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

VR[AC, 03. JUL 2009. GODINE

BROJ 7/2009

1.

На основу члана 104 -183. Закона о
привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.125
од 22. новембра 2004)и члана 27. став 1.тачка 6
Статута Општине Вршац (« Сл. лист општине
Вршац» бр.10/08 и 13/08) Скупштина Општине
Вршац, на седници одржаној дана 02.07.2009.
године донела је:
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ »ТЕХНОЛОШКИ
ПАРК» ДОО ВРШАЦ
Члан 1.
Овом Oдлукoм се уређује :
- претежна делатност Друштва,
- вредност основног капитала Друштва,
односно вредност улога оснивача,
- начин и време уплате новчаног улога,
односно уношење неновчаног улога,
- укупан износ трошкова оснивања
Друштва,
- врста и надлежност органа Друштва,
- заступање Друштва,
- трајање и престанак Друштва и
- остала питања.
Члан 2.
Пуно пословно име Друштва гласи:
ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО
ЗА
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА
О НЕКРЕТНИНАМА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
»ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ДОО ВРШАЦ

Скраћено пословно име Друштва гласи:
«ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ДОО ВРШАЦ.
Члан 3.
Седиште Друштва је на следећој адреси:
Вршац, Београдски пут бб.
Члан 4.
Друштво има свој печат, штамбиљ,
заштитни знак и меморандум.
Печат Друштва је округлог облика,
уобичајене величине и по ободу са унутрашње
стране је исписано: Привредно друштво
за економски развој и развој пројеката о
некретнинама општине Вршац »Технолошки
парк» доо а у средини «Вршац».
Штамбиљ је правоугаоног облика,
стандардне величине.
Меморандум друштва је штампани
образац који у заглављу садржи назив и седиште
фирме, заштитни знак, телефон, телефакс, текући
рачун.
Члан 5.
Друштво се оснива ради :
- обезбеђивања техничко – технолошког
и економског јединства система и склађености
његовог развоја;
- обављања
послова
припреме и
обезбеђења земљишта и послова за рад, пре
свега будућих инвенститора у технолошкоиндустријским зонама, као и на другим
локацијама у Општини;
- пружања савета и помоћи пословним
и јавним службама у планирању, организацији,
ефикасности и контроли, информисању управе и
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друго, тако што омогућава инвеститорима да на
једноставнији и бржи начин започну обављање
своје делатности.
Члан 6.
Претежна делатност којом ће се Друштво
бавити је :
СЕКТОР J
70110 - Развој пројеката о некретнинама
Осим претежне делатности, друштво ће
обављати и делатности:
70200 – Изнајмљивање некретнина
74140 – Консалтинг и менаџмент
послови
Друштво може обављати и друге
делатности, уколико за то испуњава услове
предвиђене законом, осим оних делатности за
које је неопходна изричита сагласност надлежног
органа.
Члан 7.
уписани основни

Укупан
капитал
Друштва износи:
500 (петстотина) eвра
у динарској
противредности ,по средњем курсу НБ Србије,
важећем на дан уплате, у износу од 46.693,00
динара.
Укупан уплаћени новчани део основног
капитала Друштва износи:
500 (петстотина) евра
у динарској
противредности, по средњем курсу НБ Србије,
важећем на дан уплате, у износу46.693,00
динара.
Члан 8.
Оснивач Друштва, односно његов једини
члан је :
ОПШТИНA ВРШАЦ, ВРШАЦ, ТРГ
ПОБЕДЕ 1
Матични број Општине: 08267944
Члан 9.
Члан Друштва има право на исплату
добити у складу са Законом.
Члан 10.
У правном промету са трећим лицима
Друштво иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале
у пословању Друштва, Друштво одговара
целокупном својом имовином.

03.07.2009.

Члан 11.
Друштво
у
унутрашњем
и
спољнотрговинском
промету
заступа
председник Управног одбора са неограниченим
овлашћењима.
Члан 12.
Органи друштва су: Скупштина
Управни одбор.

и

Члан 13.
Послове који по Закону о привредним
друштвима спадају у делокруг Скупштине врши
у име оснивача - Скупштина општине Вршац,
као члан Друштва, пошто се ради о једночланом
Друштву.
Члан 14.
Члан Друштва одлучује о :
1) одобравању послова закључених у
вези са оснивањем Друштва пре регистрације,
2) бира и разрешава чланове Управног
одбора,
3) одобравању финансијских извештаја,
4) времену и износу исплате добити
члану Друштва,
5) именовању унтерног ревизора или
ревизора Друштва и потврђивању њихових
мишљења и налаза, утврђивању накнаде или
других услова из њиховог уговора са друштвом,
6) именовању ликвидационог управника
и потврђивању ликвидационог биланса,
7) повећању и смањењу основног
капитала Друштва и емисије хартија од
вредности,
8) давању и опозивању прокуре и
пословног пуномоћја,
9) пријему новог члана и преносу удела
на трећа лица у складу са чланом 35. Закона о
привредним друштвима,
10) статусним променама, промени
правне форме и престанку Друштва,
11) стицању, продаји, давању у закуп,
залагању или другом располагању имовином
велике вредности у складу са Законом о
привредним друштвима,
12) измени оснивачког акта,
13) образовању огранка Друштва,
14) промени пословног имена Друштва
15) доношењу Пословника о свом раду,

03.07.2009.
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16) врши и друге послове у складу са за
коном.
Члан 15.
Чланове Управног одбора бира и
разрешава Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје
четири године.
Управни одбор има пет чланова и то два
члана из редова одборника и три члана из реда
стручњака.
Председника Управног одбора бирају
чланови, двотрећинском већином.
Председник Управног одбора заступа
Друштво.
Члан 16.
Управни одбор:
- доноси Статут Друштва и друга акта,
- бира председника Управног одбора,
- доноси Програм рада и финансијски
план,
- даје предлоге коришћења средстава
Друштва,
- прати реализацију програма,
- врши контролу над рационалним
коришћењем средстава,
- најмање једном годишње доставља
Скупштини општине извештај о раду и
пословању Друштва,
- одлучује о другим питањима у складу
са овом Одлуком и Законом.

Члан 18.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје Одлуком члана
Друштва или у другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 19.
Укупан износ трошкова оснивања
Друштва утврђен је у висини од : 7.000,00
(седамхиљададинара).
Члан Друштва ове трошкове може
накнадно наплатити из имовине Друштва.
Члан 20.
На сва питања која нису регулисана
Одлуком о оснивању, примењиваће се Закон о
привредним друштвима.
Члан 21.
Измене ове Одлуке врше се у писаној
форми.
Ова Одлука састављена је у четири
истоветна примерка, један за поступак
регистрације, два за члана Друштва, један за суд
овере.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном овере
од стране надлежног органа.
Члан 23.
Ова Одлука објављује се у «Службеном
листу општине Вршац».

Члан 17.
У први Управни одбор Друштва бирају
се:
1. Бранимир Средић,
ЈМБГ: 1907974870044, Јанка Халабуре 66,
Вршац,
2. Бранислава Лучић,
ЈМБГ:3003956875021, Војводе Мишића 65,
Вршац,
3. Срдан Милићев, ЈМБГ:2609965870050,
Жарка Зрењанина 93, Уљма,
4. Татјана Даничић,
ЈМБГ:1611967875018, Никите Толстоја 3/1А,
Вршац,
5. Милан Матијашевић,
ЈМБГ:0807963721820,Иве Милутиновића 140,
Вршац.
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2.

На основу члана 45. у вези чл. 46. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 47/2003 и 34/06), члана 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07), и члана 13. ст.1.тач. 2.
и чл. 27. ст. 1. тачка 5. Статута Општине Вршац
(“Службени лист општине Вршац”, бр. 10/2008
и 13/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној дана 02.07.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРА ЗА ИНTЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БЕЛА
ЦРКВА, ПЛАНДИШТЕ И АЛИБУНАР У
ВРШЦУ
Члан 1.
Усваја се Програм за израду Плана
детаљне регулације центра за управљање
отпадом за општине Вршац, Бела Црква,
Пландиште и Алибунар у Вршцу урађен од
стране обрађивача Предузећа за планирање,
пројектовање, геодетске услуге и консалтинг
АРПЛАН д.о.о Арандјеловац, Арандјеловац,
Краља Петра I, бр. 80 од 2007. године.
Члан 2.
Програм а израду Плана
детаљне
регулације Центра за интегрално управљање
отпадом обухвата површину од 24,44 ха.
У оквиру коначне границе урбанистичког
плана налазе се следеће катастарске парцеле
број: део 14082/1, 14082/6, 14082/7 све К.О.
Вршац.
Члан 3.
Програм за израду Плана детаљне
регулације центра за управљање отпадом за
општине Вршац, Бела Црква, Пландиште и
Алибунар у Вршцу саставни је део и објављује

03.07.2009.

се уз Одлуку о изради Плана детаљне регулације
центра за управљање отпадом за општине
Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар
у Вршцу и ставља се на јавни увид заједно са
Нацртом Плана детаљне регулације центра за
управљање отпадом за општине Вршац, Бела
Црква, Пландиште и Алибунар у Вршцу
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».
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3.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи («Службени гласник РС» бр. 47/2003
и 34/2006), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/2007) и чл.13. ст.1.тач. 2. и чл. 27. ст. 1.
тачка 5. Статута општине Вршац («Службени
лист општине Вршац», бр. 10/2008 и 13/2008)
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 02.07.2009. године, донела је

03.07.2009.
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРА ЗА ИНTЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БЕЛА
ЦРКВА, ПЛАНДИШТЕ И АЛИБУНАР У
ВРШЦУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације центра за управљање отпадом за
општине Вршац, Бела Црква, Пландиште и
Алибунар у Вршцу ( у даљем тексту: План
детаљне регулације Центра за интегрално
управљање отпадом) који ће бити израђен у
складу са Законом о планирању и изградњи
(«Сл. Гласник РС» бр. 47/2003 и 34/06) од
стране обрађивача Предузећа за планирање,
пројектовање, геодетске услуге и консалтинг
АРПЛАН доо Аранђеловац, Аранђеловац,
Краља Петра I бр. 80
Члан 2.
Циљ израде Плана детаљне регулације
Центра за интегрално управљање отпадом је:
• Заштита и унапређење квалитета
животне средине у целини и стања њених
чиниоца;
• Заштита здравља људи;
• Заштита изворишта питке воде;
• Примену економских принципа и развој
економских приступа;
• Рационално коришћење сировина и
енергије;
• Смањење опасности од депонованог
отпада за будуће генерације;
• Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног
отпадa;
• Смањење,
поновно коришћење,
рециклажа и регенерација отпада;
• Смањење опасности од отпада,
применом најбољих расположивих техника и
супституцијом хемикалија које представљају
ризик по животну средину и здравље људи;
• Развијање јавне свести на свим нивоима
друштва у односу на проблематику
отпада;
• Одрживо управљање отпадом.
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Члан 3.
План детаљне регулације Центра за
интегрално управљање отпадом обухвата
површину од 24,44 ха.
У оквиру коначне границе урбанистичког
плана налазе се следеће катастарске парцеле
број: део 14082/1, 14082/6, 14082/7 све К.О.
Вршац.
Цео комплекс центра за интегрално
управљање отпадом биће подељен на два дела:
- регионална депонија (прва фаза уређења
комплекса – предложен обухват
Плана).
Детаљну намену површина и објеката ускладити
је са просторним, техничким и технолошким
условима за санитарно депоновање. Отпад се
депонује фазно, према решењима из главног
пројекта. Све фазе су пројектоване тако да је могу
уклопити у јединствену целину. Ова површина
функционално је повезана са манипулативноопслужним платоом. На површини за депоновање
улаз је дозвољен само возилима за довоз отпада.
По испуњавању површине за депоновање, преко
последњег слоја отпада, односно завршног
слоја инертног материјала мора се обавити
техничка и биолошка рекултивација у складу са
посебним пројектованим условима. Површину
за депоновање опремити непропусном фолијом,
дренажним системом, системом за орошавање и
отплињавање.
- сортирно-рециклажни центар (друга
фаза уређења комплекса). Представља сложени
технолошки комплекс и у свом саставу садржи
неколикоорганизационих целина (плато за
доношење отпада, простор за издвајањевећих
комада, простор за машинску и мануелну
сепарацију, простор за балирање и складиштење,
манипулативни простор са вагом и хигијенским
објектима, административни простор).
Члан 4.
Рок за израду предлога Плана детаљне
регулације Центра за интегрално управљање
отпадом је 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Средства за израду План детаљне
регулације Центра за интегрално управљање
отпадом обезбедиће носилац пројекта Друштвено
комунално предузеће «ДРУГИ ОКТОБАР» ул.
Стевана Немање бр. 26,Вршац .
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Члан 5.
Саставни део ове Одлуке су Програм
за израду Плана детаљне регулације центра за
управљање отпадом за општине Вршац, Бела
Црква, Пландиште и Алибунар у Вршцу који
је урађен од стране обрађивача Предузећа за
планирање, пројектовање, геодетске услуге
и консалтинг АРПЛАН доо Аранђеловац,
Аранђеловац, Краља Петра I бр. 80 од 2007.
године и Одлука Одељења за урбанистичкограђевинске и имовинско-правне послове о
изради стратешке процене утицаја на животну
средину за План детаљне регулације центра за
управљање отпадом уз предходно прибављено
мишљење надлежног органа за заштиту животне
средине.
Члан 6.
О спровођењу ове одлуке стараће се
Одељење за урбанистичко грађевинске и
имовинско правне послове Општинска управа
општине Вршац.
Пре подношења предлога Плана детаљне
регулације центра за управљање отпадом
Скупштини општине Вршац на усвајање, план
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Члан 7.
Стручну контролу, врши Комисија за
планове, која саставља Извештај, са подацима
о извршеној контроли, са свим примедбама и
ставовима по свакој примедби. Извештај се
доставља обрађивачу Предузећу за планирање,
пројектовање, геодетске услуге и консалтинг
АРПЛАН доо Аранђеловац, који је дужан да у
року од 30 дана од дана достављања извештаја,
поступи по датим примедбама.
Члан 8.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се јавни
увид у трајању од 15 дана од дана оглашавања.
Јавни увид, огласиће се у дневном и у
локалном листу и информативним емисијама.
О обављању јавног увида стара се
Општинска управа општине Вршац.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља Извештај који је саставни део
образложења предлога плана.
Урбанистички план доноси Скупштина

03.07.2009.

општине Вршац уз прибављено мишљење
Комисије.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-033/2009-II-01
Datum: 02.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

4.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр.
129/07), члана 27. тачка 9. Статута Општине
Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 10/08
и 13/08) и члана 7. став 2. Одлуке о оснивању
Фонда за заштиту животне средине општине
Вршац(“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 3/2007),
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 02.07.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Управног и Надзорног
одбора Фонда за заштиту животне средине
општине Вршац бр.02-94/2008-II-01 (“Сл.лист
општине Вршац” бр.12/08).

03.07.2009.
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II
Стеван Бакић разрешава се дужности
члана Управног одбора Фонда за заштиту
животне средине општине Вршац.
III
Снежана Костић именује се за члана
Управног одбора Фонда за заштиту животне
средине општине Вршац.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Управног и Надзорног одбора Фонда
за заштиту животне средине општине Вршац
остаје непромењено.
V
Ово
Решење биће објављено
“Службеном листу општине Вршац”

у

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВНОГ ФОНДА
ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Момир Георгијевски, разрешава се
за дужности директора Друштвеног фонда
за противпожарну заштиту општине Вршац
са 02.07.2009. године, због одласка на другу
дужност.
II
Ово Решење објавиће се у «Службеном
листу општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-39/2009-II-01
Datum: 02.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

Broj:02-40/2009-II-01
Datum: 02.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

5.

6.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању
Друштвног фонда за противпожарну заштиту
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.5/94 и 2/09), члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07) и чл. 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Службени лист општине Вршац» бр.
10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној 02.07.2009. године донела је

На основу члана 5. Одлуке о оснивању
Друштвног фонда за противпожарну заштиту
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр.5/94 и 2/09), члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр. 129/07) и чл. 27. тачка 9. Статута општине
Вршац («Службени лист општине Вршац» бр.
10/08 и 13/08), Скупштина општине Вршац на
седници одржаној o2.07.2009. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ДРУШТВНОГ ФОНДА
ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

03.07.2009.

I
Овим Решењем, досадашњи назив «Трг
Саве Ковачевића» у Вршцу мења се у назив «Трг
Светог Теодора Вршачког».

II
Ово Решење објавиће се у «Службеном
листу општине Вршац».

II
По објављивању овог Решења у
«Службеном листу општине Вршац», у складу
са Уредбом о утврђивању кућних бројева,
означавању зграда бројевима и означавању назива
насељених места улица и тргова («Службени
гласник РС» бр. 110/03 и 137/04), Служба за
катастар непокретности у Вршцу, у року од 15
дана поставиће табле са новим називом трга из
овог решења.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

III
Ово Решење објављује се у «Службеном
листу општине Вршац»,

I
Јелена Дончић из Вршца, именује се за
вршиоца дужности директора Друштвеног фонда
за противпожарну заштиту општине Вршац од
03.јула 2009. године.

Broj:02-41/2009-II-01
Datum: 02.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Broj:015-018/2009-II-01
Datum: 02.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

7.
8.
На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» Бр. 129/07)
члана 27. тачка 20. Статута општине Вршац
(«Службени лист општине Вршац» бр. 10/2008
и 13/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању и
означавању назива улица и тргова и означавању
зграда кућним бројевима («Службени лист
општине Вршац» бр. 4/92 и 10/97), и сагласности
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу
бр.015-05-00046/2009-09.
од
23.06.2009. године, Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 02.јула 2009. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ТРГА У ВРШЦУ

На основу члана 44. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
129/07) и члана 46. тачка 8. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр. 10/08 и
13/08), Председник општине, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ЖЕТВУ
ЖИТАРИЦА РОДА 2009. ГОДИНЕ

03.07.2009.
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I
Овим Решењем о б р а з у ј е с е Штаб
за жетву житарица рода 2009. године.
II
У Штаб за жетву житарица 2009. године
и м е н у ј у с е:
1. ЗОРАН БЕГЕНИШИЋ, виши стручни
сарадник за пољопривреду,
2. АЛЕКСАНДАР ЋИРИН, дипл. инг.
ратарства,
3. ДРАГАН ПОПОВ, директор ЗЗ Уљма,
и
4. СНЕЖАНА КРЕМИЋ, директор
«Агрозавода».
III
Задатак Штаба за жетву житарица рода
2009. године је да прати реализацију програма
жетве, упознаје се са ситуацијом на терену и
благовремено информише Општинско веће у
случају одређених проблема који ометају ток
жетве.
IV
Ово Решење објављује се у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC

Broj:02-37/2009-I-01
Datum: 01.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ШТАБА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЗАРАЗНИХ И
ПАРАЗИТАРНИХ СТОЧНИХ БОЛЕСТИ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању Штаба за праћење заразних и
паразитарних сточних болести број 02-70/2005I-01 од 21.октобра 2005. године («Сл. Лист
општине Вршац«, бр. 5/05).
II
Р а з р е ш а в а ј у с е
ДЕЈАН
МАКСИМОВИЋ дужности председника, и
МИЛАН СТОЈАНОВ дужности члана Штаба
за праћење заразних и паразитарних сточних
болести.
III
БРАНКИЦА АНДРИЋ, члан Општинског
већа, и м е н у ј е с е за председника, а ДЕЈАН
МАКСИМОВИЋ за члана Штаба за праћење
заразних и паразитарних сточних болести.
IV
У осталом делу, Решење о именовању
Штаба за праћење заразних и паразитарних
сточних болести остаје не промењено.
V
Ово Решење објављује се у «Службеном
листу општине Вршац».

SKUP[TINE OP[TINE

^edomir @ivkovi},s.r

9.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC

Broj:02-38/2009-I-01
Datum: 01.07.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

На основу члана 44. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
129/07) и члана 46. тачка 8. Статута општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац», бр. 10/08 и
13/08), Председник општине, д о н о с и

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

^edomir @ivkovi},s.r
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