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На
основу члана 18. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС”, бр. 62/2006), члана 20. тачка 4. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007), члана 27. тачка 6. Статута општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац”, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној дана 25.02.2011. године,
донела је

На основу члана 1. и 20 Закона о јавном
правобранилаштву („Службени гласник РС”,
број 43/91), члана 32 тачка 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 27. тачка 6. Статута општине
Вршац („Службени лист општине Вршац”, број
10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 25.02.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА
ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И
ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
У Таксеној тарифи, у Тарифном броју 7.
Одлуке о локалним комуналним таксама (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 13/2009, 1/2010 и
2/2010) после става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
“Таксу из овог тарифног броја не плаћају
предузетници који као претежну делатност
обављају старе и уметничке занате и послове
домаће радиности а који су носиоци сертификата,
односно позитивног мишљења Министарства
економије и регионалног развоја за производе
тих заната односно радиности.“
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:011-001/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Послове правне заштите имовинских
права и интереса општине Вршац (у даљем
тексту: Општина) врши Јавно правобранилаштво
општине Вршац (у даљем тексту: Јавно
правобранилаштво).
Јавно правобранилаштво је законски
заступник Општине.
Седиште Јавног правобранилаштва је у
Вршцу, Трг победе 1.
Члан 2.
Јавно правобранилаштво има свој печат и
штамбиљ.
Печат Јавног правобранилаштва је
исписан у складу са Статутом општине, округлог
је облика, са текстом по ободу: „Република
Србија, општина Вршац” у чијој је средини мали
грб Републике Србије. У унутршњем кругу је
текст:
„Јавно
правобранилаштво општине
Вршац”, а у дну печата уписује се седиште.

46

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 3/2011
ДЕЛОКРУГ

Члан 3.
Јавно правобранилаштво предузима
правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима ради
остваривања имовинских права и интереса
Општине, њених органа, организација и других
правних лица чије се финансирање обезбеђује из
буџета Општине.
Јавно правобранилаштво може заступати
и друга правна лица у погледу њихових
имовинских права и интереса, када интереси
тих лица нису у супротности са функцијом коју
врши.
Члан 4.
Јавно правобранилаштво даје лицима чија
имовинска права и интерес заступа на њихов
захтев правна мишљења у вези са закључивањем
имовинско-правних уговора и правна мишљења
о другим имовинско-правним питањима.
Мишљење из става 1. овог члана Јавно
правобранилаштво дужно је доставити у року од
30 дана од дана пријема захтева.
Члан 5.
У случају када то природа спора допушта,
Јавно правобранилаштво је пре покретања
парница или другог поступка, односно у току
поступка предузети све потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа.
Када учествују у закључивању уговора
о регулисању имовинско-правних односа,
општински органи обавезни су да прибаве
мишљење Јавног правобранилаштва.
Јавно правобранилаштво је дужно да
органима из става 2. овог члана да правно
мишљење најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева.
Чан 6.
Јавно правобранилаштво обавља своју
функцију на основу закона и других прописа
донетих у складу са Уставом и законом.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Функцију

Члан 7.
Јавног правобранилаштва

26.02.2011.

врши Општински јавни правобранилац (у даљем
тексту: Јавни правобранилац).
Радом Јавног правобранилаштва руководи
Јавни правобранилац.
Јавни правобранилац има једног или више
заменика.
Заменик јавног правобраниоца може
извршити сваку радњу у поступку пред судом
и другим органима на који је овлашћен Јавни
правобранилац.
Члан 8.
Јавног правобраниоца и његовог
заменика поставља и разрешава Скупштина.
Јавни правобранилац се поставља на време од 5
година, може бити поново постављен, а Заменик
јавног правобраниоца послове Заменика врши
као сталну дужност.
Члан 9.
За јавног правобраниоца и његовог
Заменика може бити постављено лице које
испуњава опште услове за заснивање радног
односа у државним органима, које је дипломирани
правник са положеним правосудним испитом
и има најмање осам година радног искуства на
пословима правне струке
Јавни правобранилац за свој рад и рад
Јавног правобранилаштва одговара Скупштини,
а Заменик одговара Јавном правобраниоцу и
Скупштини.
Јавног
правобраниоца
у
случају
одсутности или спречености замењује Заменик
јавног правобраниоца.
Члан 10.
Јавни правобраниоц и Заменик престаје
функција пре истека времена на које је
постављен:
- на лични захтев;
- у случају смрти или трајног губитка
радне способности;
- испуњењем услова за пензију;
- кад су правоснажно осуђени за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или кривично дело које их чини
недостојним функције.
Дан престанка функције из става 1. овог
члана констатује Скупштина на првој наредној
седници после пријема обавештења о разлозима
за престанак функције.

26.02.2010.
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Члан 11.
Јавни правобранилац и Заменик могу
бити разрешени и пре истека времена на које
су постављени када несавесно и нестручно
обављају функцију.
Функција из става 1. овог члана престаје даном
доношења акта о разрешењу.
Члан 12.
Јавни правобранилац и његов Заменик
дужни су да обављају послове савесно и
непристрасно.
Јавни правобранилац и Заменик не могу
вршити никакву јавну, професионалну или
другу дужност која је неспојива са функцијом
Правобранилаштва.
Члан 13.
Јавни правобранилац доноси правилнике,
наредбе, упутства и решења ради прописивања
начина рада и извршавања послова Јавног
правобранилаштва.
Јавни правобранилац доноси акт о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Јавном правобранилаштву, на
које сагласност даје Општинско веће.
Јавни правобранилац доноси Пословник
о раду који се објављује у «Службеном листу
општине Вршац».
Члан 14.
На канцeларијско пословање примењују
се прописи који важе за Општинску управу.
Члан 15.
Општинска управа
и други органи
и организације дужни су да Јавном
правобранилаштву достављају све потребне
податке, обавештења и доказе ради обављања
функције.
Члан 16.
Судови и други државни органи дужни су
да у стварима у којима је предвиђено заступање од
стране Јавног правобранилаштва достављају сва
писмена непосредно Јавном правобранилаштву.
Достављање извршено противно овом члану не
производи правно дејство.
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СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 17.
Средства за рад Јавног правобранилаштва
обезбеђују се у буџету Општине и планирају у
оквиру средстава директног корисника буџета –
Општинска управа .
Налоге и друга акта за исплату и
коришћење средстава која припадају Јавном
правобранилаштву потписује и одговоран
је за њихово законито коришћење Јавни
правобранилац.
Члан 18.
Приходи од заступања које Јавно
правобранилаштво оствари вршећи своју
функцију јесу приходи Општине и уплаћују се у
буџет Општине.
Трошкови заступања у судским и
управним поступцима признају се Јавном
правобранилаштву по прописима о наградама и
накнадама трошкова за рад адвоката.
РАДНИ ОДНОСИ
Члан 19.
У погледу руковођења радом Јавно
правобранилаштва, заснивања и престанка
радног односа запослених, остваривања права,
дужности и одговорности запослених, као и
употребе и коришћење средстава за рад, Јавни
правобранилац има права и дужности старешине
који руководи општинским органом управе.
На запослене у Јавном правобранилаштву
примењују се одредбе прописа о радним
односима и платама који важе за општинске
органе.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 20.
Рад Јавног правобранилаштва је јаван.
О давању података о раду Јавног
правобранилаштва
одлучује
јавни
правобранилац, у складу са законом.
Јавни правобранилац може ускратити
давање података о раду када то захтевају интереси
Општине или када давање података представља
одавање службене или друге тајне у складу са
законом.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Организација Јавног правобранилаштва
по одредбама ове Олуке спровешће се до
01.05.2011. године.
Јавни правобранилац донеће Правилник
о организацији и систематизацији радних места
у року до 30 дана од дана постављења за Јавног
правобраниоца.
Члана 22.
Јавно правобранилаштво наставља са
радом као Јавно правобранилаштво општине
Вршац. Јавно правобранилаштво наставља
са радом са затеченим бројем запослених и
затеченом организацијом до доношења аката
о унутрашњој организацији и радних места у
Јавном правобранилаштву.
Јавни правобранилац остаје на дужности
до постављења Јавног правобраниоца по овој
Одлуци.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о оснивању,
организацији и раду Јавног правобранилаштва
за општину Вршац и Пландиште („Службени
лист општине Вршац”, бр. 1/92 и 2/03).
Члан 24.
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:011-002/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

26.02.2011.

3.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка и 64/-УС), члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС“, број 129/07), члaна 13. став 1. тачка
2. и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац“, број
10/2008 и 13/08), Скупштина општине Вршац уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове општине Вршац на седници одржаној
дана 25.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА “КОШАВА”
НА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА УЉМА, ЗАГАЈИЦА,
ИЗБИШТЕ И ПAРТА У ОПШТИНИ
ВРШАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације ветропарка “Кошава” на подручју
катастарских општина Уљма, Загајица, Избиште
и Парта у општини Вршац (у даљем тексту:
План).
Изради Плана се приступа на иницијативу
MK-FINTEL WIND а.д. из Београда.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење
планског основа, односно издавање локацијске
дозволе за изградњу 39 ветроелектрана са
пратећом инсталацијом и објектима, у оквиру
ветропарка “Кошава”
План ће бити урађен, у складу са чл. 2732. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка и 64/УС) и важећим подзаконским прописима, од
стране Института за архитектуру и урбанизам
Србије из Београда.

26.02.2010.
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Члан 3.
Планско подручје обухватиће део
катастарских општина Уљма, Загајица, Избиште
и Парта, у обиму који је неопходан за постављање
и одржавање 39 ветроелектрана појединачне
снаге до 3,0 MW, кабловске инсталације 20 kV35кV и ТС 20 kV-35кV /110 kV “Кошава”.
Графички
приказ прелиминарног
планског обухвата, односно планираног
размештаја објеката ветропарка “Кошава”
представља саставни део ове Одлуке.
Ближа граница планског подручја
утврдиће се концептом плана, а коначна
Планом.
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђује
иницијатор израде Плана, односно MK-FINTEL
WIND а.д. из Београда.
Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове о приступању изради
Стратешке процене утицаја Плана на животну
средину, уз претходно прибављена мишљења
Одељења за комунално стамбене послове и
Покрајинског завода за заштиту природе (број
03-1052/2 од 23.11.2010. године).
Члан 6.
Рок за израду концепта Плана је 60 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта
Плана 30 дана од дана достављања позитивног
мишљења Комисије за планове општине
Вршац.
Члан 7.
Пре
подношења
предлога
Плана
Скупштини општине Вршац на дошење, План
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Члан 8.
Стручну контролу Плана врши Комисија
за планове општине Вршац, која саставља
извештај, са подацима о извршеној контроли,
са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби. Извештај се доставља обрађивачу
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
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примедбама.

Члан 9 .
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу, као и информативним емисијама.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља Извештај који представља саставни
део образложења предлога плана.
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 10.
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:011-003/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

4.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка и 64/-УС), члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС“, број 129/07), члaна 13. став 1. тачка
2. и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац“, број
10/2008 и 13/08), Скупштина општине Вршац уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове општине Вршац на седници одржаној
25.02.2011. године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
ШУШАРА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за насељено место Шушара (у даљем
тексту: План).
Изради Плана се приступа на иницијативу
Општине Вршац.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење
планског основа за уређење и изградњу
насељеног места Шушара.
План ће бити урађен, у складу са чл. 2732. Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка и 64/УС) и важећим подзаконским прописима, од
стране ЈП «Варош» из Вршца.
Члан 3.
Планско подручје обухватиће део
катастарске општине Шушара.
Ближа граница планског подручја
утврдиће се концептом плана, а коначна
Планом.
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђује
иницијатор израде Плана, односно Општина
Вршац.
Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевиске и
имовинско-правне послове да се не приступи
изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације на животну средину уз
претходно прибављено мишљење Одељења за
комунално-стамбене послове Општине Вршац.
Члан 6.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана
доношења ове одлуке.
Члан 7.
Пре подношења предлога Плана Скупштини
општине Вршац на дошење, План подлеже

26.02.2011.

стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Члан 8.
Стручну контролу Плана врши Комисија
за планове општине Вршац, која саставља
извештај, са подацима о извршеној контроли,
са свим примедбама и ставовима по свакој
примедби. Извештај се доставља обрађивачу
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан 9 .
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном
листу, као и информативним емисијама.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља Извештај који представља саставни
део образложења предлога плана.
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 10.
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:011-004/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

26.02.2010.
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(Сл. гласник РС 31/2010 и 69/2010)
5.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС 72/09 и
81/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС 129/07) , члана 38.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде планских докумената (Службени гласник
РС, бр 31/2010 и 69/2010), члана 13. ст.1. тачка
2. и члана 27 ст. 1. тачка 5. Статута општине
Вршац (Службени лист општине Вршац бр.
10/08 и 13/08) Скупштина општине Вршац, уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове општине Вршац, на седници одржаној
25.02.2011.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ВИКЕНД НАСЕЉУ
УЉМАНСКИ ВИНОГРАДИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације простора за манифестације у викенд
насељу Уљмански виногради (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Циљ доношења Плана је уређење
простора на коме се одвијају традиционалне
манифестације поводом бербе грожђа, стварање
услова за развијање туристичке понуде, као и
стицање планског основа за уређење гледалишта,
изградњу наткривене позорнице и других
пратећих садржаја и инфраструктуре.
Члан 3.
План обухвата део катастраске парцеле
4765/2, у К.О. Уљма, атарски пут.
Тачна граница обухвата биће дефинисана
концептом Плана, након израде ажурне геодетске
подлоге.
Члан 4.
Садржај Плана је у складу са одредбама
чланова 29. и 33. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената

Члан 5.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана
доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се
из буџета Општине Вршац
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је одлука
Оделења за урбанистичко грађевинске и
имовинско - правне послове о потреби
приступања израде стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације на животну средину,
уз претходно прибављено мишљење Оделења
за комунално – стамбене послове Општине
Вршац.
Члан 8.
Израда плана је по фазама предвиђеним
Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС
бр. 79/09 и 81/09), а то су: концепт плана, нацрт
плана и након јавног увида доношење Плана. Пре
доношења предлога Плана Скупштини општине
Вршац на доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Члан 9.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове Општине Вршац, која саставља
извештај о извршеној контроли, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу Плана, који
дужан да року од 30 дана, од дана достављања
извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 10.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама, обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Место одржавања јавног увида је у холу
Скупштине општине Вршац.
Јавни увид оглашава се у дневном и
локалном листу, као и у средствима јавног
информисања.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко – грађевинске и
имовинско – правне послове Општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
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саставља извештај који представља саставни део
oбразложења плана,
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 11.
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:011-005/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

6.

26.02.2011.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације простора „Рибарског језера“ у
Павлишу, (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ доношења Плана је уређење
простора за рекреативно спортске намене,
на нископродуктивном земљишту, уз поток
Кевериш и стицање планског основа за извођење
земљаних и хидрограђевинских радова, ради
формирања језера и изградње објеката, са
пратећом инфраструктуром, намењених спортско
рекеативним потребама.
Члан 3.
План обухвата део катастраске парцеле
695/1 К.О. Павлиш, укупне површине 132 ха.
У обухвату Плана је 4.50 ха, а тачна граница
обухвата биће дефинисана концептом Плана,
након израде ажурне геодетске подлоге.
Члан 4.
Садржај Плана је у складу са одредбама
чланова 29. и 33. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената
(Сл. гласник РС 31/2010 и 69/2010)

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС 72/09 и
81/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС 129/07) , члана 38.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде планских докумената (Службени гласник
РС, бр 31/2010 и 69/2010), члана 13. ст.1. тачка
2. и члана 27 ст. 1. тачка 5. Статута општине
Вршац (Службени лист општине Вршац бр.
10/08 и 13/08) Скупштина општине Вршац, уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове општине Вршац, на седници одржаној
25.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА „РИБАРСКОГ ЈЕЗЕРА“ У
ПАВЛИШУ

Члан 5.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана
доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се
из буџета Општине Вршац.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је одлука
Оделења за урбанистичко грађевинске и
имовинско - правне послове о потреби
приступања изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације на животну средину,
уз претходно прибављено мишљење Оделења
за комунално – стамбене послове Општине
Вршац.
Члан 8.
Израда плана је по фазама предвиђеним
Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС
бр. 79/09 и 81/09), а то су: концепт плана, нацрт
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плана и након јавног увида доношење Плана. Пре
доношења предлога Плана Скупштини општине
Вршац на доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Члан 9.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове Општине Вршац, која саставља
извештај о извршеној контроли, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу Плана, који
дужан да року од 30 дана, од дана достављања
извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 10.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама, обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Место одржавања јавног увида је у холу
Скупштине општине Вршац.
Јавни увид оглашава се у дневном и
локалном листу, као и у средствима јавног
информисања.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко – грађевинске и
имовинско – правне послове Општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни део
oбразложења плана,
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 11.
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:011-006/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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7.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (Службени гласник РС 72/09 и
81/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС 129/07) , члана 38.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде планских докумената (Службени гласник
РС, бр 31/2010 и 69/2010), члана 13. ст.1. тачка
2. и члана 27 ст. 1. тачка 5. Статута општине
Вршац (Службени лист општине Вршац бр.
10/08 и 13/08) Скупштина општине Вршац, уз
претходно прибављено мишљење Комисије за
планове општине Вршац, на седници одржаној
25.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
РИБЊАКА ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ У
ИЗБИШТУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације рибњака за спортски риболов, на
простору некадашње циглане у Избишту (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ доношења Плана је уређење
простора око водене површине, настале у ископу
од експлоатације глине за израду опеке, са
наменом за садржаје риболовачког едукационог
центра, а водене површине за привођење намени
рибњака за спортски риболов.
Члан 3.
План обухвата катастраске парцеле 43,
44, 45 и 46, на потесу „Село“, у К.О. Избиште,
по култури – ерозивни материјални ров, укупне
површине 5.44 ха. Наведене парцеле су у
грађевинском реону насеља и нису обухваћене
Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
у општини Вршац.

54

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 3/2011

Тачна граница обухвата биће дефинисана
концептом Плана, након израде ажурне геодетске
подлоге.
Члан 4.
Садржај Плана је у складу са одредбама
чланова 29. и 33. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената
(Сл. гласник РС 31/2010 и 69/2010)
Члан 5.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана
доношења ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се
из буџета Општине Вршац.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је одлука
Оделења за урбанистичко грађевинске и
имовинско - правне послове о потреби
приступања изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације на животну средину,
уз претходно прибављено мишљење Оделења
за комунално – стамбене послове Општине
Вршац.
Члан 8.
Израда плана је по фазама предвиђеним
Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС
бр. 79/09 и 81/09), а то су: концепт плана, нацрт
плана и након јавног увида доношење Плана. Пре
доношења предлога Плана Скупштини општине
Вршац на доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Члан 9.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове Општине Вршац, која саставља
извештај о извршеној контроли, са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу Плана, који
дужан да року од 30 дана, од дана достављања
извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 10.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама, обавља се јавни
увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Место одржавања јавног увида је у холу

26.02.2011.

Скупштине општине Вршац.
Јавни увид оглашава се у дневном и
локалном листу, као и у средствима јавног
информисања.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко – грађевинске и
имовинско – правне послове Општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни део
oбразложења плана,
Урбанистички план доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 11.
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:011-007/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

8.

							
		
На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009-испр. и 64/2010-одлука УС) и члана 27.
тачка 6. и члана 101. став 1. Статута општине
Вршац (Сл. лист Општине Вршац бр. 10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 25.02.2011. године, донела је
		
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ
ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ И
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ

26.02.2010.
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ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама (“Сл. лист Општине Вршац”, бр.
14/2008, 6/2009, 13/2009 и 2/2010), члан 27.
одлуке допуњује се тако што се иза става 1.
додаје нови став 2. који гласи:
“Изузетно, кориснику локације који је у
претходном периоду од 5 година у привременом
објекту без прекида обављао регистровану
делатност а није редовно измиривао прописану
накнаду за коришћење грађевинског земљишта,
може се одобрити даље коришћење локације на
период од годину дана уколико је измирио дуг
за претходни период или то учини у року од два
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.“
Досадашњи ставови 2. и 3. истог члана постају
редом 3. и 4.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Месних заједница
(“Сл. лист општине Вршац”, бр. 01/2010) мења
се члан 12. тако што се додаје став 4. који гласи:
“ Месна заједница може непокретну имовину на
којој има право својине или право коришћења
да издаје у закуп уз одговарајућу закупнину уз
претходну сагласност Општинског већа општине
Вршац”
Члан 2.
Члан 47. брише се.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-008/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

9.

							
		
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
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 25.02.2011. године, донела је
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Broj:011-009/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

10.

На основу члана 34. став 3. у вези са
ставом 1. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 даље: Закон) члана 8 Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» бр. 42/91 и 71/94), члана
32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» бр. 129/07), и члана
27 став 1 тачка 6 Статута општине Вршац
(«Службени лист општине Вршац» бр.10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац на седници
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одржаној 25.02.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ВРШАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дечјег вртића у
Вршцу («Службени лист општине Вршац» бр.
5/92 и 4/97) у даљем тексту: Одлука, члан 2 се
мења и гласи:
« Назив установе је : ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА «ЧАРОЛИЈА», са седиштем у
Вршцу, ул. Ђуре Јакшића бр.3.».
Члан 2.
Члан 3 Одлуке мења се и гласи:
« Делатност установе је:
88.9 Остала социјална заштита без
смештаја
88.91 Делатност дневне бриге о деци
85.1 Предшколско образовање
85.10 Предшколско образовање
56.2 Кетеринг и остале услуге припремања
и послуживања хране
56.29 Остале услуге припремања и
послуживања хране
Претежна
делатност установе је
делатност дневне бриге о деци.».
Члан 3.
У члану 11. у ставу 3 и 5 Одлуке иза речи
одборника додају се речи «уколико није супротно
закону»
.
Члан 4.
У Одлуци мењају се речи »Дечјег
вртића» односно «Вртића» у речи «Предшколска
установа» у одговарајућем падежу.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Министарства просвете.
Republika Srbija

			OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Broj:011-010/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

26.02.2011.

11.

На основу члана 26. Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 ) члана 8 Закона
о јавним службама («Службени гласник РС» бр.
42/91 и 71/94), члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), и члана 27 став 1 тачка 6 Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној дана 25.02.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Градске библиотеке
у Вршцу («Службени лист општине Вршац
бр.10/91, 2/92, 4/97, 6/2000 и 1/2003 (у даљем
тексту: Одлука) члан 3 мења се и гласи:
«Основана делатност Библиотеке је:
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
91.01 Делатност библиотека и архива
Остале делатности које се обављају у
Библиотеци
СЕКТОР
Ц
ПРЕРАЂИВАЧКА
ИНДУСТРИЈА
18.12 Остало штампање
18.14 Књиговезачке и сродне услуге
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама
СЕКТОР Ј
ИНФОРМИСАЊЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ
58.11 Издавање књига
58.14 Издавање часописа и периодичних

26.02.2010.
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издања
58.19 Остала издавачка делатност
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
63.99 Информационе
услужне
делатности на другом месту непоменуте
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.59 Остало образовање».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Скупштине општине
Вршац.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-011/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

12.

На основу члана 26. Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 ) члана 8 Закона
о јавним службама («Службени гласник РС» бр.
42/91 и 71/94), члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), и члана 27 став 1 тачка 6 Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 25.02.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ
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Члан 1.
Мења се члан 3 Одлуке о оснивању
Градског
музеја у Вршцу објављенe у
«Службеном листу општине Вршац бр.10/91,
2/92, 4/97, 6/2000 и 8/2001 (у даљем тексту:
Музеј) тако да гласи:
«Основана делатност Музеја је:
91.02 делатност музеја, галерија и збирки
Остале делатности које се обављају у
Музеју су:
СЕКТОР Ц П Р Е Р А Ђ И В А Ч К А
ИНДУСТРИЈА
Област: 13 Производња текстила
Грана: 13.2 Производња тканина
13.20 производња тканина
Грана: 13.3 Довршавање текстила
13.30 довршавање текстила
Грана: 13.9 Производња
осталог
текстила
13.91 производња плетених и кукичаних
материјала
13.92 производња готових текстилних
производа, осим одеће
13.93 производња тепиха и прекривача
за под
13.94 производња
ужади,
канапа,
плетеница и мрежа
13.95 производња нетканог текстила и
предмета од њега, осим одеће
13.96 производња осталог техничког и
индустријског текстила
13.99
производња осталих текстилних
предмета
Област: 14 Производња
одевних
предмета
Грана: 14.3 Производња плетене и
кукучане одеће
14.31 производња плетених и кукичаних
чарапа
14.39 производња остале плетене и
кукичане одеће
Област: 16 Прерада
дрвета
и
производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим
намештаја
Грана: 16.2 Производња производа од
дрвета, плуте, прућа и сламе
16.29 производња осталих производа од ревета,
плуте, сламе и прућа
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Област: 17 Производња папира и
производа од папира
Грана: 17.1 Производња
целулозе,
папира и картона
17.11 производња влакана целулозе
17.12 производња папира и картона
Област: 18 Штампање и умножавање
аудио и видео записа
Грана: 18.1 Штампање и штампарске
услуге
18.11 штампање новина
18.12 остало штампање
18.13 услуге припреме за штампу
18.14 књиговезачке и сродне услуге
Грана: 18.2 Умножавање снимљених
записа
18.20 умножавање снимљених записа
		
Област: 23 Производња производа од
осталих неметалних минерала
Грана: 23.4 Производња
осталих
керамичких и порцеланских производа
23.41 производња керамичких предмета
за домаћинство и украсних предмета
23.44 производња осталих техничких
производа од керамике
23.49 производња осталих керамичких
производа
Грана: 23.6 Производња производа од
бетона, цемента и гипса
23.69 производња осталих производа од
бетона, гипса и цемента
Област: 32 Остале
прерађивачке
делатности
Грана: 32.1 Производња
накита,
бижутерије и сличних предмета
32.13 производња имитације накита и
сродних производа
Грана: 32.4 Производња
игара
и
играчака
32.40 производња игара и играчака
СЕКТОР Г. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
Област: 47 Трговина на моло, осим
трговине моторним возилима и мотоциклима
Грана: 47.6 Трговина
на
мало
предметима за културу и рекреацију у
специјализованим продавницама

26.02.2011.

47.61 трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62 трговина на мало новинама
и
канцеларијским
материјалом
у
специјализованим продавницама
47.63 трговина на мало музичким и видео
записима у специјализованим продавницама
47.65
трговина на мало играма и
играчкама у специјализованим продавницама
Грана: 47.7 Трговина на мало осталом
робом у специјализованим продавницама
47.78 остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
47.79 трговина на мало половном робом
у продавницама
Грана: 47.8 Трговина на мало на
тезгама и пијацама
47.80 трговина на мало осталом робом
на тезгама и пијацама
47.89 трговина на мало осталом робом
на тезгама и пијацама
Грана: 47.9 Трговина на мало ван
продавница, тезги и пијаца
47.90 трговина на мало посредством
поште или преко интернета
47.99 остала трговина на мало изван
продавница, тезги и пијаца
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
Област: 55 Смештај
Грана: 55.1 Хотели и сличан смештај
55.10 Хотели и сличан смештај
Грана: 55.2 Одмаралишта и слични
објекти за краћи боравак
55.20 Одмаралишта и слични објектри
за краћи боравак
Област: 56 Делатност припремања и
послуживања хране и пића
Грана: 56.1 Делатност ресторана и
покретних угоститељских објеката
56.10 Делатност ресторана и покретних
угоститељских објеката
Грана: 56.2 Кетеринг и остале услуге
припремања и послуживања хране
56.29 остале услуге припремања и
послуживања хране
СЕКТОР Ј: ИНФОРМИСАЊЕ
И
КОМУНИКАЦИЈЕ
Област: 58 Издавачке делатности
Грана: 58.1 Издавање књига, часописа
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и друге издавачке делатности
58.11 издавање књига
58.12 издавање именика и адресара
58.13 издавање новина
58.14 издавање часописа и периодичних
издања
58.19 остала издавачка делатност
Област: 59 Кинематографска
и
телевизијска продукција, снимање звучних
записа и издавање музичких записа
Грана: 59.1 Кинематографска
и
телефизијска продукција
59.11 производња
кинематографских
деала,
телефизијског
програма
или
телевизијских
реклама
59.12 дистрибуција кинематографских
дела, аудио-визуелних дела и телевизијског
програма
59.14
делатност приказивања
кинематографских дела
Област: 62 Рачунарско програмирање,
консултантске и с тим повезане делатности
Грана: 62.0 Рачунарско програмирање,
консултантске и с тим повезане делатности
62.01 рачунарско програмирање
62.02 консултантске
делатности
у
области информационе технологије
62.03 управљање рачунарском опремом
62.09 остале услуге информационе
технологије
Област: 63 Информационе
услужне
делатности
Грана: 63.1 Обрада података, хостинг и
с тим повезане делатности; веб портали
63.11 обрада података, хостинг и сл.
63.12 веб портали
СЕКТОР М СТРУЧНЕ,
НАУЧНЕ,
ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Област: 72 Научно истраживање и
развој
Грана: 72.2 Истраживање и развој у
друштвеним и хуманистичким наукама
72.20 истраживање
и
развој
у
друштвеним и хуманистичким наукама
Област: 73 Рекламирање
и
истраживање тржишта
Грана: 73.1 Рекламирање
73.12 медијско представљање
Област: 74

Остале стручне, научне и
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техничке делатности

тумача

Грана: 74.2 Фотографске услуге
74.20 фотографске услуге
Грана: 74.3 Превођење
и
услуге

74.30 превођење и услуге тумача
Грана: 74.9 Остале стручне, научне и
техничке делатности
74.90 остале стручне, научне и техничке
делатности
СЕКТОР Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И
ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Област: 77 Изнајмљивање и лизинг
Грана: 77.2 Изнајмљивање и лизинг
предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству
77.29 изнајмљивање и лизинг предмета
за личну употребу и употребу у домаћинству
Област: 79 Делатност
путничких
агенција, тур-оператора, услуге резервације и
пратеће активности
Грана: 79.1 Делатност
путничких
агенција и тур-оператора
79.11 делатност путничких агенција
79.12 делатност тур-оператора
Област: 82 К а н ц е л а р и ј с к о административне и друге помоћне пословне
делатности
Грана: 82.3 Организовање састанака и
сајмова
82.30
организовање састанака и
сајмова
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
Област: 85 Образовање
Грана: 85.5 Остало образовање
85.52 уметничко образовање
85.59 остало образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ: ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
Област: 90 Стваралачке, уметничке и
забавне делатности
Грана: 90.0 Стваралачке, уметничке и
забавне делатности
90.03 уметничко стваралаштво
90.04 рад уметничких установа
Област: 91 Делатност
библиотека,
архива, музеја, галерија и збирки и остале
културне делатности
Грана: 91.0 Рад библиотека, архива,

60

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 3/2011

музеја, галерија и збирки, завода за заштиту
споменика културе и остале културне
делатности
91.03
заштита
и одржавање
непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних
туристичких споменика
91.04
делатност ботаничких и
зоолошких вртова и заштита природних
вредности
СЕКТОР С ОСТАЛЕ
УСЛУЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Област: 94 Делатност удружења
Грана: 94.1 Делатност пословних и
професионалних организација и послодаваца
94.12
делатност струковних
удружења
Грана: 94.9 Делатност
осталих
организација на бази учлањења
94.99 делатност осталих организација
на бази учлањења.».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Скупштине општине
Вршац.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-012/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

13.

На основу члана 26. Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 ) члана 8 Закона
о јавним службама («Службени гласник РС» бр.
42/91 и 71/94), члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»

26.02.2011.

бр. 129/07), и члана 27 став 1 тачка 6 Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 25.02.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА «СТЕРИЈА»
ВРШАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народног
позоришта «Стерија» Вршац («Службени лист
општине Вршац» бр.3/03 и 3/07) у даљем тексту:
Одлука, члан 7 мења се и гласи:
« Основна делатност Позоришта је:
Сектор Р
УМЕТНОСТ, ЗАБАВА и
РЕКРЕАЦИЈА
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у
оквиру извођачке уметности
90.03 уметничко стваралаштво
93.29 Остале забавне и рекреативне
делатности
Остале делатности које се обављају у
Позоришту су:
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
47.79 Трговина на мало половном робом
у продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР Ј
ИНФОРМИСАЊЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ
58.11 Издавање књига
58.14 Издавање часописа и периодичних
издања
58.19 Остала издавачка делатност
СЕКТОР М
СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ,
ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТ
73.20
Истраживање
тржишта
и
испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке
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делатности
Сектор П. ОБРАЗОВАЊЕ
85.20 Основно образовање (програми
описмењавања за одрасле)
85.59 Остало образовање
Члан 2.
У члану 9 и 12 став 3. Одлуке бришу се
реч « поставља» и уписује реч «именује».
У члану 12 иза става 4 додаје се нови став
који гласи:
« Национални савет румунске националне
мањине даје мишљење у поступку избора
директора.».
Став 5 истог члана постаје став 6.
Одлуке.
Члан 3.
У члану 13. Одлуке у ставу 3. брише
се реч «предложен», а уписује « именован». У
истом члану додаје се став 4. који гласи:
« Национални савет румунске националне
мањине даје мишљење о предложеним члановима
Управног одбора.«.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Скупштине општине
Вршац.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-014/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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14.
На основу члана 26. Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 ) члана 8 Закона
о јавним службама («Службени гласник РС» бр.
42/91 и 71/94), члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), и члана 27 став 1 тачка 6 Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 25.02.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ «КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ВРШАЦ» ВРШАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању «Културног центра
Вршац» у Вршцу («Службени лист општине
Вршац» бр.9/02) у даљем тексту: Одлука, члан
3 мења се и гласи:
«Основна делатност Културног центра
је:
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
Област : 90 Стваралачке, уметничке и
забавне делатности
90.03 Уметничко стваралаштво
Остале делатности које се обављају у
Културном центру су:
Сектор Г. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО; ОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА, МОТОЦИКАЛА
46.66 Трговина на велико канцеларијским
машинама и опремом
47.6 Трговина на мало предметима
за културу и рекреацију у специјализовним
продавницама
47.7 Трговина на мало осталом робом у
специјализовним продавницама
47.79 Трговина на мало половном робом
у продавницама
Сектор И . УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.10 Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката
Сектор
Ј.
ИНФОРМИСАЊЕ
И
КОМУНИКАЦИЈЕ
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Област: 58. Издавачка делатност
58.11 издавање књига,
58.13 издавање новина
58.14 издавање часописа и периодичних
издавања
58.19 остала издавачка делатност
Област : 59.
Кинематографска и
телевизијска продукција, снимање звучних
записа и издавање музичких записа
59.11 Производња кинематографских дела,
аудио-визуелних производа и телевизијског
програма
59.14
Делатност
приказивања
кинематографских дела
59.20 снимање и издавање звучних записа
и музике
Сектор Н. АДМИНИСТРАТИВНЕ И
ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
79.90 Остале услуге резервације и
делатности повезане с њима
Сектор П. ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање
85.53 Делатност школа за возаче
85.59 Остало образовање
85.60 Помоћне образовне делатности
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
Област: 91 Делатност библиотека, архива,
музеја галерија и збирки и остале културне
делатности
91.01 Делатности библиотека и архива
91.02 Делатност музеја, галерија и
збирки
91.03 Заштита и одржавање непокретних
културних
добара,
културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика
Члан 2.
У члану 9 и 16 Одлуке бришу се речи «
Извршни одбор» и уписују речи «Општинско
веће».
Члан 3.
У члану 12. Одлуке у ставу 2 брише се
реч «оснивача» а уписују речи « истакнутих
стручњака и познавалаца културне делатности «.

26.02.2011.

Члан 4.
У члану 22 Одлуке бришу се речи «Закона
о делатности од општег интереса у области
културе», а уписују речи « Закона о култури».
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Скупштине општине
Вршац.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-015/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

15.

На основу члана 26. Закона о култури
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009 ) члана 8. Закона
о јавним службама («Службени гласник РС» бр.
42/91 и 71/94), члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07), и члана 27 став 1 тачка 6 Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 25.02.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дома омладине
у Вршцу («Службени лист општине Вршац
бр.1/2001) у даљем тексту: Одлука) члан 3. мења
се и гласи:
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«Основана делатност Дома омладине је:
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.04 Рад уметничких установа
Остале делатности које се обављају у
Дому омладине су:
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у
оквиру извођачке делатности
90.03 Уметничко стваралаштво
93.29 Остале забавне и рекреативне
делатности
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама
и
канцеларијским
материјалом у
специјализованим продавницама
47. 79 Трговина на мало половном робом
у продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР Ј
ИНФОРМИСАЊЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ
59.14
Делатност
приказивања
кинематографских дела
60.10 Емитовање радио-програма
СЕКТОР Н АДМИНИСТРАТИВНЕ И
ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
79.11 Делатност путничких агенција
79.12 Делатност тур-оператора
79.90 Остале услуге резервације и
делатности повезане са њима
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.20 Основно образовање (програми
описмењавања за одрасле)
85.59 Остало образовање».

Надзорни одбор има председника и два
члана, од којих су два представници оснивача
а један представник реда запослених у Дому
омладине, кога предлаже репрезентативни
синдикат.»

Члан 2.
У Члану 12 Одлуке мењају се став 2 и 3
тако да гласе:
« Управни одбор чине три представника
оснивача и два представника из
реда
запослених у Дому омладине, које предлаже
репрезентативни синдикат Дома омладине.
Председника Управног одбора именује оснивач
из реда чланова Управног одбора.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац», а примењиваће се након добијања
сагласности од стране Скупштине општине
Вршац.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-016/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

16.

На основу члана 27. тачка 4. и члана 46.
тачка 1. Статута општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац” бр.10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
25.02.2011.године, донела је

I
Усваја се Локалани Акциони план
запошљавања општине Вршац за 2011. годину.
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II
Овлашћује се Председник општине
Вршац, господин Чедомир Живковић,
да
у име и за рачун општине Вршац потпише
Споразум о међусобним правима и обавезама у
реализацији програма или мера активне политике
запошљавања општине Вршац за 2011. годину.
III
Ова Одлука објављује се у „Службеном
листу општине Вршац“.

26.02.2011.

општине Вршац.

II
Ова Одлука објављује се у „Службеном
листу општине Вршац“.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-031/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-017/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

18.

Стевица Назарчић, с.р.

17.

На основу члана 32. тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр.
129/2007) и 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр.10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 25.02.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ

На основу члана 27. тачка 6. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац” бр.10/2008 и 13/2008) , Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 25.02.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА
ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
I
Усваја се Програм контроле и смањења
популације паса и мачака луталица на територији

I
Даје се сагласност на Статут Градске
библиотеке у Вршцу коју је донео Управни
одбор Градске библиотеке на седници одржаној
15.10.2010. године.
II

Ово Решење биће објављено
“Службеном листу општине Вршац”

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-003/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

26.02.2010.
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20.

19.

На основу члана 32. тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр.
129/2007), 27. тачка 9. Статута општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац»,
бр.10/2008
и 13/2008) и члана 9. Одлуке о оснивању
Народног позоришта “Стерија” у Вршцу («Сл.
лист општине Вршац», бр.03/2003 и 03/2007)
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 25.02.2011. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр.
129/2007) и 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр.10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 25.02.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “СТЕРИЈА” У
ВРШЦУ
\

		
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
“КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШAЦ” ВРШAЦ

I
Даје се сагласност на Статут Народног
позоришта “Стерија” у Вршцу коју је донео
Управни одбор Народног позоришта “Стерија”
на седници одржаној 01.11. 2010.године.

I
Даје се сагласност на Статут “Културног
центра Вршац” Вршац који је донео Управни
одбор Културног центра на седници одржаној
13.01.2011. године.

II

II

Ово Решење биће објављено
“Службеном листу општине Вршац”

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-004/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Ово Решење биће објављено
“Службеном листу општине Вршац”.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-005/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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26.02.2011.

седници одржаној 25.02.2011. године, донела је
21.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

На основу члана 32. тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр.
129/2007) и 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр.10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 25.02.2011. године, донела је

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени
Статута Градског музеја у Вршцу коју је донео
Управни одбор Градског музеја на седници
одржаној 23.12.2010. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ
I
Даје се сагласност на Статут Дома
омладине у Вршцу коју је донео Управни одбор
Дома омладине на седници одржаној 29.10.2010.
године.
II
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-006/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

II
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-007/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

23.

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

22.

На основу члана 32. тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр.
129/2007) и 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр.10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на

На основу члана 36. Статута општине
Вршац («Сл.лист општине Вршац» бр. 10/08 и
13/08), члана 29. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл.лист општине Вршац»
бр.9/2008) и члана 7. став 2 Одлуке о додели
на коришћење путем закупа станова којима
располаже општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/2010), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 25.02.2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ
ОПШТИНА ВРШАЦ

26.02.2010.
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I
Овим Решењем именују се председник
и чланови Комисије за доделу на коришћење
путем закупа станова којима располаже општина
Вршац (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
председник:
Зорица Пантин, одборник Скупштине
општине и
чланови:
Звонимир Врзић, одборник Скупштине
општине,
Љубица Мркобрада, радник Општинске
управе,
Катарина Милић, стручни радник Центра
за социјални рад и
Веселин Тутић, запослен у а.д.«Инвестстан» Вршац.
II
Комисије ће обављати послове утврђене
Одлуком о додели на коришћење путем закупа
станова којима располаже општине Вршац.
III
Ово
Решење биће објављено
«Службеном листу општине Вршац»

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-01/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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сатериторије општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 4/2010), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 25.02.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА
И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем именују се председник и
чланови Комисије за доделу материјалне помоћи
ученицима и студентима са територије општине
Вршац (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
Председник
Срђан Клиска и
чланови:
Сандра Радојевић,
Марко Суботић,
Анкица Стајић и
Зорица Бранков Војводић.
II
Задатак Комисије је да обавља послове
утврђене Одлуком о начину и критеријумима
расподеле средстава за доделу материјалне
помоћи ученицима и студентима са територије
општине Вршац.
III
Ово
Решење биће објављено
«Службеном листу општине Вршац».

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

24.

На основу члана 36. Статута општине
Вршац («Сл.лист општине Вршац» бр. 10/08 и
13/08), члана 29. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл.лист општине Вршац»
бр.9/2008) и члана 9 Одлуке о начину и
критеријумима расподеле средстава за доделу
материјалне помоћи ученицима и студентима

Broj:02-02/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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25.

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 25.02.2011. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAМА 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) и
бр.02-04/2009-II-01(»Сл. лист општине Вршац«
бр. 01/09).
II
Душан Дулејан, разрешава се дужности
председника Управног одбора Јавног предузећа
“Варош” Вршац.
Дејан Мак, именује се за председника
Управног одбора Јавног предузећа “Варош”
Вршац.
III
Тања Докмановић,
разрешава се
дужности члана Управног одбора Јавног
предузећа “Варош” Вршац.
Томислав Калнак, 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 остаје
непромењено.

26.02.2011.

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

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-03/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

26.

На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
бр.129/07), члана 12. Одлуке о оснивању Дома
омладине у Вршцу (¨Сл. лист Општине Вршац¨
бр. 1/2001), ) и члана 27. ст. 1 тачка 9. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 25.02.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Дома омладине у Вршцу бр.
02-51/2008- II -01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.10/2008) и бр.02-045/2009-II-01 («Сл. лист
општине Вршац» бр.11/2009).
II
Маринел Петрика, одборник Скупштине
општине, разрешава се функције члана Управног
одбора Дома омладине у Вршцу.
Горан Пуљезевић, одборник Скупштине
општине, именује се за члана Управног одбора
Дома омладине у Вршцу.

26.02.2010.
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III
Марија Роман, одборник Скупштине
општине, разрешава се функције члана Управног
одбора Дома омладине у Вршцу.
Илија Михајловић, именује се за члана
Управног одбора Дома омладине у Вршцу.
IV
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Дома омладине у Вршцу остаје
непромењено.
V
Ово
Решење биће објављено
“Службеном листу Општине Вршац”.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-04/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

27

На основу члана 13. Одлуке о увођењу
самодоприноса за локалне путеве и тротоаре,
здравство и образовање на територији општине
Вршац (¨Службени лист општине Вршац бр.
6/06) и члана 27. Статута општине Вршац
(¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/08 и 13/08)
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 25.02.2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
НАДЗОР НАД ПРИКУПЉАЊЕМ
И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА
ОПШТИНСКОГ САМОДОПРИНОСА ЗА
ЗДРАВСТВО
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I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању Координационог одбор за надзор
над прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство број: 02-120/2008-II01 (“Службени лист општине Вршац” бр.12/08)
и 02-049/2010-II-01(“Службени лист општине
Вршац” бр.10/2010).
II
Дашић др Владимир, разрешава се
функције члана Координационог одбор за надзор
над прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство.
III
Дангубић Бранислав, именује се за
члана Координационог одбор за надзор над
прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство.
IV
У осталом делу Решење о именовању
Координационог
одбор за надзор над
прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса
за
здравство
остаје
непромењено.
V
Ово Решење објављује се у ¨Службеном
листу oпштине Вршац¨

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-05/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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28.
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 25.02.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ «БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
БРАЦА» У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског
одбора у
Гимназије “Борислав Петров Браца” Вршцу бр.
02-85/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2008) и бр. 02-02/2010-II-01(“Сл. лист
општине Вршац” бр.01/2010).
II
Петровић
Марина,
представник
Наставничког већа, разрешава се функције
члана Школског одбора Гимназије “Борислав
Петров Браца” у Вршцу.
III
Ранков Пејн Љубица, именује се за члана
Школског одбора Гимназије “Борислав Петров
Браца” у Вршцу као представник Наставничког
већа.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Гимназије “Борислав
Петров Браца” у Вршцу остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-06/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

29.

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 25.02.2011.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У
ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Хемијскомедицинске школе у Вршцу бр. 02-75/2008-II-01
(«Сл. лист општине Вршац» бр.12/2008) и бр.02046/2009-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.11/2009). .
II
Зорица Пантин, представник локалне
самоуправе разрешава се функцијe члана
Школског одбора Хемијско-медицинске школе
у Вршцу.
III
др.Татјана Вешовић, именује се за члана
Школског одбора одбора Хемијско-медицинске
школе у Вршцу као представник локалне
самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Хемијско-медицинске
школе у Вршцу 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:02-07/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

30.

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 25.02.2011.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА »НИКОЛА
ТЕСЛА« У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Школског
центра «Никола Тесла» у Вршцу, бр. 02-83/2008II-01 године («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008) и бр. 02-047/2009-II-01 («Сл. лист
општине Вршац» бр.11/2009) и 02-41/2010-II01(«Сл. лист општине Вршац» бр.8/2010).
II
Компфер Јован, представник локалне
самоуправе разрешава се дужности члана
Школског одбора Школског центра «Никола
Тесла» у Вршцу.
Димитријевић Дејан именује се за члана
Школског одбора Школског центра «Никола
Тесла» у Вршцу, као преставник локалне
самоуправе.
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III
Петровић Богдан, представник локалне
самоуправе разрешава се дужности члана
Школског одбора Школског центра «Никола
Тесла» у Вршцу.
Стојисављевић Славица именује се
за члана Школског одбора Школског центра
«Никола Тесла» у Вршцу, као преставник
локалне самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Школског центра
«Никола Тесла» у Вршцу остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-08/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

31.

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 25.02.2011.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ОЛГА
ПЕТРОВ РАДИШИЋ» У ВРШЦУ

72

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 3/2011

26.02.2011.

32.
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Олга Петров Радишић» у Вршцу бр. 0278/2008- II -01 од («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008), бр. 02-43/2008- II -01 од («Сл. лист
општине Вршац» бр.10/2009) и бр. 02-050/2010II-01(«Сл. лист општине Вршац» бр.10/2010).
II
Љубица Ђурасевић, представник локалне
самоуправе разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић» у Вршцу.
Бока Адриан именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић» у Вршцу као представник локалне
самоуправе.
III
Јоан Tудоран, представник локалне
самоуправе разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић» у Вршцу.
Драгана Милетић именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић» у Вршцу као представник локалне
самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Олга Петров Радишић» у Вршцу остаје
непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-09/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. 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 25.02.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ «ЂУРА ЈАКШИЋ» У ПАВЛИШУ
I

Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Ђура Јакшић» у Павлишу бр. 02-72/2008II-01 («Сл. лист општине Вршац» бр.12/2008), бр.
02-126/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.13/2008), бр. 02-31/2010-II-01 («Сл. лист
општине Вршац» 04/2010) и бр. 02-43/2010-II01(«Сл. лист општине Вршац» 08/2010).
II
Славко Косановић, представник локалне
самоуправе, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Ђура Јакшић»
у Павлишу.
III
Сокол Рајин именује се за члана Школског
одбора Основне школе «Ђура Јакшић» у Павлишу
као представник локалне самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Ђура
Јакшић» у Павлишу остаје непромењено
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-10/2011-II-01
Datum: 25.02.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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