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BROJ 1/2010

1.

2.

На основу члана 47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129),
члана 27. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 34.
став 6. Пословника о раду Скупштине општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
24.03.2010.године, донела је

На основу члана 47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129),
члана 27. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 34.
став 6. Пословника о раду Скупштине општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08),
Скупштина
општине Вршац на седници
одржаној 24.03.2010.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Милановић
Маши, одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне
листе «Српска радикална странка – Томислав
Николић», престаје мандат са 24.03.2010. године,
због поднете оставке.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-02/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

I
Шимшић
Светозару,
одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне
листе «Српска радикална странка – Томислав
Николић», престаје мандат са 24.03.2010. године,
због поднете оставке.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-02/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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3.

4.

На основу члана 49 Закона о локалним
изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана
27 Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 29 став 5
Пословника о раду Скупштине општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године, донела је

На основу члана 49 Закона о локалним
изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана
27 Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 29 став 5
Пословника о раду Скупштине општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

I
Потврђује се мандат одборнику Црљић
Мирослави са Изборне листе «Српска радикална
странка – Томислав Николић» са 24.03.2010.
године.

I
Потврђује
се мандат одборнику
Станковић Слађани са Изборне листе «Српска
радикална странка – Томислав Николић» са
24.03.2010. године.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Broj:011-03/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Broj:011-03/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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3

Вршац за 2010. годину доставити Министарству
за финансије.

На основу члана 63. Закона о буџетском
систему («Сл. гласник РС» бр. 54/2009), члана
32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (»Сл.
гласник РС«, бр. 129/2007) и члана 27. Статута
Општине Вршац (»Сл. лист Општине Вршац«,
бр.10/2008 и 13/2008), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 24.03.2010. године,
донела је
О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине Вршац за
2010. годину («Сл. Лист општине» Вршац бр.
13/09) у Општем делу у члану 1. под II Укупни
издаци
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ мења се
позиција 1.1 и додаје се нови редни број тако да
гласе:
«

1.1. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
1.4. Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.

541 363.560.000
541 15.000.000

«
Члан 2.
У посебном делу Одлуке о буџету у члану
3 раздео 2 глава 8.1. позиција 95 екпномска
класификација 511- зграде и грађевински објектисредствства буџета брише се број «109.000.000»
и уписију број «94.000.000».
У оквиру раздела 2 глава 12.2 функција
490 додаје се нови редни број економске
класификације
«

490 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.

541

15.000.000

«
Члан 3.
Одлуку о ребалансу Буџета општине

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у («Службеном листу
општине»).
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-04/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

6.

На основу члана 92 став 4. Закона о
буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/09),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 24.03.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
За екстерну ревизију завршног рачуна
буџета општине Вршац за 2009. годину
изабраће се, у складу са законом, ревизор који
испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
На ову Одлуку прибавља се сагласност
Државне ревизорске институције.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у “Службеном
листу општине Вршац” по добијању сагласности
Државне ревизорске институције.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-05/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

7.

На основу члана 8. и 72. Закона о локалној
самоуправи (¨Сл.гласник РС¨, бр. 129/2007) и
члана 27. став 6. и члана 77. Статута Општине
Вршац (¨Сл. лист Општине Вршац¨ бр. 10/2008),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 24.03.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се месне
заједнице као облик месне самоуправе на
територији општине Вршац, одређују се
подручја месних заједница, надлежност, начин
одлучивања, поступак њиховог образовања и
укидања, поступак избора, организација и рад
органа и друга питања од значаја за рад месних
заједница на територији општине Вршац.

25.03.2010.

Члан 2.
Месна заједница има својство правног
лица.
Месна заједница има својство правног
лица у оквиру права и обавеза које произилазе
из одговорности за средства која је у складу са
законом стекла или су јој дата на коришћење и
располагање одлуком грађана месне заједнице.
Члан 3.
Месна заједница има Статут.
Статутом месне заједнице утврђују се
послови које месна заједница врши, органи
месне заједнице и поступак њиховог избора и
разрешења, организација и рад органа, начин
изјашњавања грађана на збору грађана и
референдуму, и поступак одлучивања, покретање
грађанске иницијативе, доношење аката месне
заједнице и друга питања од значаја за рад месне
заједнице.
Статут месне заједнице мора бити у
сагласности са Статутом општине и овом
Одлуком.
Члан 4.
Месна заједница може установити свој
празник који се свечано обележава и прославља.
Празник месне заједнице утврђује се
Статутом месне заједнице.
Члан 5.
Месна заједница има свој печат округлог
облика у којем је у концентричним круговима
на српском језику, ћириличним писмом исписан
текст: Република Србија, Аутономна Покрајина
Војводина, Општина Вршац и назив месне
заједнице, а у дну печата назив насељеног места
у којем је седиште месне заједнице.
У месним заједницама на чијем подручју
живе припадници народности, текст печата може
се исписивати на српском језику и латиничним
писмом и на језику и писму народности, у складу
са Законом.
II. ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 6.
Месна заједница је облик месне
самоуправе који се образује ради задовољавања
општих, заједничких и свакодневних потреба

25.03.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 1/2010

становништва на одређеном подручују.
На територији општине Вршац има 28
месних заједница.
Подручја месних заједница на територији
општине Вршац обухватају:
1. Месна заједница - ¨XII Војвођанска
бригада¨ у Вршцу обухвата северо-источни,
источни и југоисточни део града и томе
припадајући део атара, чију границу чине: тромеђа
катастарских општина Вршац, Велико Средиште
и Мало Средиште, границом атара катастарске
општине Велико Средиште до раскрснице
асфалтног пута према Великом Средишту и
даље путем до града; Ул. Подвршанска до угла
Призренске и Ул. Паје Јовановића; део Ул. Паје
Јовановића од раскршћа са Подвршанском до угла
Абрашевићеве; Абрашевићева од раскрснице са
Ул. Паје Јовановића до Љубљанске; Љубљанска,
од Ул. Вука Караџића до раскршћа са Ул.
Димитрија Туцовића; Ул. Димитрија Туцовића
од раскршћа са Љубљанском улицом, даље
асфалтним путем за Месић до границе атара
катастарске општине Месић, искључујући ову
улицу и пут; на североистоку границом ове
општине, затим границом катастарске општине
Мало Средиште до тромеђе катастарских
општина Вршац, Велико Средиште и Мало
Средиште.
Подручју ове Месне заједнице припадају
обе стране улица наведених у ставу 1.
2. Месна заједница - ¨Жарко Зрењанин¨
у Вршцу простире се на југоисточном делу
града и припадајућем делу атара ове катастарске
општине и обухвата Ул. Жарка Зрењанина од
раскршћа са Ул. Димитрија Туцовића; даље
асфалтним путем према Белој Цркви, затим
делом границе катастарских општина Стража,
Војводинци, Куштиљ и Јабланка до тромеђе
катастарских општина Вршац, Месић и Јабланка;
старим путем Вршац – Сочица, обухватајући га
до раскршћа асфалтног пута Вршац – Месић;
затим овим путем до града, Ул. Димитрија
Туцовића до раскршћа са Ул. Жарка Зрењанина.
3. Месна заједница - ¨Паја Јовановић¨
у Вршцу обухвата средишњи део града чију
границу чине следеће улице, укључујући и
поменуте улице: Ул. Стевана Немање од Трга
зелена пијаца до угла Ул. Призренске и Паје
Јовановића; Ул. Хероја Пинкија, од Ул. Стевана
Немање до раскршћа са Ул. Димитрија Туцовића;
Ул. Димитрија Туцовића од раскрснице са
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Љубљанском улицом до Ул. Гаврила Принципа,
искључујући Ул. Димитрија Туцовића; Ул.
Гаврила Принципа непарна страна до Ул. Бранка
Радичевића, а парна страна ове улице до Ул.
Димитрија Туцовића; Ул. Бранка Радичевића од
раскрснице са Ул. Гаврила Принципа до угла Ул.
Николе Тесле, Ул. Николе Тесле од раскрснице
са Ул. Бранка Радичевића до Трга Николе
Пашића, укључујући и Трг Николе Пашића; Ул.
Живе Јовановића од Трга Николе Пашића до Ул.
Синђелићеве, изузимајући Ул. Живе Јовановића;
Синђелићева улица од раскрснице са Ул. Живе
Јовановића до Трга Саве Ковачевића, укључујући
и Трг Саве Ковачевића; Ул. Кумановска до Трга
зелена пијаца, искључујући Трг зелена пијаца.
4. Месна заједница - ¨Братствојединство¨ у Вршцу простире се на северном
делу града и припадајућем делу атара
ове катастарске општине, а граница иде
међународним путем Вршац – Ватин – државна
граница, од границе атара катастарских општина
Вршац, Мали Жам; даље границом атара
катастарске општине Мали Жам, катастарске
општине Велико Средиште до асфалтног пута
Вршац – Гудурица; затим овим путем до града,
изузимајући пут; Подвршанском улицом, Ул.
Стевана Немање, изузимајући их; Тргом зелена
пијаца; Ул. Милоша Обилића; Војводе Степе
до међународног пута; међународним путем до
границе атара катастарских општина Вршац и
Мали Жам.
5. Месна заједница -¨Други октобар¨ у
Вршцу обухвата јужни део града и припадајући
део атара чију границу чине асфалтни пут Вршац
– Павлиш до границе атара између ове две
катастарске општине, изузимајући овај пут, до
града; Ул. Загорке Маливук и Скопљанска; Ул.
Змај Јовина од угла Ул. Скопљанске до раскршћа
са Ул. Живе Јовановића; Ул. Живе Јовановића
од раскршћа са Ул. Змај Јовином до Ул. Други
октобар; Трг Николе Пашића; Ул. Николе Тесле
од Трга Николе Пашића до раскршћа са Ул.
Бранка Радичевића; Ул. Бранка Радичевића од
раскршћа са Ул. Николе Тесле до угла Ул. Гаврила
Принципа; Ул. Гаврила Принципа од угла Ул.
Бранка Радичевића до угла Ул. Димитрија
Туцовића, изузимајући пут и све наведене
улице; Ул. Димитрија Туцовића до раскршћа
са Ул. Жарка Зрењанина; Ул. Жарка Зрењанина
од раскршћа са Ул. Димитрија Туцовића и даље
пут за Белу Цркву, изузимајући ову улицу и пут,
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до граница атара катастарских општина Вршац
и Стража (границом катастарских општина
Потпорањ, Ритишево, Павлиш до асфалтног
пута Вршац – Павлиш на граници ових атара).
6. Месна заједница -¨Жива Јовановић¨
у Вршцу простире се на северозападном делу
града, обухватајући и припадајући део атара на
том делу и границе јој се налазе: од међународног
пута Вршац – Ватин – државна граница и то
његовог дела на граници катастарских општина
Вршац и Мали Жам до града; Ул. Војводе Степе
и Милоша Обилића, искључујући ове улице и
међународни пут; Трг зелена пијаца; Трг Саве
Ковачевића и Синђелићева улица, искључујући
ове улице; Ул. Живе Јовановића од Ул. Другог
октобра до угла Змај Јовине улице; Ул. Змај
Јовина од угла Скопљанске до раскршћа са
Ул. Живе Јовановића; Скопљанска улица;
Трг Андрије Лукића; Ул. Загорке Маливук,
Павлишки пут; затим овим путем, изузимајући
га, до границе атара катастарских општина
Вршац и Павлиш, ганицом атара катастарске
општине Павлиш до такозваног ¨сабирног
канала¨; сабирним каналом, искључујући га, до
тромеђе катастарских општина Вршац, Ватин и
Маргита; подручје насељеног места Вршачки
Ритови, границом катастарских општина Ватин
и Мали Жам до међународног пута Вршац –
Ватин – државна граница на месту где пресеца
границу атара катастарских општина Вршац и
Мали Жам.
7. Месна заједница Ватин обухвата ово
насељено место и КО Ватин.
8. Месна заједница Велико Средиште
обухвата ово насељено место и КО Велико
Средиште.
9. Месна заједница Влајковац обухвата
ово насељено место и КО Влајковац.
10. Месна заједница Војводинци
обухвата ово насељено место и КО Војводинци.
11. Месна заједница Гудурица обухвата
ово насељено место и КО Гудурица.
12. Месна заједница Загајица обухвата
ово насељено место и КО Загајица.
13. Месна заједница Избиште обухвата
ово насељено место и КО Избиште.
14. Месна заједница Јабланка обухвата
ово насељено место и КО Јабланка.
15. Месна заједница Куштиљ обухвата
ово насељено место и КО Куштиљ.
16. Месна заједница Мали Жам обухвата

25.03.2010.

ово насељено место и КО Мали Жам.
17. Месна заједница Мало Средиште
обухвата ово насељено место и КО Мало
Средиште.
18. Месна заједница Марковац обухвата
ово насељено место и КО Марковац.
19. Mесна заједница Месић обухвата
ово насељено место и КО Месић.
20. Месна заједница Орешац обухвата
ово насељено место и КО Орешац.
21. Месна заједница Павлиш обухвата
ово насељено место и КО Павлиш.
22. Месна заједница Парта обухвата
ово насељено место и КО Парта.
23. Месна заједница Потпорањ обухвата
ово насељено место и КО Потпорањ.
24. Месна заједница Ритишево обухвата
ово насељено место и КО Ритишево.
25. Месна заједница Сочица обухвата
ово насељено место и КО Сочица.
26. Месна заједница Стража обухвата
ово насељено место и КО Стража.
27. Месна заједница Уљма обухвата ово
насељено место и КО Уљма.
28. Месна заједница Шушара обухвата
ово насељено место и КО Шушара.
III. ОБРАЗОВАЊЕ И УКИДАЊЕ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Члан 7.
Предлог за образовање нових месних
заједница могу поднети:
- грађани са подручја за које се предлаже
образовање месне заједнице или
- најмање 1/3 одборника Скупштине
општине.
За пуноважан предлог из алинеје 1. овог
члана, неопходно је обезбедити 10% потписа
грађана уписаних у бирачки списак за подручје за
које се предлаже образовање месне заједнице.
О поднетом предлогу Скупштина општине
је дужна да расправља и одлучи о његовој
оправданости и целисходности.
Члан 8.
Одлуку о образовању месне заједнице
доноси Скупштина општине већином гласова
укупног броја одборника.
Одлуком о образовању месне заједнице,
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Скупштина општине именује привремени
орган месне заједнице од пет чланова, са
задатком да у року од 60 дана припреми и донесе
привремени статут месне заједнице и у складу са
њим, спроведе изборе за савет месне заједнице.
Члан 9.
Поступак за укидање месне заједнице
спроводи се сходно одредбама којима је уређен
поступак за образовање месне заједнице.
Члан 10.
Одлуком Скупштине општине о укидању
месне заједнице утврђују се и правне последице
укидања месне заједнице (гашење рачуна,
наплата текућег самодоприноса, довршетак
започетих инвестиција, примопредаја архиве
месне заједнице и сл.).
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увођења и реализације самодоприноса у складу
са законом,
- обављање и других послова у складу
са законом, статутом Општине, одлукама
Скупштине општине и интересима грађана
месне заједнице.
Члан 12.
Средства за рад, месна заједница користи
у складу са својим програмима и плановима.
О обезбеђивању и коришћењу средстава
којима располаже месна заједница, грађани
одлучују самостално, преко органа месне
заједнице.
Грађани имају право да остварују контролу
и буду информисани о трошењу средстава месне
заједнице на начин утврђен статутом месне
заједнице.

IV. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 11.
У месној заједници грађани задовољавају
потребе од непосредног интереса које се односе
на:
- организовање активности на уређењу
месне заједнице и одржавању комуналне
хигијене,
организовање
и
извршавање
конкретних мера на спровођењу и отклањању
последица елементарних непогода,
- обезбеђење развоја комуналних
делатности, учествовање у доношењу и
извршавању програма и планова уређења места
и других објеката и зелених површина,
- старање о изградњи, одржавању и
коришћењу локалних путева и улица и других
објеката од значаја за месну заједницу,
- старање о задовољавању одређених
потреба грађана у области културе, образовања,
спорта и у другим областима од непосредног
интереса за грађане месне заједнице,
- старање о заштити и унапређењу
животне средине,
- организовано коришћење утрина и
пашњака,
- организовање хуманитарних и других
активности у циљу пружања помоћи грађанима,
- организовање и спровођење поступка

V. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
Орган месне заједнице је Савет месне
заједнице, а може се образовати и мировно
веће.

a) Савет месне заједнице
Савет месне заједнице је представничко
тело месне заједнице које обавља следеће
послове:
- Доноси Статут месне заједнице уз
претходн у сагласност Општинског већа;
- Доноси програме и планове развоја,
финансијске планове, завршни рачун и друга
акта месне заједнице;
Доноси Пословник о раду и друге
опште акте месне заједнице;
- Уређује рад мировног већа;
- Доноси Одлуку о расписивању
и спровођењу поступка референдума из
надлежности месне заједнице;
- Проглашава Одлуку о увођењу
самодоприноса грађана своје месне заједнице;
- Именује или образује комисије и радна
тела;
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- Подноси најмање једном годишње, а
на захтев збора грађана и чешће извештај о свом
раду;
- Одлучује о закључивању уговора и
других правних послова;
- Одлучује о прибављању и располагању
имовином месне заједнице;
- Извршава ставове збора грађана;
- Дужан је да заседа бар једном у три
месеца;
- Обавља и друге послове у интересу
грађана месне заједнице у складу са статутом
месне заједнице.
Савет месне заједнице може да одлучује
ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова савета, а одлуке доноси већином гласова
укупног броја чланова савета.
б) Мировно веће
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Члан 15.
Изборно право грађани остварују
непосредно тајним гласањем за чланове Савета
месне заједнице.
Право да бира и буде биран за члана
Савета има грађанин који има бирачко право
и има адресу становања на територији месне
заједнице у којој се обављају избори за чланове
Савета.
Изборно право грађана утврђује комисија
увидом у личне карте и оверени извод из
бирачког списка за месну заједницу у којој се
врше избори.
Члан 16.
Нико нема право да по било ком основу
спречава или приморава грађанина да гласа, да
га позове на одговорност због гласања или да од
њега тражи да се изјасни зашто није гласао.

Ради мирног решавања међусобних
спорова грађана у месним заједницама могу се
образовати мировна већа.
Мировно веће има председника и два
члана и њихове заменике.
Председника и чланове мировног већа и
њихове заменике бира савет месне заједнице, на
предлог збора грађана.
Мировно веће решава спорове које им
повере странке у међусобном спору.
Организација, начин поступања и рад
мировног већа уређује се посебним општим
актом или статутом месне заједнице.

Члан 17.
Чланови Савета бирају се на временски
период од четири године.
Изборе за чланове Савета расписује
председник Скупштине општине, најкасније 30
дана пре истека мандата претходног сазива.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи мање од 30
ни више од 60 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује
се дан и време одржавања избора, као и дан од
када почињу да теку рокови за вршење изборних
радњи.
Одлука о расписивању избора објављује
се у Службеном листу општине Вршац.

VI. ПОСТУПАК ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК
МАНДАТА САВЕТА ГРАЂАНА

Члан 18.
Чланови
Савета
бирају
се
по
територијалном принципу за подручје целе
месне заједнице.
Статутом месне заједнице може се
прописати да поједини делови месне заједнице
имају своје чланове у Савету месне заједнице.

Члан 14.
Чланове Савета бирају грађани на основу
слободног, општег и једнаког изборног права на
начин и по потупку утврђеним Статутом месне
заједнице и овом Одлуком.
Број чланова савета месне заједнице
утврђује се статутом месне заједнице тако да
у месној заједници до 2000 становника савет
има 5 чланова, а у месној заједници преко 2000
становника 7 чланова.

Члан 19.
За чланове Савета може бити изабран
грађанин општине Вршац који има бирачко
право и има адресу становања на територији
месне заједнице у којој је предложен за члана
Савета кога својим потписом подржи најмање
20 бирача са територије градске месне заједнице,
односно најмање 10 бирача са територије сеоске

25.03.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 1/2010

месне заједнице.
Бирач може својим потписом да подржи
највише онолико кандидата колико се бира у
Савет месне заједнице.
Забрањено је прикупљање потписа на
радним местима, као и сваки вид вршења
притиска на грађане да својим потписом подрже
кандидата.
Предлог кандидата за члана Савета
месне заједнице садржи лично име кандидата
са јединственим матичним бројем и лична
имена са пребивалиштем и потписима грађана
подносилаца кандидатуре.
Уредан предлог за избор члана Савета ,
доставља се у писменом облику Комисији за
спровођење избора.
Број предложених кандидата мора бити
исти или већи од броја чланова Савета који се
бира.
Члан 20.
Избор чланова Савета врши се на
гласачком листићу, заокруживањем редног броја
испред имена кандидата, на коме су заступљени
кандидати по изборним јединицама месне
заједнице.
Гласање се врши по изборним јединицама,
гласа се за онолико кандидата колико је утврђено
према члану 15. ове Одлуке.
Гласачки листич садржи:
- назив месне заједнице,
- број кандидата који се бира по изборним
јединицама,
- редни број испред кандидата по свакој
изборној јединици и
- презиме и име кандидата.
Члан 21.
За чланове Савета месне заједнице
изабрани су кандидати који су добили највећи
број гласова у изборној јединици од укупног
број бирача који су гласали.
Ако два или више кандидата добију
једнак број гласова, гласање за те кандидате се
понавља.
Ако се ни ни тада не може одредити
кандидат са већим бројем гласова, кандидат ће
се изабрати жребом.
Члан 22.
Председник Скупштине општине у року
од 30 дана расписаће поновне или допунске
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изборе за чланове, односно члана Савета у
случају да се избори за Савет не одрже или ако
буду поништени.
Председник
Скупштине
општине
расписаће изборе у року утврђеном у ставу 1.
овог члана и:
- кад прими обавештење да је члану
Савета престала функција пре истека мандата, у
случајевима из члана 25.ове Одлуке,
- у случају распуштања Савета месне
заједнице.
- у случају опозива.
Обавештење из става 2. овог члана
доставља
Савет или збор грађана месне
заједнице.
Члан 23.
На конститутивној седници Савета бира
се председник Савета и његов заменик, из
реда чланова Савета већином од укупног броја
чланова савета.
Конститутивну седницу Савета месне
заједнице сазива председник Савета месне
заједнице из претходног сазива, у року од 10
дана од дана објављивања коначних резултата
избора.
Конститутивном седницом председава
најстарији изабрани члан Савета, који је овлашћен
и да сазове конститутивну седницу ако то не
учини председник Савета из претходног сазива
у року предвиђеном ставом 2. овог члана.
Члан 24.
Члану Савета престаје мандат пре истека
времена на који је изабран:
1. Подношењем оставке;
2. Доношењем одлуке о распуштању
Савета;
3. ако је правоснажном судском одлуком
осуђен не безусловну казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци;
4. Ако је правоснажном одлуком лишен
пословне способности;
5. Ако промени адресу становања на
територији изборне јединице месне заједнице у
којој је изабран;
6. Губитком бирачког права;
7. Ако наступи смрт члана Савета;
8. Разрешењем.
Члану
Савета престаје мандат
наступањем случаја из става 1. овог члана.
Дан престанка мандата констатује Савет
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на првој наредној седници, после пријема
обавештења о разлозима за престанак мандата
члана Савета.
Члан 25.
Одлука о распуштању Савета доноси се
на начин и у поступку како је вршен избор за
чланове Савета месне заједнице, уколико Савет
не обавља послове из своје надлежности у
периоду од 3 месеца, или обавља у супротности
са Законом и овом Одлуком.
Предлог за распуштање Савета мора бити
образложен.
Члан 26.
Савет месне заједнице или његов члан
може бити разрешен и пре истека мандата у
складу са овом Одлуком и Статутом месне
заједнице.
Предлог за разрешење Савета Месне
заједнице или његовог члана може поднети збор
градјана, а може се покренути и иницијатива
градјана са 15% потписа бирача уписаних у
бирачки списак месне заједнице у селу, односно
10% бирача уписаних у бирачки списак месне
заједнице у Вршцу, као и други предлагач у
складу са Статутом месне заједнице.
Одлуку о разрешењу Савета месне
заједнице или појединих чланова доноси збор
градјана тајним гласањем, а одлука је донета ако
се за њу изјаснила већина градјана присутних на
збору.
Члан 27 .
Члану Савета, изабраном на допунским
изборима, мандат траје до истека мандата
чланова Савета тог сазива.
Члан 28 .
Савет месне заједнице који је разрешен
или је поднео оставку или му је престао мандат,
остаје на дужности до конституисања новог
Савета.
Члан 29.
У раду седнице Савета могу учествовати
изабрани одборници Скупштине општине који
имају пребивалиште на територији те месне
заједнице, или су писаним путем обавестили
Савет да су заинтересовани за учешће у раду.
Одборнике Скупштине општине из става
1. овог члана позива председник Савета, писаним
путем, најкасније три дана пре одржавања
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седнице.
Одборници Скупштине општине на
седници Савета могу износити одређена
мишљења, разматрати различита питања и
учествовати у дискусији, без права одлучивања.
VII. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 30.
Органи за спровођење избора у складу са
овом Одлуком су:
1.
Комисија за спровођење избора
за органе месне самоуправе (у даљем тексту:
Изборна комисија);
2.
Комисија за изборе у месним
заједницама (у даљем тексту: Комисија месне
заједнице).
Органи за спровођење избора за свој рад
одговарају органу који их је именовао.
Члан 31.
Изборна комисија ради у сталном саставу,
има председника, пет чланова и секретара.
Сви чланови Комисије имају заменике.
Изборну комисију именује Скупштина
општине на предлог одборничких група,
сразмерно броју одборника у Скупштини.
За председника и секретара и њихове
заменике именује се лице које је дипломирани
правник.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици могу бити лица која имају бирачко
право на територији општине Вршац.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици не могу бити бирани за чланове
Савета.
Члан 32.
Изборна комисија.
1.
Стара
се о законитости
спровођења избора за чланове Савета грађана;
2.
Утврђује рокове за спровођење
изборних радњи у складу са одредбама ове
Одлуке;
3.
Одређује Комисије за изборе у
месним заједницама и именује њихове чланове;
4.
Прописује обрасце за спровођење
поступка избора за чланове Савета у року од 5
дана од дана расписивања избора,
5.
Даје упутства комисијама у
погледу спровођења поступка избора за чланове
Савета,
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6.
Утврђује број чланова Савета
месне заједнице по изборним јединицама,
сагласно члану 15,
7.
Припрема и оверава гласачке
листиче;
8.
Подноси
збирни
извештај
Скупштини општине о спроведеним изборима
који се објављује у Службеном листу општине
Вршац.
Члан 33.
Комисија месне заједнице има три члана
које именује Изборна комисија и то могу бити
лица која имају бирачко право на територији те
месне заједнице.
Сви чланови Комисије имају заменике.
Чланови Комисија месних заједница
именују се на предлог одборничких група,
сразмерно броју одборника у Скупштини.
Члан 34.
Чланови Комисије месне заједнице не
могу бити бирани за чланове Савета месне
заједницe.
Члан 35.
Комисија има секретара који учествује у
раду Комисије без права одлучивања.
Секретар Комисије је секретар месне
заједнице, а у месним заједницама у којима нема
секретара месне заједнице, секретар Комисије је
шеф месне канцеларије.
У месним заједницама у којима нема
секретара месне заједнице, односно шефа
месне
канцеларије,
секретара
Комисије
именује Изборна комисија из реда запослених у
Општинској управи.
Члан 36.
Комисија месне заједнице.
- Спроводи изборе за Савет;
- Упућује јавни позив грађанима за
предлагање кандидата за чланове Савета;
- Утврђује да ли су предлози кандидата
сачињени у поднети у складу са одредбама ове
Одлуке;
- Утврђује коначне резултате гласања за
сваку месну заједницу и укупне резултате избора
у месној заједници и издаје уверење изабраним
члановима Савета;
- Подноси извештај Изборној комисији
о спроведеним изборима;
- Обавља и друге послове везане за
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спровођење избора за Савет.
Члан 37.
Предлог кандидата за члана Савета
подноси лично кандидат и он мора да садржи:
1.
Потврду о изборном праву за
кандидата у којој је назначено име и презиме,
датум рођења, јединствен матични број кандидата,
занимање, адреса становања и изборна јединица
кандидата;
2.
Личне податке са јединственим
матичним бројем и својеручне потписе бирача
који подржавају предлог кандидатуре.
Члан 38.
Комисија месне заједнице решењем
утврђује одмах, а најкасније у року од 24 часа,
по пријему предлога кандидата за члана Савета,
да ли је поднет у утврђеном року и сачињен у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 39.
Уколико поднети предлог има недостатака
у смислу чл. 37. ове Одлуке, кандидат је дужан да
најкасније у року од 24 часа од пријема решења
исте отклони.
Ако кандидат за члана Савета не отклони
уочене недостатке Комисија месне заједнице
одбациће решењем предлог за кандидата.
Приговор на одлуке Комисије месне
заједнице подноси се Изборној комисији у року
од 24 часа, од момента пријема решења.
Изборна комисија у року од 24 часа,
од момента пријема приговора, одлучује о
приговору.
Одлука Изборне комисије по приговору
је коначна.
Члан 40.
Комисија месне заједнице ће, најкасније у
року од 7 дана пре дана одређеног за одржавање
избора за чланове Савета грађана, утврдити
и јавно објавити коначну лиситу кандидата за
изборе чланова Савета у месној заједници.
Коначна листа кандидата садржи све
прихваћене предлоге кандидата са личним
именима кандидата са јединственим матичним
бројем и подацима о години рођења, занимању и
адреси становања кандидата.
Распоред на коначној листи кандидата
утврђује се по азбучном реду презимена
кандидата и истиче се на видном месту у
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просторији месне заједнице.
Подносилац кандидатуре може одустати
од кандидатуре најкасније до дана утврђивања
коначне листе кандидата, у писаној форми.
Члан 41.
Примопредаја
изборног
материјала
врши се најкасније 24 часа пре дана одржавања
избора.
Члан 42.
Комисија месне заједнице утврђује
коначне резултате гласања по изборним местима,
број гласова за сваког кандидата појединачно
и коначне резултате гласања за чланове Савета
месне заједнице о чему сачињава записник, а
у року од 24 часа га истиче на видном месту у
просторијама месне заједнице.
Члан 43.
Сваки од кандидата са утврђене листе
може уложити приговор Комисији месне
заједнице на ток гласања и утврђене коначне
резултате гласања у року од 24 часа од истицања
записника са коначним резултатима гласња.
Комисија месне заједнице одлучује
по приговору у року од 24 часа од његовог
пријема.
На одбијени приговор може се изјавити
жалба Изборној комисији у року од 24 часа од
пријема решења.
Изборна комисија одлучује по жалби у
року од 24 часа.
Решење изборне комисије по жалби је
коначно.
Коначне резултате спроведених избора по
месним заједницама објавиће Изборна комисија
у року од 5 дана од дана истицања записника
Комисије месне заједнице из члана 43. ове
Одлуке.
VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 44.
Средства за рад месне заједнице су:
1. Средства која су обезбеђена у буџету
општине;
2. Средства која грађани обезбеђују
самодоприносом;
3. Средства од накнада за услуге;
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4. Поклони, донације и други законом
дозвољени приходи;
5. Приходи које месна заједница оствари
својом активношћу;
6. Закуп на средствима на којима месна
заједница има право својине.
Месна заједница користи средства у
складу са својим програмима и плановима.
Појединачни акт о коришћењу средстава
месне заједнице доноси орган месне заједнице у
складу са Статутом.
Контролу
материјално-финансијског
пословања месне заједнице врше законом
одређени
органи и буџетска инспекција
Општинске управе у делу коришћења и
располагања буџетским средствима.
Члан 45.
Средства за финансирање месних
заједница обезбеђују се у буџету Општине и то
за:
1.
текуће трошкове;
2.
текуће поправке и одржавање
просторија у којима се обављају административни
послови за потребе месних заједница;
3.
неопходну опрему;
4.
обављање послова из изворног
делокруга Општине, која су поверена месној
заједници.
Савет месне заједнице, доноси годишње
финансијске планове на које сагласност даје
Општинско веће.
Члан 46.
Месна заједница је дужна да у року
од 15 дана, након усвајања завршног рачуна,
поднесе извештај о свом раду Општинском
већу, остваривању програма месне заједнице и
коришћењу средстава која су пренета из буџета
општине.
Члан 47.
Стручне,
рачуноводствено
књиговодствене и административне послове
за потребе месне заједнице обавља Општинска
управа надлежна за послове месне самоуправе.
IX. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У
ПОСЛОВИМАМЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И
ОБЛИЦИ ИЗЈАШЊАВАЊА
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Члан 48.
Грађани у месној заједници одлучују о
својим потребама и интересима путем органа
месне заједнице и кроз облике непосредног
учешћа грађана у остваривању својих интереса:
упућивањем грађанске иницијативе
за решавање проблема од интереса за грађане
месне заједнице;
организовањем
и
спровођењем
референдума и
на збору грађана.
а) Грађанска иницијатива
Члан 49.
Грађани месне заједнице путем грађанске
иницијативе предлажу Скупштини општине
доношење акта којим ће се уредити одређено
питање из изворног делокруга Скупштине
општине, промену статута општине или другог
општег акта, расписивање референдума и
решавање других питања од интереса за месну
заједницу.
За пуноважно покретање грађанске
иницијативе неопходно је да се иницијативу
изјасне 10% потписа грађана уписаних у бирачки
списак, осим за иницијативу за расписивање
референдума о питањима из изворног делокруга
Скупштине општине за коју је неопходно 20%
потписа грађана уписаних и бирачки списак.
б) Збор грађана
Члан 50.
Збор грађана, као облик непосредног
учешћа грађана у остваривању својих интереса.,
може се организовати по деловима или за целу
месну заједницу.
Предлог за сазивање збора грађана у месној
заједници могу дати најмање 20 грађана месне
заједнице која има до 2000 грађана уписаних у
бирачки списак, или 1% грађана месне заједнице
која има више од 2000 грађана уписаних у бирачки
списак, Савет месне заједнице, председник
Скупштине општине или одборник изабран на
подручју те месне заједнице.
Збор грађана сазива Председник Савета
месне заједнице.
Председник Савета месне заједнице
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дужан је да, по предлогу овлашћеног предлагача,
сазове збор грађана, у року од 15 дана од
подношења предлога.
Питања о којима збор расправља и начин рада
на збору грађана уређују се Статутом месне
заједнице.
Члан 51.
У месној заједници у граду збор се може
одржати и на њему пуноважно расправљати ако
је присутно 1%, а у сеоској месној заједници
5% грађана уписаних у бирачки списак са
пребивалиштем на подручју месне заједнице за
које се збор сазива.
На збору грађана разматрају се:
- план и програм развоја месне
заједнице,
- финансијски план и завршни рачун,
- извештај о коришћењу средстава
самодоприноса,
- извештај о раду Савета и
- друга питања утврђена овом Одлуком
и Статутом месне заједнице.
Збор грађана утврђује ставове и доноси
одлуке већином гласова присутних грађана на
збору.
ц) Референдум
Члан 52.
Референдумом се грађани у месној
заједници непосредно изјашњавају, односно
одлучују о питањима за која је то Законом и
одлуком Скупштине општине одређено.
Референдумом грађани у месној заједници
одлучују о самодоприносу и одређеним
питањима од њиховог заједничког интереса.
Уколико је потребно да се о самодоприносу
и одређеном питању од заједничког интереса
понови референдум, исти се не може спровести
пре истека рока од 6 месеци.
У случају да је покренута иницијатива
за гласање о поверењу члановима савета Месне
заједнице, референдум о томе се не може
спровести пре истека рока од годину дана од
дана избора чланова Савета МЗ.
О расписивању референдума из става
2. овог члана одлучује Савет месне заједнице
већином гласова укупног броја чланова Савета.
Савет месне заједнице именује Комисију
за спровођење референдума и утврђује њене
задатке.

14

25.03.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 1/2010
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Месне заједнице ускладиће своје статуте
и друге опште акте са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине и овом Одлуком
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 54.
Органи месних заједница изабрани
у складу са актима који су били на снази до
ступања на снагу ове Одлуке, настављају са
радом до истека мандата.
Избори за савете месних заједница
у месним заједницама у којима су чланови
поднели колективну оставку и допунски избори
за поједине чланове, спровешће се у складу са
законом, овом Одлуком и усклађеним Статутима
месних заједница.
Члан 55.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о образовању месних заједница на
територији општине Вршац (¨Сл. лист Општине
Вршац¨, бр.7/02 и 4/05 ).
Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ¨Службеном листу Општине
Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-06/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

8

општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној дана
24.03.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ,
ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању, одржавању
и заштити зелених површина на територији
општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”,
бр. бр. 4/2002, 3/2006 и 4/2007), у члану 18.
речи: „Инспектор за заштиту животне средине“,
замењују се речима: „Општински комунални
инспектор“.
Члан 2.
Члан 24. Одлуке брише се.
Члан 3.
У члану 25. став 1. речи: „из члана 24.
ове одлуке“ замењују се речима: “надлежно за
комуналне послове“.
Члан 4.
У члану 42. став 2. и став 3. и у члану 44. став 4.
речи: „инспектор за заштиту животне средине“
замењују се речима: „комунални инспектор“.
Члан 5.
У члану 43. став. 1. тачка 15. и у члану
44. став 1. тачка 4. речи: „инспектора за
заштиту животне средине“, замењују се речима:
„комуналног инспектора“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

На основу члана 20. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута

Broj:011-07/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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9.

10.

На основу члана 20. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној дана
24.03.2010. године, донела је

На
основу члана 11.
Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС”, бр. 62/2006), члана 27. тачка 13.
Статута општине Вршац (“Службени лист
општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној дана 24.03.2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња
(“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 2/2007), у члану
30. став 2. речи: „инспектор за заштиту животне
средине“ замењују се речима: „комунални
инспектор“.
Члан 2.
У члану 31. став 1. ове Одлуке речи:
„инспектор за заштиту животне средине“
замењују се речима: „ општински комунални
инспектор“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.

Члан 1.
У Таксеној тарифи, у Тарифном броју 4.
Одлуке о локалним комуналним таксама (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 13/2009),
после
тачке 4. додаје се нова тачка 5. која гласи:
“5. Таксу из овог Тарифног броја не плаћа
Црвени крст Србије - Црвени крст Војводине за
коришћење »Хуманих билборда“«.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-08/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-09/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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11.

12.

На основу члана 54. ст.2. и члана 55.
ст.3. Закона о основама система образовања и
васпитања ( Сл. гласник РС бр. 72/2009), члана
27. тачка 9. Статута општине Вршац (Сл. лист
општине Вршац бр.10/08 и 13/08) и члана 11.
Одлуке о оснивању Дечјег вртића у Вршцу
(Сл. лист општине Вршац бр.5/92, 4/97 и 6/02),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
24.03.2010. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9 Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/07) и члана 8. став 2. и члана 10. и 11.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”,
бр. 2/2005), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 24.03.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ
ВРТИЋА У ВРШЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Овом Одлуком мења се Одлука о
именовању чланова Управног одбора Дечјег
вртића у Вршцу бр.011-027/2008-II-01, од
03.10.2008. године.
II
Добричинац
Синиша,
представник
родитеља разрешава се функције члана Управног
одбора Дечјег вртића у Вршцу.
III
Ракић Драгана именује се за члана
Управног одбора Дечјег вртића у Вршцу као
представник родитеља.
IV
У осталом делу Одлука о именовању
чланова Управног одбора Дечјег вртића у Вршцу
остаје непромењена.
V
Ова
Одлука
биће
објављена у
‘’Службеном листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-10/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању
Управног и Надзорног одбора
Туристичке организације општине Вршац бр.
02-55/2008-II-01 од 17.07. 2008. године (»Сл.
лист општине Вршац« бр. 10/08).
II
Јасенка Рашајски, разрешава се дужности
члана Управног одбора Туристичке организације
општине Вршац.
Саша Живковић, именује се за члана
Управног одбора Туристичке организације
општине Вршац.
III
Милорад Анкић, представник оснивача,
разрешава се дужности члана Надзорног одбора
Туристичке организације општине Вршац.
Светлана Николић, именује се за члана
Надзорног одбора Туристичке организације
општине Вршац као представник оснивача.
IV
У осталом делу, Решење о Решење о
именовању
Управног и Надзорног одбора
Туристичке организације општине Вршац бр.
02-55/2008-II-01 од 17.07. 2008. године остаје
непромењено.
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V
Ово Решење биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-12/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

предузећа “Варош” Вршац.
III
Драгиша Вучинић, именује се за члана
Управног одбора Јавног предузећа “Варош”
Вршац.
IV
У осталом делу, Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Јавног предузећа “Варош” Вршац, бр.
02-86/2008-II-01 од 03.10. 2008. године остаје
непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.

13.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-13/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

На основу члана 27. тачка 9. Статута
Општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”
бр. 10/08 и 13/08) и члана 8. и 10. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош” Вршац (“Сл. лист Општине Вршац” бр.
5/97, 6/97, 6/2000 и 4/2001), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној 24.03.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ВАРОШ” ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Јавног предузећа “Варош”
Вршац, бр. 02-86/2008-II-01 од 03.10. 2008.
године (»Сл. лист општине Вршац« бр. 12/08).
II
Драган Михајловић,
дужности члана Управног

17

разрешава се
одбора Јавног
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14.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (»Службени гласник РС« бр.
129/2007), члана 36. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр.10/08 и
13/08) и члана 28. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац(»Службени лист општине
Вршац« бр.9/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 24.03.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
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I
Овим Решењем мења се Решење о
оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Вршац бр. 020-4/2008-II-01од 17.07.
2008. године (»Сл. лист општине Вршац« бр.
10/08) и бр. 020-146/2008-II-01 од 23.12. 2008.
(»Сл. лист општине Вршац« бр. 14/08).
II
Дејан Миленковић,
разрешава се
дужности члана Савета за буџет и финансије
Скупштине општине Вршац.
Срдан Милићев, именује се за члана
Савета за буџет и финансије Скупштине општине
Вршац.
III
Зоран Ђукић, разрешава се дужности
члана Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Вршац.
Мирјана Петронијевић, именује се за
члана Савета за буџет и финансије Скупштине
општине Вршац
IV
У осталом делу, Решење о оснивању
Савета за буџет и финансије Скупштине општине
Вршац остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-14/2010-II-01
Datum:24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (»Службени гласник РС« бр.
129/2007), члана 36. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр.10/08 и
13/08) и члана 28. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац (»Службени лист општине
Вршац« бр.9/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 24.03.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
оснивању Савета за развој Скупштине општине
Вршац бр. 020-05/2008-II-01 од 17.07. 2008.
године (»Сл. лист општине Вршац« бр. 10/08)
и бр. 020-147/2008-II-01 од 23.12. 2008. године
(»Сл. лист општине Вршац« бр. 14/08) .
II
Петар Иричанин, разрешава се дужности
члана Савета за развој Скупштине општине
Вршац.
III
Милан Чизмаш, именује се за члана
Савета за развој Скупштине општине Вршац
IV
У осталом делу, Решење о оснивању
Савета за развој Скупштине општине Вршац
остаје непромењено.
V
Ово
Решење биће
објављено
¨Службеном листу општине Вршац¨.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-15/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

25.03.2010.
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V
Ово
Решење
биће
објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (»Службени гласник РС« бр.
129/2007), члана 36. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр.10/08 и
13/08) и члана 28. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац (»Службени лист општине
Вршац« бр.9/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 24.03.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Овим Решењем мења се Решење о
оснивању Савета за урбанизам Скупштине
општине Вршац бр. 020-03/2008-II-01 од 17.07.
2008. године (»Сл. лист општине Вршац« бр.
10/08) и бр. 020-145/2008-II-01 од 23.12.2008.
године (»Сл. лист општине Вршац« бр. 14/08) .
II
Жарко Нецин, разрешава се дужности
члана Савета за урбанизам Скупштине општине
Вршац.
III
Ненад Манић, именује се за члана Савета
за урбанизам Скупштине општине Вршац
IV
У осталом делу, Решење о оснивању
Савета за урбанизам Скупштине општине Вршац
остаје непромењено.

Broj:02-16/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

17.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
РС”
бр.129/2007), члана 36. став 2 тачка 1. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац” бр.10/08 и 13/08) и члана 29. Пословника
о раду Скупштине општине Вршац (Службени
лист општине Вршац бр. 9/2008), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
оснивању Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта бр. 02-06/2008II-01 од 17.07.2008. године (“Службени лист
општине Вршац” бр.10/08).
II
Душан Ђорђев, разрешава се дужности
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члана Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине
општине Вршац.
Бисерка Манић, именује се за члана
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине општине Вршац.
III
Јасенка
Рашајски,
разрешава
се
дужности члана Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине
општине Вршац.
Милка Михај, именује се за члана
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине општине Вршац.
IV
У осталом делу, Решење o оснивању
Комисије за статутарна питања, организацију
и нормативна акта бр. 02-06/2009-II-01 од
17.07.2008. године, остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-17/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

25.03.2010.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ
СЛУЖБИ
I
Овим Решењем мења се Решење о
избору председника и чланова Корисничког
савета јавних служби бр.02-27/2009-II-01 од
29.04.2009. године (“Службени лист општине
Вршац” 4/2009).
II
Душанка Шајин, разрешава се дужности
члана Корисничког савета јавних служби.
III
Слађана Станковић, именује се за члана
Корисничког савета јавних служби.
IV
У осталом делу, Решење о
избору
председника и чланова Корисничког савета
јавних служби бр. 02-27/2009-II-01 од 29.04.2009.
године, остаје непромењено.
V
Ово
Решење
објавиће се у
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-18/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

18.

На основу члана 40.г и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/2008. и 13/2008.), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године, донела је

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

25.03.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 1/2010

19.

21

20.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (»Службени гласник РС« бр.
129/2007), члана 36. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр.10/08
и 13/08) и Одлуке о оснивању Савета за
запошљавање (‘’ Сл.лист општине Вршац’’, бр.
4/05), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 24.03. 2010. године, донела је
Р Е Ш Е ЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовање Савета за запошљавање бр. 021092008-II-01од 03.10. 2008. године (»Сл. лист
општине Вршац« бр. 12/08).
II
Драган Михајловић,
разрешава се
дужности члана Савета за запошљавање
Скупштине општине Вршац.
III
Марко Милојевић, именује се за члана
Савета за запошљавање Скупштине општине
Вршац.
IV
У осталом делу, Решење о именовање
Савета за запошљавање бр. 02-109/2008-II01остаје непромењено.
V
Ово Решење објављује се у ‘’ Службеном
листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-19/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 40.д и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/2008. и 13/2008.), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
I
Овим
Решењем мења се Решење о
избору Комисије за равноправност полова бр. 0226/2009-II-01 од 29.04.2009. године (“Службени
лист општине Вршац” 4/2009).
II
Маша
Милановић,
разрешава се
дужности члана Комисије за равноправност
полова.
III
Србулов Снежана, именује се за члана
Комисије за равноправност полова.
IV
У
осталом делу, Решење о избору
Комисије за равноправност полова бр. 0226/2009-II-01 од 29.04.2009. године остаје
непромењено.
V
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-20/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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21.

25.03.2010.

22.

На основу члана 40.a и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/2008. и 13/2008.), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 24.03.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I
Овим Решењем мења се Решење о
избору председника и чланова Одбора за
праћење Етичког кодекса бр. 02-28/2009-II-01
од 29.04.2009. године (“Службени лист општине
Вршац” 4/2009).
II
Биљана Петровић, разрешава се дужности
члана Одбора за праћење Етичког кодекса.
III
Мирослава Црљић, именује се за члана Одбора
за праћење Етичког кодекса.
IV
У осталом делу, Решење о
избору
председника и чланова Одбора за праћење
Етичког кодекса
бр. 02-28/2009-II-01 од
29.04.2009. године, остаје непромењено.
V
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-21/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
.Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 24.03.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ” У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Паја Јовановић” у Вршцу бр. 02-69/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008),
бр. 02-33/2009-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.5/2009) и бр.02-053/2009-II-01(“Сл. лист
општине Вршац” бр.12/2009) .
II
Сантрач
Здравку,
представнику
Наставничког већа, престаје функција члана
Школског одбора Основне школе “Паја Јовановић”
у Вршцу.
III
Зекић Владислава Моника именује
се за члана Школског одбора Основне школе
“Паја Јовановић “ у Вршцу као представник
Наставничког већа.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Паја
Јовановић” у Вршцу остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-22/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

25.03.2010.
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23.

23

24.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 24.03.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МЛАДОСТ” У
ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Младост” у Вршцу бр. 02-79/2008-II-01
(“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008) и бр.
02-48/2009-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.11/2009) .
II
Јулијана
Мoчник,
представник
Наставничког већа разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Младост” у
Вршцу.
III
Славица Алексић именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Младост” у
Вршцу као представник Наставничког већа.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
“Младост” у Вршцу остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-23/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 24.03.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
У ИЗБИШТУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Жарко Зрењанин” у Избишту бр. 0274/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2008) од 03.10.2008 године, и 02-56/2009II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2009) од
04.12.2009.године
II
Миланов
Николина,
представник
Наставничког већа, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” у Избишту.
III
Треневски Зоран именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” у Избишту као представник
Наставничког већа.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” у Избишту остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-24/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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25.03.2010.

25.

26.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 24.03.2010. године, донела
је

На основу
члана 27. тачка 9. Статута
општине Вршац (‘’Сл. лист општине Вршац’’,
бр. 10/08 и 13/08) и члана 4. став 2. Одлуке о
установљавању Међународног фестивала фолклора
‘’Вршачки венац’’ (Службени лист општине Вршац
бр.1/05), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 24.03.2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ «БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
БРАЦА» У ВРШЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА И ДИРЕКТОРА
МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА
ФОЛКЛОРА ‘’ВРШАЧКИ ВЕНАЦ’’

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора у Гимназије
“Борислав Петров Браца” Вршцу бр. 02-85/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008) од
03.10.2008. године.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Фестивалског
одбора и директора Међународног фестивала
фолклора ‘’Вршачки венац’’ бр.02-31/2009-II-01
од 29.04.2009.године (“Службени лист општине
Вршац” бр.4/09).

II
Рудић Јулијани, представнику Савета
родитеља, престаје функција члана Школског
одбора Гимназије “Борислав Петров Браца” у
Вршцу.
III
Куђија др Тибериу, именује се за члана
Школског одбора Гимназије “Борислав Петров
Браца” у Вршцу као представник Савета
родитеља.

II
Олга Петров разрешава се функције
директора Међународног фестивала фолклора
‘’Вршачки венац’’ .
III
Зоран Ђекић из Вршца, именује се за
директора Међународног фестивала фолклора
‘’Вршачки венац’’.

IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Гимназије “Борислав
Петров Браца” у Вршцу остаје непромењено.

IV
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Фестивалског одбора и
директора Међународног фестивала фолклора
‘’Вршачки венац’’
бр. 02-31/2009-II-01 од
29.04.2009.године, остаје непромењено.

V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

V
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац” .

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Broj:02-02/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Broj:02-25/2010-II-01
Datum: 24.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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27.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац („Службени лист Општине Вршац“ број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета Општине Вршац („Службени
лист Општине Вршац“ број 1/09), а у вези
Извештаја Комисије за утврђивање критеријума
за доделу буџетских средстава, Председник
Општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗА
И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2010.
године
1. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства из Буџета
Општине Вршац за прво полугодиште 2010.
године, са позиције 117, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама
за заштиту животне средине за програмске
активности и пројекте следећим друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана
у области заштите и унапређења животне средине
и то:
ɊȻɊ

1.
2.
3.
4.

ɇȺɁɂȼ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ/ɍȾɊɍɀȿȵȺ

ȿɤɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɋɌȺɇɂɒɌȿ ɢɡ ȼɪɲɰɚ
ɉɪɢɪɨɞʃɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ
Ƚ ȿ Ⱥ ɢɡ ȼɪɲɰɚ
ȿɤɨɥɨɲɤɨ-ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ
«ȺȻɐ«
ȿɤɨɥɨɲɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ȺȼȺɅɈɇ
ɍɄɍɉɇɈ:

ɂɁɇɈɋ/ȾɂɇȺɊȺ

155.000,00
125.000,00
60.000,00
160.000,00

ɉȿɊɂɈȾ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȿ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ/
ɉɊɈȳȿɄɌȺ

ʁɚɧɭɚɪ-ʁɭɧ
2010.
ʁɚɧɭɚɪ- ʁɭɧ
2010.
ʁɚɧɭɚɪ-ʁɭɧ
2010.
ʁɚɧɭɚɪ-ʁɭɧ
2010.

500.000,00

2. Пренос средстава са буџетске позиције
117 економска класификација 481 Дотације
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невладиним организацијама за заштиту животне
средине, вршиће се на основу поднетих пројеката
и утврђене динамике реализације пројеката
у оквиру расположивих средстава у буџету
Општине Вршац за прво полугодиште 2010.
године.
Обзиром да је обим тражених средстава
већи од конкурсом утврђеног обима који се
распоређује, Комисија је применом критеријума
утврђених Правилником проценила приоритете
кроз утврђивање висине одобрених средстава.
3. Обавезују се корисници средстава из
тачке 1. да у року од 30 дана од дана завршетка
програма – пројекта, поднесу Председнику
општине Вршац Извештај са одговарајућом
документацијом о утрошку средстава добијених
на Конкурсу.
Корисник средстава који не поднесе
Извештај неће моћи да учествује на наредном
Конкурсу за доделу средстава.
4. На основу овог Решења Председник
Општине закључиће Уговор са сваким
корисником.
5. Ово Решење објавити у средствима
информисања, на сајту Општине и у „Службеном
листу Општине“.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:031-42/2010-I-01
Datum: 10.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK OP[TINE

Чедомир Живковић, с.р.
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28.

На основу члана 49. тачка 7. Статута
Општине Вршац (“Сл. лист општине Вршац”,
бр. 10/08 и 13/08) и члана 31. став 6. Пословника
Општинског већа (“Сл. лист општине Вршац”,
бр. 10/08), Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 12. марта 2010. године, донело
је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ДОДЕЛУ ПОМОЋИ
У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови
и критеријуми за рангирање и избор корисника
помоћи у грађевинском материјалу (у даљем
тексту: помоћ), чији је донатор Комесаријат за
избеглице Републике Србије, поступак јавног
оглашавања, потребна документација, права и
обавезе корисника и поступак рада Комисије,
као и друга питања од значаја за спровођење
поступка доделе помоћи и контроле наменског
утрошка средстава.
Члан 2.
Право на помоћ могу да остваре
породице избеглих и интерно расељених лица,
као и породице лица која су била у избегличком
статусу, имају пребивалиште или боравиште
на територији општине Вршац, налазе се у
приватном смештају и у фази су завршетка
изградње објекта за становање, као и породице
које живе у неусловном стамбеном објекту
сопственог власништва, а испуњавају и остале
услове предвиђене овим Правилником.
Члан 3.
Помоћ за побољшање услова становања
пружа се у складу са овим Правилником, на
основу Јавног конкурса.
Члан 4.
Предмет помоћи за побољшање услова

25.03.2010.

становања у смислу овог Правилника су постојећи
стамбени објекти којима је неопходна санација.
Стамбеним објектом у смислу овог Правилника
се не сматрају објекти чијим власницима је
грађевински материјал потебан ради доградње,
надградње или изградње спратова, уређења
фасаде и извођења изолатерских радова осим
радова на просецању ради постављања зидне
хидроизолације.
Предмет помоћи за побољшање услова
становања у смислу овог Правилника су и
незавршени стамбени објекти. Дозвољена
величина стамбеног објекта у смислу овог става
је 60 м2 за једночлано домаћинство и још 20 м2
по члану домаћинства.
Члан 5.
Помоћ за побољшање услова становања
састоји се у основном грађевинском материјалу,
столарији, дрвеној грађи и инсталационом
материјалу који је према стању стамбеног објекта
неопходан за изградњу или за замену постојећег
(у даљем тексту: материјал за санацију).
Помоћ за побољшање услова становања
не обухвата материјал за постављање подова,
плафона и термо изолације.
Члан 6.
Јавни конкурс за пружање помоћи за
побољшање услова становања у стамбеним
објектима у власништву избеглих, прогнаних и
расељених лица са пребивалиштем на територији
општине Вршац (у даљем тексту: Јавни конкурс)
расписује се на основу закључка Општинског
већа општине Вршац и објављује се у средствима
јавног информисања.
Одлука из става 1. овог члана садржи:
1.
круг лица којима се обезбеђује
помоћ за побољшање услова становања,
2.
обим средстава по кориснику за
побољшање услова становања,
3.
рокове за подношење пријава на
Јавни конкурс,
4.
документација која се подноси уз
пријаву за Јавни конкурс,
5.
услове под којима се пружа помоћ
за побољшање услова становања,
6.
права и обавезе лица којима
се пружа помоћ за побољшавање услова
становања,
7.
критеријуме за утврђивање ранг
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листе за пружање помоћи за побољшање услова
становања по Јавном конкурсу и
8.
обавештење да неблаговремене и
непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити
разматране.
Рок за подношење пријаве је 20 дана од
дана објављивања Јавног конкурса у средствима
информисања.
На све рокове из овог Правилника
примењују се одговарајуће одребе Закона о
општем управном поступку које се односе на
рокове.
Пријава на Јавни конкурс подноси се на
прописаном обрасцу.
Пријава на Јавни конкурс из става 5. овог
члана подноси се непосредно Општини путем
писарнице.
Члан 7.
Услови за пружање помоћи за побољшање
услова становања из члана 5. овог Правилника
односе се на:
1.
утврђивање испуњености општих
услова подносиоца пријаве на Јавни конкурс и
чланова његовог породичног домаћинства,
2.
утврђивање
испуњености
посебних услова подносиоца пријаве на
Јавни конкурс и чланова његовог породичног
домаћинства везаних за врсту помоћи за
побољшање услова становања која је предмет
јавног конкурса,
3.
утврђивање
испуњености
социјално-економских услова подноси-оца
пријаве на јавни конкурс и чланова његовог
породичног домаћинства ради сачињавања ранг
листе за пружање помоћи за побољшање услова
становања,
4.
утврђивање услова који се односе
на стамбени објекат који је предмет помоћи за
побољшање услова становања из члана 4. овог
Правилника.
Члан 8.
Општи услови из члана 7. тачка 1. овог
Правилника су:
1.
подносилац пријаве на Јавни
конкурс прилаже доказ о укидању избегличког
статуса, односно доказ о статусу избеглог,
прогнаног или расељеног лица на територији
општине Вршац;
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2.
a)
за лица којима је укинут
избеглички статус, односно за избегла и прогнана
лица: да подносилац пријаве на Јавни кокурс и
чланови његовог породичног домаћинства не
поседују непокрет-ност (сем стамбеног објекта
за чију санацију се тражи помоћ) на територији
Републике Србије, и да нису продали или на
други начин отуђили непокретност у земљи
претходног пребивалишта или у Р.Србији;
б) за расељена лица: да подносилац
пријаве на Јавни конкурс и чланови његовог
породичног домаћинства не поседују непокретност (сем стамбеног објекта за чију санацију се
тражи помоћ на територији Републике Србије
ван Косова и Метохије и да нису продали или на
други начин отуђили непокретност у Р.Србији;
3.
да подносилац пријаве на
Јавни конкурс и чланови његовог породичног
домаћинства нису били корисници средстава
за стамбено збрињавање у оквиру пројеката
интеграције на територији Републике Србије.
Чланови породичног домаћинства, у
смислу овог Правилника, сматрају се: брачни
и ванбрачни супружници, брачна, ванбрачна и
усвојена деца, деца на хранитељству, сродници
по крви у правој линији без обзира на степен и у
побочној линији закључно са другим степеном,
који живе у заједничком домаћинству.
Члан 9.
Опште услове из члана 8. овог Правилника
подносилац пријаве на Јавни конкурс доказује
следећом документацијом коју подноси уз
пријаву на Јавни конкурс:
1.
фотокопија
легитимације
(избеглог и прогнаног лица или интерно
расељеног лица) или фотокопија личне карте
(односно потврда о поднетом захтеву за пријем у
држављанство Републике Србије за лица којима
је укинут избеглички статус, а немају личну
карту);
2.
a)
за избегла и прогнана лица:
изјавом подносиоца пријаве на Јавни конкурс,
и пунолетних чланова његовог породичног
домаћинства, да не поседују стамбени објекат
или грађевинско земљиште на територији
Републике Србије (сем стамбеног објекта за чију
санацију се тражи помоћ), да нису продали или
на други начин отуђили непокретност у земљи
претходног пребивалишта или у Р. Србији и да
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нису били корисници средстава за стамбено
збрињавање у оквиру пројекта интеграције на
територији Републике Србије;
б) за расељена лица: изјавом подносиоца
пријаве на Јавни конкурс, и пунолетних чланова
њиховог породичног домаћинства, да не поседују
стамбени објекат или грађевинско земљиште
на територији Републике Србије ван Косова
и Метохије (сем стамбеног објекта за чију
санацију се тражи помоћ) да нису продали или
на други начин отуђили непокретност у Р.Србији
и да нису били корисници средстава за стамбено
збрињавање у оквиру пројекта интеграције на
територији Републике Србије.
Члан 10.
Посебни услови из члана 7. тачка 2. овог
Правилника су:
1.
да подносилац пријаве на Јавни
конкурс изврши уградњу материјала за санацију,
односно да то уради треће лице о трошку
подносиоца пријаве;
2.
да подносилац пријаве на Јавни
конкурс прихвати о свом трошку или о трошку
трећег лица предложени материјал за санацију
којим се пружа помоћ за побољшање услова
становања стамбеном објекту из члана 4. овог
Правилника.
Члан 11.
Посебне услове из члана 10. овог
Правилника подносилац пријаве на Јавни
конкурс доказује следећом документацијом коју
подноси уз пријаву на Јавни конкурс:
- изјавом подносиоца пријаве да ће
уградњу материјала за санацију извршити сам
или ће то о његовом трошку учинити треће лице
и да ће о свом трошку преузети материјал за
санацију.
Члан 12.
Социјално-економски услови из члана 7.
тачка 3. овог Правилника односе се на следеће
критеријуме:
1.
број
чланова
породичног
домаћинства,
2. број малолетне деце у породичном
домаћинству,
3.
самохраност
родитеља
са
малолетном децом,
4.
незапосленост
подносилаца
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пријаве на Јавни конкурс или чланова његовог
породичног домаћинства,
5.
инвалидност
подносиоца
пријаве на Јавни конкурс или чланова његовог
породичног домаћинства,
6.
ометеност у менталном или
телесном развоју,
7.
здравствено стање,
8.
губитак члана породице услед
ратних дешавања,
9.
боравак
у
заробљеништву
подносиоца пријаве или члана поро-дичног
домаћинства,
10.
број ученика, односно студената
које породично домаћинство има на редовном
школовању,
11.
породице без редовних месечних
примања или са недовољним месечним
примањима (до 40% просечне нето зараде на
нивоу Републике Србије по члану домаћинства).
Члан 13.
Критеријуме из члана 12. овог Правилника
подносилац пријаве на Јавни конкурс доказује
следећом документацијом коју подноси уз
пријаву на Јавни конкурс:
1.
Фотокопија личне картe или
избегличке легитимације подносиоца пријаве
и пунолетних чланова његовог домаћинства,
односно изјава о броју малолетних чланова
и документа којима се доказује чињеница
малолетништва (здравствена или ђачка књижица
итд.),
2.
одлука суда о разводу брака или
извод из матичне књиге умрлих уколико је
подносилац пријаве самохрани родитељ,
3.
потврда
о
незапослености
надлежне Филијале националне службе за
запошљавање за подносиоца пријаве на Јавни
конкурс и сваког незапосленог члана породичног
домаћинства који има право на рад у смислу
Закона о раду,
4.
решење о инвалидности уколико
код подносиоца пријаве или члана његовог
породичног домаћинства постоји инвалидност,
5.
решење о категоризацији уколико
у породичном домаћинству подносилаца
пријаве на јавни позив има чланова ометених у
менталном или телесном развоју,
6.
релевантна
медицинска
документација уколико поодносилац пријаве
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или члан његовог породичног домаћинства имају
телесно оштећење или тешко обољење,
7.
извод из матичне књиге умрлих за
члана породичног домаћинства који је изгубио
живот током ратних дешавања и потврда од
надлежног органа да је лице погинуло или нестало
током ратних дешавања на просторима бивше
СФРЈ. Уколико подносилац пријаве на јавни
позив не поседује такав документ, неопходно је
то навести у пријави како би Комисија извршила
проверу,
8.
писани документ о боравку у
заробљеништву уколико је подносилац пријаве
или члан заједничког породичног домаћинства
био у заробљеништву током рата,
9.
потврда о школовању за ученике и
студенте,
10.
доказ
о
висини
месечних
примања.
Чланови породичног домаћинства у
смислу тачака 8. и 9. овог члана сматрају се:
брачни супружници, брачна, ванбрачна и усвојена
деца и родитељи, који су живели у заједничком
домаћинству током ратних дешавања на
просторима бивше СФРЈ.
Члан 14.
Утврђивање критеријума из члана 12.
овог Правилника врши се доделом одговарајућег
броја бодова и то:
1.
за сваког члана породичног
домаћинства по 20 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 1. овог члана износи 120 бодова;
2.
за свако малолетно дете у
породичном домаћинству по 10 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 2. овог члана износи 40 бодова;
3.
за свако малолетно дете самохраног
родитеља по 20 бодова, максималан број бодова
које подносилац пријаве на Јавни конкурс може
остварити по основу из тачке 3. овог члана
износи 80 бодова; самохрани родитељ у смислу
овог Правилника, јесте родитељ који самостално
врши родитељско право у складу са одредбама
закона који утврђује породичне односе и закона
који уређује финансијску подршку породици са
децом;
4.
за сваког незапосленог члана
породичног домаћинства и подносиоца пријаве
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на Јавни конкурс који има право на рад у смислу
Закона о раду по 5 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 4. овог члана износи 20 бодова;
5.
за подносиоца захтева на Јавни
конкурс или члана његовог породичног
домаћинства код кога постоји инвалидност са
губитком радне способности 20 бодова, односно
код кога постоји смањење радне способности 10
бодова,
6.
за сваког члана породичног
домаћинства који је ометен у менталном или
телесном развоју по 10 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 6. овог члана износи 20 бодова;
7.
a.
за сваког пунолетног члана
породичног домаћинства који је тешко оболео
или има телесно оштећење по 10 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 7. а) овог члана износи 20 бодова;
б.
за сваког малолетног члана
породичног домаћинства који је тешко оболео
или има телесно оштећење по 20 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 7. б) овог члана износи 40 бодова;
Тешка оболења у смислу овог Правилника су:
малигне болести, хемотерапија, шећерна болест
(инсулинска зависност), психозе, епилепсија,
мултипле склерозе, прогресивне-неуромишићне
болести (дистрофија), терминална фаза хроничне
бубрежне инсуфици-јенције (дијализа), цистичне
фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматска
грозница и други видови тешких обољења.
8.
за губитак члана продице услед
ратних дешавања или његов нестанак на
просторима бивше СФРЈ по 5 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 8. овог члана износи 10 бодова;
9.
за подносиоца пријаве и сваког
члана породичног домаћинства који је боравио у
заробљеништву по 5 бодова,
Максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 9. овог члана износи 10 бодова;
10.
за сваког ученика, односно
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студента на редовном школовању у породичном
домаћинству (до 26 година) по 5 бодова,
максималан број бодова које подносилац пријаве
на Јавни конкурс може остварити по основу из
тачке 10. овог члана износи 20 бодова.
11. породици без редовних месечних
примања додељује се 50 бодова, а породици
са недовољним месечним примањима (до 40%
просечне нето зараде на нивоу Републике Србије
по члану домаћинства) додељује се 35 бодова.
Члан 15.
Услов из члана 7. тачка 4. овог Правилника
који се односи на стамбени објекат из члана
4. који је предмет помоћи за побољање услова
становања је постојање права својине од стране
подносиоца пријаве на Јавни конкурс, или неког
од чланова породичног домаћинства, као и
релевантних дозвола надлежних органа што се
доказује следећом документацијом;
1. доказом о власништву (власнички лист
или лист непокретности, решење о укњижби или
купопродајни уговор оверен у суду), или
2. одобрење за изградњу са пријавом за
почетак изградње објекта, односно извођења
радова или употребну дозволу.
Подносилац пријаве на Јавни конкурс,
чији се објекат, који је предмет помоћи за
побољшање услова становања, налази у
сувласничком односу у обавези је да приложи
сагласност других сувласника за учешће на јавни
конкурс.
Члан 16.
Стручне послове у поступку по Јавном
конкурсу обавља Комисија.
Комисија из става 1. овог члана има
председника, заменика председника и три члана
које именује и разрешава Општинско веће.
Комисија ради и одлучује када има кворум
од 3 члана и о свом раду води записник.
Комисија одлучује већином гласова свих
чланова Комисије.
Члан 17.
Комисија из члана 16. овог Правилника
разматра пријаве по објављеном Јавном
конкурсу и усваја предлог листе корисника,
која се објављује на огласној табли Општине и
огласним таблама месних канцеларија.
Комисија усваја предлог листе корисника
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на тај начин што прво цени благовременост
приспелих пријава на јавни конкурс.
Затим цени испуњеност општих, посебних
и услова који се односе на стамбени објекат и на
тај начин утврђује које пријаве су потпуне.
Након тога у складу са чланом 14.
овог Правилника, а на основу приспеле
документације, Комисија врши бодовање
благовремених и потпуних пријава и на основу
укупног броја бодова остварених по основу
социјално-економских услова сачињава предлог
листе корисника.
Комисија одлучује о броју подносилаца
захтева који добијају помоћ, а у зависности од
расположивих средстава.
У случају да два или више подносиоца
пријаве имају исти број бодова на листи
корисника, Комисија ће одредити редослед
на
листи корисника на основу помоћног
критеријума, односно, предност ће имати
подносилац чији стамбени објекат има мањи
просечан број квадрата по члану породичног
домаћинства.
Члан 18.
На предлог листе корисника подносилац
захтева може уложити приговор Комисији преко
општинске писарнице у року од 8 дана од дана
објављивања предлога листе.
После провере навода из приговора,
Комисија доноси одлуку о коначној листи која се
објављује на огласној табли Општине и огласним
таблама месних канцеларија.
Одлука Комисије је коначна.
Члан 19.
Средства за помоћ за побољшање
услова становања из члана 5. овог Правилника
обезбеђује се под следећим условима:
1.
максималан износ средстава
за пружање помоћи за побољшање услова
становања по кориснику износи 350.000,00
динара.
2.
корисник који је добио помоћ
у материјалу за санацију дужан је да изврши
уградњу примљеног материјала за санацију
на начин и у роковима предвиђених уговором
између корисника и Општине,
3.
Општина је власник материјала за
санацију до момента његове уградње у стамбени
објекат,
4.
Општина има право и обавезу
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контроле употребе додељене помоћи. Начин и
рокови контроле, као и последице неизвршавања
уградње добијеног материјала за санацију, биће
прецизирани уговором између корисника и
Општине.
Члан 20.
Комисија доноси одлуку о коначној листи
из члана 18. овог Правилника најкасније у року
од 10 дана од дана завршетка Јавног конкурса.
Члан 21.
По доношењу Одлуке, корисник закључује
са Општином уговор о додели средстава за помоћ
за побољшање услова становања најкасније у
року од 30 дана од дана доношења Одлуке.
Уговор из става 1. овог члана закључује се
у писменој форми и садржи обавезе корисника
утврђене чланом 19. овог Правилника.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о условима и
критеријумима за избор корисника помоћи у
грађевинском материјалу број 011-38/2009-III01 од 10. септембра 2009. године (‘’Сл. лист
општине Вршац’’ бр. 9/09).

29.
Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 26. фебруара 2010.године, на
основу члана 28. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Сл.
гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), члана
23. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 49. тачка
12. Статута Општине Вршац (“Сл. лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 31. став
3. Пословника Општинског већа (``Сл. лист
општине Вршац`` бр. 10/2008), након разматрања
захтева Друштвеног предузећа “Други октобар”,
број 265/10 од 08.02.2010. године, достављеног
Општинском већу 10.02.2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИКЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
I
1. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга број 265/3-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
ɪ
Ɋɟɞ. ɛɪ.

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:110-3/2010-III-01
Datum: 12.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

1.

2.

3.

4.

Ɉɉɂɋ

ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɉɊȿɑɂɒȶȺȼȺȵȿ ɈɌɉȺȾɇɂɏ ȼɈȾȺ ɩɨ ɦ3
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
- ʁɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɌɈɉɅȺɇȿ – ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɨɩɥɚɧɚ,

ɐȿɇȺ

27,37 ɞɢɧ.
42,43 ɞɢɧ.
76,93 ɞɢɧ.
11,01 ɞɢɧ.
18,80 ɞɢɧ.
36,66 ɞɢɧ.
5,17 ɞɢɧ.
8,91 ɞɢɧ.
18,18 ɞɢɧ.

ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ

Чедомир Живковић, с.р.
5.

- ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨ ɦ2
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
ɂɁɇɈɒȿȵȿ ɋɆȿȶȺ
- ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
- ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
- ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɢɰɚɦɚ ɩɨ ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨ ɦ2 ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
- ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢɡ ɤɢɨɫɤɚ ɞɨ 100ɦ2
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ – ɤɢɨɫɰɢ ɞɨ 100ɦ2

19,02 ɞɢɧ.
14,31 ɞɢɧ.
9,63 ɞɢɧ.
0,98 ɞɢɧ.
5,55 ɞɢɧ.
0,22 ɞɢɧ.
3,66 ɞɢɧ.
0,37 ɞɢɧ.
3,66 ɞɢɧ.
0,37 ɞɢɧ.
592,85 ɞɢɧ.
59,80 ɞɢɧ.

У цену комуналних услуга по овом
ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
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2. Даје се сагласност на Ценовник
димничарских услуга број 265/4-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
ɲɢɮɪɚ
Ɉɉɂɋ
ɁȺ ɊȺȾɇȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ:
1
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (6 x ɝɨɞɢɲʃɟ) ɫɚ
ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
2
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦɨɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ

ɐȿɇȺ
104,05 ɞɢɧ.
104,05 ɞɢɧ.

ɁȺ ȾɈɆȺȶɂɇɋɌȼȺ:
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɬɟɱɧɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɬɚ ɝɨɪɢɜɚ) 2 x
ɝɨɞɢɲʃɟ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɱɜɪɫɬɚ ɝɨɪɢɜɚ) 6 x ɝɨɞɢɲʃɟ
ɫɚ ɩɚʂɟʃɟɦ (ɧɚɩɥɚɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ 1 ɤɨɦɚɞ)

3
4

34,45 ɞɢɧ.
34,45 ɞɢɧ.

3. Даје се сагласност на Ценовник
димничарских услуга број 265/5-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
ɪ
ɲɢɮɪɚ
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Ɉɉɂɋ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɪɟɞ. ɨɛɢɥɚɡɚɤ
Ɉɛɢɥɚɡɚɤ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚ (ɪɟɞɨɜɧɨ) ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɩɪɚɬ
ɉɨ ɩɨɡɢɜɭ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɡɢɞɧɢɯ ɩɪɨɞɭɠɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ –
ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɉɚʂɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɧɚ ɩɪɢɡɟɦɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ
ɇɚ ɫɩɪɚɬɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɰɟɧɭ + ɧɚ ɫɜɚɤɢ ɫɩɪɚɬ
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɨɜɢɯ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɧɨɜɨɫɚɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ) ɫɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɚɬɟɫɬɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢ
ȼɚɻɟʃɟ ɱɚɻɢ ɢɡ ɞɢɦʃɚɤɚ
Ɉɞɝɭɲɢɜɚʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ (ɝɧɟɡɞɚ, ɲɭɬ ɢ ɞɪ)
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɝɚɫɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ
ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɚɬɟɫɬɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɦʃɚɤɚ ɡɚ ɤɨɬɥɨɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ:
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɝɚɫ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɤɨɬɥɨɜɚ ɧɚ:
- ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɬɟɱɧɨ ɝɨɪɢɜɨ
- ɝɚɫ
ɋɜɢ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦ ɢ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɦɢɪɢɬɢ ɧɚɩɥɚʄɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
Ⱦɢɦɨɜɧɟ ɰɟɜɢ
Ⱦɢɦʃɚɤ ɨɞ ɪɨɲɬɢʂɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɪɨɲɬɢʂɚ
Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɪɟɜɨɡ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
60,86
247,94
22,84
45,64
45,64
247,94
45,64
917,20
60,86
123,23
917,20
556,74
388,89
1.699,11
1.388,79
1.087,62
483,71
11,44
1.699,13
3.538,15
45,64

У цену комуналних услуга по овом
ценовнику није урачунат порез на додату
вредност (ПДВ).
4. Даје се сагласност на Ценовник
погребних услуга број 265/6-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.

25.03.2010.

Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
1. Ɂɚɤɭɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɚɤɭ - ɝɪɨɛɧɢɰɭ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɬɪɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ – ɝɨɞ.
2. Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɨɛʂɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɝɪɨɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ - ɪɚɤɚ
- ɡɚ ɝɪɨɛɧɢɰɭ
3. Ʉɨɩɚʃɟ ɪɚɤɟ
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɪɚɤɟ
4. Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
Ɂɚɬɜɚɪɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
5. ɉɪɟɧɨɫ ɩɨɝ. ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɚɩɟɥɟ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɚɯɪɚɧɟ
6. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦɟɫɟɰ
7. ɑɢɲʄɟʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɫɚɧɞɭɤɚ
- ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɚɧɞɭɤɭ
8. ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɩɨ 1 ɱɨɜɟɤɭ ɡɚ 1 ɫɚɬ
9. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɟɤɫɯɭɦɚɰɢʁɢ
- ɢɡ ɪɚɤɟ
- ɢɡ ɝɪɨɛɧɢɰɟ
10. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɚɩɟɥɟ ɞɧɟɜɧɨ
11. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɩɨ 1 ɱɚɫɭ
12. ɋɤɢɞɚʃɟ ɪɚɦɚ
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
- ɋɤɢɞɚʃɟ ɩɥɨɱɟ
13. ɍɧɨɲɟʃɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ ɭ ɤɚɩɟɥɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ
14. ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɝɪɨɛʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
- ɂɡɪɚɞɚ ɪɚɦɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɪɨɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
- Ɉɛɥɚɝɚʃɟ ɝɪɨɛɧɢɰɟ ɫɚ ɬɟɪɚɰɨɦ ɢ ɦɟɪɦɟɪɨɦ
- Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
15. ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ:
- ɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɨɥɧɢɰɟ, ɞɨ ɤɚɩɟɥɟ (ɥɨɤɚɥ)
- ɩɪɟɤɨ 40 ɤɦ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
50% ɨɞ ɰɟɧɟ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
- ɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
- ɧɨɜɨ ɝɪɨɛɧɨ ɦɟɫɬɨ
- ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɝɪɨɛɧɨɝ ɦɟɫɬɚ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
78,46
231.03
470,78
4.735,08
1.972,50
3.946,09
1.972,50
524,19
524,19
3.680,19
3.680,19
11.049,25
7.375,62
1.850,45
77,38
1.850,45
1.133,37
1.133,37
1.850,45
1.133,08
1.850,22
2.582,34
1.850,22
1.850,22
57,84
2.197,33
6.623,80

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
5. Даје се сагласност на Ценовник услуга
на кванташкој пијаци број 265/7-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭɥɚɡ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɞɧɟɜɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɬɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɤɨɦɛɢ – ɦɟɫɟɱɧɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨ ɜɨɡɢɥɨ – ɦɟɫɟɱɧɨ

1.
2.

ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɤɨɦɛɢ ɨɞ 2 ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ, ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɤɨɦɛɢ ɨɞ 2 ɬ ɫɚ ɜɨɡɢɥɚ –ɞɧɟɜɧɨ, ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ

175,54
339,13

3.
4.

ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜ ɩɪɨɢɡ. ɫɚ ɤɚɦɢɨɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ

234,39
387,99

Ɉɉɂɋ

Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%.
ɍ
ʁ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
49,87
68,82
119,69
2.395,82
1.886,13
1.197,91

25.03.2010.

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
6. Даје се сагласност на Ценовник услуга
на сточној пијаци број 265/8-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
1. ɉɚɪɤɢɧɝ ɜɨɡɢɥɚ – ɬɟɪɟɬɧɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ – ɦɟɫɟɱɧɨ
2. ɉɪɨɞɚʁɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɚ – ɞɧɟɜɧɨ
3. ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ – ɞɧɟɜɧɨ
ɉɪɨɞɚʁɚ ɝɪɚɻɟ ɫɚ ɡɟɦʂɟ ɢɫɬɨɜɚɪɟɧɨ,
4.
ɝɪɚɻɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɲɩɚɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɦ2 – ɦɟɫɟɱɧɨ
5. ɀɢɬɚɪɢɰɟ – ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ – ɞɧɟɜɧɨ
6. Ɉɝɪɟɜɧɨ ɞɪɜɨ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɨ ɦ3 – ɞɧɟɜɧɨ
7. Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ, ɫɥɚɦɚ, ɫɟɧɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ ɫɧɨɩ ɭ ɩɚɪɭ – ɞɧɟɜɧɨ
8. ɋɬɨɤɚ ɫɢɬɧɚ (ɩɪɚɫɢʄɢ, ʁɚɝʃɚɞ, ʁɚɪɢʄɢ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
9. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɨɜɰɟ, ɤɨɡɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
10. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ (ɫɜɢʃɟ ɬɨɜɧɟ, ɬɟɥɚɞ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ – ɞɧɟɜɧɨ
11. ɋɬɨɤɚ ɤɪɭɩɧɚ ɪɨɝɚɬɚ (ɝɨɜɟɞɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ - ɞɧɟɜɧɨ
12. ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɨɪɟɞ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ, ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ 1 ɱɚɫ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
3.141,88
932,59
946,56
645,34
27,94
164,58
20,95
71,76
80,23
178,54
623,39
42,90

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
7. Даје се сагласност на Ценовник услуга
на “Бувљаку”, број 265/9-10 од 08.02.2010.
године, са применом од 01.02.2010. године.
Ɋɟɞ.
Ɉɉɂɋ
ɛɪɨʁ
1. Ɂɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ - ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ - ɦɟɫɟɱɧɨ
2. ɇɚɩɥɚɬɚ ɞɧɟɜɧɟ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɟ 2ɦ2
3. Ⱦɧɟɜɧɢ ɡɚɤɭɩ ɬɟɡɝɟ 2ɦ2 ɡɚ ɫɜɟ ɬɟɡɝɟ ɢɫɬɨ
Ɉɛɟɥɟɠɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ (ɦɟɲɨɜ.ɩɢʁɚɰɚ ɩɥɚɫɬɢɱɚɪɢ) 1ɦ2 ɢ
4.
Ʉɢɧɟɡɢ ɩɨ ɦ2 – ɞɧɟɜɧɨ
Ɉɛɟɥɟɠɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɜɚɧ ɫɬɨɥɨɜɚ ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɩɢʁɚɰɚ
5.
1 ɦ2 – ɞɧɟɜɧɨ
6. ɉɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨɥɨɜɧɟ ɪɨɛɟ ɜɚɧ ɫɬɨɥɨɜɚ 1ɦ2 - ɞɧɟɜɧɨ
7. Ɂɚɤɭɩ ɤɢɨɫɤɚ - ɞɧɟɜɧɨ

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
2.833,68
120,70
311,21
239,39
174,56
79,80
89,77

НАПОМЕНА: Корисник резервације за
тезгу плаћа и адекватну дневну пијачарину за
тезгу кад је присутан – кад користи тезгу.
У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
8. Даје се сагласност на Ценовник
услуга на зеленој, млечној и воћној пијаци број
265/10-10 од 08.02.2010. године, са применом од
01.02.2010. године.
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
4.
5.
6.
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ɰɟɧɟ
ɦɟɫɟɱɧɨ

Ɉɉɂɋ
Ɍɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ2
Ɍɟɡɝɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 2ɦ2
Ɍɟɡɝɚ - ɜɢɬɪɢɧɚ ɦɥɟɱɧɚ ɩɢʁɚɰɚ 1ɦ2
Ɉɉɂɋ
2ɦ2 ɬɟɡɝɚ I ɤɚɬɟɝ, II ɤɚɬ.
1ɦ2 ɦɥɟɱɧɚ - ɜɢɬɪɢɧɚ
1ɦ2 ɬɟɡɝɚ I, II ɤɚɬɟɝ.

ɰɟɧɚ
ɨɛɢɱɚɧ ɞɚɧ
243,37
199,48
164,58

1.757,46
1.147,05
1.147,05
ɰɟɧɚ
ɩɢʁɚɱɧɢ ɞɚɧ
400,96
315,19
207,46

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2ɦ2 ɬɟɡɝɚ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɜɚɧ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ)
99,76
ɉɪɨɞɚʁɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɚɧ ɬɟɡɝɟ (ɡɟɥɟɧɚ-ɜɨʄɧɚ) 1ɦ2
164,58
ɉɪɨɞɚʁɚ ɥɭɛɟɧɢɰɚ ɩɢʁɚɱɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ 1ɦ2/ɞɢɧ.
178,54
ɀɢɜɢɧɚ ʁɟɞɚɧ ɩɚɪ
ȳɚʁɚ ɤɨɪɩɚ ɦɚʃɚ
ȳɚʁɚ ɤɨɪɩɚ ɜɟʄɚ
ɐɜɟʄɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ 1»4 ɬɟɡɝɟ
ɋɢɪ - ɤɨɮɚ ɞɨ 5 ɤɝ.
ɋɢɪ - ɤɨɮɚ ɜɟʄɚ
Ʉɭɩɭɫ, ɩɚɩɪɢɤɚ, ɤɪɨɦɩɢɪ - ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɟɡɨɧɫɤɭ ɩɢʁɚɱɚɪɢɧɭ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɰɟɧɟ 3% ɞɨ 6%.

128,67
199,48
178,54
35,91
49,87
85,78
35,91
71,83
144,63

НАПОМЕНА: Корисник резервације за
тезгу плаћа и адекватну дневну пијачарину за
тезгу кад је присутан – кад користи тезгу.
У цене комуналних услуга из ове тачке није
урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
9. Даје се сагласност на Ценовник
комуналних услуга одношења контејнера и
пражњења септичких јама број 265/11-10 од
08.02.2010. године, са применом од 01.02.2010.
године.
ɲɢɮɪɚ

Ɉɉɂɋ

400
401
402
403
404
405
406
407
408

ɐɟɧɚ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɜɨɞɭ
ɐɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ - (ɭɡ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ)
ɐɟɧɚ ɦɚʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ)
ɐɟɧɚ ɜɟʄɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɰɢɫɬɟɪɧɟ (ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ)
ɐɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɦɚʃɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɨɦ (ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ)
ɐɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɜɟʄɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɨɦ (ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ)
ɐɟɧɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
Ȼɭɲɟʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨ ɱɚɫɭ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ - ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟ ɲɭɬɚ ɢ ɡɟɦʂɟ ɩɨ ɦ3

ɐȿɇȺ
ɭ ɞɢɧ.
2.730,46
4.623,34
466,23
1.810,17
2.281,40
3.273,12
4.107,12
45,64
2.730,46
111,79

У цене комуналних услуга из ове тачке
није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
II
Цене комуналних услуга, на које је овим
Решењем дата сагласност, примењиваће се почев
од 01. фебруара 2010. године.
III
Ово
Решење биће објављено
“Службеном листу Општине Вршац”.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:38-2/2010-III-01
Datum: 26.02.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Мирко Добросављевић, с.р.
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30.
6. ȼɊɒȺɐ – ɆȺɊɄɈȼȺɐ

На основу члана 5. Одлуке о поверавању
обављања комуналних делатности јавног
превоза путника у градском саобраћају (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 3/2005), Општинско
веће Општине Вршац, на седници одржаној 12.
марта 2010. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРЕВОЗА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
I
Даје се сагласност СТУП ″Вршац″
АД на Ценовник услуга превоза у градском и
приградском саобраћају на територији општине
Вршац, број 164 од 25. фебруара 2010. године,
којим се утврђују цене превоза путника за
одређене релације и то:
1. ȼɊɒȺɐ – ȼȺɌɂɇ

170
170
ȼɪɲɚɰ
90
Ɇɚɥɢ ɀɚɦ
Ƚɪɚɧɢɰɚ (Ɋ)

180
120
100
ȼɚɬɢɧ

2. ȼɊɒȺɐ – ɋɈɑɂɐȺ

140
170
100
Ɇɟɫɢʄ
ȳɚɛɥɚɧɤɚ

ȼɪɲɚɰ

170
140
100
ɋɨɱɢɰɚ

3. ȼɊɒȺɐ - ɉȺȼɅɂɒ

ȼɪɲɚɰ

80
ɉɚɜɥɢɲ

4. ȼɊɒȺɐ – ɒɍɒȺɊȺ

140
150
180
220
ȼɪɲɚɰ
90
120
170
ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ
90
170
ɍʂɦɚ
120
ɂɡɛɢɲɬɟ
ɒɭɲɚɪɚ
5. ȼɊɒȺɐ – ȼɈȳȼɈȾɂɇɐɂ

ȼɪɲɚɰ

140
170
250
250
100
180
180
Ɇɟɫɢʄ
140
170
ȳɚɛɥɚɧɤɚ
90
Ʉɭɲɬɢʂ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

120
120
130
140
150
ȼɪɲɚɰ
90
120
120
140
Ʉɚɦɟɧɨɥɨɦ
100
120
140
Ɇ.ɋɪɟɞɢɲ.(Ɋ)
100
100
ȼ.ɋɪɟɞɢɲɬɟ
90
Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
Ɇɚɪɤɨɜɚɰ
7. ɈɊȿɒȺɐ – ȼɊɒȺɐ
90 100 140
Ɉɪɟɲɚɰ
90 120
ɉɚɪɬɚ
Ɂɚɝɚʁɢɰɚ 120
ɂɡɛɢɲɬɟ

170 170 250
140 170 220
140 170 220
90 120 180
90 150
ɍʂɦɚ
ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ 140
ȼɪɲɚɰ
8. ȼɊɒȺɐ-ɊɂɌɂɒȿȼɈ
140
170
ȼɪɲɚɰ
70
ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ
Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
9. ɋɌɊȺɀȺ – ɍȴɆȺ – ȼɊɒȺɐ – ȼɊɒȺɑɄɂ ɊɂɌɈȼɂ
90 100 140 170 180 250 350 350
ɋɬɪɚɠɚ
90 120 140 170 220 330 350
ɉɚɪɬɚ
Ɂɚɝɚʁɢɰɚ 120 140 170 220 290 330
90 120 180 250 290
ɂɡɛɢɲɬɟ
90 150 220 250
ɍʂɦɚ
ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ 140 180 220
ȼɪɲɚɰ 140 150
90
ȼ.Ɋɢɬ.1
ȼ.Ɋɢɬ.2
10. ɋɌɊȺɀȺ–ɉɈɌɉɈɊȺȵ–ȼɊɒȺɐ–ȼ.ɊɂɌɈȼɂ

100 100 170 220 250
ɋɬɪɚɠɚ
ɉɨɬɩɨɪɚʃ 90 170 220 250
ɉɨɬɩɨɪɚʃ Ɋ 150 180 220
ȼɪɲɚɰ 140 150
90
ȼ. Ɋɢɬ. 1
ȼ. Ɋɢɬ. 2

11. ȽɊȺȾɋɄɂ ɋȺ

11. ȽɊȺȾɋɄɂ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳ
60

II
Цене утврђене у тачки I овог Решења
примењиваће се од 05. марта 2010. год.
III
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:38-1/2010-III-01
Datum: 12.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

25.03.2010.
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31.
Општинска управа, Одељење за комуналне
и стамбене послове, на основу члана 23. став 1.
Одлуке о ауто - такси превозу (“Сл. лист Општине
Вршац”, бр. 6/2005 и 7/2006) и члана 17. Одлуке
о организацији општинске управе (“Сл. лист
Општине Вршац”, бр. 2/2009), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА У
ВРШЦУ
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ такси стајалишта у
Вршцу:
1. на Светосавском тргу, на коловозу, на
делу између улице Вука Караџића и улаза у ХТП
“Србија” (6 места),
2. у улици Абрашевићева, на делу посебног
паркиралишта, поред колског улаза у Општу
болницу “Вршац” (4 места),
3. на Тргу зелена пијаца, са десне стране
коловоза посматрано у смеру од центра града,
испред пословног објекта АМ “Продукт” (4
места),
4. на Омладинском тргу, на делу паркинга
код СЦ “Millenium”, лево од првог улаза у паркинг,
посматрано у смеру од центра града (2 места),
5. На тргу Андре Лукића, на уређеном
паркинг простору са десне стране коловоза
непосредно иза раскрснице са улицом Змај Јовина,
посматрано у смеру од те улице ка улици Поп
Маринкова односно Загорке Маливук (2 места),
II
Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“ВАРОШ” у року од 15 дана, од дана доношења
овог решења, поставиће саобраћајне
знаке
“Забрана заустављања и паркирања” (II-34) са
допунском таблом (IV-5 осим за такси возила) на
горе наведеним такси стајалиштима и обележиће
одговарајућу хоризонталну сигнализацију.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о одређивању такси стајалишта у Вршцу
број 344-55/2009-IV-04 од 10.11.2009. године (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 12/2009).

IV
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу Општине Вршац“.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКА УПРАВА
Broj:344-06/2010-IV-04
Datum: 05.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK ODEQEWA

Доневски Босиљко, с.р.

32.
Општинска управа, Одељење за комуналне
и стамбене послове, на основу члана 14. став 2.
Закона о превозу у друмском саобраћају (“Сл.
Гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005 и
62/2006), члана 26. Одлуке о линијском превозу
путника (“Сл. лист oпштине Вршац”, бр. 9/2002)
и члана 17. Одлуке о организацији Општинске
управе (“Сл. лист oпштине Вршац”, бр. 2/2009)
по службеној дужности, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА
ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
У ПРИГРАДСКОМ И ГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
У Решењу о одређивања аутобуских
стајалишта за линијски превоз путника у
приградском и градском саобраћају на територији
општине Вршац, бр. 344-44/2003-IV-03 од
09.04.2003 године (“Сл. лист oпштине Вршац”,
бр. 3/2003), у одељку I тачка 1. после речи
“Гудурица-О.Жупанчића 102”, додају се речи
“Марковац-улица Ослобођења 25”.
II
Ово решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКА УПРАВА
Broj:344-7/2010-IV-04
Datum: 04.03.2010. god.
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I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац.................................................................................1
2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац.................................................................................1
3. Одлука о потврђивању мандата Скупштине општине Вршац...............................................................................................2
4. Одлука о потврђивању мандата Скупштине општине Вршац.
5. Одлука о ребалансу буџета општине Вршац за 2010. годину.
6. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Вршац за 2009. годину.
7. Одлука о образовању месних заједница на територији општине Вршац.
8. Одлука о измени Одлуке о уређивању, одржавању и заштити зелених површина
на територији општине Вршац.
9. Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња.
10. Одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.
11. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Управног одбора Дечјег вртића у Вршцу.
12. Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине Вршац.
13. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и надзорног одбора ЈП Варош Вршац.
14. Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Вршац.
15. Решење о измени Решења о оснивању Савета за развој Скупштине општине Вршац.
16. Решење о измени Решења о оснивању Савета за урбанизам Скупштине општине Вршац.
17.Решење о измени Решења о оснивању Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине општине Вршац.
18. Решење о измени Решења о избору председника и чланова Корисничког савета јавних служби.
19. Решење о измени Решења о именовању члнова Савета за запошљавање.
20. Решење о измени Решења о избору Комисије за равноправност полова.
21. Решење о измени Решења о изибору председника и чланова Одбора за праћење етичког кодекса.
22. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Паја Јовановић у Вршцу».
23. Решење о иизмени Решења о именовању чланова Школског одбора основне школе «Младост» у Вршцу.
24. Решење о измени Решења чланова Школског одбора Основне школе «Жарко Зрењанин» у Избишту.
25. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора гимназије «Борислав Петров – Браца» у Вршцу.
26. Решење о измени Решења о именовању прердседника и чланова Фестивалског одбора и
директора Међународног фестивала фолклора «Вршачки венац».
II ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
27. Решење о додели средстава за активности и пројекте друштвених организација, савеза и удружења грађана
у области заштите и унапређења животне средине за прво полугодиште 2010. године.
III ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
28. Правилник о условима и критеријумима за додели помоћи у грађевинском материјалу за
побољшање услова становања.
29. Решење о давању сагласноти на ценовнике комуналних услуга.
30. Решење о давању сагласности на ценовник услуга превоза у градском и приградском саобраћају
IV ОПШТИНСКА УПРАВА
31. Решење о одређивању такси стајалишта у Вршцу.
32. Решење о допуни Решења о одређивању аутобуских стајалишта за линијски
превоз путника у приградском и градском саобраћају на територији општине Вршац.
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