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I - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.   Статут oпштине Вршац.......................................10/115
2.   Одлука о допунама Статута oпштине Вршац...13/235
3.   Одлука о измени и допуни  
      Статута општине Вршац.........................................9/91
4.   Пословник о раду Скупштине општине Вршац...9/92
5.   Одлука о измени и допуни Одлуке о
      Општинској управи Општине Вршац................10/152
6.   Одлука о завршном рачуну Буџета Општине 
      Вршац...................................................................10/136
7.   Одлука о измени и допуни  Одлуке о буџету 
      Општине Вршац за 2008. годину........................13/237
8.   Одлука о буџету општине Вршац 
      за 2009. годину.....................................................14/262
9.   Одлука о удруживању у Заједницу општина
      Вршац, Алибунар и Пландиште.........................10/151
10. Одлука о формирању Општинског штаба 
      за управљање у ванредним ситуацијама............12/191
11. Одлука о допуни  Одлуке о локалним
      комуналним таксама..................................................1/1
12. Одлука о измени Одлуке о локалним
      комуналним таксама............................................14/284
13. Одлука о изменама Одлуке о  критеријумима и 
      мерилима за  утврђивање закупнине и накнаде за 
      уређење грађевинског земљишта.......................14/279
14. Одлука о измени Одлуке  о критеријумимаи 
      мерилима за утврђивање закупнине и накнаде 
      за коришћење грађевинског земљишта.............14/280
15. Одлука о измени Одлуке о општим 
      административним таксама................................14/281
16. Одлука о стопама пореза на имовину................14/283
17. Одлука о измени Одлуке о боравишној такси..14/289
18. Одлука о усвајању програма за измену и допуну
      регулационог плана дела блока 82
      (Технолошки парк) у Вршцу...............................14/290
19. Одлука о изменама и допунама  регулационог 
      плана дела блока 82 (Технолошки парк) 
      у Вршцу................................................................14/291
20. Одлука о успостављању сарадње Општине Вршац
      са Општином Крива Паланка из Републике   
      Македоније...........................................................14/292
21. Одлука о стипендирању талентованих ученика
      и студената са територије Општине Вршац......14/298
22. Одлука о јавним паркиралиштима.....................14/292
23. Одлука о привременом постављању монтажних 
      покретних објеката на јавним површинама......14/299
24. Одлуку о приступању уређења 
      пољопривредног земљишта  комасацијом............3/15
25. Програм комасације земљишта 
      општине Вршац ......................................................3/16
26. Одлуку о начелима за наделу земљишта учесницима 
      комасације  пољопривредног земљишта...............3/21
27. Одлука о приступању уређења пољопривредног 
      земљишта комасацијом у  
      к.о. Велико Средиште.............................................3/23
28. Програм Комасације земљишта Општине Вршац
      Катастарску општину Велико Средиште...........14/306

29. Одлуку  о заштити обрадивог пољопривредног 
      земљишта, усева и засада од пољских штета и 
      организовању пољочуварске службе.....................3/24
30. Одлука о усвајању плана детаљне регулације за 
      производни погон (прерада полиетилена) у
      блоку 90 у Вршцу.................................................13/248
31. Одлука о усвајању програма за израду плана 
      детаљне регулације сушаре за житарице са   
      силосима,управном зградом и   пратећим објектима  
      у Уљми.................................................................13/249
32. Одлука о приступању изради плана детаљне
      регулације сушаре за житарице са силосима, 
      управном зградом и пратећим објектима 
      у Уљми.................................................................13/250
33. Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању 
      Фонда солидарне стамбене изградње................13/251
34. Одлука о измени и допуни Одлуке о радном 
      времену угоститељских објеката
      и објеката забавног карактера............................13/252
35. Одлука о именовању чланова Управног 
      одбора Дечјег вртића у Вршцу...........................12/192
36. Одлука о измени Одлуке о именовању чланова
      Управног одбора      «Дечјег вртића» Вршац..........1/4
37. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Савета
      за међунационалне односе Општине Вршац....14/306
38. Одлука о потврђивању мандата одборника
      Скупштине oпштине Вршац..................................8/84
39. Одлука о престанку мандата 
      одборника скупштине општине Вршац.............. 9/103
40. Одлука о престанку мандата 
     одборника скупштине општине Вршац............... 9/103
41. Одлука о престанку мандата 
      одборника скупштине општине Вршац.............. 9/103
42. Одлука о престанку мандата 
      одборника скупштине општине Вршац.............. 9/104
43. Одлука о потврђивању мандата 
      одборника Скупштине општине Вршац ............ 9/104                           
44. Одлука о престанку мандата  одборника...........10/153
45. Одлука о потврђивању мандата одборника.......10/154
46. Одлука о престанку мандата одборника
      Скупштине општине Вршац...............................13/247
47. Одлука о потврђивању мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................13/248
48. Одлука о престанку мандата одборника 
      Скупштине општине   Вршац.............................14/278
49. Одлука о потврђивању мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................14/279
50. Одлука о избору члана
      Општинског већа  Општине Вршац.................. 10/155
51. Одлука о престанку мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................12/226
52. Одлука о престанку мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................12/227
53. Одлука о престанку мандата одборника
      Скупштине општине Вршац...............................12/227
54. Скупштине општине Вршац...............................12/228
55. Одлука о престанку мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................12/228
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56. Одлука о престанку мандата одборника 
      Скупштине општине Вршац...............................12/229
57. Одлука о потврђивању мандата одборника
      Скупштине општине Вршац...............................12/229
58. Одлука о додели јавних признања у 2008   
      години.......................................................................8/88
59. Правилник о поступку јавне набавке мале
      вредности Општинске управе Вршац................11/177
60. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
      пољопривредног земљишта у 2008. години......11/181
61. Решење  о престанку функције  
      Председника општине Вршац............................. 9/104
62.  Решење  о престанку функције
      заменика Председника општине Вршац.............9/105
63. Решење  о престанку функције  
      чланова Општинског већа општине Вршац........9/105
64. Решење  о избору  Председника 
      општине Вршац.....................................................9/105
65. Решење  о избору заменика председника 
      општине Вршац.....................................................9/106  
66. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/106
67.  Решење о избору члана Општинског већа 
       општине Вршац....................................................9/107
68.  Решење о избору члана Општинског већа 
       општине Вршац....................................................9/107
69.  Решење о избору члана Општинског већа 
       општине Вршац....................................................9/107
70. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/108
71. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/108
72. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/108
73. Решење о избору члана Општинског већа
      општине Вршац.....................................................9/109
74. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/109
75. Решење о избору члана Општинског већа 
      општине Вршац.....................................................9/110
76. Решење о престанку функције заменик председника 
      Скупштине  општине Вршац................................9/110
77. Решење о избору заменика председника 
      Скупштине општине Вршац.................................9/110
78. Решење  о престанку функције  председника 
      Скупштине општине Вршац.................................9/111
79.  Решење о избору председника 
      Скупштине општине Вршац.................................9/111
80.  Решење  о постављењу  заменика секретара 
      Скупштине  општине Вршац................................9/111
81. Решење о престанку функције председника 
      Скупштине општине Вршац.................................. 8/85
82. Решење о избору председника Скупштине општинe     
      Вршац.......................................................................8/85 
83. Решење о престанку функције заменика                    
      председника Скупштине општине Вршац............8/86

84.   Решење о избору заменика преседника 
        Скупштине општине Вршац.................................8/86
85.   Решење о престанку функције секретара
        Скупштине општине Вршац.................................8/87
86.   Решење о постављању секретара
        Скупштине општине Вршац.................................8/87
87.   Решење о именовању Општинске изборне
        комисије…………………………………………..2/13
88.   Решење о одређивању бирачких места за
        Изборну јединицу општине Вршац.....................4/31
89.   Решење о закључењу бирачког списка................5/35
90.   Решење о утврђивању листе кандидата за 
        скупштину АПВ - 24.04.2008 на језицима..........5/37
91.   Решење о утврђивању збирне 
        изборне  листе 26.04.2008.....................................5/38
92.   Решење о давању сагласности на Статут Заједнице  
        општина Вршац, Алибунар и Пландиште.......10/154
93.   Решење о давању сагласности на Одлуку о 
        измени Статута Дома здравља у Вршцу..........10/155
94.   Решење о именовању чланова Управног и 
        Надзорног одбора Дома здравља Вршац...............1/2
95.   Решење о именовању чланова Управног и
        Надзорног одбора Апотеке Вршац........................1/2
96.   Решење о именовању директора међународног
        фестивала «Вршачка позоришна јесен», 
        председникаи чланова Фестивалског одбора........1/1
97.   Решење о постављењу в.д. директора Народног
        позоришта «Стерија»Вршац...................................1/3
98.   Решење о постављењу в.д. директора
        Туристичке организације општине Вршац...........1/3
99.   Решење о измени Решења о именовању чланова
        Управног одбора ЈП «Варош»................................1/4
100. Решење о измени Решења о именовању чланова 
        Школског одбора Гимназије 
        «Борислав Петров Браца».......................................1/5
101. Решење о измени Решења о именовању чланова
        Школског одбора ОШ »Бранко Радичевић»    
        Уљма.........................................................................1/5
102. Решење о измени Решења о именовању чланова 
        Школског одбора ОШ  «Кориолан Добан»   
        Куштиљ.....................................................................1/6
103. Решење о образовању  Комисије  за 
        комасацију на подручју општине Вршац............3/25
104. Решење о оснивању Савета за 
        урбанизам Скупштине општине Вршац..........10/156
105. Решење о оснивању Савета за буџет и финансије 
        Скупштине општине Вршац.............................10/156
106. Решење о оснивању Савета за развој 
        Скупштине општине Вршац.............................10/157
107. Решење о оснивању Комисије за статутарна
        питања,  организацију и нормативна акта 
        Скупштине општине Вршац.............................10/157
108. Решење о оснивању Комисије за
        кадровска и административна питања 
        Скупштине општине Вршац.............................10/158
109. Решење о оснивању Мандатно имунитетске 
        Комисије Скупштине општине Вршац............10/158
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110. Решење о оснивању Комисије за представке
        и жалбе Скупштине општине Вршац..............10/159
111. Решење о образовању Комисије 
        за доделу награде »Паја Јовановић«....................3/26
112. Решење о давању сагласности на цене 
        комуналних услуга..................................................1/6
113. Решење о давању сагласности на ценовник 
        превоза путника у градском и приградском
        саобраћају.................................................................1/9
114. Решење о  утврђивању цена услуга
        у  «Дечјем вртићу» у Вршац...............................9/112
115. Решење о давању сагласности на ценовник 
        превоза путника у градском и приградском  
        саобраћају.............................................................9/112
116. Решење о престанку функције   в.д.    директора  
        Дома  здравља у Вршцу.........................................3/26
117. Решење о  именовању   директора  
        Дома  здравља у  Вршцу........................................3/27
118. Решење о  престанку функције    в. д.  директора  
        Апотеке у Вршцу...................................................3/27
119. Решење о  именовању   директора  
        Апотеке  у Вршцу..................................................3/28
120. Решење о разрешењу председника и чланова    
        Управног и Надзорног одбора Дома омладине 
        у Вршцу..............................................................10/159
121. Решење о именовању председника и чланова   
        Управног и Надзорног одбора   Дома омладине 
        у Вршцу..............................................................10/160
122. Решење о разрешењу председника и чланова   
        Управног и Надзорног одбора «Културног центра      
        Вршац» у Вршцу................................................10/160
123. Решење о именовању председника и чланова    
        Управног и Надзорног одбора 
        «Културног центра Вршац» у Вршцу...............10/161
124. Решење о разрешењу председника и чланова 
        Управног и Надзорног одбора Туристичке 
        организације општине Вршац у Вршцу...........10/162
125. Решење о именовању председника 
        и чланова Управног и Надзорног одбора 
        Туристичке организације општине 
        Вршац у Вршцу..................................................10/162
126. Решење о разрешењу директора 
        Дома омладине у Вршцу...................................10/163
127. Решење о именовању директора Дома 
        омладине у Вршцу.............................................10/163
128. Решење о разрешењу директора 
        «Културног  центра Вршац» у Вршцу..............10/164
129. Решење о именовању директора «Културног 
        центра Вршац» у Вршцу...................................10/164
130. Решење о разрешењу директора Туристичке
        организације општине Вршац у Вршцу...........10/165
131. Решење о именовању директора Туристичке 
        организације општине Вршац у Вршцу...........10/165
132.  Решење о избору чланова Скупштине Заједнице  
        општина Вршац, Алибунар и Пландиште ......10/166
133. Решење о утврђивању предлога за једног 
        члана Већа  Заједнице  општина Вршац, 
        Алибунар и Пландиште....................................10/166

134. Решење о именовању председника и чланова    
        Управног и  Надзорног одбора Јавног предузећа  
        ``Варош`` Вршац...............................................12/193
135. Решење о избору делегата у Скупштину  
        Акционарског  друштва за стамбено пословање 
        ``Инвест-стан`` Вршац......................................12/194
136. Решење о именовању председника и чланова 
        Управног и Надзорног одбора Центра 
        за социјални рад  Вршац...................................12/194
137. Решење о именовању председника и чланова 
        Управног и Надзорног одбора Градске 
        библиотеке у Вршцу..........................................12/195
138. Решење о именовању председника и чланова 
        Управног и Надзорног одбора Градског 
        музеја у Вршцу...................................................12/196
139. Решење о именовању чланова Управног и 
        Надзорног одбора Народног позоришта 
        ``Стерија`` у Вршцу...........................................12/196
140. Решење о именовању чланова Управног и 
        Надзорног одбора Апотеке Вршац...................12/197
141. Решење о именовању чланова Управног и 
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