитимације орган управе проверава да ли такси возило
испуњава услове прописане Законом и чланом 41. ове Одлуке.
Члан 48.
Приликом издавања такси легитимације, орган управе такси превознику издаје
и одговарајућу налепницу.
Превозник је дужан да евиденциону налепницу постави у горњи десни угао
предњег ветробранског стакла са унутрашње стране.
Изглед и садржај налепнице прописује орган управе.
Члан 49.
Такси превозник је дужан да сваку промену података која се односи на услове
за обављање такси превоза, податке који се уносе у такси дозволу или такси
легитимацију, писменим путем пријави органу управе, одмах, а најкасније у року од
15 дана од дана настале промене.
У случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси
превоза, такси превозник је дужан писменим путем обавестити орган управе у року
од 15 дана од дана подношења захтева регистру за привредне субјекте и органу
управе вратити такси дозволу, такси легитимацију и налепницу.
Члан 50.








За време вршења услуге такси превоза, такси возач код себе мора да има:
такси дозволу,
важећу налепницу,
евиденционо број,
важећу легитимацију такси возила,
решење о одобрењу обављања такси превоза,
полису осигурања путника и пртљага од последица несрећног случаја,
доказ о обавезном социјалном осигурању запосленог.
Члан 51.

Такси превозник не може да замени евиденциони број са другим такси
превозником без сагласности органа управе који цени оправданост разлога за
замену.
3. ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 52.
Tакси превоз се обавља са одређених такси стајалишта.
Такси стајалишта су места на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној
површини која су одређена и уређена за пристајање такси возила, чекање и пријем
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путника и која су обележена саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима
се уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима.
Члан 53.
Локацију за такси стајалишта, начин коришћења и накнаду за коришћење јавне
површине одређује Одељење за инвестиције, комуналнe и грађевинске послове.
Члан 54.
Такси стајалишта могу бити стална и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене површине јавне намене за
организовано обављање такси превоза.
Повремена стајалишта су одређене површине јавне намене које се користе за
време одржавања значајних скупова, пијаца, већих спортских и културних
манифестација.
Члан 55.
ЈКП „Комуналац“ се стара се о постављању и одржавању вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализације на такси стајалиштима.
За опремање стајалишта другим комуналним објектима сагласност даје
Одељење за инвестиције, комуналне и грађевинске послове.
4. КРОВНА ОЗНАКА
Члан 56.
Такси превозник на крову возила мора имати кровну ознаку, која је с
обе стране истог изгледа, опремљена уређајем за осветљавање, евиденционим
бројем и са исписаним називом „TAXI VRBAS“, коју прибавља од општинског органа
управе.
Кровна ознака служи за идентификацију такси возила и не може се
уступати, давати на коришћење или отуђити.
Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену ноћу и у случајевима
смањене видљивости.
Уколико такси возач такси возило користи за сопствене потребе, дужан је да
кровну ознаку прекрије на одговарајући начин или да је привремено скине са такси
возила.
5. НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 57.
Такси превозник не може да поставља такси возило на тротоар, пешачку или
бициклистичку стазу, коловоз и уређену јавну зелену површину.
На аутобуским стајалиштима, и на удаљености мањој од 15 метара испред и
иза обележених аутобуских стајалишта забрањено је заустављање и паркирање
такси возила ради пријема путника.
Путничким аутомобилом којим се обавља такси превоз путника не може се
обављати линијски превоз путника.
Члан 58.
Такси превозницима, који имају одобрења за обављање такси превоза издата
у другим општинама, забрањено је да на територији општине Врбас врше такси
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превоз путника у локалном саобраћају, односно да започињу вожњу на територији
општине Врбас.
Такси превоз може да се обавља само на територији јединице локалне
самоуправе за коју такси превозник има издато важеће одобрење за обављање
такси делатности.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко или на
територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за
обављање такси делатности, ако је такси превоз започет на територији јединице
локалне самоуправе од које такси превозник има издато важеће одобрење за
обављање делатности.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 3. овог члана обавезан је да
одмах по обављеном такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге
такси превоза на територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато
важеће одобрење за обављање такси делатности.
Члан 59.
Такси превозник је дужан примити на вожњу кориснике превоза у границама
расположивих места у возилу и лични пртљаг путника према величини простора за
пртљаг и носивости такси возила.
Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника, изузев
лица под утицајем алкохола и опојних дрога, лица оболелих од заразне болести или
лица са изузетно запрљаном одећом.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна
тежина не прелази 50 кг.
Такси возач није дужан да у такси возило прими лични пртљаг путника којим
би се загадило, испрљало или оштетило такси возило.
Такси возач не сме примити у такси возило децу до шест година, без пратиоца.
Члан 60.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према
путницима опходи са пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време тајси превоза буде уредан и чист, и да му
је одећа прикладна и чиста, да не пуши у возилу за време вожње, као и да није под
утицајем алкохола или дроге.
Члан 61.
Такси возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником,
укључи таксиметар и да га искључи одмах после завршетка вожње.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у
обавези да плати цену услуге такси превоза.
Члан 62.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места
опредељења или путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја.
6. ЦЕНА УСЛУГЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 63.
Цена услуге за обављање такси превоза утврђује се на основу ценовника
услуга, а наплаћује се у износу који у тренутку завршетка превоза покаже
таксиметар.
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Такси тарифу за обављање такси превоза чини скуп јединичних цена за старт,
пређени километар, време чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага
по комаду, о чему се све путници обавештавају пре уласка у такси возило, а
примењује се у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи (радни
дан,недеља или државни празник) и подручја на коме се вожња обавља( ужа или
шира територија јединице локалне самоуправе) и која је учитана у мерни
инструмент.
Ценовник услуга, са ценама које се утврђују и усклађују у оквиру такси
тарифе по којој се мора обављати такси превоз на територији општине Врбас,
доноси Општинско веће, на предлог органа управе.
Члан 64.
Ако путник има лични пртљаг тежи од 50 кг, ценовником може да се предвиди
посебна доплата.
Са посебном доплатом за пртљаг, путник мора да буде упознат и сагласан пре
започињања превоза.
Ако више путника истовремено користе такси превоз до истог места
опредељења, а другачије се не договоре, накнаду за обављени такси превоз сносе
сви корисници подједнако.
Члан 65.
У случају немогућности да заврши започети превоз, такси превозник има
право да наплати половину износа цене услуге који у моменту прекида покаже
таксиметар, осим у случају квара возила када му она не припада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан да путнику обезбеди
наставак започетог превоза са другим такси возилом.
Члан 66.
Такси возач је дужан да путнику изда оверен рачун издат према важећем
ценовнику услуга.
Рачун садржи:
1. податке о такси превознику (назив предузетника, односно пословно име
правног лица регистрованог за обављање ауто такси превоза);
2. редни број рачуна;
3. датум и време издавања;
4. релацију или илометражу;
5. цену превоза по таксиметру, доплату и укупну цену;
6. потпис и оверу печатом превозника.
У случају да такси возач не изда путнику рачун из претходног става,
путник није у обавези да плати цену услуге такси превоза.
7. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 67.
Решење којим се одобрава обављање такси превоза предузетнику, престаје
да важи у случају:
 брисања предузетника из регистра привредних субјеката,
 ако предузетник престане да испуњава неки од услова утврђених законом и
чланом 39. ове Одлуке,
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 у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 68.
Решење којим се одобрава обављање такси превоза правном лицу,
престаје да важи у случају:
 брисања правног лица из регистра привредних субјеката,
 ако правно лице престане да испуњава неки од услова утврђених законом и
чланом 42. ове Одлуке,
 у другим случајевима предвиђеним законом.
VIII НАДЗОР
Члан 69.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење Општинске
управе надлежно за послове саобраћаја.
Инспекцијски Надзор над применом ове Одлуке врши Саобраћајна инспекција
Одељења за инспекцијске пословe Општинске управе Врбас.
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, саобраћајни
инспектор има права, дужности и овлашћења прописана чланом 155, 156, 157. и 160.
Закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Члан 70.
Привредно друштво, правно лице или предузетник, као и физичко лице, чији
рад, објекти, средства или особље, подлежу инспекцијском надзору, дужан је да
саобраћајном инспектору омогући неометано вршење инспекцијског надзора, да без
одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и несметан
приступ објектима, средствима или лицима, који су у вези са обављањем делатности
превоза путника.
Сви субјекти из претходног става су дужни да изврше наложене инспекцијске
мере.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно
лице у правном лицу ако поступи супротно одредбама члана 4. став 4, члана 5. став
1. и 2, члана 6, члана 8. став 6, члана 31, члана 34. став 2, члана 45. и члана 57. став
2. и 3, ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 75.000,00 динара,
казниће се предузетник, а за исти прекршај новчаном казном од 150.000,00 казниће
са правно лице.
Члан 72.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно
лице у правном лицу ако поступи супротно одредбама члана 3. став 1. и 2., члана 4.
став 1. и 2, члана 5. став 2, члана 17. став 1. и 2, члана 18. став 2, члана 21, члана
22, члана 25, члана 26. став 1, члана 28. став 1, члана 30. став 3, 4, 5, 6, 7. и 8 ,члана
32., члана 33. став 1, 2, 3, 4, члана 34. став 4. и 8, члана 35, члана 42, члана 44. став
1, члана 46. став 1. и 3, члана 50, члана 51, члана 58. и члана 70. ове Одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 30.000,00 динара,
казниће се предузетник, а за исти прекршај новчаном казном од 40.000,00 казниће са
правно лице.
Члан 73.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно
лице у правном лицу ако поступи супротно одредбама члана 8. став 4. и 5, члана 26.
став 2, члана 29. став 1, члана 34. став 3, 5, 7, члана 36, члана 40, члана 41, члана
43, члана 48. став 2, члана 49, члана 56, члана 57. став 1, члана 59, члана 60, члана
61, члана 62, члана 65. и члана 66. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 15.000,00 динара,
казниће се предузетник, а за исти прекршај новчаном казном од 20.000,00 казниће са
правно лице.
Члан 74.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се привредни субјекат, који
управља аутобуском станицом ако поступи супротно одредбама члана 17. став 3.
ове Одлуке.
Члан 75.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени лист општине Врбас'', број 16/2010,
7/2012, 26/2017).
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-4/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

9.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015,99/16 и 113/2017),
члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
За обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Врбас за
2017. годину ангажоваће се ревизор.
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Члан 2.
Задужује се Општинска управа Врбас да спроведе поступак јавне набавке
мале вредности за ангажовање екстерног ревизора Завршног рачуна општине Врбас
за 2017. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-5/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

10.
На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и
члана 168,169,170,171 и 172. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 16, 30. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ
ШТЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада пољских
путева и канала од пољске штете („Службени лист општине Врбас“, број 12/2016), у
члану 12. додаје се нови став 4 . који гласи: „Чувар поља приликом откривања свих
недозвољених радњи и поступака, дужан je да изда прекршајни налог и утврди
износ новчане казне за прекршај у складу са Одлуком".
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-3/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 114. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
11.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 –
одлука УС), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“,
број 61/2017),
Решења о отварању стечајног поступка над дужником Јавно
предузеће за превоз путника „Врбас“ из Врбаса Посл. Бр. 1. Ст. 2/2018 од 19.03.2018.
године и члана 16, 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта
2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за
организационе облике у систему локалне самоуправе општине Врбас за 2017.
годину („Службени лист општине Врбас“, број 41/2017) мења се и гласи:
„Члан 2.

Организациони облик

максималан
број
запослених

Ред.број

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. ове
Одлуке, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине
Врбас, утврђује се максималан број запослених и то:

1 Геронтолошки центар Врбас

6

2 Центар за социјални рад Врбас

7

3 Општинска управа Врбас

152

4 Друга месна заједница

2

5 Месна заједница Бачко Добро Поље

3

6 Месна заједница Змајево

3

7 Месна заједница Куцура

3
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8 Месна заједница Равно Село

3

9 Месна заједница Савино Село

4

10 Прва месна заједница

2

11 Трећа месна заједница

3

12 Предшколска установа „Бошко Буха“

162

13 Народна библиотека „Данило Киш“

19

14 Културни центар Врбаса

21

15 Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

32

16 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас

39

17 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Врбас-гас“ Врбас

14

18 Центар за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас
Заједничко Јавно комунално предузеће „Пречистач Врбас - Кула“
19 Врбас

62
26

20 Туристичка организација општине Врбас

5

21 Скупштина општине Врбас

2

22 Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас

169

23 Правобранилаштво општине Врбас

3
Укупно

742

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-9/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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12.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини
општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 18/2016 ) и члана 16. 30. и
93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ У
ОПШТИНИ ВРБАС
Члан 1.
У Одлуци о доношењу програма отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини за 2018. годину у општини Врбас („Службени лист општине Врбас “ , број
42/2017) у члану 2. став 2. иза броја: „ 9922/1, '' додаје се број : „4597/2''.

Oпштина / Kатастарскаппштина
Брпјпарцеле

Врбас /Врбас-град

4597/2

Власник

ппштина Врбас

Пптес/Улица

Милетићева

Блпк

блпк"5"

Планирананамена

Радна зпна

Ппвршина

21160 м

2

План генералне регулације за насељенп местп Врбас
Планскипснпв
( Сл.лист ппштине Врбас 3/11, 11/14)
Услпвзадпбијаоелпкацијскихуслпва

План генералне регулације

Издаваоемлпкацијскихуслпвадиректнпизпланск
пгдпкумента

Да

Правилаграђеоа и
смерницеизусвпјенпгпланскпгдпкументаилисме
рницезаизрадунпвпгпланскпгдпкумента

Наменазпне

План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппштине Врбас 3/11, 11/14)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утичу на пкплину
привредни, складишни, услужни и слични пбјекти. Ови
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва детаљне
регулације уз израду студије прпцене утицаја на живптну
средину за пптенцијалне загађиваче.
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Максималнииндексзаузетпсти

70% рачунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппвршина

Дпзвпљенаспратнпст

Прпизвпдни и складишни виспкп приземље, Пп+П+2

Сапбраћајница

Да
ВН-да

Електричнаенергија
НН-Да

Впдпвпд

Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже прикључеоем на впд.мр. AC 100 у ул.
Кулски пут.

Канализација (упптребљенихвпда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Гас

Да. Ппстпји мпгућнпст прикључеоа са мреже средоег
притиска пд 6-16 бара (ппстпји прптивппжарни шахт на
прелазу прекп канала Бегејац)

Трптпар

Не

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-10/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 118. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. и 93. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Престаје функција члана Општинског већа општине Врбас Горану Пејовићу са
23. мартом 2018. године, због поднете оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-8/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

14.
На основу члана 32. став 1. тачке 12. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30, 52. и 93. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Дамјан Миловић бира се за члана Општинског већа општине Врбас почев од
24. марта 2018. године.
Мандат именованог траје до истека мандата Општинског већа општине Врбас.
II
Oво Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 9/2018-I/01
Дана: 23. марта 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 119. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године

15.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Дамјану
Миловићу из Врбаса – Његошева број 5, са Изборне листе СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) пре истека времена на које је изабран, због избора на
функцију члана Општинског већа општине Врбас, 23. марта 2018. године, на седници
Скупштине општине Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Врбас".
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије" број 129/07, 34/2010 – Одлука УС и
54/2011), 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 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије", број 129/07), регулисано је да одборнику који је изабран за члана
општинског већа избором на ову функцију престаје мандат одборника скупштине
општине.
Како је 23. марта 2018. године, на седници Скупштине општине Врбас,
одборник Скупштине општине Врбас Дамјан Миловић изабран за члана Општинског
већа општине Врбас, именованом престаје мандат одборника Скупштине 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: 112 - 6/2018-I/01
Дана: 23. марта 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 120. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
16.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Немањи Вуковићу
из Бачког Доброг Поља, Ивана Милутиновића 39/а,
са Изборне листе
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС).
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 престане мандат пре истека времена на које је изабран мандат се
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није додељен
мандат одборника, 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 Дамјану Миловићу из Врбаса, Његошева 5, са Изборне листе
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), престао мандат одборника
Скупштине општине Врбас 23. марта 2018. године због избора на функцију члана
Општинског већа општине Врбас, 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 - Немањи Вуковићу из Бачког Доброг Поља, Ивана Милутиновића 39/а.
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: 112 - 7/2018-I/01
Дана: 23. марта 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 121. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године

17.
На основу члана 30, 46. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23.
марта 2018. 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 Марјана Мараш,
2. Председник општине Врбас Милан Глушац,
3. Заменик председника општине Врбас Миљана Штулић,
4. Члан Општинског већа општине Врбас Маријан Мијановић,
5. Члан Општинског већа општине Врбас Данијела Илић,
6. Члан Општинског већа општине Врбас Срђан Станић,
7. Члан Општинског већа општине Врбас Марко Новаковић,
8. Члан Општинског већа општине Врбас Дамјан Миловић,
9. Члан Општинског већа општине Врбас Бојан Периз ,
10. Секретар Скупштине општине Врбас Данка Васиљевић и
11. Заменик секретара Скупштине општине Врбас Милан Половина,
У Скупштини општине Врбас и Општинском Већу општине Врбас своју
дужност обавља, а није на сталном раду :
1.
2.
3.
4.

Заменик председника Скупштине општине Врбас Мартица Тамаш,
Члан Општинског већа општине Врбас др Горан Ђуровић,
Члан Општинског већа општине Врбас Данило Мараш и
Члан Општинског већа општине Врбас Дамир Иванић.

.
II
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине
општине Врбас број 112-47/2017-I/01 од 11.05.2017. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу општине Врбас''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-19/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 122. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
18.
На основу члана 24. став 3. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.закон),
чланa 30. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине Врбас“, број
36/2017), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
1. Синиша Адамовић, дипломирани правник из Новог Сада именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса, на период од четири
године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. Надзорни одбор
предузећа, дужан је да са именованим закључи уговор о раду у складу са
законом којим се уређују радни односи.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) прописано је да директора предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне
самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007 ,83/2014- др. закон и 101/2016-др.закон) и чланом 30. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава Надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) прописано je да Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног
предузећа, а ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради усвајања органу
јединице локалне самоуправе надлежном за именовање директора јавног
предузећа.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине
Врбас“, број 36/2017), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
(„Службени гласник РС“, број 117/2017).
Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, именована Решењем

Број: 6. Страна 123. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
Скупштине општине Врбас број 112-154/2017-I/01 од дана 08. децембра 2017.
године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Јавни
конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из
Врбаса поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна са
приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене чланом
40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени
лист општине Врбас“, број 36/2017).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 13. фебруара 2018.
године утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за директора јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Врбас из Врбаса и заједно са записником о спроведеном изборном поступку
доставила Општинској управи општине Врбас, Служби Председника општине и
Општинског већа, ради припреме Нацрта акта о именовању директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је предлог акта о именовању првог
кандидата са листе и доставила га ради усвајања Скупштини општине Врбас. На
основу изнетог у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима Скупштина
општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-1/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

19.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 46. и 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА
I
СИНИША АДАМОВИЋ р а з р е ш а в а
с е дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац'' Врбас из Врбаса.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-20/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 124. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
20.
На основу члана 24. став 3. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014- др. Закон и 101/2016-др.закон), чланa
30. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017) и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине Врбас“, број 36/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА
1. Марија Милуновић, мастер економиста из Змајева именује се за директора
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, на период од четири
године.
2. Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. Надзорни одбор
предузећа, дужан је да са именованом закључи уговор о раду у складу са
законом којим се уређују радни односи.
3. Ово Решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу општине Врбас“, као и на званичној интернет презентацији општине Врбас.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) прописано је да директора предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне
самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.закон) и чланом 30. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), прописано је да
Скупштина општине именује и разрешава Надзорни одбор и директоре јавних
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) прописано je да Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног
предузећа, а ставом 3. прописано је да надлежни орган припрема предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради усвајања органу
јединице локалне самоуправе надлежном за именовање директора јавног
предузећа.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине
Врбас“, број 36/2017), Скупштина општине Врбас расписала је Јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса
(„Службени гласник РС“, број 117/2017).
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас из Врбаса спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Врбас, именована Решењем

Број: 6. Страна 125. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
Скупштине општине Врбас број 112-154/2017-I/01 од дана 08. децембра 2017.
године.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Јавни
конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из
Врбаса поднета једна пријава која је благовремена, разумљива и потпуна са
приложеним свим потребним доказима.
Полазећи од обавезе Комисије за именовања општине Врбас утврђене чланом
40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и
оцењивања кандидата у складу са Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса („Службени
лист општине Врбас“, број 36/2017).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1.
Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 13. фебруара 2018.
године утврдила ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за директора јавног комуналног предузећа „Стандард“
Врбас из Врбаса и заједно са записником о спроведеном изборном поступку
доставила Општинској управи општине Врбас, Служби Председника општине и
Општинског већа, ради припреме Нацрта акта о именовању директора.
Општинско веће општине Врбас утврдило је предлог акта о именовању првог
кандидата са листе и доставила га ради усвајања Скупштини општине Врбас. На
основу изнетог у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима Скупштина
општине Врбас донела је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-2/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

21.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 46. и 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД'' ВРБАС ИЗ ВРБАСА
I
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Стандард'' Врбас из Врбаса.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112- 21/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 126. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
22.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007), члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016) и члана 30. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА „ВРБАС'' ВРБАС
I
Тијана Вуковић р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за превоз путника „Врбас'' Врбас.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-10/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

23.
На основу члана 30. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. Статута
општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА „ВРБАС“ ИЗ ВРБАСА
I
Р а з р е ш а в а ј у
с е дужности чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа за превоз путника „Врбас“ из Врбаса и то:
1. Здравко Рађеновић, председник,
2. Предраг Божић, члан и
3. Маја Мићуновић, члан.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-11/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 127. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
24.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗООХИГИЈЕНУ И
ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
ОГЊЕН ВАСИЉЕВИЋ разрешава се дужности директора Јавне агенције за
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас са 23. мартом 2018. године, због
поднете оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-13/2018-I/01
Дана: 23. марта 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

25.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ЗООХИГИЈЕНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
МИЛОШ МИЛИЋ именује се за вршиоца дужности директора Јавне агенције
за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас почев од 24. марта 2018. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-14/2018-I/01
Дана: 23. марта 2018. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 128. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
26.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ
I
МИРОСЛАВКА ШЕКАРИЋ р а з р е ш а в а с е дужности директора Центра за
физичку културу „Драго Јововић'' у Врбасу са 23. мартом 2018. године, због поднете
оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-15/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

27.
На основу члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 30. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ
I
ОГЊЕН ВАСИЉЕВИЋ и м е н у ј е
с е за вршиоца дужности директора
Центра за физичку културу „Драго Јововић'' у Врбасу почев од 24. марта 2018. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-16/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 129. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
28.
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о ванредним ситуацијама („Сужбени гласник Републике Србије“, број 111/09,
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010), члана 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2005,
10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010,16/2013, 2/2014 и 23/2017) и члана 3. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“ број 15/2011), Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
За члана Општински
и м е н у ј е с е:

штаба

за

ванредне

ситуације

општине

Врбас

 мајор Томислав Петровић, 19. логистички батаљон 1.бр.КоВ, Нови Сад.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-7/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

29.
На основу члана 30, 42. и 93. Статута општине Врбас, („Службени лист
општине Врбас“, број 35/2017) и члана 46, 47. и 60. Пословника Скупштине општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2004, 3/2005, 21/2009, 1/2010,
4/2010 и 16/2010), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I
ДАМЈАН МИЛОВИЋ р а з р е ш а в а с е дужности Заменика председника
Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине
Врбас.
II
НЕМАЊА ВУКОВИЋ б и р а с е
за Заменика председника Комисије за
статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Врбас.

Број: 6. Страна 130. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-12/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

30.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 35/2017 ) и члана 4. и 5. Одлуке о оснивању Народне библиотеке
„Данило Киш'' у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 7/1991, 8/2000, 4/2005
и 4/2011), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДАНИЛО КИШ“ У ВРБАСУ
I
Р а з р е ш а в а ј у
с е дужности чланови Управног одбора Народне
библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу и то:
1. Јасна Коматовић, члан, представник оснивача,
2. Јелена Делибашић, члан, представник из реда запослених и
3. Светислав Петровић, члан, представник из реда запослених .
Р а з р е ш а в а ј у с е дужности чланови Надзорног одбора Народне
библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу и то:
1. Ранко Митровић, члан, представник оснивача,
2. Марија Богнар, члан, представник из реда запослених .
II
У Управни одбор Народне библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу и м е н у ј у с е:
1. Милош Бјелица, члан, представник оснивача,
2. Дарко Крчмар, члан, представник из реда запослених и
3. Светислав Петровић, члан, представник из реда запослених .
У Надзорни одбор Народне библиотеке „Данило Киш“ у Врбасу и м е н у ј у с е:
1. Ивана Вулета, члан, представник оснивача,
2. Марија Богнар, члан, представник из реда запослених .

Број: 6. Страна 131. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-17/2018- I/01
Дана:23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

31.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017) и члана 30. и 93.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 35/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ
I
За чланове Школског одбора одбора Основне школе „Бранко Радичевић'' у
Равном Селу и м е н у ј у с е:
Као представници локалне самоуправе:
1. Бранислав Станишљевић,
2. Весна Стојилковић и
3. Милан Плећаш.
Као представници из реда запослених:
1. Никола Бељевић,
2. Нада Дангубић и
3. Миомир Мараш.
Као представници из реда родитеља:
1. Љиљана Проданов,
2. Славица Нешковић и
3. Тамара Бечић.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-18/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 6. Страна 132. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
32.
На основу члана 30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас '', број 35/2017 ) и члана 27. Одлуке о меснима заједницама („Службени лист
општине Врбас '', број 32/2017 ), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној
23. марта 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извештај о спроведеним изборима за Савете месних заједница и
утврђеним резултатима избора чланова Савета месних заједница у општини Врбас
одржаних 31. децембра 2017. године Комисије за спровођење избора за савете
месних заједница број 013-6-195/2018 од 05. 01. 2018. године.
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-11/2018- I/01
Дана: 23. марта 2018. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

На основу тачке 28. Упутства о спровођењу избора за чланове Савета месних
заједница у општини Врбас за изборе расписане за 31. децембар 2017. године број
013-6-2/2017 од 04.12.2017. године, Комисија за спровођење избора за савете
месних заједница подноси Скупштини општине Врбас
ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И УТВРЂЕНИМ
РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ
ВРБАС ОДРЖАНИХ 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
Одлуком Скупштине општине Врбас број 011-77/2017 од 30. новембра 2017.
године („Службени лист општине Врбас“, број 33/2017) расписани су избори за
чланове Савета месних заједница у општини Врбас.
Комисија за спровођење избора за савете месних заједница спровела је
изборе за чланове Савета месних заједница у општини Врбас заказане за 31.
децембар 2017. године на свим бирачким местима у општини Врбас и утврдила да
није било повреда одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине
Врбас, као ни Упутства о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница у
општини Врбас, те није поништила гласање ни на једном бирачком месту
Комисија за спровођење избора за савете месних заједница је утврдила да је,
од укупно 30 бирачких места у општини Врбас, примила изборни материјал од 30
бирачких одбора.
Комисија за спровођење избора за савете месних заједница је на основу
изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврдила следеће резултате за
избор чланова Савета месних заједница у општини Врбас и то:
Бирачко место
1
ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића

1150
904

Број: 6. Страна 133. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

1150
246
11
235

ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
2 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ

171
160
163
166
162
160
149
152
164
52
33
36
34
32
38
34
40
45

1025
776
1025
249
9
240

145
154
150
155
149
149
150
165
168
48
40
37
33
38

Број: 6. Страна 134. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
3 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

35
41
37
36

1135
817
1135
318
21
297

ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
4 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ

181
156
162
165
153
156
153
145
162
80
54
46
49
47
48
50
50
52

1042
737
1042
305
15
290

152
142
142
150
142
141

Број: 6. Страна 135. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
5 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

134
132
140
90
91
101
94
85
89
88
81
89

1031
693
1042
338
21
317

ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
6 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића

200
195
210
188
178
180
182
175
182
81
72
74
78
69
73
77
67
69

1165
858
1165
307
11
296

Број: 6. Страна 136. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ
МАРТИН САМАРЏИЋ
Бирачко место
7 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
МАРКО КАНКАРАШ
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
СИНИША ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
ТОША СЕКИЦКИ
ЖЕЉКО МИЛОВИЋ
ДАМЈАН МИЛОВИЋ - ГРИТИН
ДАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ВУЈАДИН ДОКНИЋ
МИЛОШ КРИВОКАПИЋ
ЉУБОМИР КОВАЧ
СЛОБОДАН ВИГЊЕВИЋ
ДАНИЈЕЛ КУЖИЋ

200
182
181
180
178
210
199
172
185
27
28
29
33
30
31
24
22
24

1113
817
1113
296
15
281

210
180
180
185
180
189
176
171
186
45
44
41
43
33
43
41
31

Број: 6. Страна 137. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МАРТИН САМАРЏИЋ

30

- на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАС
ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ - НЕНА
са укупно
1259 гласова
МАРКО КАНКАРАШ
са укупно
1189 гласова
РАДИВОЈЕ ДЕЛИБАШИЋ - РАЋА
са укупно
1188 гласова
ТОША СЕКИЦКИ
са укупно
1187 гласова
СИНИША ОБРАДОВИЋ
са укупно
1185 гласова
МАРИЈАН МИЈАНОВИЋ
са укупно
1169 гласова
ВЕЛИБОР ВУКОВИЋ - ВЕЉО
са укупно
1143 гласова
ПРЕДРАГ РОЈЕВИЋ
са укупно
1142 гласова
ДРАГАН СТОЈЧИЋ
са укупно
1112 гласова
Бирачко место
8 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

1268
924
1268
344
15
329

МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ
Бирачко место
9 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

180
184
183
178
171
173
184
169
175
101
108
111
111
100
104
106
103
119

1157
870
1157
287
20
267

Број: 6. Страна 138. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ
Бирачко место
10 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ

165
155
147
156
139
142
139
140
147
80
79
75
79
70
68
71
76
79

1158
838
1153
320
20
300

194
173
171
182
171
170
168
170
176
80
75
82
81
77
83
89
91
88

Број: 6. Страна 139. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
Бирачко место
11 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

940
684
940
256
13
243

МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ
Бирачко место
12 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ

150
130
125
137
119
137
123
120
126
63
53
53
49
51
53
51
52
59

992
754
994
238
10
228

135
130
129
136
121
129
125
123
129
65

Број: 6. Страна 140. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ
Бирачко место
13 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

64
61
62
67
69
66
67
66

1064
767
1064
297
17
280

МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
ДР ЈАСМИНА АССИ
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
САНДРА ВУЈОВИЋ
МИЉКО МИЉАНИЋ
МИЛОШ МИТРОВИЋ
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
ГОРЧИН БОЖОВИЋ
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА - ГРОФ
МИТАР ЈОВОВИЋ
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
КОСМАН КНЕЖЕВИЋ - КОКАН
СТАНКО МИЛИЋ
БОЈАН ПЕРИЗ
МИЛА СУЗИЋ
РИХАРД ХЕНГЛ
- на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАС
МР ЖЕЉКО ЛАИНОВИЋ
са укупно 979 гласова
ДР ЈАСМИНА АССИ
са укупно 939 гласова
ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ - ЈОЏА
са укупно 923 гласова
ДР ГОРАН ЂУРОВИЋ
са укупно 904 гласова
ДРАГИЦА ПАСТОР - СЕКА
са укупно 892 гласова
САНДРА ВУЈОВИЋ
са укупно 889 гласова
МИЉКО МИЉАНИЋ
са укупно 881 гласова
МИЛОШ МИТРОВИЋ
са укупно 859 гласова
АЛЕКСАНДАР БАБИЋ – БАБАЦ
са укупно 858 гласова

155
151
149
150
137
138
142
137
139
93
92
99
96
89
94
96
93
99

Број: 6. Страна 141. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
Бирачко место
14 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

1063
778
1063
285
9
276

САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО
Бирачко место
15 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО

204
198
194
186
190
194
190
187
187
34
37
32
32
26
36
26
29
29
6

1183
895
1185
288
15
273

170
159
162
154
159
177
154
159
166
55

Број: 6. Страна 142. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО
Бирачко место
16 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

63
38
46
43
40
40
43
37
15

1064
792
1065
272
8
264

САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО
Бирачко место 17 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

182
169
170
168
169
169
182
180
165
48
53
46
46
46
49
38
42
54
9

1017
721
1019
296
8
288

Број: 6. Страна 143. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО
Бирачко место
18 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ

192
167
167
163
209
165
166
158
154
28
36
19
20
26
27
38
21
22
6

1236
815
1235
421
19
402

277
271
296
255
234
232
233
235
225
34
40
25
24
54
36
25
22

Број: 6. Страна 144. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО

31
14

Бирачко место
19 ВРБАС
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

907
640
916
267
12
255

САЊА ЖИГИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ - ПРИГО
СВЕТИСЛАВ МУШИКИЋ - ЛИЈО
ЈОВГЕН ЧИЗМАР
ЈЕЛЕНА ВУЈЧИН
МИЛОШ ДЕЛИБАШИЋ
НЕБОЈША ПОКРАЈАЦ
СРЂАН ЧЕРНАК
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ
МИРКО ФАТУШИЋ - МИЦО
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЋ - ТОЈО

173
172
184
168
153
151
148
147
148
20
21
18
22
29
22
16
18
17
13

- на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: ТРЕЋА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАС
САЊА ЖИГИЋ
ДРАГО БИЈЕЛИЋ
РАДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ВРАБАЦ
МАРИЈАНА АЈДУКОВИЋ
ФЕРЕНЦ УТАШИ
МИЛОШ МИЛИЋ - МИЛИ
ВЕЉКО КОВАЧЕВИЋ
ЗОРАН СУБОТИЋ – СУБО
МАЋАШ КЕРТЕС

са укупно 1198 гласова
са укупно 1173 гласова
са укупно 1136 гласова
са укупно 1114 гласова
са укупно 1094 гласова
са укупно 1088 гласова
са укупно 1073 гласова
са укупно 1066 гласова
са укупно 1045 гласова

Бирачко место
20 БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача

901
519
901
382

Број: 6. Страна 145. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

3
359

ВЕРА МУМИНОВИЋ
НАТАША ЛОНЧАР
БРАНКА ПОТКОЗАРАЦ
ПРЕДРАГ КЉЕШТАН
РАДЕНКО ШИМУН – ПРОФЕСОР
ЈЕЛЕНА КЕЦОЈЕВИЋ
ВИДА МИТИЋ
ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
ИНА КОСАНИЋ
СЛАВИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ - ГИГА
НЕМАЊА ВУКОВИЋ - ЋИРО
МИЉАНА ЈЕЛИЋ
ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ
ЖАРКО ПЕЈОВИЋ
ТАЊА БАЈИЋ
РАДЕ БАСТА
Бирачко место
21 БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
ВЕРА МУМИНОВИЋ
НАТАША ЛОНЧАР
БРАНКА ПОТКОЗАРАЦ
ПРЕДРАГ КЉЕШТАН
РАДЕНКО ШИМУН – ПРОФЕСОР
ЈЕЛЕНА КЕЦОЈЕВИЋ
ВИДА МИТИЋ
ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
ИНА КОСАНИЋ
СЛАВИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ - ГИГА
НЕМАЊА ВУКОВИЋ - ЋИРО
МИЉАНА ЈЕЛИЋ
ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ
ЖАРКО ПЕЈОВИЋ
ТАЊА БАЈИЋ

207
209
199
210
206
191
194
211
214
28
148
125
143
126
131
119
128

955
548
1009
407
14
393

213
226
210
207
205
203
207
205
210
44
147
112
123
107
113
113

Број: 6. Страна 146. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
РАДЕ БАСТА

121

Бирачко место
22 БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

1019
584
1029
435
12
423

ВЕРА МУМИНОВИЋ
НАТАША ЛОНЧАР
БРАНКА ПОТКОЗАРАЦ
ПРЕДРАГ КЉЕШТАН
РАДЕНКО ШИМУН – ПРОФЕСОР
ЈЕЛЕНА КЕЦОЈЕВИЋ
ВИДА МИТИЋ
ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
ИНА КОСАНИЋ
СЛАВИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ - ГИГА
НЕМАЊА ВУКОВИЋ - ЋИРО
МИЉАНА ЈЕЛИЋ
ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ
ЖАРКО ПЕЈОВИЋ
ТАЊА БАЈИЋ
РАДЕ БАСТА
-

260
253
255
261
249
257
252
255
262
46
131
94
102
90
92
92
102

на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
НАТАША ЛОНЧАР
ИНА КОСАНИЋ
ВЕРА МУМИНОВИЋ
ПРЕДРАГ КЉЕШТАН
ПАВЛЕ ИГЊАТОВИЋ
БРАНКА ПОТКОЗАРАЦ
РАДЕНКО ШИМУН – ПРОФЕСОР
ВИДА МИТИЋ
ЈЕЛЕНА КЕЦОЈЕВИЋ

са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно

Бирачко место
23 ЗМАЈЕВО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

688 гласова
686 гласова
680 гласова
678 гласова
671 гласова
664 гласова
660 гласова
653 гласова
651 гласова

1642
1161
1642
481
20
461

Број: 6. Страна 147. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
ИВАНА ОПАЧИЋ
МИЛОШ ПЕШИЋ
НЕМАЊА ЗАВИШИЋ
МИОДРАГ ЛУГОЊА
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ
СИМО СУБАШИЋ
МИЛЕ ПИЛИПОВИЋ
БОЈАН ЈАПУНЏА
КАЛМАН ШАФРАЊ
НОВИЦА ГРОЗДАНОВИЋ
ДРАГАН ЂУКИЋ
ДРАГАН ПЕШУТ - БРКА
ТОМИСЛАВ ЗИРОЈЕВИЋ
ВЕСЕЛИН МУХАДИНОВИЋ

289
281
293
259
262
264
317
295
251
91
74
67
63
74

Бирачко место
24 ЗМАЈЕВО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

1617
1044
1616
573
27
540

ИВАНА ОПАЧИЋ
МИЛОШ ПЕШИЋ
НЕМАЊА ЗАВИШИЋ
МИОДРАГ ЛУГОЊА
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ
СИМО СУБАШИЋ
МИЛЕ ПИЛИПОВИЋ
БОЈАН ЈАПУНЏА
КАЛМАН ШАФРАЊ
НОВИЦА ГРОЗДАНОВИЋ
ДРАГАН ЂУКИЋ
ДРАГАН ПЕШУТ - БРКА
ТОМИСЛАВ ЗИРОЈЕВИЋ
ВЕСЕЛИН МУХАДИНОВИЋ
-

376
363
329
340
344
320
368
336
311
85
79
58
91
80

на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗМАЈЕВО
МИЛЕ ПИЛИПОВИЋ
ИВАНА ОПАЧИЋ
МИЛОШ ПЕШИЋ
БОЈАН ЈАПУНЏА
НЕМАЊА ЗАВИШИЋ

са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно

685
665
644
631
622

гласова
гласова
гласова
гласова
гласова

Број: 6. Страна 148. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МАРИЈА МИЛУНОВИЋ
МИОДРАГ ЛУГОЊА
СИМО СУБАШИЋ
КАЛМАН ШАФРАЊ

са укупно
са укупно
са укупно
са укупно

Бирачко место
25 КУЦУРА
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

606
599
584
562

гласова
гласова
гласова
гласова

1697
1297
1700
400
14
386

РАДИСЛАВ СТАЛЕВИЋ
ВЛАДО КОПЧАНСКИ
ЖЕЉКО БЈЕЛАН
МИРКО ШТРБАЦ – ШПАНАЦ
АНЂА ХРОМИШ
ЗДРАВКО БЕСЕРМИЊИ
СТЕВАН САМОЧЕТА
МИХАЈЛО КИШ
АНДРЕЈА САВИЋ
НЕНАД ПАВИЋ
ЗЛАТКО ШКОРИЋ
МАРКО ЈЕЖ
Бирачко место
26 КУЦУРА
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
РАДИСЛАВ СТАЛЕВИЋ
ВЛАДО КОПЧАНСКИ
ЖЕЉКО БЈЕЛАН
МИРКО ШТРБАЦ – ШПАНАЦ
АНЂА ХРОМИШ
ЗДРАВКО БЕСЕРМИЊИ
СТЕВАН САМОЧЕТА
МИХАЈЛО КИШ
АНДРЕЈА САВИЋ
НЕНАД ПАВИЋ
ЗЛАТКО ШКОРИЋ
МАРКО ЈЕЖ

269
268
225
237
216
258
224
208
196
76
77
70

1793
1277
1793
516
27
489

356
294
306
314
251
262
252
209
193
147
138
104

Број: 6. Страна 149. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
-

на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА
РАДИСЛАВ СТАЛЕВИЋ
ВЛАДО КОПЧАНСКИ
МИРКО ШТРБАЦ – ШПАНАЦ
ЖЕЉКО БЈЕЛАН
ЗДРАВКО БЕСЕРМИЊИ
СТЕВАН САМОЧЕТА
АНЂА ХРОМИШ
МИХАЈЛО КИШ
АНДРЕЈА САВИЋ

са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно
са укупно

Бирачко место
27 САВИНО СЕЛО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

625
562
551
531
520
476
467
417
389

гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова

2720
2052
2720
668
17
651

МИЛОВАН ЈЕВРИЋ – ЦАЛЕ
ЈОВАНА ВУЈТОВИЋ
МИЛОРАД ТОМОВИЋ – МИШО
РЕНАТА КОНЦ
ЛАЗАР БОШКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ДРОБЊАК – БУМБАР
НИКОЛА БУБАЛО – ЏОНАЦ
АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ – САША
ДРАГАН МАМАЉИГА - БАМБО
-

529
530
530
531
511
513
510
510
495

на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САВИНО СЕЛО
РЕНАТА КОНЦ
МИЛОРАД ТОМОВИЋ – МИШО
ЈОВАНА ВУЈТОВИЋ
МИЛОВАН ЈЕВРИЋ – ЦАЛЕ
АЛЕКСАНДАР ДРОБЊАК – БУМБАР
ЛАЗАР БОШКОВИЋ
НИКОЛА БУБАЛО – ЏОНАЦ
АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ – САША
ДРАГАН МАМАЉИГА - БАМБО

Бирачко место
28 РАВНО СЕЛО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића

са укупно 531
са укупно 530
са укупно 530
са укупно 529
са укупно 513
са укупно 511
са укупно 510
са укупно 510
са укупно 495

884
303
884
581
20
561

гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова

Број: 6. Страна 150. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
АЛЕКСАНДАР ТЕОФАНОВ – САША
ВЛАДИМИР КАЉЕВИЋ
ВЕРИЦА ГАВРИЛОВИЋ
НЕБОЈША ДЕШИЋ – КИЊА
МИЛАН ПЛЕЋАШ
ЈЕЛИЦА ЧАЂЕНОВИЋ
МИЛОШ ЛОВРИЋ
ЂОРЂЕ ПОЛОВИНА
МИЛИВОЈЕ ЈАНКОВИЋ
ЗАРИЈА ЛАЗОВИЋ
МИЛИЈАНА ГРУЈИЋ
МИОМИР МАРАШ - МИЈО
ДРАГИЦА ЧЕЈОВИЋ - КЕКА
БЛАЖО ПОПОВИЋ
МАЈА МАРАШ
МИРКО БАЈАТОВИЋ
ВЕСНА ТОМИН
МИЛЕНКО НЕДЕЉКОВ - МИКИ ШЕЛЕР
Бирачко место
29 РАВНО СЕЛО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :
АЛЕКСАНДАР ТЕОФАНОВ – САША
ВЛАДИМИР КАЉЕВИЋ
ВЕРИЦА ГАВРИЛОВИЋ
НЕБОЈША ДЕШИЋ – КИЊА
МИЛАН ПЛЕЋАШ
ЈЕЛИЦА ЧАЂЕНОВИЋ
МИЛОШ ЛОВРИЋ
ЂОРЂЕ ПОЛОВИНА
МИЛИВОЈЕ ЈАНКОВИЋ
ЗАРИЈА ЛАЗОВИЋ
МИЛИЈАНА ГРУЈИЋ
МИОМИР МАРАШ - МИЈО
ДРАГИЦА ЧЕЈОВИЋ - КЕКА
БЛАЖО ПОПОВИЋ
МАЈА МАРАШ

222
234
208
221
207
222
211
208
209
334
323
320
304
316
308
326
312
309

850
288
855
562
19
543

263
258
220
240
222
245
239
236
234
270
261
264
236
257
238

Број: 6. Страна 151. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
МИРКО БАЈАТОВИЋ
ВЕСНА ТОМИН
МИЛЕНКО НЕДЕЉКОВ - МИКИ ШЕЛЕР
Бирачко место
30 РАВНО СЕЛО
- да је за изборе предато укупно гласачких листића
- да је остало неупотребљено гласачких листића
- да према изводу из бирачког списка има бирача
- да према изводу из бирачког списка гласало бирача
- да је било неважећих гласачких листића
- да је било важећих гласачких листића
- да су поједини кандидати добили следећи број гласова :

244
244
236

812
273
812
539
14
525

АЛЕКСАНДАР ТЕОФАНОВ – САША
ВЛАДИМИР КАЉЕВИЋ
ВЕРИЦА ГАВРИЛОВИЋ
НЕБОЈША ДЕШИЋ – КИЊА
МИЛАН ПЛЕЋАШ
ЈЕЛИЦА ЧАЂЕНОВИЋ
МИЛОШ ЛОВРИЋ
ЂОРЂЕ ПОЛОВИНА
МИЛИВОЈЕ ЈАНКОВИЋ
ЗАРИЈА ЛАЗОВИЋ
МИЛИЈАНА ГРУЈИЋ
МИОМИР МАРАШ - МИЈО
ДРАГИЦА ЧЕЈОВИЋ - КЕКА
БЛАЖО ПОПОВИЋ
МАЈА МАРАШ
МИРКО БАЈАТОВИЋ
ВЕСНА ТОМИН
МИЛЕНКО НЕДЕЉКОВ - МИКИ ШЕЛЕР
-

278
255
232
237
221
238
235
221
211
241
241
234
220
223
225
225
228
241

на основу добијених гласова бирача за чланове Савета месне заједнице
изабрани су: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАВНО СЕЛО
ЗАРИЈА ЛАЗОВИЋ
МИЛИЈАНА ГРУЈИЋ
МИОМИР МАРАШ - МИЈО
БЛАЖО ПОПОВИЋ
МИРКО БАЈАТОВИЋ
МИЛЕНКО НЕДЕЉКОВ - МИКИ ШЕЛЕР
ВЕСНА ТОМИН
МАЈА МАРАШ
АЛЕКСАНДАР ТЕОФАНОВ – САША

са укупно 845
са укупно 825
са укупно 818
са укупно 796
са укупно 795
са укупно 786
са укупно 784
са укупно 771
са укупно 763

гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова
гласова

Број: 6. Страна 152. Службени лист општине Врбас, 23. март 2018. године
На рад Комисија за спровођење избора за савете месних заједница није било
примедби, те се предлаже Скупштини општине Врбас да прихвати Извештај о
спроведеним изборима за Савете месних заједница и утврђеним резултатима
избора чланова Савета месних заједница у општини Врбас одржаних 31. децембра
2017. године, какав је дат у тексту.
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