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

VR[AC, 09. APRIL 2013. GODINE

BROJ 4/2013

1.

На основу чл. 30. ст. 2. Статута
општине Вршац («Службени лист  Општине
Вршац» бр. 10/2008. и 13/2008) и чл. 17. ст.
2. Одлуке о образовању месних заједница
на територији општине Вршац («Службени
лист општине Вршац» бр. 1/2010 и 3/2011),
дана 19.03.2013. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

IV
Комисија из тачке III. ове Одлуке
ће бити именована посебним Решењем
Скупштине општине Вршац.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у «Службеном
листу општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
PREDSEDNIK SKUP[TINE OP[TINE

I
Расписујем изборе за Савете месних
заједница на територији Oпштине Вршац  
за 12. мај 2013. године у времену од 8 до 20
часова.

Broj:011-11/2013-II-01
Datum: 19.03.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

II
Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од 12. априла 2013. године.

2.

III
Изборе за Савете месних заједница  
у складу са Одлуком о образовању Месних
заједница на територији Oпштине Вршац
спровешће Комисија за спровођење избора
за органе месне самоуправе (у даљем
тексту: Изборна комисија) у свим месним
заједницама са територије  Oпштине Вршац.

На основу члана члана 6.   Статута
општине Вршац (``Сл. лист Општине
Вршац``, бр.10/2008 и 13/2008) и члана
6. Одлуке о јавним признањима (``Сл.
лист Општине Вршац``, бр. 2/05 и 2/2010),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 08.04.2013. године,  донела је
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У
2013. ГОДИНИ
I
За изузетан допринос привредном
развоју
и
афирмацији
економских,
туристичких и спортских потенцијала
Општине, Награда за животно дело додељује
се:
- Господину Mиодрагу Бабићу
II
За изузетан допринос у афирмицији
привредних вредности Општине Вршац,  
звање Почасног грађанина општине Вршац
додељује се:
- Господину Мауру Марки (Mauro
Marchi)
- Господину Владимиру   Ковачевићу  
и
- Господину Енрику Вићенци (Еnrico
Vincenzi)
III
За изузетан допринос архитектури,
спорту, културној и стваралачкој баштини  
Повеља града Вршца за 2013. годину
додељује се:
- ГКУД-у “Лаза Нанчић”
- КУД-у “Грозд”
- Милораду Ћирићу, архитекти
-Аници Радошевић, академскиом
сликару
- Лука Аурелијану,спортском раднику
- Проф.др. Сави Живанову
IV
Јавна

признања

биће

уручена

09.04.2013.

добитницима на свечаности поводом дана
Општине и славе града, 29. маја 2013. године.
V
       Ова Одлука објавиће се  у ``Службеном
листу општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-020/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

3.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10,24/11
и 121/12), члана 20. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број
129/07), чл.38. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских
документата ( «Службени гласник РС»
бр.31/2010, 69/2010 и16/2011),  члaна 13. став
1. тачка 2. и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац“, број 10/2008 и 13/08), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној дана  
08.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БОЛНИЧКОГ
КОМПЛЕКСА ВРШАЦ

09.04.2013.
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Члан 1.
Приступа се изради Планa детаљне
регулације   болничког комплекса Вршац
(у даљем тексту: План). Циљ израде
плана је уређење приступног простора
(саобраћајнице,
паркинзи,
тротоари).
Стварање болничког комлекса као једне
целине, што води укидању  доњег дела улице
Ђурђа Смедеревца кроз комлекс, формирање
обилазне интерне саобраћајнице у оквиру
комплекса са паркинзима, тротоарима и
уређењу инфраструктуру и зеленило.
Члан 2.
Граница планског подручја утврђује
се као прелиминарна граница, а коначна
граница планског подручја ће се дефинисати
концептом  плана.
Подручје плана обухвата:
-Кат.парц. бр. 4745, 4746/1, 4746/2,
4750, 5578/1, 5579/2
-Кат.парц. бр. 9854
-Кат.парц.бр. 4747/2, 4749, 4775, 4777,
4778/2
-Кат.парц.бр. 9852/1, 9853, 9695, 4734
све у КО Вршац.
Графички
приказ
прелиминарне
границе и обухвата планског подручја је
саставни део ове Одлуке.
Укупна површина обухвата Плана
износи око 5,55 ha.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални
део, који садржи правила уређења и правила
грађења, графички део и oбавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. границе плана и обухват
грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне;
2.
детаљну намену земљишта;
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3.
регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
4.
нивелационе коте улица и
јавних површина (нивелациони план);
5.
попис парцела и опис локација
за јавне површине, садржаје и објекте;
6.
коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7.
мере
заштите
културноисторијских споменика и заштићених
природних целина;
8.
локације за које се обавезно
израђује урбанистички пројекат или
расписује конкурс;
9.
правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама;
10.
друге елементе значајне за
спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Ефективни рок израде Плана је 6
(шест) месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Израда Плана уступа се ЈП “ВАРОШ”
Вршац,  ул. Дворска бр.10а.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће  
Општина Вршац.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове да се не приступи
изради Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину.
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Члан 8.
План,
пре
подношења
органу
надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид
оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају
подаци о времену и месту излагања Плана
на јавни увид, начин на који заинтересована
правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.
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:011-012/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

4.

На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10,24/11
И 121/12), члана 20. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
РС“, број 129/07), чл.38. Правилника о
садржини, начину и поступку израде
планских документата ( «Службени гласник
РС» бр.31/2010, 69/2010 и16/2011),  члaна 13.
став 1. тачка 2. и члaна 27. став 1. тачка 5.

09.04.2013.

Статута општине Вршац (“Службени лист
општине Вршац“, број 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац уз претходно
прибављено мишљење Комисије за планове
општине Вршац, на седници одржаној
08.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА
ВАТИН
Члан 1.
Приступа се изради Планa детаљне
регулације граничног прелаза Ватин (у
даљем тексту: План). Циљ израде Плана
је утврђивање правила уређења и правила
грађења за простор за који се План доноси.
Члан 2.
Граница планског подручја утврђује
се као прелиминарна граница, а коначна
граница планског подручја ће се дефинисати
Нацртом плана.
Прелиминарна граница планског
подручја је дефинисана на следећи начин:
Почетна тачка обухвата Плана
детаљне регулације граничног прелаза
Ватин се налази на тромеђи државног пута I
реда бр.1.9, парцела 2727/1 (КО Мали Жам),
катастарских општина Мали Жам и Ватин и
државне границе са Румунијом.
Од тромеђе граница у правцу истока
прати држану границу Србије и Румуније до
четворомеђе парцела 2767, 1258/1, 1258/3 и
1257 са државном границом и даље прати
северну међу парцеле 1258/3 и 2727/5 и
северну међу државног   пута I реда бр.1.9,
парцела 2727/1 до тромеђе државног пута и
парцела 1260/2 и 2728.
Од тромеђе граница у правцу југа
пресеца државни пут до међе државног пут
и парцеле 1256/2, мења правац ка западу и

09.04.2013.
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прати северну међу парцела 1256/2, 1255/4,
1255/3 и 1255/2 и долази до тромеђе парцела
1256/1 и 1255/2 и границе катастарских
општина Мали Жам и Ватин.
Од тромеђе граница у правцу севера
прати границу катастарских општина Мали
Жам и Ватин до тромеђе парцела 799 и
795 (КО Ватин) и 2727/1 (КО Мали Жам),
у правцу запада прелази у катастарску
општину Ватин и обухватајући парцелу
799 долази до тромеђе патцела 799 и 800
и државне границе Ребуплике Србије и
Румуније, затим мења правац ка истоку и
пратећи државну границу долази до почетне
тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана
износи око 4,64 hа.
Обухват Плана се налази у
катастарским општинама Мали Жам и Ватин.
Графички
приказ
прелиминарне
границе и обухвата планског подручја је
саставни део ове Одлуке.

2.
детаљну намену земљишта;
3.
регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози;
4.
нивелационе коте улица и
јавних површина (нивелациони план);
5.
попис парцела и опис локација
за јавне површине, садржаје и објекте;
6.
коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7.
мере
заштите
културноисторијских споменика и заштићених
природних целина;
8.
локације за које се обавезно
израђује урбанистички пројекат или
расписује конкурс;
9.
правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама;
10.
друге елементе значајне за
спровођење плана детаљне регулације.

Члан 3.

Члан 5.

У складу са одредбом члана 48. став
8. Закона о планирању и изградњи, а на
основу Мишљења Комисије за планове
општине Вршац (број: 350-016/2013-IV03, од 13.03.2013. године), с обзиром на
то да се ради о мање сложеном планском
документу није обавезна израда и стручна
контрола концепта плана, већ се у складу са
овом одлуком одмах приступа изради нацрта
плана.

Ефективни рок израде Плана је 4
(четири) месеца од дана ступања на снагу
ове одлуке.

Члан 4.
План обавезно садржи текстуални
део, који садржи правила уређења и правила
грађења, графички део и oбавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1.
границе плана и обухват
грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне;

Члан 6.
Израда Плана уступа се ЈП “Завод за
урбанизам Војводине” Нови Сад, Железничка
бр.6/III  (у даљем тексту: Завод).
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће
Република Србија, Министарство финансија,
Управа царина.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевинске и
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имовинско-правне послове да се не приступи
изради Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину, уз претходно прибављена
мишљења Одељења за комунално стамбене
послове.
Члан 9.
План,
пре
подношења
органу
надлежном за његово доношење, подлеже
стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид
оглашава се у дневном листу и локалном
листу и траје
30 дана, при чему се оглашавају подаци о
времену и месту излагања Плана на јавни
увид, начин на који заинтересована правна
и физичка лица могу доставити примедбе
на План, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
Општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-013/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

5.
На основу члана 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/2/10–
одлука УС, 24/11 и 121/12), члана 20. став

09.04.2013.

1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, број 129/07), чл. 38.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде планских документата (“Службени
гласник РС“, бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011),  
члaна 13. став 1. тачка 2. и члaна 27. став 1.
тачка 5. Статута општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац“, број 10/08 и 13/08), уз
претходно прибављено мишљење Комисије
за планове општине Вршац одржане
13.03.2013. године, Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 08.04.2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА 82 (РАДНА ЗОНА) У
ВРШЦУ
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна
Плана детаљне регулације дела блока 82
(радна зона) у Вршцу од јуна 2003. године
објављеном у „Сл. листу општине Вршац „
бр. 5/2003 ( у даљем тексту: измене и допуне
Плана).
Изради измена и допуна Плана се
приступа на иницијативу „Хемофарм“ А.Д.
из Вршца.
Члан 2.
Циљ израде измена и допуна Плана
је укидање саобраћајнице са пешачким
површинама и паркингом из постојећег
Плана а у циљу обезбеђења планског основа
за потребе изградње нових објеката.
лан ће бити урађен, у   складу са чл.
27-32. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11
и 121/2012) и важећим подзаконским
прописима.
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Члан 3.
Обухват измена и допуна Плана
детаљне регулације дела блока 82 (радна
зона) остаје исти и обухвата површину од
17.25 ха.
Садржај Плана је у складу са
одредбама чланова 29. и 33. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (Сл. гласник РС 31/10,
69/10 и 16/2011)
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђује
иницијатор
израде
Плана,
односно
„Хемофарм“ А.Д из Вршца.
Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука
Одељења за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове да се не приступи
изради Стратешке процене утицаја Измена
и допуна Плана на животну средину на
основу претходног мишљења Одељења за
комунално стамбене послове.
Члан 6.
Рок за израду Плана је 6 месеци од
дана доношења ове Одлуке.     
Члан 7.
Пре подношења предлога Плана
Скупштини општине Вршац на доношење,
План подлеже стручној контроли и излаже
се на јавни увид.
Члан 8.
Стручну контролу Плана врши
Комисија за планове општине Вршац, која
саставља извештај, са подацима о извршеној

контроли, са свим примедбама и ставовима
по свакој примедби. Извештај се доставља
обрађивачу Плана, који је дужан да у року
од 30 дана од дана достављања извештаја
поступи по датим примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле
и поступања по датим примедбама обавља
се јавни увид у холу Скупштине општине
Вршац, Трг Победе 1 у трајању од 30 дана од
дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном
и локалном листу, као и информативним
емисијама.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове општине Вршац.
После обављеног јавног увида
Комисија саставља Извештај који представља
саставни део образложења предлога плана.
Урбанистички
план
доноси
Скупштина општине Вршац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
општине Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-014/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.
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6.

Члан 2.

						
На основу члана 96. став 9. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012),
чл. 2 став 1 тач.2  Уредбе о условима и начину
под којима локална самоуправа може да
отуђи или да у закуп грађевинско земљиште
по цени мањој од тржишне, односно
закупнине или без накнаде (“Службени
гласник РС”, бр.13/2010, 54/2011, 21/2012
и 121/2012), чл. 36. и 37. Одлуке о отуђењу
и закупу грађевинског земљишта Општине
Вршац бр. 011-029/2010-II-01 од 14.07.2010.
године и   чл.27.тач.6. Статута општине
Вршац («Службени лист општине Вршац»,
бр. 10/2008 13/2008) Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 08.04.2013.
године, донела је

У циљу решавања стамбених потреба
избеглих лица на територији Општине
Вршац, а на иницијативу Комесаријата за
избеглице Републике Србије, неизграђено
грађевинско земљиште у јавној   својини  
Општине Вршац отуђује се ради изградње 5
монтажних објеката за потребе Комесаријата
за избеглице.
Члан 3.

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ НАКНАДЕ У
КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Отуђење без накнаде кат.парц. у
јавној својини Општине Вршац, извршиће
се у корист  Републике Србије а за потребе
Комесаријата за избеглице, по спроведеној
процедури у складу са Законом  о планирању
и изградњи(“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012),
Уредбом   о условима и начину под којима
локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени мањој
од тржишне, односно закупнине или без
накнаде (“Службени гласник РС”, бр.13/2010,
54/2011, 21/2012 и 121/2012) и Одлуком о
отуђењу и закупу грађевинског земљишта
Општине Вршац бр. 011-029/2010-II-01 од
14.07.2010.године.

Члан 1.

Члан 4.

Отуђује се неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини Општине Вршац,  
без накнаде,  у корист Републике Србије и то
следеће кат.парцеле:
- кат.парц. бр. 9631/7, пов.564м2
- кат.парц. бр. 9631/8, пов.564м2
- кат.парц. бр. 9631/9, пов.564м2
- кат.парц. бр. 9631/10, пов.564м2
- кат.парц. бр. 9631/11, пов.564м2
све уписане у извод из ЛН. Бр. 13263
Ко Вршац, као јавна својина Општине Вршац  
које се налазе у Вршцу, ул. Ужичка бб.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Сл. листу општине
Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-015/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

09.04.2013.

45

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 4/2013

7.

Члан 3.

На основу чл. 146 Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС 24/2011 i
121/2012),  а у складу са Генералним планом
Вршца (“Сл. лист oпштине Вршац” бр.
6/2007) и чланом 13 став 1 тач. 17 и чланом 27
став 1 тач. 6 Статута Општине Вршац (“Сл.
лист oпштине Вршац” бр.10/2008 и 13/2008),
Скупшина општине Вршац на својој седници  
одржаној  08.04.2013. године,  донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА НА ЛОКАЦИЈИ “СТАРО
ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ”
Члан 1.
Утврђује се посебан интерес oпштине
Вршац да се на локацији «Старо јеврејско
гробље», парц. бр. 8814/1 од 28a 42 квм. и
парц. бр. 8814/4 од 20a 82 квм у КО Вршац,
које је Генералним планом Вршца одређено
као земљиште комуналне намене – гробље,
уреди јавна зелена површина и подигне
спомен обележје у знак сећања на припаднике
јеврејског народа у Вршцу несталим у
Холокаусту током II светског рата.
Члан 2.
Оделење за урбанистичко-грађевинске
и имовинско-правне   послове ће спровести
поступак прибављања-куповине парцеле
бр.8814/1 од садашњег власника, a у циљу
привођења намени локације.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању посебног
интереса за подизање спомен обележја на
локацији „Старо јеврејско гробље“ (Сл.
лист општине Вршац бр. 8/2010. и Одлука
о измени Одлуке о утврђивању посебног
интереса за подизање спомен обележја на
локацији „Старо јеврејско гробље“ («Сл.
лист Општине Вршац» бр. 9/2011).
Члан 4.
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:011-016/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

8.

На основу члaна67. став 2. Закона
о водама («Сл. гласник РС» број 30/2010 и
93/2012), члана 13. Закона о комуналним
делатностима (‘»Сл. гласник РС» бр.
88/2011), члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/2007)
и члана 27. тачка 6. Статута Општине Вршац
(«Сл. лист Општине Вршац» број 10/2008
и 13/2008) Скупштина општине Вршац на
седници од 08.04.2013. године, донела је
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ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ЈАВНОГ КУПАЛИШТА
«ВРШАЧКО ЈЕЗЕРО»
I OПШTE ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о уређењу, одржавању и
коришћењу јавног купалишта (у даљем
тексту: Одлука) прописују се услови и
начин организовања послова на уређењу,
одржавању и коришћењу јавног купалишта
на територији Општине Вршац.
Члан 2.
Јавно купалиште у смислу ове Одлуке,
је урбанистичким планом одређен и посебно
уређен водени и копнени простор, опремљен
одговарајућом инфраструктуром, објектима
и уређајима, намењен за купање, одмор и
разоноду корисника.
Члан 3.
Уређивање јавног купалишта обухвата
обезбеђивање техничких и других услова
и опреме за коришћење купалишта, а у
складу са критеријумима прописаним овом
Одлуком.
Члан 4.
Послови уређења, одржавања и
коришћења јавног купалишта «Вршачкo
језеро» повериће се Стараоцу након
спроведеног поступка јавног надметања/
оглашавања (у даљем тексту: Старалац).
II УСЛОВИ ЗА
ЈАВНОГ КУПАЛИШТА

ОДРЖАВАЊЕ

09.04.2013.

Члан 5.
Старалац доноси Програм уређења,
одржавања и коришћења купалишта који
садржи:
1.
радове
на
текућем
и
инвестиционом одржавању објеката и
уређаја, рекреационих површина и пратеће
инфраструктуре;
2.
начин
организовања
и
извршавања послова у вези безбедности
објеката, уређаја и корисника купалишта, као
и санитарно-хигијенске заштите корисника
купалишта.
Програм из ст. 1. овог члана Старалац
доноси до 1. децембра текуће године за
наредну   годину, уз претходну сагласност
Скупштине општине Вршац.
Члан 6.
Старалац је дужан да на купалишту
обезбеди минималне техничке услове:
1.
четири кабине за пресвлачење,
2.
две чесме са пијаћом водом,
3.
два туша са бактериолошки
исправном водом,
4.
женски клозет,
5.
мушки клозет и писоар,
6.
одговарајући
број
особља
за спасавање са припадајућом опремом
(дефинисану уговором закљученим између
Стараоца и лица које обавља послове
спасиоца),
7.
присуство здравственoг особља
обученог за пружање прве помоћи,
8.
опрему за указивање прве
помоћи, дефинисану уговором између
Стараоца и лица које пружа прву помоћ,
9.
једну корпу за отпатке на
површини од 200 квадратних метара,
10.
једну посуду за сакупљање
смећа (контејнер), запремине 1 кубни метар,
11.
одржавање реда и чистоће на
купалишту,
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12.
телефонску везу са купалиштем,
13.
контролу
хемијске
и
бактериолошке исправности воде за купање
и туширање пре почетка купалишне сезоне
(најмање 30 дана пре почетка купалишне
сезоне),
14.
сталну контролу хемијске
и бактериолошке исправности воде за
купање и туширање у току сезоне (најмање
два пута месечно, а по потреби и чешће)
и обавештавање јавности о резултатима
наведене контроле преко средстава јавног
информисања.
Члан 7.
Старалац је дужан да, месец дана пред
почетак сезоне, осим минималних техничких
услова из члана 6. ове Одлуке, обезбеди да
је:
1.
водени
и
копнени
део
купалишта видно обележен и уређен,
2.
копнени
део
купалишта
очишћен од нечистоће,
3.
обезбеђен и уређен простор за
купање и разоноду,
4.
обележен и уређен простор за
непливаче,
5.
обележен простор за играње
лоптом.
Старалац је обавезан да на купалишту
обезбеди и:
1.
исправност кабина и других
објеката,
2.
уређен прилаз тушевима и
њихову исправност,
3.
довољан број лица обучених за
пружање прве помоћи,
4.
исправност клозета и писоара,
као и да обезбеди лица која ће одржавати
њихову хигијену,
5.
потребан број корпи за отпатке
и организовано њихово пражњење,
6.
за време рада купалишта
организовано дежурство лица за спасавање,
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пружање прве помоћи и одржавање реда и
чистоће на купалишту,
7.
сталну телефонску везу.
Члан 8.
Купалишна сезона је у периоду 15.
јун – 15. септембар, а по потреби се може и
продужити.
Радно време купалишта је 9-20 часова.
Угоститељски објекти на јавном купалишту
могу да раде и изван купалишне сезоне.
Радно време објеката из става 3. овог
члана регулисано је општинском одлуком,
којом се уређује радно време угоститељских
објеката и објеката за приређивање игара за
забаву.
Члан 9.
Старалац својим актом уређује ближе
услове коришћења јавног купалишта,
одржавање реда на купалишту и oрганизацију
физичког обезбеђења.
Старалац је обавезан да услове
коришћења јавног купалишта истакне на
видно место на простору купалишта пре
почетка купалишне сезоне и док траје
купалишна сезона.
Члан 10.
Утврђивање
испуњености
минималних техничких услова за почетак
рада јавног купалишта врши Одељење за
комуналне и стамбене послове Општинске
управе Општине Вршац.
Одељење из ст. 1. овог члана обавезно
је да изврши преглед и сачини извештај о
испуњености услова за отварање и почетак
рада јавног купалишта, најкасније десет
дана пре почетка купалишне сезоне.
Начелник   Општинске управе
Општине Вршац доноси решење којим се
одобрава отварање и почетак рада купалишта
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на основу извештаја Одељења из ст. 1. овог
члана.
Члан 11.
Корисник јавног купалишта је
обавезан да је користи у   складу са њеном
наменом, односно у складу са условима
прописаним Одлуком и другим актима
донетим на основу ње.
Члан 12.
На јавном купалишту је забрањено:
1.
прљање, премештање, мењање
или уклањање предмета или ознака које су
постављене на копну или води,
2.
шетање и купање животиња,
3.
прање рубља и других ствари,
4.
пецање или ловљење рибе на
други начин, осим ван купалишне сезоне,
5.
улазак
корисника
изван
одређених улаза,
6.
купање по истеку радног
времена,
7.
вожња чамцем или скутером,
8.
ложење ватре,
9.
играње лоптом ван за ту сврху
одређеног простора,
10.
постављање
монтажних
објеката или уређаја без одобрења или
њихово ненаменско коришћење, изазивање
нереда или наношење штете јавним зеленим
површинама или другој имовини.
III  ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ
КУПАЛИШТА
Члан 13.
Старалац има право да остварује
средства од:
1.
издавања у закуп објеката на
јавном купалишту и
2.
других извора у складу са
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важећим прописима.
Средства остварена на основу ст. 1.
овог члана се користе у складу са Програмом
из члана 5. ове Одлуке.
IV  НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредаба Одлуке
врши Одељење за комуналне и стамбене
послове Општинске управе Општине Вршац
путем комуналне инспекције.
Старалац је обавезан да најмање 20
дана пре почетка купалишне сезоне Одељењу
из става 1. овог члана достави:
- уговор са лицем задуженим за
одржавање реда и чистоће на јавном
купалишту,
- уговоре са лицима која обављају
послове прве помоћи на јавном купалишту,
- уговоре са лицима која обављају
послове спасилаца на јавном купалишту,
- извештај о контроли хемијске и
бактериолошке исправности воде за купање
и туширање из члана 6. тачка 13. ове Одлуке.
Старалац је дужан да извештаје
о контроли хемијске и бактериолошке
исправности воде за купање и туширање
из члана 6. тачка 14. ове Одлуке доставља
Одељењу из става 1. овог члана.
V   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном од 5.000,00 динара
до 100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1.
не одржава и не уређује јавно
купалиште у складу са Програмом из члана
5. ове Одлуке,
2.
не истакне на видно место на
простору јавног купалишта одредбе акта из
члана 9. ове Одлуке,
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3.
не обезбеди да у току купалишне
сезоне непрекидно буду испуњени услови
утврђени члановима 6. и 7. ове Одлуке,
4.
отпочне са радом јавног
купалишта пре доношења решења из чл. 10.
ст. 3. ове Одлуке.
За прекршај из ст. 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
2.500,00 динара до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 500,00 до 5.000,00
динара.

уређај без одобрења, или их ненаменски
користи, изазива неред или наноси штету
јавним зеленим површинама или другој
имовини на јавном купалишту (чл. 12. тачка
10. ове Одлуке).
VI   ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

ЗАВРШНЕ

Члан 17.
Програм из чл. 5. ове Одлуке за 2013.
годину Старалац ће донети до 01.06.2013.
године.

Члан 16.
Новчаном казном од 500,00 динара
до 10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1.
прља, премешта, мења или
уклања предмет или ознаку која се поставља
на копну или води (чл.12. тачка 1. ове
Одлуке),
2.
шета или купа животиње на
јавном купалишту (чл. 12. тачка 2. ове
Одлуке),
3.
пере рубље и друге ствари
на јавном купалишту (чл. 12. тачка 3. ове
Одлуке),
4.
се купа на јавном купалишту
после истека радног времена (чл. 12. тачка 6.
ове Одлуке),
5.
улази на јавно купалиште изван
одређених улаза (чл. 12. тачка 5. ове  Одлуке),
6.
пеца или лови рибу на други
начин (чл. 12. тачка 4. ове Одлуке),
7.
вози се чамцем или скутером
(чл. 12. тачка 7. ове Одлуке),
8.
ложи ватру на јавном купалишту
(чл. 12. тачка 8. ове Одлуке),
9.
игра се лоптом на јавном
купалишту, изван за ту сврху одређеног
простора (чл. 12. тачка 9. ове Одлуке),
10.
постави монтажни објекат или

И

Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у «Сл. листу Општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-017/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

9.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«
бр.72/2009, 81/2009,64/2010, 24/2011 и
121/2012), и члана 27. тачка 6. Статута
општине Вршац (Сл. лист Општине Вршац
бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној 08.04.2013.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА
СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и
начин постављања и уклањања балон-хала
спортске намене на територији општине
Вршац.
Појам и врсте балон-хала спортске намене
Члан 2.
Балон-хала спортске намене, у
смислу одредаба  ове одлуке, је привремени,
монтажно    демонтажни објекат пресостатичке
или лаке конструкције(метална, дрвена)
са покривачем од импрегнираног или
пластифицираног
платна,намењен
за
обављање спортске активности.Балон хала
спортске намене може се поставити као
посебан објекат на грађевинском земљишту,
намењен за обављање спортске активности
у току целе године (у даљем тексту: балонxала).Балон хала спортске намене може се
поставити као прекривач над постојећим
отвореним спортским објектом,ради његовог
коришћења у току зимског периода (у даљем
тексту: пресостатички-прекривач).

09.04.2013.

хале спортске намене.Балон xала може да
садржи површине за извођење једне или
више     спортских дисциплина и простор
за пратеће садржаје одређене прописима
и нормативима за обављање спортских
активности и делатности (гардероба,
умиваоница, купатило, тоалет, просторије
за инвентар, просторија за одмор, лекарска
соба , канцеларија, и сл.).Простор за пратећи
садржај из овог члана јесте низак објекат,
без темеља постављен на бетонску подлогу
који се може обезбедити у оквиру балонxале или коришћењем тог простора у оквиру
постојећег објекта у комплексу у којем се
балон xала поставља.
II. ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН-ХАЛЕ
СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
Одобрење за постављање
Члан 4.

Садржај балон-хале спортске намене

Балон-хала спортске намене поставља
се на основу одобрења за постављање,
које се издаје у форми решења. Решење
из овог члана доноси организациона
јединица Општинске управе надлежна за
урбанистичко-грађевинске послове (у даљем
тексту: надлежна организациона јединица), у
року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева.На решење којим се одлучује о
издавању одобрења за постављање балонхале спортске намене, може се поднети жалба
Покрајинском секретаријату за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине у
року од 15 дана од дана доношења решења.

Члан 3.

Монтажа

Саставни део балон-хале спортске
намене је технички блок са уређајима за
грејање и хлађење, контролу притиска
кондиционирање ваздуха и сл. који се по
правилу поставља изван волумена балон

Члан 5.
Балон-хала спортске намене поставља
се монтажом на месту постављања.
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Сувом монтажом изводе се зидови,
систем грејања, вентилације и осветљења
и уградња унутрашње опреме.Неопходни
грађевински радови могу се изводити за
темељење, односно анкеровање балонхале спортске намене,израду подлоге
спортског терена, постављање техничког
блока, извођење потребних прикључака на
топловодну, гасоводну, електро, водоводну
и канализациону мрежу, изградњу колског и
пешачког прилаза и паркинг места.Монтажу
балон-хале спортске намене обавља
произвођач или одговорни извођач радова
кога овласти произвођач балон-хале.
1. Постављање балон-хале
Површине за постављање
			Члан 6.
Балон-хала може се поставити на
изграђеном грађевинском земљишту у оквиру
комплекса просветних и спортских објеката
и угоститељских објеката за смештај, као и на
неизграђеном грађевинском земљишту које
је у приватној својини, односно на коме је
право коришћења утврђено на основу Закона
о планирању и изградњи. Балон-xала може
се поставити на неизграђеном грађевинском
земљишту до привођења земљишта намени.
Правила постављања
Члан 7.
Балон хала се поставља тако да
својим положајем и величином не угрожава
коришћење суседног објекта.Испуњеност
услова из овог члана цени надлежна
организациона јединица сходном применом
прописа којим су уређени услови у погледу
висине и међусобне удаљености објеката
који се граде.

51

Захтев
Члан 8.
Захтев за издавање одобрења за
постављање балон-xале може поднети правно
или физичко лице које је власник,односно
носилац права коришћења или закупац
земљишта на коме се балон сала поставља.
Документација која се прилаже
Члан 9.
Уз захтев за издавање одобрења за
постављање бало-xале прилаже се:
1. доказ о праву својине, односно праву
коришћења или праву закупа на грађевинском
земљишту (власнички лист,односно лист
непокретности, копија плана парцеле,
уговор о закупу, решење надлежног органа о
утврђивању права коришћења земљишта);
2. доказ да је закуподавац сагласан
са постављањем балон хале на закупљеном
земљишту;
3. информација о локацији;
4. техничка документација у три
примерка и
5. доказ о уплати административне
таксе.
Техничка документација
Члан 10.
Техничка документација из члана 9.
ове одлуке садржи:
–
главни
пројекат
балон-xале
припремљен у складу са законом којим се
уређује изградња објеката,
– сагласност надлежне управе за
ванредне ситуације на главни пројекат
балон-xале у складу са прописима којима се
уређује заштита од пожара,
– услове и сагласност надлежне
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организације за заштиту културних добара
када се балон-xала налази у заштићеној
околини непокретног културног добра
или добра које ужива претходну заштиту.
Техничку документацију из   овог члана
потписује одговорни пројектант одговарајуће
струке и иста подлеже техничкој контроли
у складу са законом који уређује изградњу
објеката.

постављање балон-xале, с тим што тај рок
не може бити дужи од 6 месеци од дана
коначности решења.
На образложен захтев корисника одобрења,
рок из става 1. овог члана може бити
продужен из оправданих разлога које цени
надлежна организациона јединица.

Важење одобрења

Члан 14.

Члан 11.

Пре почетка коришћења балон xале, корисник
одобрења је дужан да прибави одобрење
за коришћење балон xале. Одобрење за
коришћење балон xале издаје надлежна
организациона јединица по поступку за
утврђивање подобности објекта за употребу
предвиђеном законом којим се уређује
изградња објеката, у року од осам дана од
дана достављања акта о подобности објекта
за употребу.

Одобрење за постављање балон xале
се издаје са роком важења од 10 година,
односно са краћим роком важења уколико је
закуп земљишта уговорен на краћи период.
Рок важења одобрења за постављање балонxале може се продужавати под условима
утврђеним овом одлуком
Садржина решења
Члан 12.
Решење      којим    се    одобрава
постављање балон-xале садржи нарочито:
податке о лицу којем се одобрење издаје
(у даљем тексту: корисник одобрења),
месту (број катастарске парцеле, адреса)
и комплексу на којем се поставља балонxала, рок важења одобрења, рок у којем се
мора поставити балон xала и рок у којем се
балон-xала мора уклонити по истеку важења
одобрења.Саставни део решења којим се
одобрава постављање балон-xале је техничка
документација из члана 10. ове одлуке

Одобрење за коришћење

Промена корисника одобрења
Члан 15.
Ако се у току важења одобрења
промени власник, односно корисник,
односно закупац грађевинског земљишта на
коме је балон xала постављена, надлежна
организациона јединица измениће решење
у делу који се односи на име корисника
одобрења, под условом да нови власник,
односно корисник, односно закупац поднесе
захтев у року од 15 дана од дана промене.
Продужење рока важења одобрења

Рок за постављање

Члан 16.

Члан 13.

Рок важења одобрења за постављање
балон xале може се продужити на захтев
корисника одобрења, за наредни период до
10 година, под условом да није дошло до

Балон xала се поставља у року који
је одређен решењем којим се одобрава
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промена на балон xали у односу на техничку
документацију на основу које је одобрење
издато.Захтев се подноси надлежној
организационој јединици најкасније 6 месеци
пре истека рока важења одобрења.Уз захтев
за продужење рока важења одобрења за
постављање балон xале, корисник одобрења
прилаже документацију из члана 9. ове
одлуке, изузев техничке документације,и
доказ о подобности балон xале за коришћење
у наредном периоду.
Престанак важења одобрења
Члан 17.
Одобрење за постављање балон-хале
престаје да важи:
1. истеком рока важења одобрења за
постављање,
2. уколико корисник одобрења балон
xалу не постави у року утврђеном одобрењем
за постављање,
3. уколико корисник одобрења балон
xалу користи супротно намени,
4. уколико кориснику одобрења
престане својство власника, односно
корисника, односно закупца земљишта на
коме је балон xала постављена, а није поднет
захтев за промену корисника одобрења,
5. привођењем земљишта намени и
6. у случају када корисник одобрења
сам уклони балон xалу или она буде уклоњена
по налогу гарђевинског инспектора.
Престанак важења одобрења за
случајеве из тач. 2. до 6. и рок за уклањање
постављене балон хале, утврђује решењем
надлежна организациона јединица.
Рок за уклањање балон хале не може
бити дужи од 60 дана од дана коначности
решења из овог члана.
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Достављање решења органу надзора
Члан 18.
Примерак решења из чл. 12, 14, 15, 16.
и 17. ове одлуке,надлежна организациона
јединица доставља грађевинској инспекцији.
2. Постављање пресостатичког прекривача
Место и време постављања
Члан 19.
Пресостатички
прекривач
може
се поставити над постојећим отвореним
спортским објектом у периоду од 1.октобра
до 30. априла.Под постојећим објектом у
смислу oвог члана сматра се објекат изграђен
у складу са законом који уређује изградњу
објеката.
Захтев
Члан 20.
Захтев за издавање одобрења за
постављање пресостатичког прекривача
може поднети правно или физичко лице које је
власник, односно носилац права коришћења
или закупац отвореног спортског објекта над
којим се пресостатички прекривач поставља.
Документација која се прилаже
Члан 21.
Уз захтев за издавање одобрења за
постављање пресостатичког прекривача
прилаже се:
– доказ о праву својине, односно праву
коришћења или закупу отвореног спортског
објекта,
– доказ да је закуподавац сагласан са
постављањем пресостатичког прекривача на
закупљеном спортском објекту,
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– информација о локацији,
– техничка документација у три
примерка и
– доказ о уплати административне
таксе.
Техничка документација
Члан 22.
Техничка документација из ове одлуке
садржи:
1) главни пројекат пресостатичког
прекривача, који чине:
– ситуационо решења (приказ
комплекса са свим објекта на њему)
–
подаци
о
функционалним,
конструктивним
и
обликовним
карактеристикама
пресостатичког
прекривача (документација произвођача),
– разрада техничко-технолошких
карактеристика пресостатичког прекривача
са опремом и инсталацијама,
– решење темељења-анкеровања
пресостатичког прекривача,
– техничко решење инфраструктуре са
начином прикључења и уређења слободних
површина,
2) сагласност надлежне управе за
ванредне ситуације на главни пројекат
пресостатичког прекривача у складу са
прописима којима се уређује заштита од
пожара и
3) услове и сагласност надлежне
организације за заштиту културних добара
када се отворени спортски објекат налази у
заштићеној околини непокретног културног
добра или добра које ужива претходну
заштиту.
Техничку документацију из овог члана
потписује одговорни пројектант одговарајуће
струке и иста подлеже техничкој контроли
у складу са законом који уређује изградњу
објекта.

09.04.2013.

Продужење рока важења одобрења
Члан 23.
Рок важења одобрења за постављање
пресостатичког прекривача може се
продужити на захтев корисника одобрења, за
наредни период до 10 година, под условом да
није дошло до промена на пресостатичком
прекривачу у односу на техничку
документацију на основу које је одобрење
издато.Захтев се подноси надлежној
организационој јединици најкасније 6
месеци пре истека рока важења одобрења.Уз
захтев за продужење рока важења одобрења,
корисник одобрења прилаже документацију
из члана 21. ове одлуке,изузев техничке
документације, и доказ о подобности
пресостатичког прекривача за коришћење у
наредном периоду
Престанак важења одобрења
Члан 24.
Одобрење
за
постављање
пресостатичког прекривача престаје да важи:
1. Истеком рока важења одобрења
2. Уколико кориснику одобрења
престане својство власника, односно
корисника, односно закупца спортског
објекта над којим је пресостатички прекривач
постављен, а није поднет захтев за промену
корисника одобрења
3. Уколико корисник одобрења
пресостатички прекривач користи супротно
намени.
Престанак важења одобрења за
случајеве из тач. 2. и 3. овог члана,утврђује
решењем надлежна организација.

09.04.2013.
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III. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОДОБРЕЊА
Члан 25.
Корисник одобрења је дужан да:
– балон-халу спортске намене користи
у складу са издатим одобрењем,
– балон-халу спортске намене одржава
у уредном и технички исправном стању,
– о свим променама које су од утицаја
на коришћење балон хале спортске намене
обавести надлежну организациону јединицу,
у року од 15 дана од дана настанка промене,
– уклони балон халу спортске
намене по престанку важења одобрења за
постављање.
IV. НАДЗОР
Надлежност
Члан 26.
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балон-хале спортске намене и истовремено
наложи прибављање одобрења за коришћење
у одређеном року.
Када
је
балон-хала
спортске
намене постављена супротно одобрењу
за постављање, грађевински инспектор је
овлашћен да решењем наложи да се балонхала спортске намене уподоби условима из
одобрења у одређеном року.
Уколико корисник одобрења на
поступи по решењу из ст. 2. и 3. овог
члана, грађевински инспектор ће решењем
наложити уклањање балон хале спортске
намене.
Обавеза омогућавања надзора
Члан 28.

Надзор над применом ове одлуке
врши надлежна организациона јединица
Инспекцијски надзор врши грађевинска и
комунална инспекција у складу са законом и
другим прописима.

Корисник одобрења, оносно власник
или корисник балон-хале спортске намене,
дужан је да лицу овлашћеном за вршење
надзора омогући прступ и преглед балон
хале спортске намене, дозволи увид у
документацију, достави тражене податке и
поступа по другим налозима инспектора.

Овлашћења грађевинског инспектора

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Члан 29.

Грађевински инспектор је овлашћен
да у вршењу инспекцијског надзора, осим
овлашћења утврђених законом и прописима,
решењем наложи уклањање балон хале
спортске намене:
– када је балон-хала спортске намене
постављена без одобрења и
– када је одобрење престало да важи.
Када је балон-хала спортске намене
постављена по одобрењу за постављање, а
користи се без одобрења за коришћење из
члана 14, грађевински инспектор је овлашћен
да решењем привремено забрани коришћење

Новчаном казном од 50.000 до
1.000.000 динара казниће се правно лице,
ако:
1. балон-халу спортске намене постави
без одобрења
2. балон-халу спортске намене постави
или користи супротно одобрењу
3. пре почетка коришћења балон-хале
спортске намене не прибави одобрење за
коришћење
4. балон-халу спортске намене не
уклони у року из ове одлуке;
За прекршај из овог члана, казниће се и

56

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 4/2013

физичко лице новчаном казном од 2.500 до
75.000 динара.
Члан 30.
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:011-018/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

10.

       
На основу члана   20. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» бр. 139/07), члана   96. и 97.
Закона о планирању и изградњи  («Службени
гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка,
64/10-УС и 24/11 ), члана 27. став 1. тачка
6. Статута општине Вршац («Службени лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана
6. Одлуке о отуђењу и закупу грађевинског
земљишта општине Вршац (“Службени лист
општине Вршац” бр. 4/2010.) Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној
08.04.2013. године, донела је
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА РАДИ ИЗГРАДЊЕ

09.04.2013.

I
Овим Програмом утврђује се уређење,
отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта ради изградње објеката   према
намени утврђеној планским документима.
II
Програм уређења, отуђења и давања
у закуп грађевинског   земљишта   ради
изградње садржи број катастарских парцела,
површину и начин отуђења и давања у закуп.
Грађевинско земљиште се може
отуђити и давања у закуп ради изградње
пословних и стамбених објекта.
Током 2013. године могу се отуђити:
1.
парцела бр. 411/2 површине  
227 м2 уписана у лист непокретности бр. 222  
КО Стража,
2.
парцела бр. 411/4   површине
568 м2   уписана у лист непокретности бр.
222 КО Стража,
3.
парцела бр. 170/1 површине  
133 м2 уписана у лист непокретности бр. 275
КО Мало Средиште,
4.
парцела бр. 170/2 површине  
436 м2 уписана у лист непокретности бр. 275
К.О. Мало Средиште,
5.
парцела бр. 807/1 површине    86
м2 уписана у лист непокретности бр. 14295
КО Вршац,
6.
парцела бр. 2027/2 површине
741 м2 уписана у лист непокретности бр.
2657 КО Уљма,
7.
парцела бр. 2099/1 површине  
231 м2 уписана у лист непокретности бр.
13262 КО Вршац,
8.
парцела бр. 2099/2 површине   
314 м2 уписана у лист непокретности бр.
13262 КО Вршац.

09.04.2013.

III
Одлуком о расписивању јавног огласа
за   јавно надметање, односно прикупљање
понуда јавним огласом ради отуђења или
давања у закуп грађевинског земљишта
утврдиће се сви потребни услови  предвиђени
Законом.
Комисија за отуђење грађевинског
земљишта спровешће поступак отуђења
грађевинског земљишта одређен ставом 3.
тачка 1-6 ове Одлуке, путем јавног надметања,
а поступак отуђења непокретности из тачке
7. и 8. спровешће се непосредном погобом, а
у поступку легализације изградње станбеног
објекта.
IV
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а биће објављивања у “Службеном
листу Oпштине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:464-022/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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енергетике, развоја и заштите животне
средине бр. 401-00-65/2013, од 04.02.2013.
године,    Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 08.04.2013. године, донела
је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Програм коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Вршац за 2013.
годину.
II
Oва Одлука објавиће се у “Службеном
листу општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:401-029/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

Јовица Заркула, с.р.

11.

12.

На основу члана 20. став 1. тачка 11
Закона о локалној самоуправи ( “Сл. гласник
РС” бр. 129/2007),члана 13. став 1. тачка 11
Статута општине Вршац (“Службени лист
oпштине Вршац” бр. 10/2008 и 13/2008),
члана 4. став 2 Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за заштиту животне средине општине
Вршац (“Службени лист oпштине Вршац”
бр. 12/2009) и сагласности Министарства

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи ( “Сл. гласник РС” бр. 129/2007)  
и члана 27. став 1. тачка 4 Статута општине
Вршац (“Службени лист oпштине Вршац”
бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 08.04.2013.
године, донела је
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ОДЛУКУ
I
Усваја се Локални акциони   План
запошљавања Општине    Вршац за 2013.
годину.
II

“Варош” Вршац број 512, који је донео
Управни одбор овог предузећа на седници
одржаној 29.03.2013. године
II
Ово Решење биће објављено
“Службеном листу општине Вршац”.

Broj:011-019/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Oва Одлука објавиће се у “Службеном
листу општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

09.04.2013.

Broj:021-003/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

14.

13.

На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима   (¨Сл.гласник РС¨,
бр. 119/2012)  и члана 21. тачка 21. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨,
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној   08.04.2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВАРОШ” ЗА 2013. ГОДИНУ.
I
Даје се сагласност на Одлуку o измени
Програма пословања Јавног предузећа

На основу члана 101. Статута општине
Вршац («Службени лист општине Вршац»
10/2008 и 13/2008), члана 31. став. 2 Одлуке о
образовању месних заједница на територији
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.1/2000 и 3/2011) и Одлуке
председника Скупштине општине Вршац
о расписивању избора за Савете месних
заједница на територији општине Вршац  
број:011-011/2013-II-01
од
19.03.2013.
године, Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 08.04.2013. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОРГАНЕ
МЕСНЕ САМОУПРАВЕ

09.04.2013.
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На основу члана 101. Статута општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» 10/2008 и 13/2008), члана 31. став. 2 Одлуке о образовању месних
заједница на територији општине Вршац («Службени лист општине Вршац»
бр.1/2000 и 3/2011) и Одлуке председника Скупштине општине Вршац о
I
да припрема и оверава гласачке листиће
расписивању избора за Савете месних
заједница на територији општине Вршац
и наподноси збирни извештај Скупштини
број:011-011/2013-II-01 од 19.03.2013. године, Скупштина општине Вршац
седници одржаној
године
донела је се Комисија
Овим 08.04.2013.
Решењем
именује
општине о спроведеним изборима који се

за спровођење избора
за органе месне
објављује у Службеном листу општине
РЕШЕЊЕ
самоуправе
расписаних
за 12. мај
2013.
Вршац.
О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
ЗА ОРГАНЕ
МЕСНЕ САМОУПРАВЕ
године  и то:
III
I
ЗАРешењем
ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ
Овим
именује се Комисија
за спровођење избора за органе
месне самоуправе
расписаних
за 12. мајдипл.
2013. године
и то:
Синиша
Хераковић,
правник
Ово Решење објављује се у
«Службеном листу општине Вршац».
ЗА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
Синиша Хераковић,
дипл. правник
КОМИСИЈЕ
Republika Srbija
ЗА ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ
OP[TINA VR[AC
Стевица
Назарчић,
дипл. правник
Стевица Назарчић, дипл. правник

ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ
1. Зоран Цветковић
2. Сузана Кремић
3. Панта Сфера
4. Хајналка Болдиш
5. Александар Андић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

И

ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА
Богица Вучковић
Гордана Јовановић
Кристина Јаначек
Радојица Мојсијев
Слободан Калиновић

Broj:02-017/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

За Секретара Комисије за споровођење избора за органе месне
Заименује
Секретара
споровођење
самопураве
се МиланКомисије
Лончар, дипл.за
правник.
За
заменика
секретара
именује
се
Ненад
Барош,
дипл. правник. 15.
избора за органе месне самопураве
именује

се Милан Лончар, дипл. правник.
II
За заменика
секретара
именује
се  самоуправе је
Задатак
Комисије за спровођење
избора за
органе месне
Ненад
Барош,  дипл.
правник.избора за чланове Савета месних
да се стара
о законитости спровођења

заједница, да утврђује рокове за спровођење изборних радњи у складу са На основу члана 40. и члана 101. ст. 1.
Одлуком о образовању Месних заједница на територији Општине Вршац, да
II заједницама и именује њихове чланове,
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
одређује Комисије за изборе у Месним
да прописује образце за спровођење поступка избора за чланове Савета уВршац’’,
року
бр. 10/08 и 13/08), Скупштина
од пет дана
од
дана
расписивања
избора,
да
даје
упутства
Комисијама
у
Задатак Комисије за спровођење
општине Вршац на седници одржаној
погледу спровођења поступка избора за чланове Савета, да утврђује број
избора
за органе месне самоуправе је да се
08.04.2013.
године, донела је
чланова Савета месне заједнице по изборним јединицама сагласно члану
14.
стара
о припрема
законитости
за извештај
Одлуке, да
и овераваспровођења
гласачке листиће избора
и подноси збирни
Скупштини
општине
о
спроведеним
изборима
који
се
објављује
чланове Савета месних заједница, да утврђујеу Службеном
РЕШЕЊЕ
листу општине Вршац.

рокове за спровођење изборних радњи у
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
складу са Одлуком о образовању
Месних
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
III
Ово Решење
се у «Службеном
листу општине
Вршац».
заједница
на објављује
територији
Општине
Вршац,
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
да одређује Комисије за изборе у Месним
Република Србија
заједницама и именује
њихове
I
ОПШТИНА
ВРШАЦчланове, да
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
прописује образце
за спровођење
поступка
избора за чланове Савета у року од пет дана
Овим Решењем, бира се председник и
Број: 02-017/2013-II-01
ПРЕДСЕДНИК
од
дана расписивања
избора, да даје упутства
чланови Комисије за равноправност полова
Датум:08.04.2013.
год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Комисијама
Вршац, Трг победеу1 погледу спровођења поступка
Јовица Заркула и то:
избора за чланове Савета, да утврђује број
За председника:
чланова Савета месне заједнице по изборним
Милена Ћосић
јединицама сагласно члану 14. Одлуке,
За чланове:
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Вера Тадић,
Кристина Јаначек,
Весна Бранков и
Данијел Јоца.
		
II
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о избору Комисије за
равноправност полова бр. 2-026/2009-II-01
(‘’Сл. лист општине Вршац’’, бр. 4/2010)
III
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-018/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Иван Бучалина, представник локалне
самоуправе
ЗА ЧЛАНОВЕ
Миљана Љубобратовић , представник
ђачког парламента средње школе
Стефан Михајловски, представник
ђачког парламента средње шкoле,
Марија Спасојевић, представник
ђачког парламента средње школе,
Ивана Кнежевић, представник ђачког
парламента средње школе,
Бојан Шаин, представник  студентског
парламента факултета,
Јован Репац представник омладинске
организације,
Кристијан Какован, представник
омладинске организације и
Миленко
Вуковић,
представник
локалне самоуправе.
II

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

16.

Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о избору председникa и
чланови Савета за младе бр. 2-025/2009-II-01
(‘’Сл. лист општине Вршац’’, бр. 4/2010).
III

На основу члана 40. и члана 101. ст. 1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/08 и 13/08),   Скупштина
општине Вршац на седници одржаној
08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
Овим Решењем, бира се председник и
чланови Савета за младе и то:

Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-019/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.
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18.

На основу члана 40. и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/08 и 13/08),   Скупштина
општине Вршац на седници одржаној
08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
I
Овим Решењем, бира се председник и
чланови Одбора за праћење примене Етичког
кодекса и то:
За председника:
Taмара Пешић,
За чланове:
Лантош Лајош,
           Стефани Крстић,
           Тања Томашевић Дамјановић и
Славиша Максимовић.
II
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о избору председникa
и чланови Одбора за праћење примене
Етичког кодексa бр. 2-028/2009-II-01 (‘’Сл.
лист општине Вршац’’, бр. 4/2010).
III
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-020/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

На основу члана 40. и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/08. и 13/08.), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној
08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА
ЈАВНИХ СЛУЖБИ
I
Овим Решењем, бира се председник и
чланови Корисничког савета јавних служби
и то:
За председника:
Љубиша Ненадов,
За чланове:
Драган Марков,
Слободан Милошевић,
Предраг Жарковић и
Снежана
Чејић
дипл.
инењер
технологије,
представница
удружења
потрошача.
		
II
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о избору председникa и
чланови Корисничког савета јавних служби
бр. 2-027/2009-II-01 (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 4/2010)
III
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.
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Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-021/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

19.

						
На основу члана 27. тачка 9. Статута
општине Вршац (‘’Службени лист општине
Вршац’’ бр.10/08 и 13/08) и члана 3. Одлуке
о установљењу Међународног фестивала
‘’Вршачка позоришна јесен’’ (‘’Службени
лист општине Вршац’’ бр.6/93 и 2/94),
Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА
‘’ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН’’
И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА
I
Овим Решењем именују се директор
Међународног
фестивала
‘’Вршачка
позоришна јесен’’ и председник и чланови
Фестивалског одбора.
II
За директора Међународног фестивала
‘’Вршачка позоришна јесен’’ именује се  
Срђан Томић, директор Народног позоришта
«Стерија».

III
У  Фестивалски одбор именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
Чедомир
Живковић,
председник
општине Вршац.
ЗА ЧЛАНОВЕ:
Joвица
Заркула,
председник
Скупштине општине Вршац;
Зоран Томић, заменик председника
општине Вршац;
Бранислава Лучић, заменик секретара
Скупштине општине Вршац;
Мирко
Добросављевић,
члан
Општинског већа;
Ђура Павков и
Наташа Вулић.
IV
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење Скупштине општине Вршац
бр.02-3/2008-II-01. од 09.02.2008. године
(Службени лист општине Вршац бр.1/08).
V
Ово Решење биће објављено
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-022/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.
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Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

							
					
На основу члана 40. Статута Oпштине
Вршац (‘’Сл. лист Oпштине Вршац’’, бр.
10/08 и 13/08) и члана 4. Одлуке о оснивању
Савета за запошљавање (‘’Сл. лист Oпштине
Вршац’’, бр. 4/05), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној   08.04.2013.
године, донела је
Р Е Ш Е ЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Савета за запошљавање
број 02-099/2012-II-01 од 15.10.2012. године
објављено у «Службеном листу општине
Вршац» број 16/2012.
II
Александар Винћилов се разрешава
функције члана Савета за запошљавање.
III
Мохора Дорел дипломирани правник,
именује се за члана Савета за запошљавање
као представник репрезентативног синдиката
НЕЗАВИСНОСТ.
IV
Ово Решење биће објављено
‘’Службеном листу Oпштине Вршац’’.
Република Србија
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у

Broj:02-023/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

21.
							
					
На основу члана 40. Статута Oпштине
Вршац (‘’Сл. лист Oпштине Вршац’’, бр.
10/08 и 13/08) и члана 5. Одлуке о одређивању
и означавању назива улица и тргова и
означавању зграда кућним бројевима (‘’Сл.
лист општине Вршац’’ бр. 4/92 и 10/97),
Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 08.04.2013. године,  донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању Комисије за   утврђивање   
предлога  назива  улица  и  тргова  број 02101/2012-II-01 од 15.10.2012. године које је
објављено у «Службеном листу општине
Вршац» број 16/2012.
II
Биљана Паунов, разрешава се функције
председника Комисије за   утврђивање
предлога назива улица и тргова.
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III
Ненад Барош именује се за председника
Комисије за   утврђивање предлога назива
улица и тргова.
IV
У осталом делу Решење о именовању
Комисије за   утврђивање предлога назива
улица и тргова остаје непромењено.
V
Ово Решење објавити у ‘’ Службеном
листу Oпштине Вршац’’.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-024/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

22.

На основу члана 27. тачка 9. Статута
општине Вршац (‘’Сл. лист Општине
Вршац’’, бр. 10/08 и 13/08) и члана 4.став
2. Одлуке о установљавању Међународног
фестивала фолклора ‘’Вршачки венац’’
(Службени лист општине Вршац бр.1/05),  
Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 08.04.2013. године, донела је

09.04.2013.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА
И ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА ‘’ВРШАЧКИ
ВЕНАЦ’’
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању председника и чланова
Фестивалског
одбора
и
директора
Међународног
фестивала
фолклора
“Вршачки венац” бр. 02-050/2012-II01 (“Службени лист Општине Вршац”
бр.12/2012).
II
Томић Зорану Заменику председника
општине, престаје дужност председника
Фестивалског
одбора
Међународног
фестивала фолклора “Вршачки венац”.
Петров      Олга, именује се за
председника
Фестивалског
одбора
Међународног
фестивала
фолклора
“Вршачки венац”.
III
Рашајски Јавору престаје дужност
заменика
председника
Фестивалског
одбора Међународног фестивала фолклора
“Вршачки венац”.
Добросављевић
Мирко,
члан
Општинског већа, именује се за заменика
председника
Фестивалског
одбора
Међународног
фестивала
фолклора
“Вршачки венац”.
IV
Бајић Владимиру престаје дужност
члана Фестивалског одбора Међународног

09.04.2013.
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фестивала фолклора “Вршачки венац”.
Мунћан Ивана, именује се за члана
Фестивалског
одбора
Међународног
фестивала фолклора “Вршачки венац”.
V
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Фестивалског одбора
и директора Међународног фестивала
фолклора “Вршачки венац” бр. 02050/2012-II-01 од 25.06.2012. године остаје
непромењено.
VI
Ово Решење објављује се
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

у
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Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ «БОРИСЛАВ
ПЕТРОВ БРАЦА» У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању   чланова Школског одбора
Гимназије «Борислав Петров Браца» бр. 02076/2012-II-01   («Службени лист Општине
Вршац» бр. 16/2012) и 02-004/2013-II-01  
(«Службени лист Општине Вршац» бр.
1/2013).
II

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-025/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.

23.

Моника Остојић, представник Савета
родитеља, разрешава се   функције члана
Школског одбора Гимназије “Борислав
Петров Браца” у Вршцу.
III
Тања Недимовић, именује се за члана
Школског одбора Гимназије “Борислав
Петров Браца” у Вршцу као представник
Савета родитеља.
IV

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 и 13/20008),

У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Гимназије
“Борислав Петров Браца” у Вршцу бр. 02076/2012-II-01   и 02-004/2013-II-01   остаје
непромењено.
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V

Ово Решење биће објављено
¨Службеном листу општине Вршац¨.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-026/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

II
Јадранки
Ћулум,
представници
локалне самоуправе престаје чланство у
Школском одбору Основне школе “Јован
Стерија Поповић” у Вршцу.
           Милан Вукосављевић именије се члана
Школског одбора Основне школе “Јован
Стерија Поповић” у Вршцу, као представник
локалне самоуправе.

Јовица Заркула, с.р.

III
У осталом делу Решење о именовању
чланава одбора Основне школе “Јован
Стерија Поповић” у Вршцу бр. 02-087/2012II-01 (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр.
16/2012)

24.

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 и 13/20008),
Скупштина општине Вршац на седници
одржаној  08.04.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ЈОВАН
СТЕРИЈА ПОПОВИЋ» У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању чланава Школског одбора
Основне школе “Јован Стерија Поповић”
у Вршцу бр. 02-087/2012-II-01(¨Сл. лист
Oпштине Вршац¨, бр. 16/2012).

IV
Ово Решење биће објављено
¨Службеном листу Oпштине Вршац¨.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-027/2013-II-01
Datum: 08.04.2013. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Јовица Заркула, с.р.
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