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ГРАДА ВРШЦА
ГОДИНА III

ВРШАЦ, 14. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

1.

На основу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
183/2014 и др. закони и 101/2016 и др. закони), члана
94. став 1. и 4. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), члана 13.
тачка 13., члана 27. тачка 6. и члана 101.став 1. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ ,бр. 10/2017), Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о такси превозу („Сл. лист Града
Вршца“, бр. 18/2016), у члану 6. став 1. тачка 4. мења
се и гласи: „ако је привредни субјекат, из тачке 1.
овог члана, односно физичко лице - оснивач привредног субјекта, власник најмање једног такси возила за које је Градска управа утврдила да испуњава
услове из члана 8. ове одлуке.».
Члан 2.
У члану 8. став 2. речи: „градски инспектор
за послове саобраћаја и путеве“ замењују се речима: „овлашћено лице Градске управе“.
Члан 3.
У члану 9. став 2. тачка 3. речи: „инспектора“ замењују се речима: „овлашћеног лица из члана
8. став 2. ове одлуке“.
У истом члану, у ставу 2. тачка 6. мења се и
гласи: “пријаву на обавезно социјално осигурање
(образац М) - (за све такси возаче)“.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Услов за добијање решења из става 1. овог
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члана је да број такси возача у привредном субјекту,
за које се подноси документација у складу са ставом 2. овог члана и чланом 14. ове одлуке, мора бити једнак или већи од броја такси возила тог такси
превозника за које је утврђено да испуњавају услове из члана 8. ове одлуке.“
Досадашњи ставови 3, 4, 5 и 6. овог члана
постају редом ставови 4, 5, 6 и 7.
Члан 4.
У члану 10. став 1. речи: „надлежног инспектора“ бришу се.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 2. алинеја 3. мења се и
гласи: “фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (образац М) за све такси возаче који
имају статус запослених у привредном субјекту.“.
Члан 6.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
„Такси дозвола се издаје на одређено време и
то: до истека решења о испуњености услова за обављање такси превоза, до истека времена на које је
возач пријављен на обавезно социјално осигурање
или до истека важности лекарског уверења.“
Члан 7.
У члану 31. став 1. мења се и гласи: „Градска
управа одређује, уређује, означава и одржава такси
стајалишта.“
Став 5. истог члана, брише се.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Вршца".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-01/2018- II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон) и
27. тачка 8. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

На основу одредбе члана 536. став 4. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“,бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), а у вези члана 76. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон),
члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“,
бр.10/2017), члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке o
пoкрeтaњу пoступкa ликвидaциje JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА „ВАРОШ“ ВРШАЦ („Службени лист Града Вршца“, бр.16/2017),
Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa
13.02.2018. гoдинe дoнeлa je

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
УСТАНОВЉАВАЊУ НAГРАДЕ
„НИКОЛА БРАШОВАН“
Члан 1.
У Одлуци о установљавању награде „Никола
Брашован“ ( „Службени лист општине Вршца“, број
8/2003 и 10/2004), реч „општина“ у одговарајућем
падежу, замењује се речју „град“ у одговарајућем
падежу, а речи „председник општине“ у одговарајућем падежу замењују се речју „Градоначелник“.
Члан 2.
У Одлуци се члан 3. мења и гласи:
„За једну годину додељују се две Награде и то:
просветном раднику запосленом у основној школи
и просветном раднику запосленом у средњој школи.
Добитнику Награде додељује се повеља и
новчана награда.
Повеља се издаје на образцу величине 50 х
34 цм, са ликом Николе Брашована и грбом Града.
Висину новчане награде утврђује Градско
веће у нето износу.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-02/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ,
РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА
ГРАДА ВРШЦА ВАРОШ ВРШАЦ У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони извешај
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА
ВАРОШ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ, сачињен од
стране ликвидационог управника, Радојице Лазина, дана 29.01. 2018. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-03/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

14.02.2018.
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На основу одредбе члана 536. став 4. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) а у вези члана 76. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон),
члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“,
бр.10/2017), члана 11. став 1. тачка 3. Одлукe o
пoкрeтaњу пoступкa ликвидaциje Јавног предузећа
за стамбено пословање ВРШАЦ Вршац, („Службени лист Града Вршца“, бр.16/2017), Скупштинa
Грaдa Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa 13.02.2018.
гoдинe дoнeлa je

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), 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 заштите животне средине бр. 40100-00043/2018-02 од 15.01.2018 године, Скупштина
града Вршаца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА JАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ
ВРШАЦ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА
2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони извештај
Јавног предузећа за стамбено пословање ВРШАЦ
Вршац У ЛИКВИДАЦИЈИ, сачињен од стране
ликвидационог управника, Драгане Станков, дана
29.01.2018. године.

I
Овим Програмом одређују се циљеви, програми, пројекти или пројектне активности из области заштите животне средине који ће се финансирати из средстава буџета Града Вршца за 2018.
годину, ПРОГРАМ 0401, ПРОГРАМ 6 - заштита
животне средине, ПА 0001- управљање заштитом
животне средине и природних вредности, планираних у износу од 17.000.000,00 динара.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу Града
Вршца“.

II

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-04/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ
ИЛИ ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

Израда техничке
документације за
изградњу канализације употребљених
насеља Павлиш.
1. вода
Обавезе пренете из
2017 године на основу уговора број:
404-89/2017-IV-02 од
26.09.2017. године.

ЦИЉ

ЕК. КЛАСИФИК.

5.

Ред. број

4.

ФИНАНС.
СРЕДСТВА
(РСД)

Изградња канализације у највећим
градским селима,
да би се елиминисало постојање 424 4.866.000,00
великог броја
септичких јама
које су велики загађивачи земље и
подземних вода.
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Израда Пројектно
- техничке документације за пречистач
отпадних вода за
Висок степен
насељена места Уљма пречишћавања оти Избиште. Изра- падних вода ради 424 4.500.000,00
2. да
идејног решења, заштите флоре и
пројекта за грађевин- фауне у каналској
ску дозволу, извода из
мрежи.
пројекта за грађевинску дозволу и пројекат
за изградњу.
Усклађивање Пројектно-техничке документације Главног
пројекта I и II деони- Заштита града
це тока потока Месић Вршца од поплава
са
важећим законским и очување здравог 424 250.000,00
3. прописима.
Израокруда главне свеске за природног
жења.
грађевинску дозволу
и израда извода из
пројекта за грађевинску дозволу.
Усклађивање Пројектканалино-техничке доку- Изградња
у највећим
ментације -Главни зације
селима,
Пројекат канализа- градским
да би се елимиције употребљених нисало
постојање 424
4. вода за насење Уљма. великог
броја
Израда главне свеске септичких
јама
за грађевинску дозво- које су велики
лу и израда извода из гађивачи земљезапројекта за грађевин- подземних водаи
ску дозволу.

250.000,00

Уклањање највећих
дивљих депонија
које се налазе у град5. ским селима Вршца:
Влајковцу, Уљми,
Избишту, Стражи,
Куштиљу и Гудурици

Привођење намени земљишта које 424
је деградирано дивљим депонијама.

800.000,00

Уклањање отпада из
канала који пролази
кроз насеље „Балата“
6. са уређењем приобаља (од улице Маргитска до уливања у
поток „Месић“)

Заштита насеља
„Балата“ од
поплава и спречавање поновног
настајања дивље 424
депоније која је
уклоњена са тог
места 2014. године.

300.000,00

Теоретска и практична едукација
Горански
Еко-камп
ђака основног и
7. „Вршачки брег 2018.“ средњег
образо- 424
вања. Подизање
нових засада.

250.000,00

Коришћење потенцијала које има
невладин сектор
Подршка организа спровођење
зацијама цивилног низа активности
друштва (НВО),
које имају за циљ
средстава подизање свести 481
8. доделом
путем конкурса за друштвене заједреализацију пројеката нице о важности
из области заштите непрекидног рада
животне средине
на очувању и
унапређењу квалитета животне
средине.

500.000,00

14.02.2018.

Eко-школа има
Еко - школе Града за циљ подизање
Вршца. Програм
свести учесника
развоја еколошког наставног процеса
образовања кроз већи о одрживом раз9. број еколошких ак- воју кроз школске 424
ција, манифестација и активности. Спрошколских такмичења вођење концепта
из области заштите Еко-школа у оквиживотне средине. ру Европског система Еко-школа.

200.000,00

Заштита природних и туристичВелика пролећна
ких вредности
акција чишћења и
Вршачког брега.
уређења Вршачког
Подстицање
брега коју град Вршац свих грађана и
изводи у сарадњи са
организација
10. ЈКП
„Други Октобар“, града Вршца, на 424
организацијама, удру- потребу стварања
жењима и ученицима одговорног односа
Средњих и Основних према природним
школа.
вредностима и богатству које имају
Вршачке планине.

80.000,00

Заштита ГудуЧишћење и уређење ричког врха од
платоа на Гудуричком могућег загађења
врху. Кошење траве, отпадом који нерезање грана дрвећа, правилно одлажу
уклањање отпада и поједини посети- 424
11. поправка
мобилијара. оци Гудуричког
Акција уређења по- врха. Стварање
водом Светског дана услова за пријатан
заштите животне сре- боравак посетидине (05.06.2018.)
лаца Гудуричког
врха.

34.000,00

Смањење ризика
од
појаве болести
Систематско праћење
су узрок вели12. концентрације полена које
ке концентрације 424 1.500.000,00
у ваздуху
алергена у ваздуху.
Заштита ваздуха.
Добијене вредности поредити
са ГВЕ из Уредбе о
Редован мониторинг граничним вред13. квалитета ваздуха у ностима емисије 424 2.100.000,00
граду Вршцу.
загађујућих материја у ваздуху. Добијени резултати
употпуњују слику
о квалитету
На основу добијених резултата и
израде катастра
буке, потребно је
мониторинг
план 424 1.000.000,00
14. Редован
буке у граду Вршцу. направити
активности за
отклањање или
смањење висине
буке.
Заштита од емиМониторинг емисија сије електромагзра- нетног зрачења
15. електромагнетног
чења базних станица базних станица 424
мобилне телефоније. мобилне и бежичне телефоније.

370.000,00

УКУПНО: 17.000.000,00

14.02.2018.
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III
Овај Програм биће објављен у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 021-03/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 32. став 1 тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон)
и члана 27.став 1. тачка 4. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 3/2015,
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној
13.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ВРШЦА
ЗА 2018.ГОДИНУ
I
Усваја се Локални акциони план запошљавања Града Вршца за 2018. годину.
II
Ова Одлука биће објављена у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 021-03/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.
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7.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 30/2016 – испр.), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон),
27. тачка 8. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ бр10/2017) и члана 12а.
Одлуке о оснивању Народног позоришта „Стерија»
у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 3/2003,
3/2007, 3/2011 и 16/2015 и „Службени лист Града
Вршца“, бр.14/2016), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА“ СТЕРИЈА“ У ВРШЦУ

I
Марини Лазаревић престаје функција вршиоца дужности директора Народног позоришта
„Стерија“ у Вршцу, са 12.02.2018. године, због истека мандата.
II
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 021-03/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.
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14.02.2018.

8.

9.

На основу члана 37. Закона о култури члана („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 30/2016 – испр.), члана 32. тачка 9. број 72/2009,
13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 –
др. закон), члана 27. тачка 8. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 3/2015,
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017)
и члана 12а. Одлуке о оснивању Народног позоришта „Стерија» у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“,
бр. 3/2003, 3/2007, 3/2011 и 16/2015 и „Службени
лист Града Вршца“, бр.14/2016), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон),
члана 135. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/2009
- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013-др.закон 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 27. Статута Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине
Вршац¨, бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 и
„Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017) и члана
11. Одлуке о оснивању Апотеке Вршац („Службени
лист Oпштине Вршац“, број 02/07), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
„СТЕРИЈА» У ВРШЦУ

I
Марина Лазаревић, именује се за вршиоца
дужности директора Народног позоришта „Стерија» у Вршцу, почев од 13.02.2018. године, а најдуже једну годину.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-04/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
ВРШАЦ

I
Жељици Цвејанов-Мрђа, дипломиранoм
фармацеуту из Вршца, престаје функција вршиоца
дужности директора Апотеке Вршац, са 12.02.2018.
године због истека мандата.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-05/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

14.02.2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 01/2017
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10.

11.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон),
члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 27.
Статута Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨,
бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени
лист Града Вршца“, бр. 10/2017) и члана 13. Одлуке о оснивању Апотеке Вршац („Службени лист
Oпштине Вршац“, бр. 02/2007), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник» РС» број
62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015) члана 32.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута Града Вршца („Сл.
лист општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015,
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017)
и члана 5. Одлуке о приступању пољопривредног
земљишта комасацијом („Службени лист Општине
Вршац број 3/08), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ВРШAЦ

I
Мануела Ђан, из Вршца, именује се за вршиоца дужности директора Апотеке Вршац, од
13.02.2018. године, на период од шест месеци.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-06/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА
ВРШЦА
I
Овим Решењем мења се Решење о образовању Комисије за комасацију на подручју Града Вршца број: 02-144/2016-II-0 и 02-038/2017-II-01 („Сл.
лист Града Вршца“, број 16/2016 и 8/2017).
II
Ковач Филипу, дипломираном правнику са
положеним правосудним испитом, престаје функција председника Комисије за комасацију на подручју Града Вршца, због поднете ставке
Делкић Ален, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, досадашњи заменик председника, именује се за председника Комисије за комасацију на подручју Града Вршца.
III
Душица Панић, дипломирани правник са
положеним правосудним испитом, именује се за
заменика председника Комисије за комасацију на
подручју Града Вршца.
IV
У осталом делу Решење о образовању Комисије за комасацију на подручју Града Вршца број:02144/2016-II-0 и 02-038/2017-II-01 („Сл. лист Града
Вршца“, број 16/2016 и 8/2017), остаје непромењено.
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V
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-07/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

12.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 40. Статута Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр.
10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист
Града Вршца“, бр. 10/2017), члана 2. став 2. и члана
8. Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл.
лист Града Вршца“, број 1/2016) и члана 9. Одлуке о
начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима
са територије општине Вршац („Сл. лист Општине
Вршац“, бр. 4/2010,4/2011 и 17/2013), Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању Комисије за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца
бр.02-142 /2016-II-01 („Службени лист Града Вршца“, бр. 16/2016).

14.02.2018.

II
Маријани Голомеић престаје функција председника Комисије за доделу материјалне помоћи
ученицима и студентима са територије Града Вршца,
због престанка функције члана Градског већа.
Вељко Стојановић именује се за председника Комисије за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије Града Вршца.
III
У осталом делу Решење о именовању Комисије за доделу материјалне помоћи ученицима
и студентима са територије Града Вршца, бр.02142/2016-II-01 („Службени лист Града Вршца“, бр.
16/2016), остаје непромењено.
IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-08/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

13.

На основу члана 116. став 9. тачка 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 88/2017) и члана 27. Статута Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008,
13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града
Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У
ВРШЦУ

14.02.2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 01/2017

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању
чланова Школског одбора Хемијско-медицинске
школе у Вршцу бр. 02-114/2016-II-01 од 14.10.2016.
године и бр.02-117/2017-II-01 од 26.12.2017. године
II
Снежани Илић, представнику запослених,
престаје функција члана Школског одбора Хемијско-медицинске школе у Вршцу, због сукоба интереса.
Драгана Трусник, професор из Вршац, именује се за члана Школског одбора Хемијско-медицинске школе у Вршцу, као представник запослених.
III
У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Хемијско-медицинске школе у
Вршцу, бр. 02-114/2016-II-01 од 14.10.2016. године
и бр.02-117/2017-II-01 од 26.12.2017.године, остаје
непромењено.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ» У
ВРШЦУ

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“ у Вршцу бр. 02-124/2016-II-01 од
14.10.2016. године
II
Ани Аврамовић, представнику запослених,
престаје функција члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић“ у Вршцу.
Снежана Глумац, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Вршцу, као представник запослених.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.

III
Зорану Костадинову, представнику Савета
родитеља престаје функција члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Вршцу.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Виора Грујић, именује се за члана Школског
одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Вршцу, као
представник Савета родитеља.

Број: 02-9/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

14.

На основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (¨Сл. гласник
РС¨, бр. 88/2017) и члана 27. Статута Града Вршца
(¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008, 13/20008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 13.02.2018. године, донела је

IV
У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић“ у Вршцу, бр. 02-124/2016-II01 од 14.10.2016. године, остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-10/2018-II-01
Дана: 13.02.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.
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15.

На основу члана 219. Закона о привредним
друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 – др. закон и 5/2015), оснивач Скупштина Града Вршац, у вршењу овлашћења Надзорног
одбора привредног друштва „НАУЧНО–ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ, на седници одржаној 29.01.2018. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
„НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО
ВРШАЦ
I
Зоран Станимиров, из Вршца, улица Каталпи 9/6 Хемоград, ЈМБГ 1502967870012, лична карта
бр. 007448416, издата код ПС Вршац, именује се за
вршиоца дужности директора друштва „НАУЧНО
-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ, почев од
30.01.2018. године, без ограничења, на период од
једне године.
II
Ова Одлука биће објављена у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ВРШАЦ ДОО
НАДЗОРНИ ОДБОР
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 01/2018
Дана: 30.01.2018. год.
ЗА ПРЕДСЕДНИКА НО
Вршац, Београдски пут бб Небојша Радојчић, с.р.

16.

На основу тачке IV Одлуке о образовању Савета за здравље Града Вршца бр. 011-51/2017-II-01

14.02.2018.

од 11.09.2017. године, Савет за здравље Града Вршца
на седници, одржаној 03.10.2017. године, доноси

ПОСЛОВНИК САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
Овим Пословником се, у складу са Одлуком о образовању Савета за здравље града Вршца,
уређује начин рада Савета за здравље (у даљем
тексту: Савет), а посебно:
1. права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин
остваривања;
2. врста аката и поступак њиховог доношења;
3. сазивање и ток седница Савета;
4. радна тела Савета,
5. поступак по приговору о повреди појединачних права пацијената;
6. разматрање извештаја саветника за заштиту права пацијената;
7. извештавање о раду Савета за здравље;
8. јавност рада Савета;

I ПРАВА И ДРУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА
Члан 2.
Председник Савета:
1.представља и заступа Савет;
2. сазива конститутивну седницу Савета;
3. сазива седнице Савета, предлаже дневни
ред, председава седницама Савета и потписује одлуке Савета;
4. стара се о извршавању одлука Савета;
5. сарађује с органима града, Управом града, посебно саветником за заштиту права пацијената, Републичким фондом за
здравствено осигурање и другим телима из
подручја везаних за области заштите права
пацијента и јавног здравља;
6. тражи податке и обавештења од органа и
Градске управе, потребне за рад Савета;
7. информише јавност о раду Савета;
8. стара се о подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената и
едукацији пацијената о прописима у обла-

14.02.2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 01/2017

стима заштите права пацијената, здравствене заштите и јавног здравља;
9. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине
унапређења рада саветника за заштиту
права пацијената и стара се о имплементацији;
10. предлаже мере у области деловања јавног
здравља на нивоу града;
11. овлашћује заменика председника или
члана Савета за предузимање одређених радњи из надлежности Савета. (нпр.
учествовање у изради планова и програма,
плана јавног здравља на нивоу града и др.);
12. иницира код надлежног органа разрешење члана Савета из разлога нередовног
присуства седницама Савета или из другог
оправданог разлога (непоштовање основних принципа рада савета и сл.);
13. обавља и друге послове које му повери
Савет.
Председник Савета за свој рад одговара Савету и Скупштини Града.
Члан 3.
Заменик председника Савета замењује председника Савета у случају његове спречености или
одсутности и обавља послове из делокруга председника Савета које му повери председник Савета.
Члан 4.
Члан Савета има права и дужности:
1. да присуствује седницама Савета и радних тела којих је члан и да учествује у њиховом раду;
2. да предлаже Савету разматрање појединих питања из његовог делокруга;
3.да расправља и изјашњава се о сваком питању које је на дневном реду Савета и о њему одлучује;
4. да предлаже доношење закључка, препорука, мишљења, односно предлога мера из
делокруга Савета;
5. да буде биран и прихвати избор у раднe
групе/стручне тимове Савета;
6. доприноси подизању нивоа информисаности јавности о правима пацијената;
7. предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената, предлаже начине унапређења
рада саветника за заштиту права пацијената и стара се о имплементацији;
8. предлаже мере у области деловања јавног
здравља на нивоу града.
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Члан 5.
Члан Савета има право да од предлагача тражи обавештење о темама које су на дневном реду седнице и друга обавештења која су му потребна као
члану Савета. Обавештења у вези са темом, члан Савета може тражити и од председника Савета и председника радног тима Савета, ако је савет надлежан за
тему која је на дневном реду седнице савета.

II АКТА САВЕТА
Члан 6.
Савет доноси Пословник и Годишњи програм рада.
Пословник и Годишњи програм рада објављују се на интернет презентацији Града Вршца.
Члан 7.
Савет за здравље у вршењу послова из своје
надлежности доноси закључке, препоруке, мишљења.
Ако овим пословником није друкчије одређено, право подношења предлога аката има сваки
члан Савета и стално радно тело Савета.
Предлог се подноси председнику Савета у
писаном облику.
Члан 8.
Председник Савета, по правилу, потписује
акта које Савет доноси, осим предлога плана јавног
здравља на нивоу Града и одлука од јавног интереса
за све грађане које потписују сви чланови Савета
који су учествовали у њиховом доношењу, осим ако
нису изузели своје мишљење.

III СЕДНИЦЕ САВЕТА
Члан 9.
Седнице Савета сазива председник Савета
најмање једанпут у 2 месеца, а по потреби и чешће
уколико за то постоји потреба, пре свега због приговора поднетих Савету за здравље, у ком случају
се седница Савета заказује у року од 15-30 дана од
дана пријема приговора.
Позив за седницу доставља се члановима
Савета накасније пет дана пре одржавања седнице.
На седнице Савета могу се позвати стручњаци из појединих подручја везаних за јавно здравље
и бригу о здрављу и друге особе које одреди председник Савета.
Уз позив за седницу доставља се предлог
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дневног реда, материјал о којем ће се водити расправа и записник са претходне седнице.
У случају хитности (ванредна ситуација и
др.) председник Савета може сазвати ванредну седницу уз доставу предлога дневног рада. У случају
заказивања ванредне седнице рок из става 2. овог
члана не важи.
Ако постоји потреба за хитним доношењем
одлуке из делокруга надлежности Савета, или када
за то по оцени председника Савета, постоје други
посебни и оправдани разлози, Савет може донети
одлуку и без одржавања седнице, телефонским путем тзв. телефонска седница Савета за здравље.
У случају из става 6. овог члана обавештавају
се чланови Савета о потреби доношења одређене одлуке без одржавања седнице и утврђује да ли су чланови Савета сагласни да се одлука донесе на тај начин.
Ако се сви чланови Савета не противе доношењу одлуке без одржавања седнице Савета, сваки члан гласа
да ли је „за“, „против“ или се „уздржава“ од гласања.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина
чланова Савета. Одлука „за“ , „против“ или “уздржавање” од гласања предлога одлуке доставља се путем
и-мејла или СМС поруке односно саопштава у телефонском контакту, о чему се сачињава записник.
На телефонској седници не могу бити донета следећа акта: Пословник Савета за здравље, Годишњи програм рада Савета за здравље, извештаји
о раду Савета за здравље, предлог плана јавног
здравља на нивоу Градa и одлука по приговору о
повреди појединачних права пацијента.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина чланова Савета.
Члан 10
Пре утврђивања дневног реда прихвата се
записник претходне седнице Савета.
Дневни ред седнице Савета предлаже председник Савета.

Члан 11.
Седници Савета председава председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености заменик председника Савета.
У раду Савета могу учествовати, без права гласа, стручњаци из области заштите права пацијента и јавног здравља и друге особе које су позване на седницу Савета.
Председник Савета даје и одузима реч члановима Савета и другим учесницима, редоследом
којим су се пријавили, при чему првенство има
члан Савета.

14.02.2018.

Ради делотворнијег рада на седници, учесник треба да говори кратко и у вези с предметом
расправе, не понављајући оно што је већ речено.
Ред на седници Савета одржава председник
Савета.
Члан 12.
Савет може одлучивати ако је седници присутна већина чланова Савета, а одлучује већином
гласова присутних чланова, ако овим Пословником
није друкчије одређено.
Савет већином гласова свих чланова Савета
одлучује о:
1.доношењу Пословника Савета за здравље;
2.приговору о повреди појединачних права
пацијената;
3.извештајима саветника за заштиту права
пацијената;
4. предлогу плана јавног здравља на нивоу
града;
5.годишњем програму рада Савета;
6. годишњим Извештајима о раду Савета
(област заштите права пацијента и области
јавног здравља).
О сваком питању на дневном реду Савет одлучује након расправе.
Члан 13.
Савет по правилу одлучује јавним гласањем чланова, дизањем руку чланова Савета, који се
изјашњавају “за” предлог, “против” предлога или се
“уздржавају” од гласања.
Члан 14.
О раду на седници Савета води се записник,
који потписују председник Савета и записничар.
Члан 15.
Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице: имена присутних и
одсутних чланова Савета; имена и дужности других присутних: дневни ред седнице, приказ тока седнице с називима предлога о којима се расправљало и одлучивало; имена учесника, резултат гласања
о сваком поједином предлогу и називе аката који су
донети на седници.
Члан 16.
О присуствовању чланова Савета седницама Савета води се евиденција. Ова евиденција служи за за исплату накнаде за рад у Савету.

14.02.2018.
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IV РАДНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 17.
Савет може образовати сталне и повремене
раднe групе/стручне тимове за ужа подручја деловања.
Актом о образовању радног тела одређују се
назив, састав и делокруг радног тела.
Стална радна тела Савета разматрају предлоге аката те друга питања која су на дневном реду
Савета и о њима дају мишљења и предлоге.
Повремена радна тела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања,
односно израде предлога поједине одлуке, плана,
програма и др.
О присуствовању чланова радних тела седнци води се евиденција.

V ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ О ПОВРЕДИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Члан 18.
Савет за здравље обезбеђује заштиту права
пацијената поступајући по приговору пацијента
или његовог законског заступника о повреди појединачних права (у даљем тексту: приговор), када
је подносилац приговора незадовољан извештајем
саветника за заштиту права пацијената. Поступак
по приговору је хитан.
У разматрању приговора Савет утврђује
чињенице и околности које су у вези са наводима
из приговора, тако што пре одржавања седнице
председник Савета, односно члан Савета кога он
овласти прибавља све информације потребне за
одлучивање по приговору, омогућава се свим странама да изнесу свој став и мишљење о предметном
приговору, омогућава се саветнику пацијента да
образложи свој поступак утврђивања чињеница и
околности, као и донети закључак о неоснованости
приговора, врши се увид у документацију из предмета саветника за заштиту права пацијената и траже се од здравствене установе, Републичког фонда
за здравствено осигурање и Министарства здравља
додатне информације, обавештења и подаци.
Од одлучивања по приговору изузет је
представник здравствене установе, односно другог
правног лица на које се приговор односи. Такође,
изузет је од одлучивања и члан Савета, односно
председник Савета и његов заменик ако је са подносиоцем приговора или са лицем на које се приговор
односи крвни сродник у правој линији, а у побочној
линији до четвртог степена закључно, брачни друг
или тазбински сродник до другог степена закључ-
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но, чак и онда кад је брак престао, односно уколико је у односу стараоца, усвојиоца, усвојеника или
хранитеља.
Одлуку по приговору Савет, по правилу, доноси у року од 30 дана од дана пријема приговора,
односно у сложенијим предметима када је потребно
тражи од здравствене установе, Републичког фонда
за здравствено осигурање и Министарства здравља
додатне информације, обавештења и податке, у року од 60 дана од дана пријема приговора.
Одлука Савета по приговору доставља се
пацијенту, односно подносиоцу приговора, директору здравствене установе, оснивачу приватне
праксе и одговорном лицу високошколске установе која обавља здравствену делатност и другог
правног лица које обавља одређене послове здравствене делатности, уколико се приговор односио на
тај облик здравствене службе.
Савет за здравље је обавезан да се у поступку по приговору придржава прописа којима се
уређује заштита података о личности.

VI РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА САВЕТНИКА
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Члан 19.
Савет за здравље разматра тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду саветника
за заштиту права пацијената. Уколико саветник
пацијента не испуњава дужност достављања извештаја, Савет га упозорава на прописану обавезу.
Приликом разматрања извештаја Савет
за здравље може тражити од саветника за заштиту права пацијената додатне информације и објашњења.
Савет за здравље ће приликом давања
мишљења о раду саветника за заштиту права пацијената изнети општу оцену његовог рада са становишта заштите права пацијената, са посебним
нагласком на предузетим мерама заштите права
пацијената деце и лица са сметњама у развоју као
и особа са менталним сметњама, општу оцену рада са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за његово отклањање, а такође
ће предложити мере за унапређење заштите права
пацијената.

VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ
Члан 20.
Савет за здравље доставља једном годишње
извештај о раду у делу заштите права пацијента
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Скупштини Града и Министарству надлежном за
послове здравља (здравствена инспекција).
Извештај садржи нарочито број и структуру приговора (уколико је повређено више права
пацијената свако право се посебно евидентира),
општу оцену рада пружаоца здравствених услуга
за које се водио поступак по приговору са становишта примене прописа у раду, уочене пропусте и
препоруке за њихово отклањање, као и критике и
похвале. Пожељно је да Извештај садржи и податке
о заштити права осигураника Републичког фонда
за здравствено осигурање за предметну Филијалу,
као и податке здравствених установа које су имале
притужбе-приговоре пацијента.
Извештај може садржати делове о стању у области заштите права пацијената деце и лица са сметњама у развоју, као и особа са менталним сметњама.
У циљу информисања и остваривања потребне сарадње, као и унапређења заштите права
пацијената Извештај из став 1. овог члана доставља
се Заштитнику грађана.
Савет о свом раду у областима деловања
јавног здравља редовно (шестомесечно-15. јул), а
обавезно једном годишње, доставља извештај о раду и предузетим мерама Скупштини Града, Градској
управи и надлежном институту/заводу за јавно
здравље.
Годишњи Извештаји из става 1. и става 5.
овог члана достављају се надлежним органима
најкасније до 28. фебруара текуће године за претходну годину.
Извештаји могу да садрже иницијативу за
измену или доношење појединих прописа.

VIII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 21.
Рад Савета је јаван, осим у делу када одлучује о приговорима пацијената из разлога заштите
података о личности.
Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета, а ради
потпунијег и тачнијег информисања јавности о раду Савета, могу се давати службене изјаве и одржавати конференције за новинаре. Извештаји о раду и
активности Савета за здравље доступни су и постављају се на званичну интерент презентацију Gрада.
Службене изјаве о раду Савета даје председник Савета или члан Савета кога он овласти.
Члан 22.
Овај Pословник ступа на снагу осмог дана

14.02.2018.

након објављивања на огласној табли града Вршца.
Овај Пословник објавити на интернет презентацији града www.portal.vrsac.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ ГРАДА ВРШЦА
Др Даниела Туркоање, с.р.

14.02.2018.
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