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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА I      ВРШАЦ, 10. МАРТ 2016. ГОДИНЕ     БРОЈ 1/2016

1.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/14-др. закон) и члана 27. став 1 тачка 6 Стату-
та општине Вршац („Сл. лист општине Вршац“, бр. 
10/2008, 13/2008 и 3/2015), Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 09.03.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНА ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се називи органа 

Града Вршца и њихових радних тела, у складу са 
Статутом Града Вршца. 

Члан 2.
 Скупштина општине Вршац и сва изабрана и 

постављена лица настављају са радом на постојећим 
функцијама и у досадашњем саставу до престанка 
мандата и врше послове у складу са важећим про-
писима под називом Скупштина Града Вршца.

 Одборници Скупштине општине Вршац и 
изабрана и постављена лица, преименују се у: одбор-
ници Скупштине Града Вршца, председник Скуп-
штине Града Вршца, заменик председника Скупшти-
не Града Вршца, секретар Скупштине Града Вршца, 
заменик секретара Скупштине Града Вршца, начел-
ник Градске управе, Градски јавни правобранилац и 
Заменик градског правобраниоца, до истека мандата 
на који су изабрани или постављени.

Члан 3.
 Председник општине Вршац наставља са 

радом до престанка мандата и врши послове у скла-
ду са важећим прописима. 

Председник општине Вршац преименује се 
у градоначелник Града Вршца.

Члан 4.
Општинско веће општине Вршац наставља 

са радом у досадашњем саставу до престанка ман-
дата и врши послове у складу са важећим пропи-
сима под називом Градско веће Града Вршац.

Члан 5.
Општинска управа општине Вршац наста-

вља са радом као Градска управа Града Вршца по 
важећим актима, до доношења Одлуке о Градској 
управи, а начелник Општинске управе наставља са 
радом као начелник Градске управе, до престанка 
мандата.

Установе које је основала општина Вршац 
настављају са радом као градске установе, по 
важећим прописима, до доношења нових прописа. 

Члан 6.
Стална и повремена радна тела образована 

од стране органа општине Вршац, а која у свом нази-
ву имају реч „општина“, настављају са радом до пре-
станка мандата њиховом чланству, с тим што се реч 
„општина“ у одговарајућем падежу у њиховом нази-
ву замењује речју „град“ у одговарајућем падежу.

Члан 7.
 Службено гласило Општине Вршац преи-

менује се у „Службени лист Града Вршца“.

Члан 8.
Одлуке које су Скупштина општине и Оп-

штинско веће донели у оквиру својих надлежно-
сти, као и сви други општи и појединачни акти 
органа Општине, настављају да се примењују под 
досадашњим називима.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.
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2.

На основу члана 14. Закона о локлним из-
борима („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 
34/2010-одлука Уставног суда и 54/2011), члана 
32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. за-
кон)и члана 27. став 1 тачка 25. Статута општине 
Вршац („Сл. лист Oпштине Вршац бр.10/08, 13/08 и 
3/2015), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 09.03.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 
I

У Градску изборну комисију именују се:

- за председника Жива Павков, дипломира-
ни правник, представник одборничке групе 
„ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕГИЈА-ЕВРОПСКА 
РЕГИЈА“,

- за заменика председника Миодраг Петро-
вић, дипломирани правник, представник 
одборничке Социјалистичка партија Србије 
(СПС),Јединствена Србија (ЈС),

- за члана Богица Вучковић, представник 
одборничке групе „ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕ-
ГИЈА-ЕВРОПСКА РЕГИЈА“ 

- за заменика члана Стефанија Загорац, 
представник одборничке групе „ПОКРЕТ 
ВРШАЧКА РЕГИЈА-ЕВРОПСКА РЕГИЈА“

- за члана Ливиус Узеску, представник 
одборничке групе „ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕ-
ГИЈА-ЕВРОПСКА РЕГИЈА“

- за заменика члана Драган Дакић, представ-
ник одборничке групе „ПОКРЕТ ВРШАЧКА 
РЕГИЈА-ЕВРОПСКА РЕГИЈА“

- за члана Александар Сантрач, представник 
одборничке групе Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),

- за заменика члана Сања Чонка, представ-
ник одборничке групе Социјалистичка пар-
тија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС),

- за члана Маринел Мирков, представник 
одборничке групе Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС),

- за заменика члана Ивана Савин Хасановић 
представник одборничке групе „ПОКРЕТ 
ВРШАЧКА РЕГИЈА-ЕВРОПСКА РЕГИЈА“

- за члана Миланче Симоновић, представ-
ник одборничке групе (Српска напредна 
странка),

- за заменика члана Андријана Лазин, пред-
ставник одборничке групе (Српска напред-
на странка),

- за члана Владимир Лалић, представник 
одборничке групе (Демократска странка),

- за заменика члана Владимир Живковић, 
представник одборничке групе (Демократ-
ска странка),

- за члана Снежана Костић, представник 
одборничке групе (Српска напредна стран-
ка),

- за заменика члана Данијела Стојиљковић 
представник одборничке групе (Српска на-
предна странка),

- за члана Јулијана Настић, представник 
одборничке групе „ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМО-
КРАТА ВОЈВОДИНЕ“,

- за заменика члана Соња Тошовић, пред-
ставник одборничке групе „ЛИГА СО-
ЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ“,

- за члана Милорад Видуљевић представ-
ник одборничке групе „ЗА БОЉИ ВРШАЦ“ 
ГРУПА ГРАЂАНА“,

- за заменика члана Јелена Зонић представ-
ник одборничке групе „ЗА БОЉИ ВРШАЦ“ 
ГРУПА ГРАЂАНА,

- за члана Василије Петрика представник 
одборничке групе „Социјалдемократска 
странка“,

- за заменика члана Милан Ковачев пред-
ставник одборничке групе „Социјалдемо-
кратска странка“.
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II
За секретара Општинске изборне комисије 

именује се Синиша Хераковић, дипломирани пра-
вник из Вршца.

За заменика секретара Градске изборне ко-
мисије именује се Светлана Арежина, дипломира-
ни правник из Вршца.

III
Права и обавезе Градске изборне комисије 

прписана су законом.

IV
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању Општинске изборне комисије 
бр. 02.-02/2012-II-01 од 12.03.2012.године објављено 
у „Службеном листу општине Вршац“бр. 4/2012.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављивања у „Службеном листу Града 
Вршца“.
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ГРАД ВРШАЦ
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