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ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОДИНА XXXXII

ВРШАЦ, 02. АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ

БРОЈ 11/2014

1.

2.

На основу члана 46. став 4. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07, 34/10 и
одлуке УС и 54/11), члана 34. став 4. и 5. Пословника о раду Скупштине општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја Мандатноимунитетске комисије, Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 01.08.2014.године, донела је

На основу члана 48. став 2. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.129/07, 34/10 и
одлуке УС и 54/11), члана 27 Статута општине Вршац («Сл. лист Oпштине Вршац» бр. 10/08 и 13/08),
члана 34. став 7. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист Oпштине Вршац» бр.
9/08) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Вршац на седници одржаној 01.08.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

I

Петров Вељку, одборнику Скупштине
општине Вршац са Изборне листе «ЗА БОЉИ
ВРШАЦ» ГРУПА ГРАЂАНА, престаје мандат са
01.08.2014. године, због поднете оставке.

I
Потврђује се мандат одборнику Ћосић Радивоју, са Изборне листе «ЗА БОЉИ ВРШАЦ»
ГРУПА ГРАЂАНА, са 01.08.2014. године.

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

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

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 051/ 2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011-052/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р
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3.

4.

У складу са чланом 32. став 1. тачка 15 Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
129/07), чланом 33. Закона о јавном дугу («Сл. гласник РС», бр. 61/05) и чланом 27. став 1 тачка 15.
Статута Oпштине Вршац («Сл.лист Општине Вршац», бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 01.08.2014. године, донела је

У складу са чланом 32 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.
129/07), чланом чланом 33 Закона о јавном дугу
(«Сл.гласник РС», бр.61/05), чланом 27 став 1 тачка 15 Статута Општине Вршац («Сл. лист Општине Вршац», бр. 10/08 и 13/08), а по прибављеном
Мишљењу Министарства финансија, Упрaва за јавни дуг бр. 401-140/2014-001 од 31.01.2014. године,
Скупштина Општине Вршац, на седници одржаној
01.08.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ РАСХОДА
Члан 1.
У Одлуци о задуживању Општине Вршац
за финансирање капиталних расхода («Службени лист Општине Вршац», бр. 19/2012, 2/2013 и
12/2013) у члану 1. тачка 2. додају се нове алинеје
које гласе:
„- Реконструкција коловоза и тротоара у Бихаћкој улици;
- Реконструкција атмосферске канализације
у улици Димитрија Туцовића;
- Изградња повезног водовода Вршац –
Мало Средиште на Гудуричком путу;
- Изградња магистралног водовода у улици
Војвођанских бригада.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
«Службеном листу Општине Вршац».
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011-053/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ РАСХОДА

Члан 1.
У Одлуци о задуживању Општине Вршац
за финансирање капиталних расхода («Службени
лист Општине Вршац», бр. 4/2014) у члану 1. тачка
1. износ: “147.250.000,00 динара” замењује се износом: „95.000.000,00“
Члан 2.
У члану 1. тачка 2. “Зграде и грађевински
објекти ЈП „Варош” износ: “152.750.000,00” замењује се износом: “178.205.000,00 динара”.
У истом члану тачка 2, мења се алинеја 13 и гласи:
“- Реконструкција тротоара и паркинга око
блока 56;” и додају нове алинеје које гласе:
“- Изградња приступне саобраћајнице у Технолошком парку;
- Реконструкција водоводне мреже у улици
Васка Попе;
- Реконструкција прилазне саобраћајнице у
блоку 82;
- Изградња јавне расвете на Вршачком језеру
II фаза;
- Изградња трафостанице код Бувље пијаце;
- Реконструкција јавне расвете (замене живиних сијалица);
- Изградња аутобуских стајалишта са надстрешницама;
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- Набавка урбаног мобилијара у граду и на
Вршачком језеру;
- Реконструкција водовода у ул. Стевана Немање–Подвршанска;
- Реконструкција водовода и гасовода у улици Димитртија Туцовића;
- Реконструкција водовода и гасовода у улици Карађорђева;
- Реконструкција мост-пропуста на локалном путу Мало Средиште–Гудурица;
- Санација пропуста моста у насељеном
месту Марковац.”.
Члан 3.
У члану 1 после тачке 2. додају се нове тачке
3, 4 и 5. које гласе:
“3. Зграде и грађевински објекти у Предшколској установи „Чаролија“ у укупном износу од
6.000.000,00 динара:
- Реконструкција унутрашњости јаслица у
оквиру објекта бивше војне амбуланте.
4. Зграде и грађевински објекти у Апотекарској установи Вршац у укупном износу од
1.000.000,00 динара:
- реконструкција унутрашњости апотеке у
оквиру објекта бивше војне амбуланте.
5. Зграде и грађевински објекти у Месним заједницама у укупном износу од 19.795.000,00 динара.
“ Изградња капеле у Ритишеву;
- Изградња капеле у Орешцу;
- Завршни радови на капели у Марковцу;
- Изградња капеле у Стражи;
- Реконструкција дела уличне расветле у Ритишево;
- Реконструкција дела сеоског водовода у
Влајковцу;
- Реконструкција зграде у Месним заједницама: Влајковац, Месић, Потпорањ, Парта, Загајица, Ватин, Војводинци, Сочица,
„Жарко Зрењaнин“, „Жива Јовановић“, „2.
октобар“;
- Бушење бунара у Ватину;
- Уређење платоа у дворишту у Месној заједници у Великом Средишту;
- Реконструкција свлачионица на сеоском
стадиону у Великом Средишту;
- Санација зграде Дома културе у Малом
Жаму;
- II фаза изградње бициклистичко-пешачке
стазе у Избишту;
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- II фаза изградње пешачке стазе у Павлишу;
- II фаза изграда расвете на спортском терену у Павлишу;
- Изградња стаза на гробљу;
- Уређење отворене сцене у Дому културе у
Гудурици;
- Санација музеја „Роберта Хамерштила“ у
Гудурици;
- Санација јавног тоалета у Гудурици;
- Партерно уређење инфо-центра у Шушари.”.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Општине Вршац»
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011-54/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

5.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007), члана 13. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана 13. тачка 5. и члана 27. тачка 6. Статута општине Вршац
(„Службени лист општине Вршац“, бр. 10/2008 и
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 01.08.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима («Сл.
лист Општине Вршац», бр. 14/2008, 2/2009, 4/2012 и
16/2012), у члану 14., после става 4. додају се нови
ставови 5. и 6. који гласе:
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«Власници односно корисници станова и
стамбених објеката, испред којих се налазе паркиралишта која су решењем одређена у II зони, имају
право да бесплатно користе једно паркинг место
испред својих стамбених јединица, под условом да
имају уредно пријављено пребивалиште на тој адреси и регистровано путничко возило на своје име.
Наведено право утврђује ДП «Други октобар», за
једно путничко возило по стану, односно стамбеном објекту, на основу поднетог захтева.»
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Вршац”.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011-056/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р
Вршац, Трг победе 1

6.

На основу члана 20. т. 17. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Р. Србије‘‘, бр. 129/07),
чл. 209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник
Р. Србије‘‘ бр. 24/11) и члана 13. т. 16. и чл. 101. ст.
1. Статута општине Вршац („Сл. лист општине Вршац‘‘ бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 01.08.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ
У ОПШТИНИ ВРШАЦ

Члан 1.
У члану 4. ст. 2. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Вршац („Сл.
лист Општине Вршац’’, бр. 16/11) мења се тако што

02.08.2014.

се на крају тачке 11., тачка замењује знаком интерпукције”;” и допуњује тако што се после тачке 11.
додају тачке 12. и 13. које гласе:
“12. услуге личног пратиоца детета;
13. услуге персоналне асистенције.“.
Члан 2.
У поглављу IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ после члана 26. додаје се поднаслов
који гласи: «12. УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА
ДЕТЕТА» и члан 26а. који гласи:
«Члан 26а
Услуга личног пратиоца детета пружа се
детету са инвалидитетом, односно са сметњама у
развоју, коме је потребна подршка за задовољавање
основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења,
облачења и комуникације са другима, под условом
да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње ш коле.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне
подршке ради укључивања у редовно школовање и
активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне
хигијене, хра-њења, облачења и комуникације са другима.».
Члан 3.
У поглављу IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ после члана 26а. додају се поднаслов који гласи:. »13. УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ» и члан 26б. који гласи:
«Члан 26б
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са
процењеним I или II степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ,
имају способност за самостално доношење одлука,
радно су ангажована или активно укључена у рад
различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких странака и других облика друштвеног ангажмана, односно укључена су у редовни или
индивидуални образовни програм.
Сврха услуге персоналне асистенције је
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пружање одговарајуће индивидуалне практичне
подршке која је кориснику неопходна за задовољење личних потреба и укључење у образовне
радне и друштвене активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Услуге персоналне асистенције остварују се
кроз активности којима се, у складу са сврхом услуге, а у зависности од идентификованих потреба корисника обезбеђује практична помоћ и подршка.”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине
Вршац“.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
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I
Одлука о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбено пословање “Вршац” Вршац бр. 011-046/2014-II-01 од
13.06.2014. године, (“Службени лист Општине Вршац”, бр. 9/2014), престаје да важи.
II

Ово Одлука ступа на снагу даном објављивања у ¨Службеном листу Општине Вршац¨.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011-057/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

Број: 011-055/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

8.
7.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 42. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон),члана 27. став 1.
тачка 9. Статута Општине Вршац („Службени
лист Општине Вршац“, бр. 10/08 и 13/08) и члана 34. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
стамбено пословање „Вршац“ („Службени лист
Општине Вршац“, бр. 4/14), Скупштина општине Вршац, на седници одржаној 01.08.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ
„ ВРШАЦ“ ВРШАЦ

На основу члана 100 став 4. Закона о заштити живоне средине («Службени гласник РС»
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009
- др. закон и 43/2011 - одлука УС), члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007), чланa 27. Статута општине Вршац («Службени лист општине Вршац»
бр. 10/2008 и 13/2008) и члана 4. став 2. Одлуке о
оснивању Буџетског фонда за заштиу животне средине општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр. 12/2009 и сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине бр.40100-00903/2014-17 од 20.07.2014. године Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној 01.08.2014.
године, донела је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
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ЦИЉ

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ
ИЛИ ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ

Економска
класификација

1.

Интензивирати подршку неформалном образовању из
области заштите животне
средине у основним школама ради подизања свести и
одговорности кад је у питању
заштита животне средине
Спровођење концепта одрживих зелених школа у природи

Подршка пројектима неформалном виду
образовања за заштиту животне средине
у основном образовању (повећање броја
еколошких акција, манифестација и подстицање међушколског такмичења из
области заштите животне средине). Под
називом: За чистије и зеленије школе у
Општини Вршац

Стицање здравих навика и социјализација
великог броја ученика
основног образовања

424

200.000,00

2.

Подизање нивоа свести јавности у селима са намером
проширења организованог
сакупљања отпада и спречавање стварања дивљих депонија

У сарадњи са локалним телевизијама из
Вршца, изласком на терен („лице места“) пропагирати важност уређења и уклањања дивљих депонија по селима и важ- Чистија села са потпуно
ност здравог окружења сеоских атара.
здравим окружењем
Указивати јавности и на друге проблеме
у области заштите животне средине и и
потребу решавања тих проблема.

423

300.000,00

3.

Привођење намени земљишта које је деградирано дивљим депонијама и земљиштима

Уклањање дивљих депонија на територији општине Вршац, њихова санација и
уређење. Израда и постављање сигнализације која указује на забрану непрописаног
одлагања смећа

Стварање свих услова за
здраво и безбедно живљење становништва
и на очувању здравог
природног окружења

424

6.000.000,00

4.

Набавка 3300 комада
канти и почетак реаУнапређење прикупљања ко- Набавка 120 литарских типских посуда лизације четврте фазе
муналног отпада на терито- за одлагање комуналног кућног отпада из покривање територије
рији Општине Вршац
индивидуалних домаћинстава
Општине Вршац адекватним
комуналним
мобилијаром

424

6.600.000,00

5.

Сарадња са удружењима и
организацијама на заједничким идејама као доказ одговорног понашања према
заједничким проблемима

Подршка
организацијама
цивилног
друштва (невладиним организацијама),
доделом средстава путем конкурса са
циљем реализације одређених програма
из области заштите животне средине

Решавање проблема уз
помоћ специјализованих удружења из области заштите животне
средине за чисту животну средину, здраво окружење и одговорније
понашање према заједничким проблемима.

481

2.000.000,00

6.

Општински пројекат подизања енергетске ефикасности на јавном објекту,
згради школског центра „Никола Тесла“ у
Вршцу. Реконструкцијом, адаптацијом и
доградњом старог објекта направити од
потпуно енергетски неефикасног објекта,
На јавним објектима раци- подизањем енергетске ефикасности зграонализовати потрошњу енер- де, потпуно енергетски ефикасан објекат.
гије и смањити трошкове Реализација пројекта обухвата: Израда
загревања објекта
централног грејања у школи (број учионица 30), израда спољне изолације на дворишној страни зграде, замена дотрајале
дрвене столарије алуминијумском столаријом по ходницима (60 прозора), замена
улазних врата и преграда по ходницима
и замена дотрајалог светалрника, замена прозора и врата на фискултарној сали
школе.

Побољшање квалитета
живота ученика и наставника избегавањем
отворених извора енергије који представљају
опасност за дечију популацију и директно утичу на здравље ученика,
побољшање квалитета
и ефикасности у раду
наставника и ученика.

511

23.000.000,00

7.

У сарадњи са локалним телевизијама Вршац спровести едукативни програм кроз
одговарајуће (месечне) емисије са темама:
отпад, рециклажа отпада, биодиверзитет
и зелене површине, коровске биљке алергени, заштита вода, ваздуха, земљишта,
квалитет животне средине, обновљиви
извори енергије, енергетска ефикасност и
квиз знања из области екологије

Подизање нивоа знања,
компетенција и свести
јавности у циљу већег
укључивања
грађана
у процес доношења
важних одлука из области заштите животне
средине

423

500.000,00

Редни
број

Популаризација
заштите
животне средине давањем
већег значаја едукацији становништва и успостављање
свеобухватног система информисања о животној средини

Финансијска
средства (РСД)
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ЦИЉ

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ
ИЛИ ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ

Економска
класификација

8.

Подизање свести грађана о
потреби смањивања емисије
штетних гасова у атмосферу,
са циљем смањења глобалног
загревања земље у складу са
Којото споразумом

Манифестација Општине Вршац- НАШЕ
ШУМЕ, НАША ПЛУЋА, која се спроводи
поводом светског дана за заштиту природе (05.06.2014) – бициклистичка тура
ВРШАЦ – ШУШАРА – ВРШАЦ. (преко
Потпорња)

Промоција здравог начина живота и стварање
позитивног односа према очувању природе

424

200.000,00

9.

Промовисање добијања енер- У организацији Општине Вршац – Сајам
гије из обновљих извора и екологије, енергетске ефикасности и ОИЕ
енергетске ефикасности у „ВРШАЦ 2014“
зградарству

Добијање већег процента енергије из обновљивих извора и смањивање термичких губитака у зградарству

424

500.000,00

10.

Постизање вишег нивоа инУређење јавног просформисаности, размена ис- Акција уништавања биљака-алергена ин- тора механичким и
кустава са другим општина- вазивних и коровских врста
хемијским сузбијањем
ма и градовима
амброзије

424

1.500.000,00

11.

Заштита ваздуха

Извршено
мерење
квалитета
ваздуха
и
Редован мониторинг квалитета ваздуха у израђен годишњи изВршцу
вештај о квалитету ваздуха у Вршцу

424

1.850.000,00

12.

Заштита од буке

Извршено мерење коРедован мониторинг комуналне буке у Вр- личине комуналне буке
шцу
и израђен годишњи извештај о буци у Вршцу

424

1.000.000,00

13.

Израда докумената који
обрађује појединачне
Заштита од емисије електро- Мониторинг емисије електромагнетног базне станице али и
магнетног зрачења базних зрачења базних станица мобилне телефо- садржи и податке о местаница мобилне и бежичне није
рењу интерференције
телефоније
и предочава сабирање
утицаја на животну средину

424

370.000,00

14.

Очување и унапређење заш- Програми унапређење заштите животне
тићених природних добара средине на заштићеном подручју „Деу оквиру територије месне либлатске пешчаре“
заједнице

Реализација пројеката у
Делиблатској пешчари,
дела који се налази на
територији Општине
Вршац

424

200.000,00

15.

Повећати информисао концентрацији
Унапредити контролу квали- Системско праћење концентрације полена ност
полена и смањити појатета ваздуха
у ваздуху
ву алергија код становиштва

424

1.500.000,00

16.

Реализација програма
Унапређење природних од- Програм одржавања заштићено природно одржавања заштићеног
лика и заштита природних добро „Парк у Влајковцу“
природног добра „Парк
добара Општине Вршац
у Влајковцу“ за 2014. годину

424

200.000,00

17.

Дугорочно решавање одлагања комуналног одпада са
циљем отклањања могућности загађења земљишта,
подземних вода и животне
средине.

Наставак послова на санацији и изградње
центра за интегрално управљање отпадом
и сортирно-рециклажног центра (регионална депонија) у општини Вршац

Реалзација
програма
потпуног квалитетног
управљања комуналним отпадом.

511

16.100.000,00

18.

Пошумљавање територије
општине Вршац подизањем
ветрозаштитних и пољозаштитних појасева

Израда пројектно техничке документације
за адаптацију објекта у комплексу расад- Развој и унапређење раника код Великог Средиште (санација садничке делатности.
објеката, довођење електричне енергије,
воде уређење бунара

511

500.000,00

19.

Креирање
стратешког
приступа при решавању про- Израда стратегије заштите животне сре- Одрживи развој уз очување и унапређење кваблема и изазова у области дине општине Вршац
литета животне средине
заштите животне средине

424

700.000,00

Редни
број

Финансијска
средства (РСД)

316

Редни
број
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ЦИЉ

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ
ИЛИ ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТ

Економска
класификација

Подизање свести грађана о
потреби смањења емисије
штетних гасова мањом употребом аутомобила (ако је то
могуће) и чешћој употреби
бицикла као превозног средства

Манифестација општине Вршац МОЈ
ВРШАЦ МОЈ ГРАД, поводом Светског
дана без аутомобила (22.09.2014). Бициклистичка вожња Вршац-Уљма-ИзбиштеПотпорањ-Вршац.

Промоција здравог начина живота и стварања
позитивног односа према очувању природе са
јасном поруком о потреби мање употребе моторних возила

424

УКУПНО:

II
Ступањем на снагу овог Програма , престаје
да важи Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиу животне средине општине Вршац
за 2014. годину (бр.401-014/2014-II-01 oд 07.02.2014
објављен у „Службеном листу Општине Вршац»
бр.4/2014).
III
Oвај Програм биће објављен у «Службеном
листу Општине Вршац».
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 401-82/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

9.

На основу члана 32. став. 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07),
члана 21. став. 2. Закона о јавним педузећима («Сл.
гласник РС», бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и чл. 44/14 - др. закон), члана 27. став. 1. тачка
9. Статута Општине Вршац («Службени гласник
Општине Вршац», бр. 10/08 и 13/08) и члана 27.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбено
пословање «Вршац» («Службени лист Општине
Вршац», бр. 4/14), на основу спроведеног јавног
конкурса, Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 01.08.2014. године донела је

Финансијска
средства (РСД)

380.000,00

63.600.000,00

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ «ВРШАЦ»
ВРШАЦ
I
Наташа Вулић, дипломирани економиста
из Вршца, Абрашевићева 52, и м е н у ј е с е за
директора Јавног предузећа за стамбено пословање
«Вршац» Вршац, без ограничења овлашћења, почев
од 02.08.2014. године, на период од 4 (четири) године.
II
Именовани директор дужан је да ступи на
рад најкасније у року од осам дана од дана објављивања Решења у «Службеном гласнику Републике
Србије».
III
Решење објавити у «Службеном гласнику
Републике Србије», у «Службеном листу Општине
Вршац» и на званичној интернет страници општине Вршац.
Образложење
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 13.06.2014. године донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа «Вршац» Вршац. Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа
«Вршац» Вршац, објављен је у «Службеном гласнику Републике Србије», бр. 67/14. од 02.07.2014. године, дневном листу «Данас» дана 08.07.2014. године и
на интернет страници Општине Вршац.
Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора Јавног предузећа «Вршац» Вршац по истеку рока констатовала је да су на јавни
конкурс за избор директора Јавног предузећа «Вр-

02.08.2014.
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шац» благовремено поднете две пријаве. Увидом у
достављену документацију, Комисија је на седници
одржаној 18.07.2014. године саставила списак кандидата који испуњавају услове и спровела изборни
поступак
На основу изборног поступка, Комисија је
утврдила ранг листу кандидата за избор директора
Јавног предузећа «Вршац» Вршац и заједно са записником доставила је Општинској управи Општине
Вршац, ради припреме предлога акта о именовању
директора.
На основу достављене ранг листе кандидата
и записника Комисије, утврђен је предлог да се за
директора Јавног предузећа «Вршац» Вршац на период од четири године, именује Наташа Вулић, дипломирани економиста, из Вршца, Абрашевићева 52.
Ово Решење је коначно.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 02-062/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р
Вршац, Трг победе 1

10.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о Награди «Паја Јовановић» („Сл.лист Општине Вршац“,
бр. 7/81 и 2/95) и члана 40. Статута општине Вршац
(„Сл.лист Општине Вршац“, бр. 10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац, на седници одржаној
01.08.2014. године, донела је
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ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. мр Тања Недимовић, психолог Високе
школе струковних студија за образовање
васпитача Михаило Палов, Вршац
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Весна Станков, етнолог, Градски музеј
Вршац;
3. Драган Спасић, дипл. керамичар, Градски
музеј Вршац;
4. мр Томислав Сухецки, академски сликар,
Вршац;
5. Видосава Мојсин Раушки, ликовни педагог;
6. Сара Танасковић, дипломирани фотограф, Вршац;
7. Маринел Цуцуљ, дизајнер.
II
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обавља служба »Културног центра Вршац« у Вршцу.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за доделу Награде
»Паја Јовановић«, бр. 02-51 /2012-II-01 од 25. јуна
2012. године.
IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Општине Вршац“.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ »ПАЈА ЈОВАНОВИЋ«

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Овим Решењем образује се Комисија за доделу Награде »Паја Јовановић«.

Број: 02-063/2014-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 01.08.2014.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вршац, Трг победе 1
Јовица Заркула, с.р

У Комисију за доделу Награде »Паја Јовановић«, на мандат од 2 године, именују се:
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11.

и 13/2008), члана 13 став 2 Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад
и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација и савеза из буџета
Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“,
број 04/2014) и предлога Комисије за спровођење конкурса за расподелу буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења грађана за област социјалне заштите, дана 18. јула
2014. године, Председник Општине Вршац, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РАД И
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И САВЕЗА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
2014. ГОДИНУ

I
Удружењима грађана, организацијама и савезима који су регистровани на територији општине Вршац, односно имају седиште или огранак и
делују на подручју општине Вршац као општинске,
међуопштинске или републичке организације, за
пројекте/програме из области социјалне заштите, за 2014. годину додељују се средства из буџета
Општине Вршац, на следећи начин:

Ред. НАЗИВ УДРУЖЕЊА
број
1.

Међуопштинско удружење глувих и
наглувих Вршац

2. Удружење мултипла склероза Вршац

Клуб лечених алкохоличара
„Вршачка кула“ Вршац

370.000,00 дин.

4. Удружење грађана „Даница“

350.000,00 дин.

5. Центар за права жена Вршац

350.000,00 дин.

3.

На основу члана 46 Статута Општине Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008

Одобрена
средства
450.000,00 дин.
400.000,00 дин.

02.08.2014.

6.

Удружење ратних војних инвалида
општине Вршац

300.000,00 дин.

7.

Удружење за децу и младе са
инвалидитeтом „Изазов“

300.000,00 дин.

8.

Удружење за помоћ МНЛРО
„Отворено срце света“

300.000,00 дин.

Удружење параплегичара и
9. квадриплегичара „Параквад ВШ“
Вршац

300.000,00 дин.

10.

Општинско удружење пензионера
Вршца

11. „Банатски пенџер“
12.

300.000,00 дин.
300.000,00 дин.

Друштво за борбу против шећерне
болести општине Вршац

250.000,00 дин.

13. Асоцијација грађана „Импулс“

250.000,00 дин.

Удружење ратних и мирнодопских
14. војних инвалида Србије,
Општински одбор Вршац

200.000,00 дин.

15. Удружење избеглих „Божур“

200.000,00 дин.

Међуопштинско друштво
16. дефектолога општине Вршац,
Пландиште, Алибунар и Бела Црква

200.000,00 дин.

17. Удружење жена „Анастасија“ Вршац

200.000,00 дин.

18.

Удружење жена оболелих од тумора
дојке „Живети као некад“

150.000,00 дин.

19.

Удружење кардиоваскуларних
болесника „КОР“ Вршац

150.000,00 дин.

20.

Удружење војних пензионера
општине Вршац

150.000,00 дин.

21. Удружење „Црвени цвет“ Вршац

130.000,00 дин.

Удружење оболелих и лечених од
22. тумора дебелог црева „Заједно за
живот“

100.000,00 дин.

УКУПНО:

5.700.000,00 дин.

02.08.2014.
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II
Пренос средства из буџета Општине Вршац, функција 160, позиција 41, економскa класификацијa 481 Дотације невладиним организацијама од тога: Удружења невладиних организација,
вршиће се у оквиру расположивих средстава буџета Општине Вршац за 2014. годину односно, у складу са ликвидношћу и могућностима буџета уважавајући приходе и расходе.
III
Обавезују се корисници средстава из тачке
I овог решења да, најкасније у року од 30 дана од
дана завршетка програма – пројекта, Комисији за
спровођење конкурса за расподелу буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења грађана за
област социјалне заштите и Одељењу за финансије
Општинске управе Општине Вршац доставе извештај о утрошку додељених средстава, са одговарајућом документацијом.
Уколико корисници средстава не доставе
извештај из претходног става а поднесу пријаву
на неки од наредних конкурса за доделу средстава,
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њихова пријава ће се сматрати непотпуном и неће
бити разматрана.
IV
На основу овог решења Председник Општине закључиће уговор са сваким корисником.
V
Ово решење објавити у средствима јавног
информисања, на званичном сајту Општине Вршац
и у „Службеном листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-79/2014-I-01
Датум: 18.07. 2014.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р
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