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ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ГОДИНА XXXXIII ВРШАЦ, 30. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

1.

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009,
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13 - Одлука УС 132/14 и 145/14 ), члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", бр. 129/07), чл. 35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (Службени гласник РС",
бр. 64/2015), чл. 13 ст. 1 тачка 2. и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац ("Службени лист
општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008 и 3/2015),
по претходно прибављеном мишљењу Комисије
за планове Општине Вршац од 04.12.2015.године,
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 29.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕ РАДНЕ ЗОНЕ
У БЛОКУ 82 У ВРШЦУ (бивши „Узор“)
Члан 1.
Приступа се измени Плана детаљне регулације дела опште радне зоне у блоку 82 у Вршцу
(бивши „Узор“), (у даљем тексту: План) објављен у
Сл. Листу Општине Вршац бр.15/2015 израђен од
стране «ДБА» ДОО Нови Сад из Новог Сада, ул.
Марка Миљанова бр.4–одговорни урбаниста дипл.
инж.арх.Ђорђе Бајило.
Члан 2.
Обрађивач Измена Плана биће ЈП“Варош“
Вршац, ул. Дворска 10а.
Члан 3.
Разлог за измену Плана јесте потреба измене режима јавног грађевинског земљишта планираног за паркинг у остало грађевинско земљиште.
Члан 4.

БРОЈ 18/2015

Део обухвата планског документа који се
мења обухвата парцелу бр.8807/16 КО Вршац.
Члан 5.
Садржина Измена Плана је дефинисана Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука
УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14 и
145/14 ) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“ бр.64/2015).
Члан 6.
Одређује се Одељење за урбанистичкограђевинске и имовинско правне послове за носиоца израде плана.
Обавезује се Одељење за урбанистичкограђевинске и имовинско правне послове да организује упознавање јавности (правних и физичких лица ) са општим циљевима и сврхом израде
плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и
ефектима планирања (рани јавни увид).
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници
јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Средства за обављање раног јавног увида
обезбеђују се у буџету Општине Вршац.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско правне послове Општинске управе Вршац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу Општине Вршац.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-074/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.
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2.

3.

На основу члана члана 21. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и
83/2014 - др. закон), члана 21. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта предузећа у друштвеној својини за
комуналне делатности „Други октобар“ Вршац са
Законом о јавним предузећима ("Службени лист
Општине Вршац", бр. 12/2015) и члана 27. став
1. тачка 9. Статута општине Вршац („Службени
лист Општине Вршац“бр.10/08,13/08 и 3/2015),
Скупштина општине Вршац, на седници одржаној
29.12.2015. године, донела је

На основу члана 8. Закона о озакоњењу
објеката ("Сл.гласник РС", бр. 96/2015 ), члана 20.
тачка 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон) и чл.
27. ст. 1. тачка 6. Статута Општине Вршац ("Службени лист Oпштине Вршац", бр.10/2008, 13/2008 и
3/2015), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној дана 29.12.2015. године,донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ

Члан 1.

I
Љубисав Шљивић, из Вршца, ул. Бихаћка
бр.бб, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ Вршац, на период од четири године.
II
Именовани директор дужан је да ступи
на рад у року од осам дана од данa објављивања
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, у „Службеном листу Општине
Вршац“ и на званичној интернет страници Општине Вршац.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-072/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

ОДЛУКУ
О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ЗА
ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПЦИМА ОЗАКОЊЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА НЕ МОЖЕ бити
објекат који има више од дозвољене спратности за
ту урбанистичку зону прописану важећим планским документом.
Члан 2.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и имовинско правне послове Општинске управе Вршац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-075/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

30.12.2015.
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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
OПШТИНЕ ВРШАЦ
ЗА 2016. ГОДИНУ

4.

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 1 35/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009
- др. закон и 43/2011 - одлука УС), члана 46. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), чланa 27. Статута Општине Вршац («Службени лист Општине
Вршац», бр. 10/2008, 13/2008 и 3/2015), члана 4. став
2. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиу
животне средине Oпштине Вршац („Службени
лист Општине Вршац“, бр. 12/2009) и сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-00-0388/2015-09, од 01.12.2015.
године, Скупштина Општине Вршац, на седници
одржаној 29.12.2015. године, донела је

I
Овим Програмом одређују се циљеви, програми, пројекти или пројектне активности из области заштите животне средине који ће се финансирати из средстава буџета Општине Вршац за 2016.
годину, ПРОГРАМ 0401, ПРОГРАМ 6-заштита животне средине, ПА 0001-управљање заштитом животне средине и природних вредности, планираних
у износу од 70,000.000,00 динара.

II

Ред.
број

ЦИЉ

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ ИЛИ
ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЕК. КЛА- ФИНАНС.
СИФИКА- СРЕДСТВА
(РСД)
ЦИЈА

Организована едукација деце са Додела средстава путем конкурса усздравих навика
јасним циљем подизања свести и тановама предшколског образовања иСтицање
социјализација великог
одговорности код деце у предш- као подршка пројектима, програмима броја
деце предшколског
колском узрасту кад је у питању и активностима из области екологоије
образовања.
заштита животне средине.
и заштите животне средине.

424

1,000.000,00

Интензивирати подршку основСистемско подизање и
ном образовању на спровођењу и Доделе средстава путем конкурса ос- јачање
свести ученика о
реализацији програма и активнос- новним школама у општини Вршац, важности
очувања здраве
2. ти из области екологије и заштите као подршка пројектима и програживотне
средине
њиживотне средине. Спровођење
мима из области екологије и заштите хову будућност и за
развој
концепта одрживих зелених школа
животне средине.
друштва уопште.
у природи.

424

2,000.000,00

Подизање нових засада на
подручју општине Вршац.

424

300.000,00

Системско подизање и
Интензивирати лподршку школаДодела
средстава
путем
конкурса
јачање
свести ученика о
ма средњег образовања на спро- школама средњег образовања у опш- важности
очувања здраве
4. вођењу и реализацији програма и тини
Вршац за пројекте и програме из животне средине за њиактивности из области екологије и области
заштите животне средине.
хову будућност и развој
заштите животне средине.
друштва уопште.

424

2,000.000,00

Укључивање великог броја
грађана у активности на
развијању конструктирног,
сарадничког и активног
односа у решавању проблема у области животне
средине.

423

1,500.000,00

1.

3.

5.

Теоретска и практична едукација
ђака средњошколског узраста.

Горански еко-камп „Вршачки брег
2016.“.

Искористити кључну улогу медија
Додела средстава путем конкурса
у формирању јавног мњења, става локалним
писаним и електронским
јавности о стању животне среди- медијима за
реализацију пројеката,
не у општини Вршац и потреби програма и емисија
које се баве еколоунапређења квалитета животног гијом и заштитом животне
средине.
окружења.
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6.

Подизање свести грађана о потреби смањивања емисије штетних
гасова у атмосферу, са циљем
смањеног глобалног загревања
Земље у складу са Кјото споразумом.

7.

Смањење ризика од појаве болести Акција уништавања биљака – алергекоје су узрок велике концентрана инвазивних и коровских врста.
ције алергена у ваздуху.

Акција Општине Вршац која се спроводи поводом светског дана за зашти- Промоција здравог начина живота и стварање
ту природе – Бициклистичка тура ВР- позитивног
односа према
ШАЦ-ШУШАРА-ВРШАЦ (05.06.2016.
очувању природе.
године).

30.12.2015.

424

200.000,00

Уређење јавног простора
механичким сузбијањем
амброзије.

424

1.500.000,00

Извршено мерење кваРедован мониторинг квалитета вазду- литета ваздуха и израђен
ха у Вршцу.
годишњи извештај о квалитету ваздуха у Вршцу.

424

2,100.000,00

Извршено мерење количине комуналне буке и израђен годишњи извештај о
буци у Вршцу.

424

1,000.000,00

Израда докумената који
појединачне базМониторинг емисија електромангет- обрађују
не
станице,
али и садржи
ног зрачења базних станица мобилне податке о мерењу
и предотелефоније.
чава право стање утицаја
на животну средину.

424

370.000,00

424

350.000,00

424

400.000,00

8.

Заштита ваздуха.

9.

Заштита од буке.

10.

Заштита од емисије електромагнетног зрачења базних станица
мобилне и бежичне телефоније.

11.

Праћење и оцењивање квалитета
пољопривредног земљишта.

12.

Заштита становништва од јонизујућих зрачења.

13.

Унапредити контролу квалитета
ваздуха.

Повећати информисаност
о концентрацији полена и
смањити појаву алергија
код становништва.

424

1,300.000,00

14.

Чишћење и измуљавање језера са
уређењем приобаља и уређење влајкоСтварање повољног амбијента у
вачког канала у дужини од 200 м,
природних вредсамом парку и унапређење прикоји се налазе у парку у Влајковцу. Очување
ности парка.
родних одлика парка.
Реализација програма одржавања
заштићеног природног добра „Парк у
Влајковцу“.

424

2,700.000,00

Уређен, без отпада, ток канала и Уклањање отпада из канала и по обо- Повољни услови уз канал
15. без непријатних мириса у његовом ду канала који протиче кроз центар и у близини канала за жиокружењу.
села Гудурица.
вот становника Гудурице.

424

2,000.000,00

Санација и уклањање највећих диПривођење намени земљишта које вљих
депонија које се налазе у селима Заштита здравог животног
је деградирано дивљим депонија- општине
Вршац: Павлиш, Влајковац,
окружења села.
ма.
Уљма, Куштиљ Избиште и Стража.

424

4,000.000,00

Заштита сеоског атара од
ограде око сеоске депоније загађења.
ограде створити усло- Подизање
Унапређења ква17. Подизањем
у
Уљми.
Депонија
у
Уљми
је
највећа
ве за безбедно одлагање отпада.
литета
животне
средине
сеоска депонија у општини Вршац.
у селу.

424

700.000,00

Подршка организацијама цивилног Реализација пројеката уз
Креирање стратешког приступа друшта
(невладиним организацијама), помоћ специјализованих
при
решавању
проблема
и
изазова
18. у области заштите животне сре- доделом средстава путем конкурса за удружења
из области зашреализацију њихових пројеката из об- тите животне
дине.
средине.
ласти заштите животне средине.

481

500.000,00

Стварање одговарајућих услова Реконструкција и изградња 10 платоа Унапређење организације
19. за постављање канти за примарну за формирање сакупљачких острва за прикупљања комјуналног
селекцију отпада.
примарну селекцију отпада у граду. отпада у општини Вршац.

511

1,000.000,00

16.

Редован мониторинг буке у Вршцу.

Мониторинг (4х годишње)
непољопривредног земљишта око
градске депоније, изворишта воде у
Павлишу и индустријској зони.

Упознавање са стањем
загађености земљишта на
наведеним подручјима.

Уклањање радиоактивних громобрана Сигурност и безбедност
на Војничком тргу и са зграде старог
грађана.
„Бриксола“ у улици Подвршанска.
Системско праћење концентрације
полена у ваздуху.

30.12.2015.
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Постављање соларних панела за загревање воде у дечјем базену, израда
прикључака на фекалну канализацију,
Унапређење квалитета воде врколектора кишне канализације, пре- Повећање масовности кошачког језера, смањење трошкова чистача отпадних вода, система за
ришћења вршачког језера
20. загревања
коришћењем обновљи- филтрирање и пречишћавање воде и стварање услова за спрових извора енергије.
која после отиче у градско језеро.
вођење школа пливања.
Обавезе преузете из 2015. године на
основу уговора број 404-68/2015; 40469/2015; 404-70/2015.

511

14,480.000,00

424

4,000.000,00

424

1,000.000,00

424

600.000,00

511

25,000.000,00

21.

Унапређење система тока отпада
на територији општине Вршац.

Набавка 2000 комада кани наставак реализације
Набавка 120 литарских типских по- ти
идеје
да свако домаћинсуда за одлагање комуналног кућног ство у општини
Вршац поотпада из индивидуалних домаћин- седује одговарајућу
канту
става.
за одлагање комуналног
отпада.

22.

Сукцесивно повећање примарне селекције отпада предвиђено
Стратегијом управљања отпадом
за период 2015.-2019.

Смањење трошкова у
Увођење контејнера 1,1 м3 за присистему сакупљања и семарну селекцију на 10 контејнерских лекцији отпада и повећање
места у Вршцу.
рециклаже појединих врста отпада.

Очување специфичног
На површини под заштитом се
Финансирање
пројеката
и
програма
биодиверзитета,
односно
налази 1,2% укупне површине
заштићеним поддручјима биолошке разноврсности
23. наше општине. Основни циљ је намењених
а на основу плана подручја. Заштита ретких
очувати природне вредности ових у општини Вршац,
управљача.
и угрожених врста као и
површина.
њихових станишта.
Дугорочно решавање одлагања
Наставак послова на санацији и
комуналног отпада са циљем
Реализација програма
изградњи Центра за интегрално
24. отклањања могућности загађења управљање
квалитетног
управљања
отпадом и сортирно-реземљишта, подземних вода и жи- циклажног центра
комуналним
отпадом.
– градска депонија.
вотне средине.

УКУПНО: 70,000.000,00

III

5.

Овај Програм биће објављен у „Службеном
листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 041-126/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

На основу члана 2а, а у вези члана 67. став
4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/2002,
84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004,
61/2005, 85/2005 – др. закон, , 62/2006 – др. закон,
63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009
– др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр.,
93/2012 , 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014 ) и
члана 27. Статута општине Вршац („Службени
лист Oпштине Вршац“ број 10/08, 13/08 и 3/2015),
Скупштина општине Вршац, на седници одржаној
дана 29.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ У КАПИТАЛ
ЦЕНТАР МИЛЛЕННИУМ АД ВРШАЦ
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I
Скупштина општине је сагласна да од укупног потраживања на дан 16.12.2015. године у износу од 10.241.254,30 динара које има Општина
Вршац према „Центар Милленниум“ АД Вршац,
конвертује као трајни улог Општине Вршац у капиталу „Центар Милленниум“ ад Вршац потраживање у износу од 10.241.254,30 динара, а које се односи на обавезе Центар Милленниум ад Вршац по
основу јавних прихода и то: пореза на имовину од
8.726.150,98 динара (од чега је главница 6.450.242,72
динара, а камата 2.275.908,26 динара); пореза на
земљиште од 63.648,48 динара (од чега је главница
34.745,08 динара, а камата 28.903,40 динара); комуналне таксе за коришћење рекламних паноа од
618.775,44 динара (од чега је главница 449.555,73
динара, а камата 169.219,71 динара); комуналне таксе за истицање фирме од 209.222,02 динара (од чега
је главница 170.000,00 динара, а камата 39.222,02
динара); накнаде за заштиту и унапређење животне средине од 623.457,38 динара (од чега је главница
520.695,00 динара, а камата 102.762,38 динара).

II
Потраживања општине Вршац у износу од
10.240.000,00 динара чиниће елементе Уговора о
конверзији потраживања општине Вршац у капитал
Општине Вршац у „Центар Милленниум“ ад Вршац.

III
Овлашћује се Председник општине Вршац, Чедомир Живковић, да у име општине Вршац потпише Уговор о конверзији потраживања
општине Вршац у капитал општине Вршац у „Центар Милленниум“ ад Вршац.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-077/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

30.12.2015.

6.

На основу чл. 52. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, брoj 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука
УС, 50/13– Одлука УС , 98/13 – Одлука УС, 132/14
и 145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу
усклађености планских докумената и Комисије за
планове јединице локалне самоуправе („Сл.гласник
РС“, бр.55/15) и члана 27. Статута Општине Вршац
(„Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/08 и 13/08)
Скупштина Општине Вршац, на седници одржаној
29.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком се образује се Комисија за
планове Општине Вршац (у даљем тексту: Комисија), а ради обављања стручних послова у поступку
израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта
са планским документом и Законом, као и давања
стручног мишљења по захтеву надлежних органа
управе.
Члан 2.
Одлуком се образује Комисија за планове у
следећем саставу:
1. Богдан Јовановић,дипл.инж.грађ
2. Милорад Ћирић, дипл.инж.арх
3. Драган Добросављевић дипл.инж.арх.
4. Дамир Средић,дипл.инж арх.
5. Станимир Босић, геометар.
Члан 3.
Чланови Комисије су и дипл.инж.арх. Никола Алексић и дипл.инж.арх. Душица Черницин,
а по предлогу Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.
Члан 4.
Председник Комисије сазива седнице, пред-

30.12.2015.
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лаже дневни ред (у сарадњи са надлежним лицима
носиоца израде планског документа који је предмет
дневног реда), председава седницама, потписује записнике и закључке Комисије, стара се о правилној
примени правилника којим се уређују услови и начин рада Комисије и обавља друге послове које му
повери Комисија, у складу са Законом.
Члан 5.
Заменик председника замењује председника у
његовом одсуству обављајући послове из његовог делокруга, односно помаже му у раду или обавља друге
поверене послове Комисије, у складу са Законом.
Члан 6.
За чланове Комисије из члана 2. и 3. ове Одлуке именују се лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци за област просторног
планирања, урбанизма и уређења простора и изградње, да имају одговарајућу стручну спрему или
лиценцу инжењерске коморе Србије и најмање пет
година радног искуства у струци.
Члан 7.
Мандат чланова Комисије из члана 2. и 3.
траје четири године.
На конститутивној седниц Комисија бира
председника, заменика председника и секретара
Комисије.
Начин рада, руковођење, састав и друга
питања од значаја за рад Комисије, одређује се Пословником о раду Комисије који доноси Комисија
већином гласова на конститутивној седници.
Пословником о раду ближе се уређује начин
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења
записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника, односно извештаја о обављеној стручној контроли, односно о
обављеном јавном увиду.
Члан 8.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у
буџету Општине Вршац.
Члановима Комисије из члана 2. ове Одлуке
за рад у Комисији припада накнада коју ће одредити Општинско веће општине Вршац.
Члан 9.
За обављање појединих стручних послова за
потребе Комисије, Комисије може ангажовати друга правна и физичка лица уз сагласност Општинског већа.
Стручне и административне послове за пот-
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ребе Комисије обезбеђује носилац израде планског
документа.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Решење бр. 02-040/2011-II-01 од 28.12.2011.
године и Одлука о образовању комисије за планове
бр. 011-41/2003-I-01 ("Сл. лист Општине Вршац" ,
бр. 6/2003, 8/2003, 6/2005 и 3/2015 ).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине
Вршац“.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-079/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

7.

На основу члана 15. Закона о ванредниом
ситуацијама (''Сл. гласник РС'' бр.111/2009, 92/2011
и 93/2012), члана 14. Уредбе о функционисању, начину рада и саставу Штаба за ванредне ситуације
(''Сл. гласник РС'' бр.98/2010) и ), члана 20. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр
129/07) и члана 13. тачка 18 Статута општине Вршац
(''Службени лист Oпштине Вршац'', бр. 10/2008,
13/08 и 3/2015), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 29.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
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I

30.12.2015.

8.

Овим Решењем мења се Решење о именовању
чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
број:02-057/2012-II-01 од 05.09.2012. године, 0223/2014- II-01 од 27.05.2014.године и 02-059/2014-II01 од 13.06.2014.године.
II
У тачки I, под редњим бројм 7 уместо Максимовић Славише именује се Велизар Вемић, Члан
општинског већа за социјална питања, као Члан
штаба за координацију са државним органима, предузећима и другим правним лицима.
У тачки I, под редњим бројм 12 уместо
Младеновски Драгана, пензионисаног командира
ватрогасно спасилачке јединице Вршац именује се
новоименовани командир ватрогасно спасилачке
јединице Вршац од стране надлежног државног органа.
III
У тачки III, под редним бројем 3 уместо
Винчић Радована, именује се Лука Роман, ПС
Вршац, командир саобраћајне полиције,
У тачки III, под редњим бројм 5 уместо Талпеш Миодрага именује се Кнежевић Мирјана, в.д
директор Центра за социјални рад.
IV
У осталом делу Решење именовању чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације, број:02057/2012-II-01 од 05.09.2012. године, 02-23/2014II-01 од 27.05.2014.године и 02-059/2014-II-01 од
13.06.2014.године, остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ''Службеном
листу општине Вршац''.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-073/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

На основу члана 36. Статута општине Вршац («Сл.лист Oпштине Вршац», бр. 10/08,13/08
и 3/2015), члана 29. Пословника о раду Скупштине Oпштине Вршац («Сл.лист Oпштине 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 29.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА
ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о именовању Комисије за доделу станова којима располаже
општина Вршац бр. 02-47/2015-II-01 од 28.09.2015.
године ("Сл. лист Општине Вршац" број. 10/2015 ).

II
Славици Станојковић, радници Општинске
управе, престаје чланство у Комисије за доделу станова којима располаже општина Вршац, због поднете оставке.
Предраг Ђукић, радник Општинске управе,
именује се за члана Комисије за доделу станова којима располаже општина Вршац, због поднете оставке.

III
У осталом делу Решење о именовању
Комисије за доделу станова којима располаже Општина Вршац бр. 02-47/2015-II-01 од 28.09.2015.
године ("Сл. лист Општине Вршац" број. 10/2015 ),
остаје непромењено.
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IV
Ово Решење биће објављено у «Службеном
листу Oпштине Вршац».

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-74/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

9.
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II
Добош Даници, представнику запослених,
престаје функција члана Школског одбора ШОСО
«Јелена Варјашки» у Вршцу.
Ристић Лажетић Маја , именује се за члана
Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки“ у Вршцу, из редова запослених.

III
Керкез Беби, представнику Савета родитеља,
престаје функција члана Школског одбора ШОСО
«Јелена Варјашки» у Вршцу.
Стајић Милена, именује се за члана Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки“ у Вршцу, као
представник Савета Родитеља.
IV
Кирилов Светлани представнику Савета
родитеља, престаје функција члана Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки» у Вршцу.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 27. Статута
Oпштине Вршац („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр.
10/2008, 13/2008 и 3/2015), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 29.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОСО
«ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ» У ВРШЦУ

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора ШОСО «Јелена
Варјашки» бр. 02-103/2012-II-01 од 15.10.2012. године, («Службени лист Општине Вршац», бр.16/2012),
бр.02-014/2013-II-01 од 11.02.2013. године («Службени лист Општине Вршац», бр. 2/2013) бр.02095/2014-II-01 од 10.10.2014. године («Службени лист Општине Вршац», бр.13/2014) и бр.02029/2015-II-01 од 25.05.2015. године («Службени
лист Општине Вршац», бр.5/2015)

Воја Јелена, именује се за члана Школског
одбора ШОСО «Јелена Варјашки“ у Вршцу, као
представник Савета Родитеља.

V
У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора ШОСО «Јелена Варјашки» у
Вршцу бр. 02-103/2012-II-01 од 15.10.2012. године,
(«Службени лист Општине Вршац», бр.16/2012),
бр.02-014/2013-II-01 од 11.02.2013. године («Службени лист Општине Вршац», бр. 2/2013) бр.02095/2014-II-01 од 10.10.2014. године («Службени
лист Општине Вршац», бр.13/2014) и бр.02-029/2015II-01 од 25.05.2015. године («Службени лист Општине Вршац», бр.5/2015), остаје непромењено.
VI
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-075/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.
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10.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (¨Сл. гласник РС¨,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015) и члана 27. Статута Oпштине
Вршац (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008 и
13/20008), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 29.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА 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- 089/2012II-01 од 15.10.2012. године («Службени лист
Општине Вршац» бр. 16/2012) и бр. 02-097/2014-II01 од 10.10.2014. године («Службени лист Општине
Вршац» бр. 13/2014).
II
Мутавски Зорици, представници Савета
родитеља, престаје функција члана Школског одбора Основне школе «Бранко Радичевић» у Великом
Средишту.
Нехез Данијела именује се за члана Школског
одбора Основне школе «Бранко Радичевић» у Великом Средишту, као представник Савета родитеља.
III
Питра Дејану, представнику локалне самоуправе престаје функција члана Школског одбора
Основне школе «Бранко Радичевић» у Великом
Средишту.
Петер Љиљана именује се за члана Школског
одбора Основне школе «Бранко Радичевић» у Великом Средишту, као представнца локалне самоуправе
IV
У осталом делу Решење о именовању члано-

30.12.2015.

ва Школског одбора Основне школе «Бранко Радичевић» у Великом Средишту бр. 02- 089/2012-II-01
од 15.10.2012. године («Службени лист Општине
Вршац» бр. 16/2012), остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-076/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

11.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (¨Сл. гласник РС¨,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015) и члана 27. Статута Oпштине
Вршац (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008,
13/20008 и 3/2015), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 29.12.2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «КОРИОЛАН ДОБАН»
У КУШТИЉУ

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе
«Кориолан Добан» у Куштиљу, бр.02-082/2012-II-01
од 15.10.2012. године.
II
Сузани Фортуз, представнику локалне самоуправе престаје функција члана Школског одбора Основне школе «Кориолан Добан» у Куштиљу.

30.12.2015.
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Валентина Лупеи, именује се за члана Школског одбора Основне школе «Кориолан Добан» у
Куштиљу, као представник локалне самоуправе.
III
У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Кориолан Добан» у Куштиљу, бр.02-082/2012-II-01 од 15.10.2012.
године, остаје непромењено
IV
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-077/2015-II-01
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

12.

Општинско веће Општине Вршац, на седници
одржаној 16. децембра 2015. године, поводом исправке Решења о именовању Комисије за расподелу средстава Буџетског фонда за пољопривреду, Општине
Вршац од 05.11.2015. године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању Комисије за расподелу средстава Буџетског фонда за
пољопривреду Општине Вршац („Службени лист
Општине Вршац“, бр.14/2015) поткрала грешкa, па се
даје

ИСПРАВКА
У Решењу о именовању Комисије за расподелу средстава Буџетског фонда за пољопривреду
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Општине Вршац („Службени лист Општине Вршац“, бр. 14/2015), у тачки I редни број 1. име: „Љубомир“ замењује се именом „Љубодраг“.
Ову Исправку објавити у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.2-37/2015-III-01
Дана: 16. децембар године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
OПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р.
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