SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXIX

VR[AC, 27. OKTOBAR 2011. GODINE

BROJ 13/2011

1.

2.

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.
129/07), члана 100. 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  26.10.2011.године, донела је

На основу члана члана 46.   Закона о
локалним изборима ( »Сл. гласник РС« бр.
129/07), члана 104. Закона о Уставном суду («Сл.
гласник РС» бр. 109/07),   и члана 100. Статута
општине Вршац(«Сл. лист општине Вршац»,
бр.10/2008 и 13/2008), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 26.10.2011. године,
донела је

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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ
МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I

I

Пуљезевићу
Горану,
одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне листе
«За европски Вршац – БОРИС ТАДИЋ» престаје
мандат са 26.11.2011. године, због поднете
оставке.

             Мења се Одлука о престанку мандата
одборника Скупштине општине Вршац бр. 01119/2008-II-01 од 26.06.2008. године, па се ова
Одлука ставља ван снаге, у делу којим је утврђен
престанак мандата  Миленковић Дејана.

II

II

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

             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:011-62/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. 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:011-63/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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3.

4.

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07),
члана 104. Закона о Уставном суду («Сл.гласник
РС» бр. 109/07),   члана 100. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 10/08) и
члана 34. став 6 Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.10.2011.године, донела је

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07),
члана 104. Закона о Уставном суду («Сл.гласник
РС» бр. 109/07),    члана 100. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 10/08) и
члана 34. став 6 Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.10.2011.године, донела је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БАБЕЦ
МИЛИВОЈА

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
СТАНИЋ БИЉАНЕ

I

I

Стaвља се ван снаге Одлука о престанку
мандата одборника Скупштине општине Вршац
бр.011-28/2008-II-01 од 03.октобра 2008. године
којом је престао мандат одборнику Бабец
Миливоју.

Стaвља се ван снаге Одлука о престанку
мандата одборника Скупштине општине Вршац
бр.011-33/2008-II-01 од 03.октобра 2008. године
којом је престао мандат одборнику Станић
Биљани.

II

II

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

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:011-64/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Broj:011-65/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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5.

6.

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07),
члана 104. Закона о Уставном суду («Сл.гласник
РС» бр. 109/07),   члана 100. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 10/08) и
члана 34. став 6 Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.10.2011.године, донела је

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07),
члана 104. Закона о Уставном суду («Сл.гласник
РС» бр. 109/07),   члана 100. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 10/08) и
члана 34. став 6 Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.10.2011.године, донела је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
МАКСИМОВИЋ ТИХОМИРА

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ЂУКИЋ ЗОРАНА

I

I

Стaвља се ван снаге Одлука о престанку
мандата одборника Скупштине општине Вршац
бр.011-52/2009-II-01 од 28.децембра 2009.
године, којом је престао мандат одборнику
Максимовић Тихомиру.

Стaвља се ван снаге Одлука о престанку
мандата одборника Скупштине општине Вршац
бр.011-52/2009-II-01 од 28.децембра 2009.
године, којом је престао мандат одборнику
Ђукић Зорану.

II

II

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

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:011-66/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Broj:011-67/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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7.

8.

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.
129/07), члана 100. 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  26.10.2011.године, донела је

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.
129/07), члана 100. 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  26.10.2011.године, донела је

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

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

I
Крунић Маји, одборнику Скупштине
општине Вршац са Изборне листе «Српска
радикална странка ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ»
престаје мандат са 26.11.2011. године, по сили
закона.

I
Црљић
Мирослави,
одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне листе
«Српска радикална странка ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ» престаје мандат са 26.11.2011.
године, по сили закона.

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:011-68/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

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:011-69/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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9.

10.

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.
129/07), члана 100. 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  26.10.2011.године, донела је

На основу члана   47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.
129/07), члана 100. 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  26.10.2011.године, донела је

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

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

I

I

Србулов Жани, одборнику Скупштине
општине Вршац са Изборне листе «Српска
радикална странка ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ»
престаје мандат са 26.11.2011. године, по сили
закона.

Станковић
Слађани,
одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне листе
«Српска радикална странка ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ» престаје мандат са 26.11.2011.
године, по сили закона.

II

II

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

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:011-76/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Broj:011-70/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

344

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 13/2011

11.							

На основу члана 20.   тачка 13. Закона
о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС« бр.
129/2007), члана 36.   став 1. Закона о превозу
у друмском саобраћају (»Сл.гласник РС«, бр.
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и
31/2011),  члана 13. тачка 13., члана 27. тачка 6. и
члана 101. став 1. Статута општине Вршац (Сл.
лист Општине Вршац бр. 10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 26.10.2011. године донела је
ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови
које треба да испуни ауто-такси превозник,
карактеристике и обележја такси возила и начин
обављања делатности ауто такси превоза на
територији општине Вршац.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој
одлуци имају следеће значење:
ауто - такси превоз путника је ванлинијски
превоз путника који се обавља путничким
аутомобилом који испуњава услове прописане
законом (у даљем тексту: такси превоз);
ауто – такси превозник је правно лице или
предузетник који су за обављање те делатности
регистровани у Регистру привредних субјеката,
чија је претежна делатност ауто-такси превоз
путника и који имају одобрење Општинске
управе Вршац за обављање тог превоза (у даљем
тексту: такси превозник);
возач ауто-такси возила је лице које
управља ауто-такси возилом као предузетник,
односно као возач запослен у правном лицу, који
испуњава услове прописане одредбом члана 6.
ове одлуке (у даљем тексту: такси возач);

27.10.2011.

ауто-такси возило је путнички аутомобил
регистрован на територији Репубике Србије
који испуњава услове прописане законом и овом
одлуком (у даљем тексту: такси возило);
решење о испуњености услова за
обављање такси превоза је акт на основу
којег такси превозник обавља такси превоз на
територији општине Вршац;
решење о испуњености услова за такси
возило је документ којим такси превозник
доказује да возило испуњава услове прописане
законом и овом одлуком.
Члан 3.
Такси превозник, коме је Општинска
управа Вршац издала решење о испуњености
услова за обављање такси превоза,  исти обавља
на територији општине Вршац,  на релацији коју
одређује корисник превоза.
Члан 4.
Изузетно, такси превозник из члана 3. ове
одлуке, може обавити такси превоз, у складу са
законом, преко и на територији друге општине,
града или града Београда, од којих нема издато
важеће одобрење за обављање делатности
такси превоза,   ако је такси превоз започет на
територији општине Вршац.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 5.
Такси превозник може обављати такси
превоз на територији општине Вршац под
следећим условима:
1.
ако је правно лице односно предузетник
чија је претежна делатност ауто-такси превоз
путника, регистрован за обављање такси превоза
у Регистру привредних субјеката, и ако поседује
решење Општинске управе о испуњености
услова за обављање такси превоза на територији
општине Вршац;
2.
ако је седиште привредног субјекта на
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територији општине Вршац,
3.
да има најмање једно такси возило у
сопственом власништву или возило користи на
основу уговора о лизингу, за које је надлежни
инспектор утврдио да испуњава услове из члана
7. ове одлуке,
Уколико такси превозник обавља такси
превоз са више од једног возила, возила морају
бити у власништву тог правног лица односно  
предузетника или физичког лица – оснивача
фирме.
Члан 6.
Такси возач мора да испуњава услове
прописане овом одлуком, и то:
1.
да има возачку дозволу одговарајуће
категорије најмање две године;
2.
да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране
управљања путничким возилом.
Члан 7.
Путнички аутомобил за обављање такси
превоза може бити само фабрички произведено
возило регистровано на територији Републике
Србије и мора да има:
1.
највише 5 седишта рачунајући и седиште
такси возача,
2.
најмање четворо врата,
3.
четворотактни мотор снаге најмање 35
КW,
4.
таксиметар, који мора бити технички
исправан, баждарен на важећу тарифу такси
ценовника из члана 15. став 1. ове одлуке,
уграђен на видном месту за корисника превоза и
да се његовим укључењем гаси светлећа кровна
ознака из тачке 6. овог члана,
5.
исправне уређаје за грејање и вентилацију,
отварање и затварање врата и прозора и
пртљажника,
6.
светлећу кровну ознаку “ТАXИ”,
постављену паралелно са ветробранским
стаклом, која садржи евиденциони број прописан
чланом 8. став 3. ове  одлуке,
7.
назив ауто такси превозника и важећи
ценовник постављене у возилу на видном месту
за корисника превоза,
8.
противпожарни апарат са важећим
роком употребе, причвршћен у такси возилу на
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приступачном месту,
9.
да је без оштећења, уредно обојено и
чисто.
Испуњеност услова из претходног става
овог члана утврђује одељење Општинске управе
надлежно за инспекцијске послове односно
општински инспектор за послове саобраћаја и
путеве на основу извршеног прегледа возила о
чему доноси решење.
Решење се издаје са роком важења од
годину дана а о донетим решењима инспектор
води евиденцију.
Члан 8.
На основу поднетог захтева, Општинска
управа издаје такси превознику   решење
о испуњености услова за обављање такси
превоза.
Уз захтев се прилаже:
1.
копија решења о упису у Регистар
привредних субјеката правног лица или
предузетника чија је претежна делатност аутотакси превоз,
2.
доказ да је седиште правног субјекта на
територији Општине Вршац,
3.
доказ да је возило регистровано на
теритирији општине Вршац и да носи ознаку
“ТX”,
4.
фотокопија саобраћајне дозволе за свако
возило којим ће се обављати такси превоз,
5.
копија решења инспектора о извршеном
прегледу возила,
6.
фотокопија возачке дозволе (за све такси
возаче),
7.
фотокопија личне карте (за све такси
возаче),
8.
уверење Пореске управе надлежне према
месту пребивалишта да је измирио обавезе
плаћање пореза и доприноса.
Решењем из става 1. овог члана
Општинска управа одређује евиденциони број
за такси возило који је такси превозник дужан да
испише на кровној ознаци.
О издатим решењима и евиденционим
бројевима Општинска управа води регистар.
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Члан 9.
Такси превозници дужни су да код
надлежног инспектора изврше преглед такси
возила у следећим случајевима:
1.
пре подношења захтева за добијање
решења о испуњености услова за обављање
такси превоза из члана 8. став 1. ове одлуке,
2.
најкасније 15 дана пре истека рока важења
решења инспектора о прегледу такси возила,
3.
приликом
промене
возила
или
регистарских ознака возила којим се обавља
такси превоз у циљу подношења захтева за
измену издатог решења о испуњености услова
за обављање такси превоза,
4.
по налогу надлежног инспектора.
За време обављања такси превоза, такси
возач је дужан да у такси возилу има решење
Општинске управе о испуњености услова за
обављање такси превоза и  решење инспектора
којим је утврђено да такси возило испуњава
прописане услове.

III ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 10.
Такси возач је дужан да превоз путника
започне са такси стајалишта, са места које одреди
путник или са места заустављања такси возила
од стране путника на којима није забрањено
заустављање возила.
На аутобуским стајалиштима и на
удаљености мањој од 15м испред и иза обележеног
стајалишта, такси возач не сме заустављати
односно паркирати возило и примати путнике.
Члан 11.
Такси превоз обавља се тако што такси
возач путника или групу путника прими
истовремено на једном месту, односно на месту
из члана 10. став 1. ове одлуке.
Такси возач је обавезан да приликом
започињања превоза у возило прими путнике
у границама слободних седишта, као и лични
пртљаг путника у границама носивости возила и
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величине пртљажника.
Под
личним
пртљагом
путника
подразумевају се путне торбе и кофери чија
укупна тежина не прелази 20 кг.
Путник који је наручио превоз, односно
први ушао у возило, одлучује о пријему у возило
више путника који иду у истом правцу.
Члан 12.
Такси возач је обавезан да такси превоз
обави најкраћим путем до места опредељења
путника уколико путник не захтева да се превоз
обави другим одговарајућим путем у складу са
режимом саобраћаја.
Члан 13.
Такси возач је обавезан да за све време
вожње има укључен таксиметар у возилу, који
укључује на почетку вожње, по уласку путника
у возило, а искључује након доласка возила на
одредиште.
За време превоза путника светло на
кровној ознаци “ТАXИ” мора бити угашено.
Члан 14.
По завршеном превозу такси возач
наплаћује путницима цену превоза у износу
који показује таксиметар у тренутку завршетка
превоза.
У случају из члана 11. став 4. услуга
превоза наплаћује се као једна вожња.
На захтев корисника услуге такси превоза,
такси превозник је дужан да изда потписан и
оверен рачун за обављени превоз који садржи
датум, релацију или километражу и цену
превоза.
Члан 15.
Економски најнижу цену такси превоза
утврђује Општинско веће Општине Вршац.
Таксиметар у такси возилу мора бити
подешен искључиво у складу са ценовником из
претходног става овог члана.
Члан 16.
У случају да није у могућности да заврши
започети такси превоз, такси возачу припада
накнада у висини износа који у моменту прекида
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такси превоза покаже таксиметар, с тим да такси
возач има обавезу обезбеђивања другог такси
возила којим ће се путник превести до крајњег
одредишта.
Члан 17.
Такси возилом не могу се превозити:
1. деца до 6 година старости без пратиоца, осим
ако је родитељ или старатељ поверио такси
возачу превоз детета до места опредељења,
2. лица под дејством алкохола, дроге или оболела
од заразних болести,
3. лица која својом одећом могу упрљати или
оштетити унутрашњост возила,
4. посмртни остаци,
5. експлозивне, лако запаљиве, радиоактивне,
нагризајуће, заразне и друге материје које су
опасне по безбедност и здравље људи или могу
путницима или такси возачу нанети штету,
6. животиње, изузев кућних љубимаца уз
пристанак такси возача.
Члан 18.
Такси возач је дужан да за време вршења
такси превоза путника буде уредан и уредно
одевен.
Такси возач је обавезан да се за време
обављања такси превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Члан 19.
Такси превозници који имају важеће
одобрење за обављање такси делатности издато
од надлежног органа друге општине, града или
града Београда, могу обављати такси превоз
на територији општине Вршац искључиво
ако им је иста крајње одредиште за пружање
услуге превоза или ако су у пролазу, у складу са
законом.
Такси превозник из става 1. овог члана, не
може користити такси стајалишта на територији
општине Вршац, за паркирање и чекање на
почетак превоза.
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IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 20.
Такси стајалиште је одређена, уређена и
означена   саобраћајна површина на којој такси
возила пристају, чекају и примају путнике.
На такси стајалишту обележавају се места
за стајање возила жутом бојом а на почетку и на
крају стајалишта истом бојом се исписује ознака
»ТАXИ«.
Такси стајалиште означава се саобраћајним
знаком “Забрањено заустављање и паркирање”
са допунском таблом “осим за ТАXИ возила”.
Члан 21.
На такси стајалишту возила се заустављају
и паркирају на такси месту по реду доласка.
За време коришћења стајалишта такси
возач је дужан да буде у свом возилу или
непосредно у његовој близини.
Забрањено је паркирање такси возила ван
уређених такси стајалишта.
Члан 22.
Такси стајалишта одређује Општинска
управа.
За коришћење такси стајалишта такси
превозник плаћа таксу прописану Одлуком о
локалним комуналним таксама  за свако возило
које користи.
Такса се плаћа у годишњем износу
приликом подношења захтева за преглед возила.
Уколико је пре истека рока важења
решења инспектора потребно извршити преглед
возила из разлога наведених у члану 9. став 1.
тачка 3. ове одлуке, такса се плаћа за период од
истека рока тог решења до истека рока новог
решења.  
Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош” уређује и одржава такси стајалишта.
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V ОДРЖАВАЊЕ ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 23.
Возило којим се обавља такси превоз
путника мора се редовно одржавати и
контролисати ради обезбеђивања сталне
техничке исправности и безбедности коришћења
у саобраћају.
Члан 24.
За време обављања такси превоза у такси
возилу морају бити исправни уређаји за грејање
и вентилацију, браве на вратима и пртљажнику,
механизми за отварање  прозора и противпожарни
апарат а  возило мора бити уредно и чисто.

VI НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Општинска управа Општине Вршац.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке врши општински инспектор
за послове саобраћаја и путеве.
У вршењу инспекцијског надзора
инспектор за послове саобраћаја и путеве је
дужан и овлашћен да:
1.
прегледа возило којим се врши такси
превоз путника и контролише потребну
документацију за обављање такси превоза,
2.
утврђује
идентитет
такси
возача
контролом личне карте и  возачке дозволе,
3.
нареди отклањање недостатка у погледу
испуњености прописаних услова за обављање
такси превоза,
4.
забрани превоз и употребу возила којим
се врши такси превоз путника а које не испуњава
прописане услове,
5.
искључи возило којим се врши такси
превоз путника противно одредбама закона и
ове одлуке, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
складу са законом,
6.
подноси
захтеве
за
покретање
прекршајног поступка за прекршаје прописане
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овом одлуком.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном од 10.000 до 100.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1.   не изврши   преглед возила код надлежног
инспектора (члан 9. став 1.);
2. за време обављања такси превоза у возилу
нема  решење о испуњености услова за обављање
такси превоза односно решење којим је надлежни
инспектор утврдио да такси возило испуњава
прописане услове  (члан 9. став 2.);
3. такси возач прима путнике у возило супротно
члану 10.  ове одлуке;
4. такси возач врши услугу превоза путника а
нема укључен таксиметар (члан 13.);
5. такси возач за време рада не поштује одредбе
члана 18. ове одлуке;
6. обавља такси превоз путника супротно члану
19. ове одлуке;
7. паркира такси возило ван уређених такси
стајалишта (члан 21. став 3.);
8. такси возило не испуњава услове прописане  
чланом 24. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 2.500,00 до
10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о ауто-такси превозу (Сл. лист
Општине Вршац бр. 6/2005 и 7/2006).
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Члан 28.
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:011-75/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

12.
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Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу за  период
од 01.10.2011. године до 01.10.2016. године.
Укупна средства која се прикупљају
самодоприносом износе 900.000,00 динара
(словима: девет стотине хиљада динара)   и
користиће се у складу са Програмом Савета
месне заједнице Шушара.
Члан 3.
Самодопринос плаћају грађани који имају
пребивалиште на територији Месне заједнице
Шушара и лица која на овој територији имају
непокретну имовину, а не плаћају самодопринос
по другом основу.
Грађани на привременом раду у
иностранству, на основу остварене зараде,
плаћају самодопринос у новцу према личном
опредељењу о чему дају писмену изјаву.
Члан 4.
Самодопринос грађани плаћају по стопи

На основу члана 32. став 1.  тач.7 Закона
о локалној самоуправи (¨Сл. гласник РС¨, бр.  
129/07) и члана 88. став 3. Статута општине
Вршац (¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/2009),
Скупштина општине Вршац,   на седници
одржаној 26.10.2011 године, прогласила  је

од:
- 2,5%   на нето зараде, односно плате, на
зараде од самосталног обављања привредне
или професионалне делатности, на приходе од
имовине и имовинског права,
-   12,5% на катастарски приход од пољопривредне
делатности.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ШУШАРА

Члан 5.
Средства самодоприноса уплаћују се
на посебан рачун код Управе за јавна плаћања,
Филијала Вршац,  бр. 840-2896745-26, у корист
Месне заједнице Шушара.

Члан 1.
Ради
обезбеђења
средстава
за
задовољавање заједничких интереса и потреба
грађана за одржавање и опремање објеката
које користи Mесна заједница, одржавње
инфрастуктуре и јавних површина, изградње
капеле и одржавање гробља и средства за развој
спорта и културе, као и за остале комуналне
потребе и делатност Mесне заједнице уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице
Шушара.

Члан 6.
Наредбодавац за преношење ових
средстава у складу са наменом је председник
Савета месне заједнице или његов заменик.
Члан 7.
          Ради остваривања надзора над прикупљањем
и коришћењем средстава самодоприноса Савет
месне заједнице Шушара дужан је да најмање два  
пута годишње информише грађане о приливу и
утрошку ових средстава.
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Члан 8.
Средства самодоприноса остварена
изнад износа који је одређен овом Одлуком,
неће се враћати грађанима, већ ће се користити
за остваривање осталих комуналних потреба.
Члан 9.
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:011-61/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

3.
На основу резултата изјашњавања грађана
МЗ Шушара, Комисија је утврдила да су се
грађани МЗ Шушара изјаснили за потврђивање
предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје МЗ Шушара за период 01.10.2011-01
.10.2016.године.
4.
Овај Извештај објавити у «Сл.листу
општине Вршац».

Дана 16.10.2011.године
Председник Комисије
Милан Вучковић с.р.

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

чланови Комисије
Алфелди Шандор с.р.
Етвеш Руди с.р.

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС.бр.129/07) и
члана   27. и 91. Статута општине Вршац («Сл.
лист општине Вршац» бр.10/08 и 13/08),
Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје МЗ Шушара дана
16.10.2011. године, поднела је Скупштини
општине Вршац

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СПРОДЕДЕНОГ
ПОСТУПКА НЕПОСРЕДНОГ
ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЗ ШУШАРА

1.
О предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса у МЗ Шушара  коју је утврдила
Скупштина општине Вршац на седници
15.09.2011. године, грађани ове Месне заједнице
изјашњавали су се на референдуму дана
16.10.2011. године.
2.
Од укупно уписаних 310 грађана у
бирачки списак МЗ Шушара, гласало је укупно
214 грађана. За потврђивање Одлуке гласало је
укупно 201 грађанин. Против је било11 гласача.
Неважећих листића је било 2.

27.10.2011.

Заменик председника
Михај Фекете с.р.
Заменици чланова
Олас Атила с.р.
Дани Шандор с.р.

13.

На основу члана 32. став 1. Закона
о локалној самоуправи (¨Сл. гласник РС¨,
бр.   129/07) и члана 88 и 89. Статута општине
Вршац (¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/08),
Скупштина општине Вршац,   на седници
одржаној 26.10.2011. године, утврдила  је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПАВЛИШ

27.10.2011.
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Члан 1.
Ради обезбеђења средстава за изградње
канализације, уређења депоније, уређења и  
доградња стаза, као и одржавање и проширење
месног гробља, увођења јавне расвете у
попречним улицама, санације и реконструкције
мостова у сеоском атару, уређења атарских путева
и каналске мреже, помоћ организацијама у селу,
као и за остале комуналне потребе и делатности
месне заједнице, уводи се самодопринос за
подручје Месне заједнице Павлиш.
Члан 2.
   Самодопринос се уводи у новцу за  
период од 1.јануара 2012. године до 31. децембра
2017. године.
Укупна средства која се прикупљају
самодоприносом износе 17.500.000,00 динара
(словима: седамнаестмилионапетстотинахиљад
адинара)  и користиће се у складу са Програмом
Савета месне заједнице Павлиш.
Члан 3.
Самодопринос плаћају грађани који имају
пребивалиште на територији Месне заједнице
Павлиш и лица која на овој територији имају
непокретну имовину, а не плаћају самодопринос
по другом основу.
Грађани на привременом раду у
иностранству , на основу остварене зараде,
плаћају самодопринос у новцу према личном
опредељењу о чему дају писмену изјаву.
Члан 4.
Самодопринос грађани плаћају по
стопи од 3 %  на нето зараде, односно плате, на
зараде од самосталног обављања привредне или
професионалне делатности и 15 % на катастарски
приход од пољопривредне делатности.
Члан 5.
Средства самодоприноса уплаћују се
на посебан рачун код Управе трезора Вршац,  
бр. 840-2885745-46, у корист Месне заједнице
Павлиш.

351

Члан 6.
Наредбодавац за преношење ових
средстава у складу са наменом је председник
Савета месне заједнице или његов заменик.
Члан 7.
          Ради остваривања надзора над прикупљањем
и коришћењем средстава самодоприноса Савет
месне заједнице Павлиш дужан је да најмање два  
пута годишње информише грађане о приливу и
утрошку ових средстава.
Члан 8.
Средства самодоприноса остварена
изнад износа који је одређен овом Одлуком,
неће се враћати грађанима, већ ће се користити
за остваривање осталих комуналних потреба.
Члан 9.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Павлиш објављује
се у ‘’Службеном листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-71/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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14.

IV

На основу члана 70. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр.129/07),
члана 74. и члан 89 Статута општине Вршац (‘’Сл.
лист општине Вршац’’, бр. 10/2008), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 26.10.2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПАВЛИШ
I
Ради изјашњавања грађана месне
заједнице Павлиш о предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју месне заједнице
Павлиш Скупштина општине Вршац расписује
референдум .
II
Изјашњавање грађана месне заједнице
Павлиш о предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју месне заједнице
Павлиш, путем референдума, одржаће се 05. и
06. новембра 2011 године у периоду од 8,00 до
20,00 часова.
III
За спровођење  референдума образује се
Комисија у саставу:
1. Тодоров Божидар, председник
Комисије;
                                                
                2.  Петров Зоран, заменик председника
Комисије;
                3.  Гвозденов Веселин, члан Комисије;
                 4.   Шашић Јован, заменик члана
Комисије
                5.  Косановић Славко, члан Комисије;                                           
                6.  Бучкош Иван члана Комисије.

27.10.2011.

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:011-72/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

15.

На основу члана 32. став 1. Закона
о локалној самоуправи (¨Сл. гласник РС¨,
бр.   129/07) и члана 88 и 89. Статута општине
Вршац (¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац,  на седници
одржаној 26.10.2011. године, утврдила  је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ИЗБИШТЕ
Члан 1.
Ради обезбеђења средстава за изградњу и
одржавање спортске инфраструктуре, изградњу
и одржавање објеката културе, изградњу
плочника у селу, изградњу дечјег игралишта,
уређење стаза на месном гробљу, адаптацију
простора Месне заједнице, изградњу спортског
рибњака, завршетак Ловачког дома, израду
пројектно-техничке документације за изградњу
канализације, уређење атарских мостова и канала
за одводњавање,   као и за остале комуналне
потребе и делатности месне заједнице, уводи

27.10.2011.
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се самодопринос за подручје Месне заједнице
Избиште.
Члан 2.
  Самодопринос се уводи у новцу за  период
од 1.децембра 2011. године до 30. новембра 2017.
године.
Укупна средства која се прикупљају
самодоприносом износе 5.600.000,00 динара
(словима: петмилионашестстотинахиљададинар
а)  и користиће се у складу са Програмом Савета
месне заједнице Избиште.
Члан 3.
Самодопринос плаћају грађани који имају
пребивалиште на територији Месне заједнице
Избиште и лица која на овој територији имају
непокретну имовину, а не плаћају самодопринос
по другом основу.
Грађани на привременом раду у
иностранству , на основу остварене зараде,
плаћају самодопринос у новцу према личном
опредељењу о чему дају писмену изјаву.
Члан 4.
Самодопринос грађани плаћају по
стопи од 3 %  на нето зараде, односно плате, на
зараде од самосталног обављања привредне или
професионалне делатности и 15 % на катастарски
приход од пољопривредне делатности.
Члан 5.
Средства самодоприноса уплаћују се
на посебан рачун код Управе трезора Вршац,  
бр. 840-2893745-05, у корист Месне заједнице
Избиште.
Члан 6.
Наредбодавац за преношење ових
средстава у складу са наменом је председник
Савета месне заједнице или његов заменик.
Члан 7.
Ради
остваривања
надзора
над
прикупљањем и коришћењем средстава
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самодоприноса Савет месне заједнице Избиште
дужан је да најмање два   пута годишње
информише грађане о приливу и утрошку ових
средстава.
Члан 8.
Средства самодоприноса остварена
изнад износа који је одређен овом Одлуком,
неће се враћати грађанима, већ ће се користити
за остваривање осталих комуналних потреба.
Члан 9.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Избиште објављује
се у ‘’Службеном листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-73/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

16.

На основу члана 32. став 1. Закона
о локалној самоуправи (¨Сл. гласник РС¨,
бр.   129/07) и члана 88 и 89. Статута општине
Вршац (¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац,  на седници
одржаној 26.10.2011. године, утврдила  је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ИЗБИШТЕ
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Члан 1.
Ради обезбеђења средстава за изградњу и
одржавање спортске инфраструктуре, изградњу
и одржавање објеката културе, изградњу
плочника у селу, изградњу дечјег игралишта,
уређење стаза на месном гробљу, адаптацију
простора Месне заједнице, изградњу спортског
рибњака, завршетак Ловачког дома, израду
пројектно-техничке документације за изградњу
канализације, уређење атарских мостова и канала
за одводњавање,   као и за остале комуналне
потребе и делатности месне заједнице, уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице
Избиште.
Члан 2.
  Самодопринос се уводи у новцу за  период
од 1.децембра 2011. године до 30. новембра 2017.
године.
Укупна средства која се прикупљају
самодоприносом износе 5.600.000,00 динара
(словима: петмилионашестстотинахиљададинар
а)  и користиће се у складу са Програмом Савета
месне заједнице Избиште.
Члан 3.
Самодопринос плаћају грађани који имају
пребивалиште на територији Месне заједнице
Избиште и лица која на овој територији имају
непокретну имовину, а не плаћају самодопринос
по другом основу.
Грађани на привременом раду у
иностранству , на основу остварене зараде,
плаћају самодопринос у новцу према личном
опредељењу о чему дају писмену изјаву.
Члан 4.
Самодопринос грађани плаћају по
стопи од 3 %  на нето зараде, односно плате, на
зараде од самосталног обављања привредне или
професионалне делатности и 15 % на катастарски
приход од пољопривредне делатности.
Члан 5.
Средства самодоприноса уплаћују се
на посебан рачун код Управе трезора Вршац,  
бр. 840-2893745-05, у корист Месне заједнице
Избиште.

27.10.2011.

Члан 6.
Наредбодавац за преношење ових
средстава у складу са наменом је председник
Савета месне заједнице или његов заменик.
Члан 7.
          Ради остваривања надзора над прикупљањем
и коришћењем средстава самодоприноса Савет
месне заједнице Избиште дужан је да најмање
два  пута годишње информише грађане о приливу
и утрошку ових средстава.
Члан 8.
Средства самодоприноса остварена
изнад износа који је одређен овом Одлуком,
неће се враћати грађанима, већ ће се користити
за остваривање осталих комуналних потреба.
Члан 9.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Избиште објављује
се у ‘’Службеном листу општине Вршац’’.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-74/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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17.

18.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи васпитања (¨Сл.гласник
РС¨, бр. 127/2007)  и члана 27. тачка 9. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨, бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 26.10.2011.године, донела
је

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  26.10.2011.године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“ЧАРОЛИЈА” ВРШАЦ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА »НИКОЛА ТЕСЛА«
У ВРШЦУ
I

I
Даје се сагласност на Статут Предшколске
установе “Чаролија” Вршац бр. 1086/1-2011 од
15.09.2011. године и Одлукe о допуни Статута
бр.1230/1-2011 од 04.10.2011. године и бр.
1286/1-2011 од 20.10.2011. године.
II
Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:110-009/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

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),   02-41/2010-II01(«Сл. лист општине Вршац» бр.8/2010) и
02-08/2010-II-01(«Сл. лист општине Вршац»
бр.3/2011)  .
II
Радуловац Милутин,   представник
Савета родитеља,  разрешава се дужности члана
Школског одбора Школског центра «Никола
Тесла»  у Вршцу.
III
Тадић Јасмина именује се за члана
Школског одбора Школског центра «Никола
Тесла»   у Вршцу, као представник Савета
родитеља.  
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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:02-027/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

“Јелена Варјашки” у Вршцу бр. 02-76/2008-II01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008) и
02-060/2009-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.13/2009).
II
Јован Дондур, представник Савета
родитеља, разрешава се дужности члана
Школског одбора ШОСО “Јелена Варјашки” у
Вршцу.
Золтан Хеђеши именује се за члана
Школског одбора ШОСО “Јелена Варјашки” у
Вршцу као представник Савета родитеља.   
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III
Јелена
Радовановић,
представник
Савета родитеља, разрешава се дужности члана
Школског одбора ШОСО “Јелена Варјашки” у
Вршцу.
Цветана Павков именује се за члана
Школског одбора ШОСО “Јелена Варјашки” у
Вршцу као представник Савета родитеља.   

19.

IV
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 26.10.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШОСО “ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ” У
ВРШЦУ

У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора ШОСО “Јелена
Варјашки” у Вршцу  остаје непромењено.
IV
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора ШОСО

Broj:02-28/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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IV

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      26.10.2011.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ” У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Бранко Радичевић” у Великом Средишту
бр. 02-82/2008- II -01(“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2008), бр. 02-128/2008-II-01 (“Сл. лист
општине Вршац” бр. 13/2008), бр. 02-50/2009II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр. 11/2009)
и 02-040/2010-II-01(“Сл. лист општине Вршац”
бр. 7/20010).
II
Викторија Рајлић, представник Савета
родитеља разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Бранко Радичевић” у
Великом Средишту.
III
Ванда Шкерлак именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Бранко
Радичевић” у Великом Средишту као представник
Савета родитеља.   

У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
“Бранко Радичевић” у Великом Средишту остаје
непромењено.
V
            Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-29/2011-II-01
Datum: 26.10.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
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Стевица Назарчић, с.р.
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Br.

Str.

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
1.   Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац Пуљезевића Горана
2.   Одлука измени Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац
3.   Одлука о стављању ван снаге Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац
Бабец Миливоја
4.   Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац
Станић Биљане
5.   Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац
Максимовић Тихомира
6.   Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац
Ђукић Зорана
7.   Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац Крунић Маје
8.   Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац Црљић Мирославе
9.   Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац Србулов Жане
10. Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Вршац Станковић Слађане
11. Одлука о ауто-такси превозу
12. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Шушара
13. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Павлиш
14. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Павлиш
15. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Избиште
16. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Избиште
17. Решење о давању сагласности на Статут предшколске установе “Чаролија” Вршац
18. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школског центра “Никола
Тесла” у Вршцу
19. Решење о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора ШОСО “Јелена Варијашки” у
Вршцу
20. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Бранко
Радичевић” у Великом Средишту
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