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

VR[AC, 29. MART 2011. GODINE

BROJ 4/2011

1.

На основу члана 15. став 3. Одлуке о
ауто-такси превозу (``Сл. лист општине Вршац``
бр. 6/2005 и 7/2006) и члана 101. став 1. Статута
Општине Вршац (``Сл. лист општине Вршац``
бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће Општине
Вршац, на седици одржаној 28. марта 2011.
године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА АУТОТАКСИ ПРЕВОЗА
I
Овим Решењем утврђују се цене услуга
ауто-такси превоза путника на територији
општине Вршац, и то:
СТАРТ ................................  60,00 динара
I ТАРИФА-градска вожња-један пређени
км ...................................................... 62,00 динара
II ТАРИФА-ванградска вожња – један
пређени км ....................................... 64,00 динара
III ТАРИФА-вожња од 22-06 часова,
недељом и празником...................... 66,00 динара
ЧЕКАЊЕ – 1 сат чекања ...500,00 динара
Додатак – комад пртљага ... 20,00 динара.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ``Службеном листу Општине
Вршац``.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје

да важи Решење о утврђивању цена ауто-такси
превоза број 38-4/2010-III-01 од 27. августа
2010. године објављено у ``Сл. листу Општине
Вршац`` број 6/2010.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:38-3/2011-III-01
Datum: 28.03.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJ]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

2.

На основу члана 46. Закона о ветеринарству
(“Службени гласник РС”, бр. 91/2005 и 30/2010),
члана 67. Закона о добробити животиња
(“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, члана 2.
Закона о потврђивању европске конвенције о
заштити кућних љубимаца (“Службени гласник
РС”-Међународни уговори, бр. 1/2010), члана
49. тачка 7. Статута општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац” бр. 10/2008 и 13/2010) и
члана 31. став 5. Пословника Општинског већа
(“Службени лист општине Вршац” бр. 10/2008),
Општинско веће Општине Вршац, на седници
одржаној дана 05. априла 2011. године,  донело
је
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ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ И
КАРАНТИНСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и
начин рада Зоохигијенске службе и карантина
на територији  општине Вршац.
Члан 2.
Послове хватања и збрињавања
напуштених паса и мачака у прихватилиште,
нешкодљиво уклањање лешева животиња са
јавних површина и из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња и транспорт лешева тих
животиња са јавних површина и наведених
објеката до објекта за сакупљање лешева и
отпада животињског порекла на територији
општине Вршац врши Зоохигијенска служба.
1. УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ
ЖИВОТИЊА
Члан 3.
Лешеве
угинулих
животиња
Зоохигијенска служба уклања на основу:
- пријава грађана,
-пријава других институција, правних
лица или удружења грађана,
- личног сазнања хигијеничара,
- на основу било ког другог сазнања.
Члан 4.
По пријави о угинулој животињи у
објектима за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња,
поступак уклањања лешева је следећи:
1. При поласку убележити почетну
километражу возила у путни налог.
2. Од власника узети податке да ли
је животиња обележена,   видети да ли на
животињи има било каквих озледа или траума
и све то унети у образац за уклањање лешева
угинулих животиња.
3. Приликом утовара леша животиње
у транспортно возило хигијеничари обавезно
користе рукавице за једнократну употребу.
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4. Руке хватача који су учествовали у
уклањању леша дезинфиковати.
5. Место са ког је уклоњен  леш такође
дезинфиковати.
6. Леш транспортовати до објекта за
сакупљање анималног отпада.
7. Извршити дезинфекцију возила и
опреме.
8. Уписати завршну километражу.
9. Предати документацију запосленом у
објекту за сакупљање анималног отпада  ради
евидентирања података.
Када је животиња угинула под
околностима које се не сматрају уобичајеним,
леш животиње може бити уклоњен само по
налогу ветеринарског инспектора.
Члан 5.
По сазнању или пријави о угинулом
псу или мачки који се налазе на јавној
површини Зоохигијенска служба обавештава
ветеринарску станицу којој су поверени
послови у прихватилишту, како би се отклонила
сумња на евентуалну заразну болест.
Ако надлежни ветеринар посумња на
угинуће од заразне болести, Зоохигијенска
служба обавештава републичког ветеринарског
инспектора и даље поступа по његовим
упутствима.
Поступак уклањања је следећи:
1. При поласку убележити почетну
километражу возила у путни налог.
2. На самом месту где се налази
леш, фотографисати место и сам леш ради
препознавања локације.
3. Ако је леш на локацији насељеног
места узети податке да ли је животиња
обележена, да ли постоји сазнање да је власник
бацио животињу и ко је власник, видети да
ли на животињи има било каквих озледа или
траума и све то унети у образац за уклањање
лешева угинулих или згажених животиња.
4. Рукавицама за једнократну употребу
леш ставити у за то намењену ПВЦ врећу где
треба убацити и рукавице изврнуте наопачке,
а онда врећу затворити и обезбедити од
просипања евентуално присутних телесних
течности.
5. Руке хватача који су учествовали у

29.03.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 4/2011

уклањању леша дезинфиковати.
6. Место    налажења леша такође
попрскати дезинфицијенсом.
7. Леш транспортовати до објекта за
сакупљање анималног отпада.
8. Извршити дезинфекцију возила и
опреме.
9. Уписати завршну километражу.
10. Предати документацију запосленом у
прихватилишту ради евидентирања података.
   Уколико се животиња налази на коловозу
и очигледно је страдала услед налетања возила,
хигијеничари спроводе поступак уклањања без
обавештавања ветеринара.
2. ПОСТУПАЊЕ ПРИ ХВАТАЊУ ПАСА
И    МАЧАКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
Члан 6.
Сваки пас који се налази на улици без
пратиоца, на основу Одлуке о држању домаћих
животиња, предмет је рада Зоохигијенске
службе.
Пси и мачке се хватају :
-на основу пријава грађана,
-на основу пријава других служби,
организација или удружења грађана,
-на основу сазнања службе (патрола
градом).
Сам поступак хватања је следећи:
1. Полазак и уписивање полазне
километраже.
2. Уочавање и лоцирање пса или паса и
одабир редоследа хватања.
3. Примамљивање храном од стране
једног хватача.
4.  Обилазак    пса  са задње стране од
других хватача са мрежама и хватање пса.
5. Убацивање пса у транспортно
средство.
ВАЖНО:
У
ПРЕДХОДНИМ
ПОСТУПЦИМА ПАС СЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ
НЕ СМЕ ЗЛОСТАВЉАТИ, ВУЋИ, УДАРАТИ
АКО ПОБЕГНЕ ИЗ МРЕЖЕ, ХВАТАТИ ЗА
ЕКСТРЕМИТЕТЕ ИЛИ НА БИЛО КОЈИ
ДРУГИ НАЧИН ЗЛОСТАВЉАТИ.
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Члан 7.
Код изузетно агресивних паса и мачака
или изузетно неповерљивих, које је немогуће
намамити или ухватити без озлеђивања или
мучења применити анестетик у виду стрелица
из дуваљки.
3. ПОСТУПАЊЕ ПРИ ХВАТАЊУ
ПОЛУДИВЉИХ ПАСА И МАЧАКА ВАН
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 8.
Због отежаног приласка полудивљим
псима и мачкама у пољу ван насељеног места,
хигијеничари користе средстава за омамљивање
и успављивање и поступак је следећи:
ПРВО ПОКУШАТИ СТАНДАРДНУ
ПРОЦЕДУРУ ХВАТАЊА, А УКОЛИКО ТО
НИЈЕ МОГУЋЕ, ПОСТУПИТИ НА СЛЕДЕЋИ
НАЧИН:
1. Лоцирање пса или чопора паса.
2. Прилажење на што мању удаљеност.
3. Обезбеђивање сигурности поготка
стрелицом са анестезијом.
4. Праћење животиње до пуног дејства
анестетика.
5. Убацивање пса у транспортно
средство.
4. ПОСТУПАЊЕ ПРИ ДОЛАСКУ У
СМЕШТАЈНИ ПРОСТОР
Члан 9.
Ухваћени пси и мачке смештају се у
посебно изграђен и уређен простор (у даљем
тексту: Прихватилиште) у складу са законом.
Члан 10.
Пре смештаја, псе проверити читачем
микрочипова, фотографисати и повезати
фотодокументацију са пропратним писаним
актом.
Псе са микрочипом сместити у посебан
кавез.
Уколико је пас ухваћен на основу пријаве да
је ујео неко лице, такође се смешта у посебан
кавез у циљу посматрања.
Остале
псе
класирати
према
агресивности.
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Члан 11.
Ако постоји власник нађен по микрочипу,
комунална инспекција га позива да преузме свог
пса и њему се наплаћују трошкови зоохигијене
за хватање, превоз и чување његовог пса по
важећем ценовнику.
Уколико се појави власник и затражи
пса који није микрочипован, исти се упућује
у комуналну инспекцију ради сачињавања
записника и налагања мере обавезног
обележавања пса у складу са Одлуком о држању
домаћих животиња.
Зоохигијенска служба враћа пса
власнику уз доказ о уплати трошкова из става 1.
овог члана и примерак записника инспекције.
Члан 12.
Остале псе чувати најмање три дана
уколико се из других разлога  не наложи другачије
(од стране ветеринарске инспекције).
Члан 13.
После истека рока и одвајања агресивних
паса, преостале псе стерилисати, вакцинисати
против беснила, обележити ушним маркицама
(ради препознавања и спречавања поновног
хватања), третирати у постоперативном току
3-5 дана и вратити на место хватања
Агресивне псе нешкодљиво уклонити
на хуман начин (еутаназијом).
Приликом хватања паса који нису
агресивни и љубимци су станара неке зграде
(што треба нагласити у протоколу за хватање),
на лицу места објаснити станарима да   ће
се ухваћени пас после третмана вратити на
локацију са које је ухваћен.
Члан 14.
У предвиђеном року преко јавних
гласила или на други пригодан начин покушати
са удомљавањем ухваћених паса.
Члан 15.
Псима у смештајном објекту обезбедити
чишћење кавеза најмање 2 пута дневно,
храњење најмање једном дневно (млађим
псима и штенцима више пута), довољно воде
за пиће и здравствену негу.

Члан 16.
Поступак при враћању паса на место
хватања:
1. пса на безбедан и хуман начин
извадити из приколице и пустити,
2. у исто време фотографисати пуштање
што ће затворити досије ухваћеног пса.
5. КАРАНТИН И КАРАНТИНСКИ
СМЕШТАЈ
Члан 17.
Карантин и карантински смештај
организује се на основу писменог решења
Републичког ветеринарског инспектора и на
основу Правилника о смештају и надзору за
животиње сумњиве на болест беснила.
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о раду зоохигијенске
и карантинске службе од 14. фебруара 2011.
године (“Службени лист општине Вршац”, бр.
2/2011).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:110-8/2011-III-01
Datum: 05.04.2011. god.
		
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJ]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.
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4.

3.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Природњачком    друштву   «Геа»,
додељују се средства у износу од 60.000,00
динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на текућирачун број      355-1009012-74 код Војвођанске
банке, у складу са динамиком коју је Закључком
од 11.03.2011. године донело Општинско Веће
општине Вршац.
3. Обавезује се Природњачко друштво
«Геа» да наменски утроши одобрена средства и о
томе извести даваоца средстава у форми Извештај
о утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2011. години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Broj:401-13/2011-I-01
Datum: 14.03.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
OP[TINE VR[AC

Чедомир Живковић, с.р.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Еколошки центар «Станиште»,
додељују се средства у износу од 70.000,00
динара.
2.
Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на текућирачун број       330-22000387-56 код Кредит
Агриколе банке, у складу са динамиком коју
је Закључком од 11.03.2011. године донело
Општинско Веће општине Вршац.
3.
Обавезује се Еколошки центар
«Станиште» да наменски утроши одобрена
средства и о томе извести даваоца средстава у
форми Извештај о утрошку додељених средстава
за реализацију програма односно пројекта,
са одговарајућом документацијом, најкасније
30 дана по утрошку средстава добијених за
реализацију програма или пројекта у 2011.
години.
4.
На
основу
овог
Решења
Одељење за финансије обавестиће кориснике о
расположивим средствима из буџета Општине
Вршац, који су им овим Решењем одобрени.
Republika Srbija
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                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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5.

6.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси

На основу члана 46. Статута Општине Вршац
(«Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Покрету Горана Србије, Општински
одбор- Вршац, додељују се средства у износу од
90.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на текућирачун број    340-2295-29, у складу са динамиком
коју је Закључком од 11.03.2011. године донело
Општинско Веће општине Вршац.
3. Обавезује се Покрет Горана Србије,
Општински одбор- Вршац да наменски
утроши одобрена средства и о томе извести
даваоца средстава у форми Извештај о
утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2011. години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

1. Удружењу грађана «Одраз Војводине»,
додељују се средства у износу од 55.000,00
динара.
2. Средства   из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације 481
Дотације невладиним организацијама за заштиту
животне средине, уплатиће на текући-рачун
број      160-308901-14, у складу са динамиком
коју је Закључком од 11.03.2011. године донело
Општинско Веће општине Вршац.
3. Обавезује се Удружење грађана «Одраз
Војводине» да наменски утроши одобрена
средства и о томе извести даваоца средстава у
форми Извештај о утрошку додељених средстава
за реализацију програма односно пројекта,
са одговарајућом документацијом, најкасније
30 дана по утрошку средстава добијених за
реализацију програма или пројекта у 2011.
години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
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8.

7.

На основу члана 46. Статута Општине Вршац
(«Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Боксер клубу Србије- група Вршац,
додељују се средства у износу од 50.000,00
динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на текућирачун број      180-1311210032497-49, у складу
са динамиком коју је Закључком од 11.03.2011.
године донело Општинско Веће општине
Вршац.
3. Обавезује се Боксер клуб Србије- група
Вршац да наменски утроши одобрена средства и о
томе извести даваоца средстава у форми Извештај
о утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2011. години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

На основу члана 46. Статута Општине Вршац
(«Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Клубу за борилачке вештине и негу
тела «Јинг- јанг», додељују се средства у износу
од 40.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на текућирачун број      340-21701-11, у складу са динамиком
коју је Закључком од 11.03.2011. године донело
Општинско Веће општине Вршац.
3. Обавезује   с е Клуб за борилачке
вештине и негу тела «Јинг-јанг» да наменски
утроши одобрена средства и о томе извести
даваоца средстава у форми Извештај о
утрошку додељених средстава за реализацију
програма односно пројекта, са одговарајућом
документацијом, најкасније 30 дана по утрошку
средстава добијених за реализацију програма
или пројекта у 2011. години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.
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9.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац («Службени лист Општине Вршац» број
10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о
начину и поступку расподеле средстава за рад
друштвених организација, савеза и удружења
грађана из Буџета општине Вршац («Службени
лист Општине Вршац» број 1/2009) Председник
општине Вршац доноси

3. Обавезује   се   Завичајно удружење
«Тара»- Вршац да наменски утроши одобрена
средства и о томе извести даваоца средстава у
форми Извештај о утрошку додељених средстава
за реализацију програма односно пројекта,
са одговарајућом документацијом, најкасније
30 дана по утрошку средстава добијених за
реализацију програма или пројекта у 2011.
години.
4. На основу овог Решења Одељење за
финансије обавестиће кориснике о расположивим
средствима из буџета Општине Вршац, који су
им овим Решењем одобрени.

Р Е Ш Е Њ Е
1. Завичајном удружењу «ТАРА»- Вршац,
додељују се средства у износу од 85.000,00
динара.
2. Средства   из   тачке   1. овог решења,
Општина Вршац, са економске класификације
481 Дотације невладиним организацијама за
заштиту животне средине, уплатиће на жирорачун број      165-20072-66 код «Hypo Alpe-AdriaBank», у складу са динамиком коју је Закључком
од 11.03.2011. године донело Општинско Веће
општине Вршац.
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