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1.
 

 

       

 На основу члана 32. тачка  12. Закона 
о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС« 
бр. 129/07) и  члана 27.и 57. Статута општине 
Вршац («Сл. лист општине Вршац» 10/08 и 
13/08), Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној  26.05.2011. године, донела је
 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ

I
 Мандић Бојану, престаје функција члана 
Општинског већа општине Вршац, због поднете 
оставке са 26.05.2011.године.

II
 Ово Решење биће објављено у 
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

2.

 
 На основу члана 32. тачка  12. Закона 
о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС« бр. 
129/07) и  члана 27. Статута општине Вршац 
(«Сл. лист општине Вршац» 10/08 и 13/08), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној 
26.05.2011. године, донела је
 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
 Ђурђев Драгослав, бира се за члана 
Општинског    већа општине Вршац, од  
27.05.2011. године.

II
 Ово Решење биће објављено у 
‘’Службеном листу општине Вршац’’.
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3.

 На основу члана члана 6.  Статута 
општине Вршац (``Сл. лист општине Вршац``, 
бр.10/2008 и 13/2008) и члана 6. Одлуке о јавним 
признањима (``Сл. лист oпштине Вршац``, бр. 
2/05 и 2/2010), Скупштина општине Вршац, на 
седници одржаној 26.05.2011. године,  донела је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ  ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2011. 

ГОДИНИ

I
  За изузетан допринос привредном 
развоју и афирмацији економских потенцијала 
Општине,  звање Почасног грађанина општине 
Вршац додељује се:
 1.Хартмуту Рецлафу из  Бад Филбела, 
Немачка.

II
 За   изузетане резултате остварене у 
области књижевног и издавачког стваралаштва  
Награда за животно дело постхумно се 
додељује:
 1. Петру Крду из Вршца.

III
 За изузетан допринос у области 
промовисања и развоја  културе и у  развоју 
медицинске науке и хуманости  Повеља града 
Вршца за 2011. годину додељује се:
 1. Градском музеју из Вршца и
 2. Проф. др . Ђорђу Радаку.

IV
 Јавна признања, биће уручена 
добитницима на свечаности поводом прославе 
празника Општине и славе града, 29. маја 2011. 
године. 

V
       Ова Одлука објавиће се  у ``Службеном 
листу општине Вршац``.

4.

       
 
 На основу члана 32. став 1.  тачка 7 Закона 
о локалној самоуправи (¨Сл. гласник РС¨, бр.  
129/2007) и члана 88. став 3. Статута општине 
Вршац (¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/2008 
и 13/2008), Скупштина општине Вршац,  на 
седници одржаној 26.05.2011 године, утврдила  
је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВЛАЈКОВАЦ

 Члан 1. 
 Ради обезбеђења средстава за 
задовољавање заједничких интереса и потреба 
грађана уређењем прилаза капели и довођење 
воде и струје до капеле, изградњи трафостанице, 
санацију дивљих депонија у селу, помоћ 
организацијама у селу, као и за остале комуналне 
потребе и делатност месне заједнице, уводи 
се самодопринос за подручје Месне заједнице 
Влајковац.

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи у новцу за  период 
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од 1.јула 2011. године до 30.јуна 2016. године.
 Укупна средства која се прикупљају 
самодоприносом износе 4.500.000,00 динара 
(словима: четиримилионапетстотинахиљада 
динара)  и користиће се у складу са Програмом 
Савета месне заједнице Влајковац.

Члан 3. 
 Самодопринос плаћају грађани који имају 
пребивалиште на територији Месне заједнице 
Влајковац и лица која на овој територији имају 
непокретну имовину, а не плаћају самодопринос 
по другом основу.
  Грађани на привременом раду у 
иностранству, на основу остварене зараде, 
плаћају самодопринос у новцу према личном 
опредељењу о чему дају писмену изјаву.

Члан 4. 
 Самодопринос грађани плаћају по стопи 
од:
 - 2,5%  на нето зараде, односно плате, 
на зараде од самосталног обављања привредне 
или професионалне делатности, на приходе од 
имовине и имовинског права,
 -12,5% на катастарски приход од 
пољопривредне делатности.

Члан 5. 
 Средства самодоприноса уплаћују се 
на посебан рачун код Управе за јавна плаћања, 
филијала Вршац,  бр. 840-2892745-95, у корист 
Месне заједнице Влајковац.
 

Члан 6. 
 Наредбодавац за преношење ових 
средстава у складу са наменом је председник 
Савета месне заједнице или његов заменик.

Члан 7.
          Ради остваривања надзора над прикупљањем 
и коришћењем средстава самодоприноса Савет 
месне заједнице Влајковац дужан је да најмање 
два  пута годишње информише грађане о приливу 
и утрошку ових средстава. 

Члан 8. 
 Средства самодоприноса остварена 
изнад износа који је одређен овом Одлуком, 
неће се враћати грађанима, већ ће се користити 

за остваривање осталих комуналних потреба. 

Члан 9.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања ‘’Службеном листу општине 
Вршац’’.

5.

 На основу члана 70. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник РС бр.129/2007) 
и члана 74. Статута општине Вршац (‘’Сл. 
лист општине Вршац’’, бр. 10/2008 и 13/2008), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној 
26.05.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

ВЛАЈКОВАЦ

I
 Ради изјашњавања грађана месне 
заједнице Влајковац о предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју месне 
заједнице Влајковац, Скупштина општине 
Вршац расписује референдум.

II
 Изјашњавање грађана месне заједнице 
Влајковац о предлогу Одлуке о увођењу 
самодоприноса на подручју месне заједнице 
Влајковац, путем референдума, одржаће се  05. 
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јуна 2011. године, у периоду од 8,00 до 20,00 
часова.

III
 За спровођење  референдума образује се 
Комисија у саставу:
 1. Зоран Петровић, председник 
Комисије;                                                    
 2.  Јован Имброка, заменик председника 
Комисије;
            3.  Тибор Олајош, члан Комисије; 
 4.  Владимир Миличић, заменик члана 
Комисије
 5.  Зоран Милентијевић, члан Комисије;                                           
 6.  Милорад Радошевић, заменик члана 
Комисије.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном листу општине 
Вршац’’.

6.

 На основу члана 15. Закона о ванредним 
ситуацијама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр 111/09),  
члана 18. тачка 16. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Сл. Гласник РС’’, бр 129/07),  и члана 13. 

тачка 18 Статута општине Вршац (‘’Службени 
лист општине Вршац’’ број 10/2008 и 13/2008), 
Скупштина општине Вршац, на седници 
одржаној 26.05.20011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
 Овом одлуком уређује се:  деловање и 
управљање у ванредним ситуацијама, систем 
заштите и спасавања људи, материјалних 
и културни добара и животне средине од 
елементарних непогода, техничко-технилошких 
несрећа-удеса и катастрофа, последицама 
тероризма, ратних и других несрећа; организација 
и деловање цивилне заштите на заштити, 
спасвању и отклањању последица елементарних 
непогода и других несрећа, руковођење заштитом 
и спасавање, финансирање и друга питања 
од значаја за организовање и функционисање 
система заштите и спасавања.

Члан 2.
 Цивилну заштиту на територији општине 
Вршац чини лична, узајамна и колективна 
заштита, мере и задаци, повереници цивилне 
заштите, заменици  повереника и јединице 
цивилне заштите, систем обавештавања 
и узбуњивања, овлашћена и оспособљена 
предузећа и друга правна лица, хуманитарне и 
друге организације опремљене и оспособљене 
за заштиту и спасавање и, с тим у вези, и 
скуп активности које се односе на попуну, 
материјално опремање, обучавање, оспобљавање, 
мобилизацију и активирање цивилне заштите.

Члан 3.
 На територији општине Вршац, без 
обзира на врсту и степен опасности , планирају 
се, припремају и спроводе мере цивилне заштите, 
а нарочито:
 - превентивне мере,
 - мере заштите у случају непосредне 
опасности од елементарних непогода и других 
несрећа,
 - мере заштите када наступе елементарне 
непогоде и друге несреће,
 - мере   ублажавања и  отклањања 

Republika Srbija 

OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj:011-031/2011-II-01                   PREDSEDNIK

Datum: 26.05.2011. god.                 SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1            Стевица Назарчић, с.р.



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 6/2011 13727.05.2011.

непосредних последица од елементарних 
непогода и других несрећа.

Члан 4.
 У спровођењу мера заштите и спасавања 
људи, материјалних и културних добара од 
опасности изазваних елементарним непогодама 
и другим несрећама, на територији општине 
Вршац   сви субјекти заштите и спасавања 
(организационе јединице републичких и 
покрајинских органа и организација, привредна 
друштва и друга правна лица, грађани и 
власници стамбених зграда),  неопходно је да 
врше планирање и спровођење задатака цивилне 
заштите, као што су: узбуњивање, евакуација, 
склањање и урбанистичке мере, збрињавање 
угрожених и настрадалих, РХБ заштита, заштита 
од рушења и спасавање из рушевина, заштита и 
спасавање од поплава, заштита и спасавање од 
пожара и експлозија, заштита од НУС, прва и 
медицинска помоћ, асанација терена, очување 
добара битних за опстанак.

Члан 5.
 Осим наведених задатака могу се 
планирати, припремати и спроводити и други 
задаци  заштите и спасавања, а које нареди 
Општински Штаб за ванредне ситуације.

 РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 6.
 За координацију и руковођење заштитом 
и спасавањем у ванредним ситуацијама, у складу 
са законом и другим прописима, као оперетивно-
стручно тело  формира се Општински  штаб за 
ванредне ситуације.
 Општински штаб за ванредне ситуације 
образује Скупштина општине Вршац.  

Члан 7.
 Штаб за ванредне ситуације обавља 
следеће послове:
 1. руководи и координира рад свих 
субјеката система заштите и снага заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака,
 2. руководи и координира спровођење 
мера и задатака цивилне заштите,
 3. разматра и даје мишљење на  Предлог 
Процене угрожености и Предлог плана заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама,
 4. прати стање и организацију заштите 
и спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање,
 5. наређује употребу снага заштите 
и спасавања, средстава помоћи и других 
средстава,
 6. редовно информисање и обавештавање 
становништва,
 7. разматра организацију, опремање 
и обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених и оспособљених правних лица,
 8. сарађује са надлежним органима 
заштите и спасавања Републике Румуније,
 9. процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације,
 10. доноси наредбе, одлуке, закључке и 
препоруке.

Члан 8.
 Поред наведених послова из предходног 
члана ове Одлуке Општински штаб за 
ванредне ситуације обавља и следеће послове:
 1. сарађује  са   штабовима  суседних 
општина,
 2. именује  поверенике  и  заменике 
повереника цивилне заштите у насељеним 
местима,
 3. разматра и предлаже доношење одлуке 
о организацији заштите и спасавања на својој 
територији,
 4. ангажује оспособљена правна лица 
и друге организације од значаја за општину.

 ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 9.
 Јединице цивилне заштите на територији 
општине Вршац образују се, опремају 
и оспособљавају као оперативне снаге за 
извршавање задатака цивилне заштите.
 Јединице цивилне заштите образују се у 
складу са Проценом угрожености и 
повредљивости општине Вршац.

Члан 10.
 Јединице цивилне заштите на територији 
општине Вршац образују се као јединице опште 
намене и специјализоване јединице.
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Члан 11.
 Јединице опште намене  чине 
најмасовнији облик организовања и чине језгро 
цивилне заштите на територији општине, око 
кога се ангажују сви способни грађани у акцијама 
заштите и спасавања на лицу места. Припремају 
се за спасавање из рушевина, оштећених или 
угрожених објеката, локализовање и гашење 
мањих пожара, извођење деконтаминације 
неповређених људи и стоке и деконтаминације 
мањег обима на средствима и објектима. У 
начелу интервенишу само у својим  рејонима.
 Због своје масовности јединице опште 
намене представљају основну снагу у акцијама 
на спасавању становништва, материјалних и 
културних добара на територији општине.

Члан 12.
 Образујуn се у стамбеним и другим 
зградама, мањим предузећима и месним 
заједницама. Попуњавају се обвезницима 
цивилне заштите од станара у зградама, 
запосленим у предузећима и грађанима који 
станују на територији месне заједнице, односно 
насеља.

Члан 13.
 Јединице опште намене се начелно 
организују у екипе, одељења и водове, а према 
потреби и могућностима и у чете, што се 
регулише плановима њиховог организовања и 
употребе. 
 На основу Процене угрожености штаб за 
ванредне ситуације донеће закључак о броју и 
величини јединица опште намене.

Члан 14.
 Ради извршавања сложенијих 
задатака у акцијама заштите и спасавања 
људи, материјалних и културних добара 
Специјализоване јединице образују се, опремају 
и обучавају ради извршавања сложених задатака 
цивилне заштите.

Члан 15.
 Специјализоване јединице цивилне 
заштите су покретне и оспособљене за 
интервенцију на целокупном подручју општине, 
а према потреби и изван тога подручја. Задатке 
извршавају самостално или у сарадњи са другим 
јединицама цивилне заштите.

Члан 16.
 Специјализоване јединице на територији 
општине Вршац образују привредна друштва и  
друга правна лица,  која у складу са Проценом 
угрожености представљају потенцијални извор 
угрожавања шире територије.

Члан 17.
 Штаб за ванредне ситуације ће на основу 
Процене угрожености посебним закључком 
одредите предузећа која представљају 
потенцијални извор угрожавања територије 
општине Вршац , као и врсту и величини 
специјализоване јединице . 

 МЕНАЏЕРИ И ПОВЕРЕНИЦИ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 18.
 У циљу функционисања система 
заштите и спасавања, односно припремања и 
спровођења мера цивилне заштите, а нарочито: 
превентивних мера, мера заштите у случају 
непосредне опасности од елементарних 
непогода и других несрећа, мера заштите када 
наступи елементарна непогода и друга несрећа 
и мера ублажавања и отклањања непосредних 
последица од елементарних непогода и других 
несрећа, у градским и већим сеоским месним 
заједницама именују се менаџери и заменици 
менаџера заштите и спасавања.

Члан 19.
 Задатака менаџера и заменика менаџера 
је да врше  планирање и спровођење 
свих неопходних мера  заштите и спасавања, као 
што су:
 - предузимање преветнивних мера које 
треба да се усмеравају на јачању отпорности 
месних заједница,
 - отклањање могућих узрока угрожавања, 
смањење утицаја елементарних непогода, 
спречавање других несрећа, и у случају до њих 
дође  умањење њихових последица,
 - спасавање и пружање помоћи, односно 
предузимање оперативних активности у циљу 
спасавања људи, материјалних добара и животне 
срмедине,
 - спровођење мера на ублажавању 
и отклањању непосредних последица 
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елементарних непогода и других несрећа у циљу 
успостављања неопходних услова за живот 
грађана,
 - организовање свих снага и средстава 
привредних друштава и других правних лица за 
заштиту и спасавање,
 - организовање грађана за личну, узајамну 
и колективну заштиту,

Члан 20.
 Менаџере заштите и заменике менаџера 
именовати за месне заједнице:
 1. МЗ 12 Војвођанска бригада  
 2. МЗ Жарко Зрењањин   
 3. МЗ Паја Јовановић   
 4. МЗ Братство јединство   
 5. МЗ Други октобар    
 6. МЗ Жива Јовановић
 7. МЗ Уљма
 8. МЗ Павлиш
 9. МЗ Избиште    

Члан 21.
 Менаџере заштите и заменике менаџера 
заштите, на предлог Савета месних заједница, 
именује и разрешава Општински штаб за 
ванредне ситуације  општине Вршац

Члан 22.
 Ради обављања послова заштите и 
спасавања у насељеним местима – градским 
месним заједницама, сеоским месним 
заједницама, делу насеља, стамбеним зградама, 
привредним друштвима и другим правним 
лицима, органима државне управе постављају 
се повереници цивилне заштите и заменици 
повереника цивилне заштите.

Члан 23.
 Повереници цивилне заштите и заменици 
повереника цивилне заштите у    органима 
државне управе, привредним друштвима и другим 
правним лицима предузимају мере и активности 
на учешћу запослених у спровођењу личне, 
узајамне и колективне заштите и извршавању 
других задатака заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара у зградама и 
објектима за које су задужени.

Члан 24.
 Поверенике цивилне заштите и заменике 
повереника цивилне заштите у  органима 
државне управе постављају и разрешавају 
руководиоци органа државне управе, а у 
привредним друштвима и другим правним 
лицима поверенике и заменике поставља и 
разрешава директор, односно други надлежни 
орган одређен општим актом.

Члан 25.
 Повереници цивилне заштите и заменици 
повереника цивилне заштите у насељеним 
местима, градским месним заједницама, делу 
насеља, стамбеним зградама и сеоским месним 
заједницама предузимају непосредне мере за 
учешће грађана у спровођењу мера и задатака  
цивилне заштите и личне, узајамне и колективне 
заштите и руководе јединицама цивилне заштите 
опште намене.
 Грађани на угроженим и настрадалим 
подручјима дужни су да поступају са        
упутствима повереника, односно заменика 
повереника.

Члан 26.
 Поверенике цивилне заштите и 
заменике повереника цивилне заштите у насе-
љеним местима - градским и сеоским месним 
заједницама, а на предлог Савета Месних 
заједница, поставља и разрешава Општински 
Штаб за ванредне ситуације.
 У органима државне управе, привредним 
друштвима и другим правним лицима, према 
сопственој процени угожености, повереници и 
заменици се постављају зависно од организационе 
структуре, простора организовања и деловања и 
броја запослених.
 За насељена места – градске и сеоске 
месне заједнице број повереника цивилне
 заштите и заменика повереника цивилне заштите 
поставити у зависности од површине, броја 
становника, броја угрожених објеката и др.
 

Члан 27.
 За насељена места: Ватин,  Јабланка, 
Мали Жам, Мало Средиште, Месић, 
 Потпорањ, Сочица и Шушара одредити 
по једног повереника и  заменика повереника 
цивилне заштите.
 За  насељена места – градске и сеоске 
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месне заједнице одредити следећи  број 
повереника и заменика повереника цивилне 
заштите:
 1. МЗ 12 Војвођанска бригада  
10 повереника 10 заменика,
 2. МЗ Жарко Зрењањин  
10 повереника 10 заменика,
 3. МЗ Паја Јовановић   
10 повереника 10 заменика,
 4. МЗ Братство јединство  
10 повереника 10 заменика,
 5. МЗ Други октобар   
10 повереника 10 заменика,
 6. МЗ Жива Јовановић   
10 повереника 10 заменика,
 7. МЗ Велико Средиште  
3 повереника  3 заменика,
 8. МЗ Влајковац    
3 повереника  3 заменика,
 9. МЗ Војцводинци   
2 повереника  2 заменика,
 10. МЗ Гудурица    
3 повереника  3 заменика,
 11. МЗ Загајица    
2 повереника  2 заменика,
 12. МЗ Избиште    
4 повереника  4 заменика,
 13. МЗ Куштиљ    
3 повереника  3 заменика,
 14. МЗ Марковац    
2 повереника  2 заменика,
 15. МЗ Орешац    
2 повереника  2 заменика,
 16. МЗ Павлиш    
5 повереника  5 заменика,
 17. МЗ Парта    
2 повереника  2 заменика,
 18. МЗ Ритишево    
2 повереника  2 заменика,
 
 19. МЗ Стража    
3 повереника  3 заменика,
 20. МЗ Уљма    
8 повереника  8 заменика,

 ОПРЕМАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 
СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 28.
 Ради остваривања личне, узајамне и 

колективне заштите сви субјекти заштите и 
спасавања (организационе јединице републичких 
и покрајинских органа и организација, привредна 
друштва и друга правна лица) на територији 
општине Вршац обезбеђују и држе у исправном 
стању потребна средства и опрему за личну, 
узајамну и колективну заштиту и врше обуку 
запослених из области цивилне заштите.
 Грађани и власници стамбених зграда 
обезбеђују и држе у исправном стању потребна 
средства и опрему за личну, узајамну и колективну 
заштиту.

Члан 29.
 Врста и минимум средстава и опреме 
за спровођење личне, узајамне и колективне 
заштите од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа. удеса, последица 
тероризма, ратних дејстава и других већих 
несрећа, а које  су дужни да набаве и држе 
организационе јединице републичких и 
покрајинских органа и организација, привредна 
друштва и друга правна лица, грађани и 
власници стамбених зграда утврђени су Уредбом 
о обавезним средствима и опремом за личну, 
узајамну и колективну заштиту од елементарних 
непогода и других несрећа (‘’Сл. Гласник РС’’, 
бр 3 од 24.01.2011. године). 

Члан 30.
 Систем заштите и спасавања на територији 
општине Вршац финансира се из:
 - буџета скупштине општине,
 - буџета Републике Србије,
 - Фонда за ванредне ситуације,
 - других прихода у складу са законом и 
другим прописима 

Члан 31.
 Средствима буџета општине Вршац 
нарочито се финансира:
 - припремање, опремање и обука штаба за 
ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, 
повереника и заменика повереника цивилне 
заштите;
 - спровођења мера заштите и спасавања;
 - трошкове  ангажовања  предузећа  и 
других правних лица у складу са уговором за 
извршавање задатака заштите и спасавања;
 - изградњу  и  одржавање   система 
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узбуњивања;
 - прилагођавање  објеката   потребама 
склањања, њихово одржавање, као и одржавање 
других заштитних објеката;
 - обуку ста новништва из области заштите 
и спасавања;
 - санирање штете насталих природном 
и другом непогодом, у складу са материјалним 
могућностима;
 - друге потребе заштите и спасавања, у 
складу са законом и другим прописима.

Члан 32.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења   и   биће    објављена  у ‘’Службеном 
листу општине Вршац’’.

7.

 На основу члана 15, 33, 34 и члана 35. 
Закона о ванредним ситуацијама (‘’ Службени 
гласник РС’, бр. 111/2009, од 29.12.2009. 
године),  члана 20. тачка 19. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл. Гласник РС’’, бр 129/07),  и 
члана 13. тачка 18 Статута општине Вршац 
(‘’Службени лист општине Вршац’’ број 10/2008 
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на 
седници одржаној  26.05.2011. године, донела 
је

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИJЕ 

Члан 1.
 За координацију и руковођење заштитом 
и спасавањем у ванредним ситуацијама 
(организација, припрема и спровођење заштите 
и спасавања људи, материјалних и културних 
добара од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и катастрофа, хемијских 
акцидената, последица тероризма, ратних и 
других несрећа које могу задесити општину 
Вршац), формира се Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Члан 2.
 Општински штаб за ванредне ситуације 
обавља следеће послове:
 1) руководи и координира рад субјеката 
система заштите и спасавања и снага заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака;
 2) руководи и координира спровођење 
мера и задатака цивилне заштите;
 3) разматра и даје мишљење на Предлог 
процене угрожености и предлог Плана заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама;
 4) прати стање и организацију заштите 
и спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање;
 5) наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средстава помоћи и других средстава 
која се користе у ванредним ситуацијама;
 6) стара се о редовном информисању 
и обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама;
 7) разматр  а организацију,  опремање 
и обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених и оспособљених правних лица
 8) сарађује  са  надлежним  органима 
заштите и спасавања  државе са којом се 
граничи;
 9) процењује угроженост од настанка 
ванредне ситуације;

Republika Srbija 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
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Члан 3.
 Општински штаб за ванредне ситуације, 
поред послова из члана 2. ове одлуке,
обавља и следеће послове:
 1) сарађује  са  окружним  штабом  за 
ванредне ситуације;
 2) сарађује са  штабовима  за  ванредне 
ситуације суседних општина;
 3) именује и разрешава менаџере заштите 
и заменике менаџера за насељена места;
 4) именује  и  разрешава  поверенике 
цивилне заштите и заменике повереника 
цивилне заштите,
 5) разматра  и  предлаже  доношење 
одлуке о организацији заштите и спасавања на 
територији општине;
 6) ангажује оспособљена правна лица 
и друге организације од значаја за општину 
Вршац;

Члан 4.
 У извршавању послова и задатака из 
своје надлежности, штаб за ванредне ситуације  
доноси, наредбе, закључке и препоруке.
 Наредбом се одлучује о употреби снага 
и средстава заштите и спасавања,  средстава 
помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама и налаже извршавање 
задатака, односно мера заштите и спасавања.
 Закључком се: утврђује одређени став о 
питањима из области заштите и спа-
савања, формира стручно оперативни тим и 
утвржује њихови задаци, процењује угроженост 
од настанка ванредне ситуације: утврђује 
мишљење на одређена акта која штаб разматра, 
одлучује о другим питањима о којима се не 
одлучује наредбом;
 Препоруком се предлажу мере за 
побољшање стања и организације  заштите
и спасавања, односно препоручује предузимање 
мера, радњи и поступака којима се умањује 
ризик од опасности.

Члан 5.
 Општински штаб за ванредне ситуације 
доноси пословник о свом раду и годишњи план 
рада.
 Пословник о раду садржи: начин 
припремања седница штаба, утврђивање 
дневног реда, заказивање и вођење седница, 

начин расправе и одлучивања о доношењу 
наредби, закључака и препорука.
 Општински штаб  за ванредне ситуације 
доноси годишњи план рада.

Члан 6.
 Општински штаб за  ванредне ситуације 
општине Вршац чини:
 - Командант   штаба   за   ванредне 
ситуације, 
 - Заменици команданта штаба, 
 -  Начелник штаба за ванредне ситуације, 
и 
 - Чланови штаба за ванредне ситуције. 

Члан 7.
 За чланове штаба постављају се следећа 
лица:
 1)  Командант   Штаба   за   ванредне 
ситуације је Председник општине, по положају  
 2) Заменици      команданта   Штаба за 
ванредне ситуације су Заменик председника 
општине и Председник Скупштине општине.
 3) Начелник штаба за ванредне 
ситуације је представник Одељења за ванредне 
ситуације. 
 4)  Чланови     Oпштинског   штаба   за 
ванредне ситуације су:
 - Чланови Општинског већа у чијем 
делокругу су послови из области: здравља, 
пољопривреде, водопривреде и шумарства, 
рада и социјалне политике, заштита животне 
средине и др.;
 - Начелник Општинске управе, у чијем 
су делокругу послови из области; саобраћаја, 
грађевине, енергетике, јавног информисања, 
трговине и услуга и др. 
 - Руководиоци    јавних   предузећа, 
привредних друштава, руководиоци 
организационих јединица одбране, полиције, 
хуманитарних организација, удружења грађана, 
других правних лица и установа у чијем 
делокругу су послови од значаја за заштиту и 
спасавање у ванредним ситуацијама

Члан 8.
 Чланове Општинског штаба за ванредне 
ситуације  поставља и разрешава Скупштина 
општине Вршац.
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Члан 9.
 За извршавање специфичних задатака 
заштите и спасавања, штаб за ванредне
 ситуације може образовати стручно-оперативне 
тимове.
 Стручно-оперативни тимови, по правилу, 
образују се за извршавање задатака заштите 
и спасавања и то:  евакуације; збрињавања; 
склањања; радиолошко-хемијско-биолошке 
заштите; заштита и спасавање од пожара и 
експлозија; заштита и спасавање од поплава 
и несрећа на води и под водом; заштита и 
спасавање од техничко-технолошких несрећа, 
односно удеса; као и за извршавање других 
задатака заштите и спасавања које нареди 
надлежни штаб за ванредне ситуације.

Члан 10.
 У састав стручно-оперативних тимова 
улазе стручна лица из Одељења за ванредне 
ситуације, државних органа, општинске управе, 
посебних организација, научних установа, 
привредних друштава и других правних лица 
у чијем делокругу су послови  од значаја за 
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
 Радом стручно-оперативног тима 
руководи руководилац тима којег именује 
штаб.
 Стручно-оперативни тим одговара 
начелнику штаба.

Члан 11.
 Стручне и административно-техничке 
послове потребне за рад  општинског штаба за 
ванредне ситуације врши секретар Скупштине 
општине и Скупштинска служба у сарадњи 
са стручним лицем из Одељења за ванредне 
ситуације.

Члан 12. 
 Позивање чланова штаба за ванредне 
ситуације, ради остваривања његове оперативне 
функције, наређује командант, а у његовом 
одсуству заменик команданта или начелник 
штаба.
 Позивање чланова штаба спроводи 
Скупштинска служба.

Члан 13.
 Финансирање активности Општинског 

штаба за ванредне ситуације се обезбеђује из 
буџета општине, Фонда за ванредне ситуације, 
фондација, других донатора и буџета Републике 
Србије.

Члан 14.
 Даном ступања ове одлуке на снагу 
престаје да важи Одлука о формирању
 Општинског штаба за управљање у 
ванредним ситуацијама, број: 011-26/09-I-02  од 
03.10. 2009. године

Члан 15.
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења  и  биће   објављена  у  ‘’Службеном 
листу општине Вршац’’. 

8.

 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 бр. 401-345/2011-01 од 05.04.2011.
године, Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној 26.05.2011.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА ФИНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ РАСХОДА
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Члан 1.
 У Одлуци о задуживању општине 
Вршац за финансирање капиталних расхода 
(«Службени лист општине Вршац» бр. 5/2011) 
мења се у члану 1. тачка 6 алинеја 11. тако да 
гласи:
 «Партерно уређење круга Опште болнице 
у Вршцу.»

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања у «Службеном листу општине 
Вршац»

9.

 На основу члана 40. Статута Општине 
Вршац (‘’Сл. лист Општине Вршац’’, бр. 10/08 
и 13/2008) и члана 4. Одлуке о формирању 
Општинског штаба за ванредне ситуације  (‘’Сл. 
лист Општине Вршац’’, бр. 12/08), Скупштина 
општине Вршац, на седници одржаној 26.05.2011. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА

 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I
 У Општински штаб за ванредне ситуације 
именују се  :
 1. За команданта:
Чедомир Живковић   председник општине 
Вршац;
 2. За заменика команданта:
Мирко Добросављевић, заменик председника 
општине;
 3. За  заменика команданта
Стевица Назарчић, Председник скупштине 
општине;
 4. За начелника:
Јанко Миловановић, самостални полицијски 
инспектор из Одељење за ванредне ситуације; 
 5. Члан штаба за послове безбедности.
Живко Јовановић , командир полицијске станице 
у Вршцу;
 6. Члан штаба за оперативно планске 
послове и употребу снага заштите и спасавања:
Јовица Кнежевић, начелник Општинске управе;
 7. Члан штаба за евакуацију:
Љиљана Стојановић, директор предузећа 
‘’СТУП’’ Вршац;
 8. Члан штаба за збрињавање:
Бошко Митрашиновић , секретар ОО Црвеног 
крста Вршац;
 9. Члан штаба за склањање и урбанистичке 
мере заштите.
Милан Матијашевић , Члан општинског већа,
 10. Члан штаба за заштиту од техничко-
технолошких несрећа и РХБ заштите:
Саша Попов , Дипломирани физикохемичар у 
Енолошкој станици;
 11. Члан штаба за заштиту од пожара и 
експлозија:
Драган Младеновски , командир ватрогасно 
спасилачке јединице;
 12. Члан штаба за спашавање из 
рушевина:
Кузман Туркоане, Директор предузећа 
‘’Техника’’’;
 13. Члан штаба за спасавање од поплава и 
несрећа на води:
Љубомир Рајин , директор ВДП ‘’Јужни банат’’;
 14. Члан штаба за медицинску помоћ и 
епидемиолошку заштиту:
Др. Родика Петку-Весић;
 15. Члан штаба за очување битних добара 
за опстанак:
Бранкица Андрић, члан Општинског већа;
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 16. Члан штаба за односе са јавношћу 
Ивана Манојловић, Општинска управа, 
административно-технички секретар.

II
 Права и обавезе  чланова Општинског 
штаба за ванредне ситуације  прописане су 
важећим законским прописима.

III
 Доношењем овог Решења престаје да 
важи Решење о именовању чланова штаба за 
управљање у ванредним ситуацијама , број: 02-
115/08-II-01 од 3. октобар 2008.године 

IV
 Ово Решење биће објављено у 
‘’Службеном листу општине Вршац’’.

10.

         
        
                 
 На основу члана 28. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), 
члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(“Сл. гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 49. 
тачка 12. Статута Општине Вршац (“Сл. лист 
Општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), члана 
28. Одлуке о уређењу и одржавању депонија 
(“Сл. лист Општине Вршац” бр. 6/2005 ) и члана 
31. став 3. Пословника Општинског већа (``Сл. 
лист Општине Вршац`` бр. 10/2008), на седници 
одржаној 23. маја 2011. године, Општинско веће 

донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ 

УСЛУГА 
ДЕПОНОВАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА 

РОБА

I
 Даје се сагласноста на цене услуга 
депоновања појединих врста отпада, предложене 
Одлуком Управног ДП ``Други Октобар`` број 
6/3/11 од 25.02.2011. године и то: 
 - Комунални.............................1,30дин/кг;
 - Индустријски   отпад који нема 
употребну   вредност и нема својства опасних м
атерија...................................................2,10дин/кг;
 - Крупан грађевински отпад који се, 
без претходне обраде, не може употребити као 
грађевински материјал ...................... 0,50дин/кг;
 - Интерни материјал и грађевински отпад 
који не спада у крупан грађевински отпад...........
...............................................................0,19дин/кг;
 - Биоразградиви отпад.............1,30дин/кг;
  Цене комуналних услуга по овом 
ценовнику су исказане без урачунатог ПДВ-а.

II
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ̀ `Службеном листу Општине 
Вршац`` .
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