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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА I     ВРШАЦ, 11. ЈУН 2016. ГОДИНЕ   БРОЈ 9/2016

1.

На основу члана 13. став 1. Закона о зашти-
ти животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
35/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 - одлука УС и 
14/2016), члана 32. став 1 тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 i 83/2014 
- др. закон) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута Гра-
да Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), Скупштина Града Вршца, 
на седнци одржаној 10.06.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕВИЗИЈЕ ЛОКАЛНОГ 

ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА 
ВРШЦА

I
Усваја се Ревизија Локалног еколошког ак-

ционог плана Града Вршца.

II
Ова Одлука биће објављена у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 350-053/2016- II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

2.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 27. тачка 9. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 2. 

Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. 
лист Града Вршца“, бр. 1/2016), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 10.06.2016. године, 
донела је

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I
 Даје се сагласност на Статут о изменама 

и допунама Статута Јавног предузећа „Вршац“ 
Вршац број 116-1/2016 од 01.06.2016. године, који 
је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за 
стамбено пословање „Вршац“ Вршац, на седници 
одржаној 01.06.2016. године.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 110-002/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

3.

На основу члана 38. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), 
члана 27. став 1. тачка 25, а у вези члана 18. Ста-
тута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 
10/08, 13/08, 3/2015 и 4/2016) и члана 2. и 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Гра-
да Вршца“, бр.1/2016), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 10.06.2016. године, донела је
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О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО 

ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“
ВРШАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор ди-

ректора Јавног предузећа за стамбено пословање 
„ВРШАЦ“ Вршац (у даљем тексту: ЈП „ВРШАЦ“ 
Вршац).

Члан 2.
Јавни конкурс, у смислу ове Одлуке, чи-

ни скуп активности на припреми и објављивању 
огласа, прикупљању пријава, као и доношење одго-
варајућих правних аката у складу са Законом.

Члан 3.
На јавном конкурсу могу учествовати сва 

заинтересована лица која испуњавају услове.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице 

које подноси пријаву на конкурс.

Члан 4.
Услови за учешће на јавном конкурсу су ми-

нимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће објавиће се у 

огласу јавног конкурса за именовање директора ЈП 
„ВРШАЦ“ Вршац.

Услови за учешће на конкурсу не могу има-
ти дискриминаторски карактер у било ком смислу.

Члан 5.
Општи и посебни услови и критеријуми за 

именовање директора ЈП „ВРШАЦ“ Вршац пропи-
сани су Законом о јавним предузећима и Статутом 
ЈП „ВРШАЦ“ Вршац.

Члан 6.
Поступак спровођења јавног конкурса и 

предлагања кандидата спровешће Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора, образована Ре-
шењем Скупштине Града Вршца (у даљем тексту: 
Комисија).

Комисија је независна у својим одлукама и 
ставовима.

Члан 7.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора 

објавиће се и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Репу-
блике Србије, у року од најдуже осам дана од дана 
доношења ове Одлуке, као и на интернет страници 
Града Вршца, с тим што се мора навести и када је 
јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Ко-
мисија одбацује закључком против кога није до-
пуштена посебна жалба.

Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Ко-

мисија прегледа све приспеле пријаве и поднете 
доказе и саставља списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. 

Чланови Комисије дужни су да дају писане 
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица 
имају интерес везан за спровођење конкурса. 

У изборном поступку се оцењивањем струч-
не оспособљености, знања и вештина, утврђује ре-
зултат кандидата према мерилима за именовање 
директора јавног предузећа. 

Кандидатима међу којима се спроводи из-
борни поступак доставља се писано обавештење 
о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање 
осам дана пре отпочињања изборног поступка. 

Ако се изборни поступак спроводи у ви-
ше делова, кандидати се на почетку сваког дела 
обавештавају о томе кад почиње наредни део из-
борног поступка. 

Кандидат који се не одазове позиву да уче-
ствује у једном делу изборног поступка, не позива 
се да учествује у наредном делу изборног поступка. 

Члан 9.
Комисија саставља ранг листу са највише 

три кандидата која су са најбољим резултатом испу-
нила мерила за избор директора јавног предузећа. 

Ранг листу из става 1. овог члана и записник 
о спроведеном изборном поступку Комисија до-
ставља Градској управи.

Члан 10.
Градска управа Вршац на основу листе за 

именовање и записника о изборном поступку, при-
према предлог решења о именовању првог канди-
дата са ранг листе и доставља га на усвајање Скуп-
штини Града Вршца.

Члан 11.
Скупштина Града Вршца, након разматрања 

достављене листе и предлога решења, одлучује о 
именовању директора Јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног кандидата.

Решење о именовању директора коначно је.
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Члан 12.
 Решење о именовању доставља се лицу које 

је именовано и објављује се са образложењем у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, „Служ-
беном листу АПВ“ и у „Службеном листу Града 
Вршца“.

Решење из става 1. овог члана са образло-
жењем обавезно се објављује на интернет страници 
Града Вршца.

По примерак решења о именовању са обра-
зложењем доставља се и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 13.
Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у 
року од два дана од дана пријема захтева омогући 
увид у документацију јавног конкурса, под надзо-
ром Комисије.

Члан 14.
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
Решења о именовању у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“.

Рок из става 1. овог члана Скупштина Града 
Вршца из оправданих разлога може продужити за 
још 8 дана.

Члан 15.
Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина Града Вршца може 
да именује следећег кандидата са ранг листе.

Ако нико од кандидата са листе за именовање 
не ступи на рад у року који му је одређен, спроводи 
се нови јавни конкурс. 

Члан 16.
Уколико овом Одлуком није регулисан у 

потпуности поступак и начин избора, односно име-
новања директора Јавног предузећа, примениће се 
одредбе Закона о јавним предузећима.

 
Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-025/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

4.

На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, 15/2016), члана 27. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 2. и 8. 
Одлуке о утврђивању органа Града („Сл. лист Гра-
да Вршца“, бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 10.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“ 

ВРШАЦ 

I
 Образује се Комисија за спровођење кон-

курса за избор директора Јавног предузећа за стам-
бено пословање „Вршац“ Вршац у саставу:

  
 за председника:
  1. Ружица Максимовић, 
  
за чланове:
  2. Миланче Симоновић,
  3. Марио Дујић, 
  4.Златибор Пецикоза и
  5. Милош Салапура.

II
 Комисија за спровођење конкурса, одређе-

на тачком I овог Решења, предложиће кандидата у 
складу са Одлуком о спровођењу Јавног конкурса 
за избор директора Јавног предузећа за стамбено 
пословање „Вршац“ Вршац.

III
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“. 

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-048/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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5.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014 — др. закон), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016) и члана 34. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбено пословање „Вршац“, 
(„Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2014), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
10.06.2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ 

„ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I
Драгани Станков, престаје мандат вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за стамбено 
пословање „Вршац“ из Вршца, са 11.04.2016. године.

II
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-026/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

6.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008,13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016) и члана 34. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбено пословање „Вршац“ 
(„Службени лист Oпштине Вршац“, бр. 4/2014), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
10.06.2016. године, донела је 

 
 О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“ 

ВРШАЦ

I
Синиша Хераковић, ЈМБГ 0603955870014, 

по занимању дипломирани правник, са станом у 
Вршцу, улица Војводе Мишића број 55, имену је  се 
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за стамбено пословање „Вршац“ из Вршца, без 
ограничења овлашћења, почев од 10.06.2016. годи-
не, а најдуже до једне године.

II
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-049/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

7.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 
- др. закон), члана 46. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 27. став 1. тачка 
9. Статута Града Вршца („Службени лист Општине 
Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), чла-
на 2. став 1. и члана 8. Одлуке о утврђивању органа 
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Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016) 
и члана 22. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
предузећа у друштевној својини за комуналне делат-
ности „Други октобар“ Вршац са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист Општине Вршац“, 
бр. 12/2015), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 10.06.2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ

I
Љубисаву Шљивићу, престаје мандат дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ 
Вршац, са 09.06.2016. године, због поднете оставке.

II
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-027/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

8.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008,13/2008, 
3/2015 и 4/2016) и члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Гра-
да Вршца“, бр. 1/2016) Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 10.06. 2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ

I
Драгослав Алексић, ЈМБГ 2903960870031, по 

занимању адвокат, са станом у Вршцу, улица Жарка 
Зрењанина 38, имену је  се  за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Други ок-
тобар“ Вршац, без ограничења овлашћења, почев 
од 10.06.2016. године, а најдуже до једне године.

II
 Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-050/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

9.

 На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014 - др. закон), члана 46. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлу-
ке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, бр. 1/2016) и члана 29. Одлуке о 
усклађивању Одлука о оснивању Јавног предузећа 
за изградњу, развој и уређење града и подручја оп-
штине Вршац („Службени лист Општине Вршац“ 
бр. 08/2013), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 10.06.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, 
РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ „ВАРОШ“ ВРШАЦ

I
Ђурђев Драгославу, престаје мандат дирек-

тора Јавног предузећа за изградњу, развој и уређење 
града и подручје општине Вршац „Варош“ Вршац, 
са 10.06.2016. године, због поднете оставке.
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II
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-028/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

10.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008,13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлу-
ке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, бр. 1/2016) и члана 33. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за изградњу, развој и уређење града и подручја оп-
штине Вршац („Службени лист Општине Вршац“ 
бр. 08/2013), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 10.06.2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И 
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ „ВАРОШ“ 

ВРШАЦ

I
Радојица Лазин, ЈМБГ 0706961870038, по 

занимању дипломирани правник, са станом у 
Вршцу, улица Хероја Пинкија 80, имену је  се  за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 
изградњу, развој и уређење града и подручја оп-
штине Вршац „Варош“ из Вршца, без ограничења 
овлашћења, почев од 11.06.2016. године, а најдуже 
до једне године.

II
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-051/2016-II-01
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

11.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Града 
Вршца (''Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/08, 13/08, 
3/201 и 4/2016), чана 2. и 8. Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 
1/2016) и члана 4. став 2. Одлуке о установљавању 
Међународног фестивала фолклора „Вршачки ве-
нац'' („Службени лист Oпштине Вршац“, бр.1/2005), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
10.06.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА 
И ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ 

ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА „ВРШАЧКИ 
ВЕНАЦ''

 

I
У фестивалски одбор Међународног фести-

вала фолклора „Вршачки венац“ имену ју  се : 

за председника:
 Александар Ђорђевић, заменик Градона-

челника Града Вршца,

за заменика председника:
 Наташа Маљковић Чонић, члан Градског 

већа и 

за чланове:
1. Марија Кулић, помоћник Градоначелника, 
2. Aдријана Барши, одборник Градске Скуп-
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штине, 
3. директор ТООВ, 
4. директор „Културног центра Вршац“,
5. представник КУД Лаза Нанчић,
6. представник КУД „Грозд“ и 
7. директор Комерцијалне банке.
 

II
 За директора Међународног фестивала фол-

клора „Вршачки венац“ именује се Олга Петров.

III
 Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању председника и чланова Фести-
валског одбора и директора Међународног фестива-
ла фолклора „Вршачки венац“ бр. 02-029/2014-II-01 
од 27.05.2014. године.

IV
 Ово Решење објављује се у „Службеном ли-

сту Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-052/2016
Дана: 10.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

12.

На основу члана 66. став 4, члана 44. тачка 
5) и члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. за-
кон), члана 46. став 1. тачка 8. Статута Града Вршца 
(„Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 
3/3015 и 4/2016) и члана 3. став 2. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, број 1/2016), Градоначелник Града Вршца 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
Дарку Гавриловићу, дипломираном правни-

ку из Вршца, престаје функција помоћника Пред-
седника Општине Вршац, са 16.05.2016. године, са 
којим даном му престају сва права и обавезе по 
наведеном основу, због престанка функције Гра-
доначелника који је донео Решење о постављењу 
помоћника Председника Општине. 

II
Ово решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-46/2016-I-01
Дана: 30. маја 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

13.

На основу члана 66. став 4, члана 44. тачка 
5) и члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. за-
кон), члана 46. став 1. тачка 8. Статута Града Вршца 
(„Сл. лист Општине Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 
3/3015 и 4/2016) и члана 3. став 2. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, број 1/2016), Градоначелник Града Вршца 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I
Александру Ђорђевићу из Вршца, престаје 

функција помоћника Председника Општине Вр-
шац, са 16.05.2016. године, са којим даном му 
престају сва права и обавезе по наведеном основу, 
због престанка фунцкије Градоначелника који је до-
нео Решење о постављењу помоћника Председника 
Општине. 
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II
Ово решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-45/2016-I-01
Дана: 30. маја 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

14.

На основу члана 59. став 1. тачка 2. Ста-
тута општине Вршац („Службени лист Општи-
не Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и 
члана 34. став 1. Одлуке о јавним паркиралишти-
ма („Службени лист Општине Вршац“, бр. 14/2008, 
2/2009, 4/2012, 16/2012, 8/2013 и 11/2014), начелник 
Градске управе Града Вршца, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О КАТЕГОРИЈАМА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ 
ДА КОРИСТЕ ПАРКИНГ МЕСТА 

РЕЗЕРВИСАНА ЗА ВОЗИЛА 
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

1.
Овим решењем одређују се категорије осо-

ба са инвалидитетом, са пребивалиштем на тери-
торији Града Вршца, која имају право бесплатног 
коришћења резервисаних паркинг места за возила 
инвалидних лица, и то:

- војни инвалиди и цивилни инвалиди рата 
од I до IV групе инвалидности, као и V и VI 
групе инвалидности који имају оштећење 
доњих екстремитета и остварују право на 
ортопедски додатак;

- лица која по прописима пензијског и инва-
лидског осигурања имају 80-100%, односно 
I, II или III степен телесног оштећења, ли-
ца која имају 60-100% телесног оштећења 
доњих екстремитета и карлице и слепа ли-
ца са 90 или 100% оштећења вида;

- лица на дијализи, која својим возилима до-
лазе на дијализу;

 - родитељи, односно стараоци инвалидне 
деце са оштећењима доњих екстремитета 
и карлице, слепе деце и деце са аутизмом, 

2.
Лицу из тачке 1. овог Решења, односно чла-

ну његовог заједничког домаћинства које има пут-
ничко возило у власништву, Градска управа Града 
Вршца издаје потврду на основу које се прибавља 
јединствена паркинг карта за особе са инвалидите-
том. 

3.
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о категоријама инвалида који могу бес-
платно да користе посебно обележена паркинг 
места на јавним површинама број 344-1/2009-IV 
од 22.01.2009. године („Службени лист Општине 
Вршац“, бр. 1/2009).

4.
Ово решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца”.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКA УПРАВA

Број: 344 - 46 /2016 – IV
Дана: 06.06.2016. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јован Кнежевић, с.р.
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