Република Србија
Аутономна покрајина Војводине
Општина Врбас
Општинска управа Врбас
Број: 208-1-35/2017-IV/03
Дана, 19.12.2017. године
Врбас
На основу члана 17 и 18. Закона о јединственом бирачком списку
(„Службени гласник РС”, бр. 104/2009 и 99/2011), начелник Општинске управе
Врбас, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ део Јединственог бирачког списка за подручје општине
Врбас

II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је у делу Јединственог бирачког списка за подручје
општине Врбас на дан 15.12.2017. године уписано укупно 35908
(тридесетпетхиљададеветстоосам) бирача.
III
УТВРЂУЈЕ СЕ број бирача на сваком бирачком месту за подручје општине
Врбас.
На подручју Прве месне заједнице Врбас уписано
(седамхиљадаседамсточетрнаест) бирача, и то на бирачком месту:
1. Врбас 1156 (хиљадустопедесетшест) бирача,
2. Врбас 1031 (хиљадутридесетједан) бирача,
3. Врбас 1141 (хиљадусточетрдесетједан) бирача,
4. Врбас 1048 (хиљадучетрдесетосам) бирача,
5. Врбас 1048 (хиљадучетрдесетосам) бирача,
6. Врбас 1171 (хиљадустоседамдесетједан) бирача,
7. Врбас 1119 (хиљадустодеветнаест) бирача,
На подручју Друге месне заједнице Врбас уписано
(шестхиљадашестодванаест) бирача, и то на бирачком месту:
8. Врбас 1274 (хиљадудвестаседамдесетчетири) бирача,
9. Врбас 1163 (хиљадустошездесеттри) бирача,
10. Врбас 1159 (хиљадустопедестдевет) бирача,
11. Врбас
946 (деветсточетрдесетшест) бирача,
12. Врбас 1000 (хиљаду) бирача,
13. Врбас 1070 (хиљадуседамдесет) бирача,
На подручју Треће месне заједнице Врбас уписано
(шестхиљадапетстодеветнаест) бирача и то на бирачком месту:
14. Врбас 1069 (хиљадушездесетдевет) бирача,
15. Врбас 1191 (хиљадустодеведесетједан) бирача,
16. Врбас 1071 (хиљадуседамдесетједан) бирача,
17. Врбас 1025 (хиљадудвадесетпет) бирача,
18. Врбас 1241 (хиљадудвестачетрдесетједан) бирача,
19. Врбас
922 (деветстодвадесетдва) бирача.
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На подручју Месне заједнице Бачко Добро Поље уписано је
(двехиљадедеветстопедесетседам) бирача и то на бирачком месту:
20. Бачко Добро Поље 907 (деветстоседам) бирача,
21. Бачко Добро Поље 1015 (хиљадупетнаест) бирач,
22. Бачко Добро Поље 1035 (хиљадутридесетпет) бирача,
На
подручју
Месне
заједнице
Змајево
уписано
је
(трихиљадедвестоосамдесетдва) бирача и то на бирачком месту:
23. Змајево 1654 (хиљадушестопедесетчетири) бирача,
24. Змајево 1628 (хиљадушестодвадесетосам) бирача,
На
подручју
Месне
заједнице
Куцура
уписано
је
(трихиљадепетстоседамнаест) бирача и то на бирачком месту:
25. Куцура
1712 (хиљадуседамстодванаест) бирача,
26. Куцура
1805 (хиљадуосамстопет) бирача,
На подручју Месне заједнице Савино Село уписано је
(двехиљадеседамстотридесетосам) бирача и то на бирачком месту:
27. Савино Село 2738 (двехиљадеседамстотридесетосам) бирача,
На подручју Месне заједнице Равно Село уписано је
(двехиљадепетстошездесетдевет) бирача, и то на бирачком месту:
28. Равно Село
890 (осамстодеведесет) бирача,
29. Равно Село
861 (осамстошездесетједан) бирача,
30. Равно Село
818 (осамстоосамнаест) бирача.
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Образложење
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у
општини Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 33/2017 расписани су
избори за чланове савета месних заједница у општини Врбас за 31. децембар
2017. године.
Упутством о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница у
општини Врбас за изборе расписане за 31. децембар 2017. године и Роковима за
обављање изборних радњи у поступку избора за чланове Савета месних
заједница у општини Врбас који су расписани за 31. децембар 2017. године
регулисано да се бирачки списак закључује 15. децембра 2017. године , па је
стога Јединствени бирачки списак за подручје општине Врбас закључен
15.12.2017. године у 24,00 часова.
Увидом у Јединствени бирачки списак за подручје општине Врбас за
поједине месне заједнице утврђено је да су уписани грађани са бирачким правом
у броју наведеном у изреци решења, па је на основу изложеног, донето ово
решење.
Ово решење ће се истаћи на огласној табли Општинске управе Врбас и
огласним таблама месних канцеларија и месних заједница и доставити Комисији
за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас“.
НАЧЕЛНИК,
Сандра Срдановић

