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1.

  

 На основу члана 87. Закона о заштити 
животне средине («Сл.гласник РС», бр. 
135/2004, 36/2009-др. закон и 72/2009-др.. закон) 
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде («Сл. гласник РС», 
бр. 111/2009), члана 20. став 1. тачка 11. Закона 
о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», бр. 129/2007), члана 27. тачка 13. Статута 
општине Вршац («Службени лист општине 
Вршац», бр. 10/2008 и 13/2008) и на основу 
Мишљења Министарства животне средине, 
рударста и просторног планирања бр. 401-00-
117/2011-01 од 07.07.2011.године, Скупштина 
општине Вршац, на седници одржаној 
28.07.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
 О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ
 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком уводи се накнада за 
заштиту и унапређење животне средине на 
територији општине Вршац, утврђују извори 
из којих се обезбеђују средства потребна за ову 
намену, висина, начин и рокови плаћања и друга 
питања везана за коришћење ових средстава.

Члан 2.
 Накнаду из члана 1. ове Одлуке 
плаћају:
 1. Власници односно закупци објеката 
привреде, пољопривреде и индустрије за које 
је, у складу са  законом и прописима донетих 
на основу закона, обавезна процена утицаја 
на животну средину, као и  власници односно 
закупци следећих објеката и постројења: 
- Пољопривреда, аквакултура

 1) системи за наводњавање и одводњавање - 
мелиоративни системи
- подручје на коме се простиру је веће од 20 ха
 2) објекти за интензиван узгој и држање 
живине
- капацитета преко 30.000 места за бројлере
- капацитета преко 10.000 места за живину 
(укључујући и ловну перад)
 3) објекти за интензиван узгој говеда - 
капацитета преко 200 места за говеда
 4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета преко 1.000 места за свиње
- крмача капацитета преко 450 места за крмаче
 5) објекти за интензиван узгој животиња са 
племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са 
племенитим крзном
 6) интензиван узгој риба у базенима и 
рибњацима
- за салмониде годишње производње преко 
10 т
- за циприниде површине веће од 5 ха
- Производња и прерада метала
 1) ливнице црне металургије
- Индустријска прерада минерала
 1) постројења за производњу асфалтних 
мешавина укључујући мобилна постројења  - 
капацитета преко 50 т на сат
- Хемијска индустрија
 1) обрада полупроизвода и производња 
хемикалија
 2) самостална постројења за производњу, 
прераду, формирање и паковање базних 
органских и неорганских хемикалија, 
вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и 
калијума (проста и сложена хемијска ђубрива) 
производа за заштиту биља, као и биоцида, 
фармацеутских и козметичких производа, 
пластичних маса, експлозива, боја и лакова, 
детерџената и средстава за одржавање хигијене 
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и чишћење и др.
- Прехрамбена индустрија
 1) постројења за производњу, третман, прераду 
или обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим млека) 
капацитета преко 10 т на дан
- сировина биљног порекла капацитета преко 
30 т на дан
 2) постројења за прераду, паковање и 
конзервирање меса, поврћа и воћа - капацитета 
преко 10 т на дан
 3) постројења за обраду, третман и прераду 
млека - капацитета преко 5.000 литара на дан
 4) постројења за захватање и прераду подземних 
вода, пуњење и паковање
 5) постројења за производњу пива - капацитета 
преко 3.000.000 литара годишње
 6) постројења за производњу слаткиша или 
сирупа - капацитета преко 5.000 т годишње
 7) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета преко 10.000 
литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 
литара дневно
 8) постројења за клање животиња - капацитета 
од 3 т до 50 т на дан
шећера
 9) млинови и сушаре - капацитета преко 200 т 
дневно
 10) хладњаче (без погона за прераду сировине) 
- капацитета преко 10 т расхладног флуида у 
систему
- Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
 1) постројења за производњу папира и 
картона
 2) постројења за производњу производа од 
целулозе (иверица, лесонит, медијапан и 
шперплоча)
 3) постројења за прераду, обраду и 
оплемењивање дрвета
 4) постројења за предтретман влакана, тканина 
и папира (прање, бељење, мерцеризација, 
штампање, хемијски третман) или бојење 
влакана или тканина - капацитета до 10 т на 
дан,
- Уређаји за коришћење снаге ветра у циљу 
производње енергије укупне снаге преко 10 
МW
плаћају накнаду у висини од 0,1% оствареног 
прихода на годишњем нивоу.

            2. Власници, односно закупци осталих 
пословних зграда и просторија, плаћају накнаду 
у висини од 0,50 динара по квадратном метру 
пословног простора месечно.
 3. Власници, односно корисници 
земљишта које служи обављању редовне 
делатности привредног субјекта и на којима 
нису изграђени пословни објекти (осим 
пољопривредног земљишта, шума и шумског 
земљишта) плаћају накнаду у висини од 0,20 
динара по квадратном метру месечно,
            4. Власници, односно  закупци стамбених 
зграда и станова, плаћају накнаду у висини од 
0,25 динара по квадратном метру стамбеног 
простора, месечно.
 Ако је једно лице обвезник плаћања 
накнаде по више основа, највиши износ накнаде 
коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 
0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу.

Члан 3.
 Средства остварена наплатом  накнаде 
из члана 2. ове одлуке приход су Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Општине 
Вршац.

Члан 4.
 Накнада из члана 2. ове одлуке плаћа се 
тромесечно, а висину исте утврђује и наплаћује 
Одељење за локалну пореску администрацију 
Општинске управе Вршац.

Члан 5.
 У погледу застарелости потраживања, 
обрачуна камата, повраћаја погрешно уплаћене 
накнаде, као и осталог што није утврђено овом 
Одлуком, сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује порез на доходак грађана и 
порески поступак.

Члан 6.
 Средства остварена наплатом  накнаде 
из члана 2. ове одлуке користе се наменски за 
финансирање послова заштите и унапређења 
животне средине према Годишњем програму 
заштите животне средине на територији 
општине Вршац.
 Годишњи програм из става 1. овог 
члана доноси Скупштина општине Вршац, 
по прибављеној сагласности надлежног 
министарства, за сваку календарску годину.
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Члан 7.
 Скупштина општине по потреби, а 
најмање једанпут годишње, разматра Извештај 
о коришћењу средстава од накнаде.

Члан 8.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији 
Општине Вршац («Службени лист Општине 
Вршац», број 3/2007).

Члан 9.
 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном листу 
oпштине Вршац».

 

2.

 На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/-УС и 24/11), члана 20. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“, број 129/07), члaна 13. став 1. тачка 
2. и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута општине 
Вршац (“Службени лист општине Вршац“, број 
10/2008 и 13/08), Скупштина општине Вршац уз 
претходно прибављено мишљење Комисије за 
планове општине Вршац, на седници одржаној 
28.07.2011. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  ВЕТРОПАРКА 
“ШУШАРА” НА ПОДРУЧЈУ 

КАТАСТАРСКИХ  ОПШТИНА УЉМА И 
ИЗБИШТЕ  У ОПШТИНИ ВРШАЦ 

Члан 1.
 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације ветропарка “Шушура” на подручју 
катастарских општина Уљма и Избиште у 
општини Вршац.
Изради Плана се приступа на иницијативу 
WINDTIM д.о.о. из Београда. 

Члан 2.
 Циљ доношења Плана је обезбеђење 
планског основа, односно издавање локацијске 
дозволе за изградњу 10 ветротурбина са 
пратећом инсталацијом и објектима, у оквиру 
ветропарка “Шушара.”
 План ће бити урађен, у  складу са чл. 27-
32. Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка , 64/-УС 
и 24/11) и важећим подзаконским прописима, од 
стране Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду.

Члан 3.
 Планско подручје обухватиће део 
катастарских општина Уљма и Избиште, у 
обиму који је неопходан за постављање и 
одржавање 10 ветротурбина појединачне снаге 
до 3,0 MW, кабловске инсталације 20 kV, ТС 
20 kV /110 kV „Шушара“ и надземне/подземне 
преносне мреже 110 kV до места прикључења 
на далековод Алибунар-Вршац 110 kV.
 Графички приказ прелиминарног 
планског обухвата, односно планираног 
размештаја објеката ветропарка “Шушара” 
представља саставни део ове Одлуке.
 Ближа граница планског подручја 
утврдиће се концептом плана, а коначна 
Планом.

Члан 4.
 Средства за израду Плана обезбеђује 
иницијатор израде Плана, односно WINDTIM 
д.о.о. из Београда.

Члан 5.
 Саставни део ове одлуке је и одлука 
Одељења за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове о приступању 
изради Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину, уз претходно прибављена 
мишљења Одељења за комунално стамбене 
послове и Покрајинског завода за заштиту 
природе (број 03-658/2 од 10.05.2011. године).

Republika Srbija 
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Члан 6.
 Рок за израду концепта Плана је 60 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта 
Плана 30 дана од дана достављања позитивног 
мишљења Комисије за планове општине 
Вршац.

Члан 7.
 Пре подношења предлога Плана 
Скупштини општине Вршац на дошење, План 
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. 

Члан 8.
 Стручну контролу Плана врши Комисија 
за планове општине Вршац, која саставља 
извештај, са подацима о извршеној контроли, 
са свим примедбама и ставовима по свакој 
примедби. Извештај се доставља обрађивачу 
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од 
дана достављања извештаја поступи по датим 
примедбама.

Члан 9 .
 После извршене стручне контроле 
и поступања по датим примедбама обавља 
се јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања.
 Јавни увид се оглашава у дневном 
и локалном листу, као и информативним 
емисијама.
 О обављању јавног увида стараће се 
Одељење за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове општине Вршац.
 После обављеног јавног увида Комисија 
саставља Извештај који представља саставни 
део образложења предлога плана.
 Урбанистички план доноси Скупштина 
општине Вршац.

Члан 10.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Вршац”.

3.

 На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/-УС и 24/11), члана 20. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“, број 129/07), члaна 13. став 1. тачка 
2. и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута општине 
Вршац (“Службени лист општине Вршац“, број 
10/2008 и 13/08), Скупштина општине Вршац уз 
претходно прибављено мишљење Комисије за 
планове општине Вршац на седници одржаној 
дана  28.07.2011. године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
ДЕТAЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

(ДЕО БЛОКА 82)

Члан 1.
 Приступа се изради измене и допуне 
Плана детаљне регулације Технолошког парка - 
део блока 82, (у даљем тексту: измене и допуне 
Плана).

Члан 2.
 Циљ доношења измене и допуне Плана је 
промена планиране намене простора за услужне 
делатности и паркинга, у намену - производња 
и пратеће делатности, на катастaрским 
парцелама 8802/1, 8802/3 и 8802/5 и планирање 
нове саобраћајнице – земљишта јавне намене за 
приступ постојећим грађевинским парцелама 
8802/3, 8805/2 и 8806/1. 

Члан 3.
 Обухват измена и допуна Плана остаје 
исти, у укупној површини од 27.70 ха.

Члан 4.
 Садржај Плана је у складу са одредбама 
чланова 29. и 33. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената 
(Сл. гласник РС 31/10, 69/10 и 16/2011)
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Члан 5.
 Рок за израду Плана је 6 месеци од дана 
доношења ове одлуке.

Члан 6.
 Средства за израду Плана обезбеђују се 
из буџета Општине Вршац.

Члан 7.
 Носилац израде плана је Општина 
Вршац, путем Ј.П.  „Варош“ Вршац, као 
обрађивача Плана.

Члан 8.
 Саставни део ове одлуке је и одлука 
Одељења за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове  да се не приступи  
изради Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину, уз претходно прибављена 
мишљења Одељења за комунално стамбене 
послове.

Члан 9.
 Пре подношења предлога Плана 
Скупштини општине Вршац на дошење, План 
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. 

Члан 10.
 Стручну контролу Плана врши Комисија 
за планове општине Вршац, која саставља 
извештај, са подацима о извршеној контроли, 
са свим примедбама и ставовима по свакој 
примедби. Извештај се доставља обрађивачу 
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од 
дана достављања извештаја поступи по датим 
примедбама.

Члан 11 .
 После извршене стручне контроле 
и поступања по датим примедбама обавља 
се јавни увид у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања.
 Јавни увид се оглашава у дневном 
и локалном листу, као и информативним 
емисијама.
 Место одржавања јавног увида је у холу 
Скупштине општине Вршац.
 О обављању јавног увида стараће се 
Одељење за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове општине Вршац.

 После обављеног јавног увида Комисија 
саставља Извештај који представља саставни 
део образложења предлога плана.
 Урбанистички план доноси Скупштина 
општине Вршац.

Члан 12.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Вршац”.

4.

 На основу члана 11. а у вези са чланом 
60 Закона о финансирању локалне самоуправе 
(«Сл.гласник РС» бр. 62/06) и члана 27 тачка 
13 Статута општине Вршац («Сл.лист општине 
Вршац» бр.10/08 и 13/08), Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној 28.07.2011.донела 
је 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 Мења се члан 12. Одлуке о локалним 
комуналним таксама («Сл.лист општине 
Вршац» бр.13/09,1/10 и 2/10 ) тако да гласи:

 «Комуналне таксе су изворни приход 
Општине и уплаћују се на рачун Буџета 
општине Вршац.
 Одељење за локалну пореску 
администрацију у целости утврђује, својим 
решењем висину локалне комуналне таксе.  
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 Општинско веће општине Вршац решава 
као другостепени орган по жалби на решење из 
става 2 овог члана.
 Поступак поводом утврђивања и наплате 
локалне комуналне таксе спроводи се у складу 
са Законом о општем управном поступку и 
другим законима који регулишу ову материју. 

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

Члан 3.
 Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања организацију и нормативна акта да 
сачини пречишћени текст Одлуке о локалним 
комуналним таксама.

5.

 На основу чл. 146 Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009 и 
81/2009), а у складу са Генералним планом 
Вршца (“Сл. лист oпштине Вршац” бр. 6/2007) 
и чланом 13 став 1 тач. 17 и чланом 27 став 1 тач. 
6 Статута Општине Вршац (“Сл. лист oпштине 
Вршац” бр.10/2008 и 13/2008), Скупшина 
општине Вршац на седници  одржаној  
28.07.2011. године,  донела је

О    Д    Л    У    К    У   
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ПОДИЗАЊЕ 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ЛОКАЦИЈИ 

“СТАРО ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ”

Члан 1.
 У Одлуки о утврђивању посебног 
интереса за подизање спомен обележја на 
локацији  «Старо јеврејско гробље» (“Сл. лист 
oпштине бр. 8/2011) мења се члан 1. и гласи: 

 Утврђује се посебан интерес Општине 
Вршац да се на локацији «Старо јеврејско 
гробље», парц. бр. 8814/4 од 20 а. и 82 квм. у 
КО Вршац, које је Генералним планом Вршца 
одређено као земљиште комуналне намене – 
гробље, уреди јавна зелена површина и подигне 
спомен обележје у знак сећања на припаднике 
јеврејског народа у Вршцу несталим у 
Холокаусту током II светског рата.

Члан 2.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
oпштине Вршац”.

6.

 На основу члана 36. Статута општине 
Вршац («Сл.лист општине Вршац» бр. 10/08 и 
13/08), члана 29. Пословника о раду Скупштине 
општине Вршац («Сл.лист општине Вршац» 
бр.9/2008) и члана  7. став 2  Одлуке  о  додели 
на коришћење путем закупа станова којима 
располаже општине Вршац («Сл. лист општине 
Вршац» бр. 10/2010), Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној 28.07.2011. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА 
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА 

ВРШАЦ
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I

 Овим Решењем мења се Решење о 
именовању Комисије за доделу станова којима 
располаже општина Вршац бр.02-01/2011-II-01 
(“Сл.лист општине Вршац” број. 3/2011).

II
 Љубица Мркобрада, разрешава се 
дужности члана Комисије за доделу станова 
којима располаже општина Вршац

III

 Предраг Ђукић именује се за члана 
Комисије за доделу станова којима располаже 
општина Вршац

IV

 Ово Решење биће објављено у 
«Службеном листу општине Вршац»

7.

 На основу члана 27. тачка 9. Статута 
Општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац” 
бр. 10/08 и 13/08) и члана 8. и 10. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за изградњу, развој 
и уређење града и подручја општине Вршац 
“Варош” Вршац (“Сл. лист Општине Вршац” 
бр. 5/97, 6/97, 6/2000 и 4/2001), Скупштина 
општине Вршац, на седници одржаној 
28.07.2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗМЕНAМА РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВАРОШ” 
ВРШАЦ

I
        Овим Решењем мења се Решење о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Варош” Вршац,  
бр. 02-86/2008-II-01 од 03.10. 2008. године 
(»Сл. лист општине Вршац« бр. 12/08), бр.02-
04/2009-II-01(»Сл. лист општине Вршац« бр. 
01/09) и бр.02-03/2011-II-01(»Сл. лист општине 
Вршац« бр. 03/11). 

II
  Дејан Мак,  разрешава се функције 
председника Управног одбора Јавног предузећа 
“Варош” Вршац.
 Томислав Калнак разрешава се 
функције члана  и именује за председника  
Управног одбора Јавног предузећа “Варош” 
Вршац.

III

 Владимир Грујин именује се за члана 
Управног одбора Јавног предузећа “Варош” 
Вршац, уместо Томислава Калнака.

IV 

 У осталом делу, Решење о именовању 
председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Варош” Вршац остаје 
непромењено.

V 

            Ово Решење биће објављено у ̈ Службеном 
листу општине Вршац¨. 
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8.

 На основу члана 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)  и члана 27. Статута 
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ 
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној  28.07.2011.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О   ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ “ВРШАЦ” У 

ВРШЦУ

I

 Овим Решењем мења се Решење 
о именовању чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе “Вршац”  у Вршцу бр. 
02-77/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац» 
бр.12/2008) и 02-18/2011-II-01 («Сл. лист 
општине Вршац» бр.7/2011.)

II

 Благојевић Бранко, представник 
Савета родитеља разрешава се функцијe члана 
Школског одбора Пољопривредне школе 
“Вршац”  у Вршцу.

III

 Јањић Тања, именује се за члана 
Школског одбора Пољопривредне школе 
“Вршац” као представник Савета родитеља.

IV

 У осталом делу Решење о именовању 
чланова Школског одбора Пољопривредне 
школе “Вршац” у Вршцу остаје непромењено.

V

 Ово Решење биће објављено у 
¨Службеном листу општине Вршац¨.

9.

                                                                                                                
 На основу члана 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)  и члана 27. Статута 
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨, 
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине 
Вршац, на седници одржаној  28.07.2011.
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» У 

ВРШЦУ 

I

        Овим Решењем мења се Решење о 
именовању чланова Школског одбора Основне 
школе ‘’Вук Караџић’’ у  Вршцу бр. 02-81/2008-
II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр. 12/08),  бр. 
02-132/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац” 
бр. 13/08) и бр. 02-051/2010-II-01. (“Сл. лист 
општине Вршац” бр. 10/10).  

II

 Вишња Манојловић, представник 
локалне самоуправе у Школском одбору 
Основне школе ‘’Вук Караџић’’ у Вршцу, 
разрешава се дужности члана Школског 
одбора.

III

 Сања Николић именује се за члана 
Школског одбора Основне школе ‘’Вук 
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Караџић’’ у Вршцу, као представник локалне 
самоуправе.

IV

 У осталом делу, Решење о именовању 
чланова Школског одбора Oсновне школе ‘’Вук 
Караџић’’ у Вршцу остаје непромењено.
                                                                

V

            Ово Решење биће објављено у “Службеном 
листу општине Вршац”.

10.

 На основу члана 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)  и члана 27. Статута 
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ 
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине 
Вршац на седници одржаној 28.07.2011. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О   ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МОША ПИЈАДЕ” У 

ГУДУРИЦИ

I

 Овим Решењем мења се Решење о 
именовању чланова Школског одбора Основне 
школе “Моша Пијаде” у Гудурици бр. 02-

70/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац” 
бр.12/2008), 02-57/2009-II-01 (“Сл. лист 
општине Вршац” бр.12/2009), 02- 45/2010-II-
01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.08/2010) и 
02-19/2011-II-01 (“Сл. лист општине Вршац” 
бр.7/2011).

II

 Рената Грубач, представник Савета 
родитеља разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ”Моша 
Пијаде” у Гудурици.

III

 Лућијан Војин именује се за члана 
Школског одбора Основне школе “Моша 
Пијаде” у Гудурици као представник Савета 
родитеља.

IV

 У осталом делу Решење о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе “Моша 
Пијаде” у Гудурици остаје непромењено.

V

 Ово Решење биће објављено у 
¨Службеном листу општине Вршац¨.
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