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1.

На основу члана 15 тачка 2 Закона о
локалним изборима (Сл.гласник РС бр. 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11), Општинска изборна
комисија на седници одржаној 29.03.2012.
године, донела је

I
OДРЕЂУЈУ СЕ бирачка места у изборној
јединици општине Вршац и то :

Р Е Ш Е Њ Е
O OДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗA
ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ OПШИНЕ ВРШАЦ

Ɋ.Ȼɪ.

1
2
3
4

ɇɚɡɢɜ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

ȼɊɒȺɐ 1

ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ,
ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɚ 2

ȼɊɒȺɐ 2

ɒɭɦɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ,
ɉɨɞɜɪɲɚɧɫɤɚ 22

ȼɊɒȺɐ 3

Ⱦɟɱɢʁɢ ɜɪɬɢʄ,
ɋɭɥɬɚɧɟ ɐɢʁɭɤ ɛɛ

ȼɊɒȺɐ 4

Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ
Ɇɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ 1

ȼɊɒȺɐ 5

ɉɟɞɚɝɨɲɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ,
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɬɪɝ 1
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ,
Ɇɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ 1

5
ȼɊɒȺɐ 6
6

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɛɢɪɚɱɤɨ ɦɟɫɬɨ
ɉɨɞɜɪɲɚɧɫɤɚ, Ⱥɜɢʁɚɬɢɱɚɪɫɤɚ,Ɍɜɪɻɚɜɫɤɚ, ɇɭɲɢʄɟɜɚ, ȭɚɤɨɜɚ, ɂɜɟ Ⱥɧɞɪɢʄɚ,
Ⱦɪɜɚɪɫɤɚ, ɋɬɚɞɢɨɧɫɤɚ (ɛɢɜɲɚ ȼ.ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ), Ʉɚɪɩɚɬɫɤɚ, ȭɭɪɻɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɰɚ, Ȼɭɤɭɪɨɜɚ ɢ Ȼɪɟɝ ɢɡɧɚɞ ȼɌɐ.
Ƚɭɞɭɪɢɱɤɢ ɩɭɬ, Ʉɚɦɟɧɨɥɨɦ, Ȼɨɪɫɤɚ, ɉɟʄɤɚ, Ɉɡɪɟɧɫɤɚ, Ɉɡɪɟɧɫɤɚ ɥɟɜɨ,
Ɉɡɪɟɧɫɤɚ ɞɟɫɧɨ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪɫɤɚ, Ɇɨɪɚɜɫɤɚ, Ʌɨɜʄɟɧɫɤɚ, Ʌɨɜʄɟɧɫɤɚ ɥɟɜɨ,
Ɋɭɞɧɢɱɤɚ, ȼɢɥɚ 1.ɦɚʁ ɢ Ʉɨɡɥɭɤ.
ȼɨʁɜɨɞɟ Ɇɢɲɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ Ȼ.Ʉɢɞɪɢɱɚ), Ȼɢɯɚʄɤɚ, ȳɚɧɤɚ ɏɚɥɚɛɭɪɟ, ɋɚɜɟ
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ I ɧɨɜɚ ), Ɋɭɫɤɢɯ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰɚ (ɛɢɜɲɚ II ɧɨɜɚ),
.ɋɭɥɬɚɧɟ ɐɢʁɭɤ ɢ ɉɚɜɥɢɲɤɨ ɛɪɞɨ
Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄɟɜɚ, ɉɚʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɚ, Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɬɪɝ ɢ Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ.
ɂɝɦɚɧɫɤɚ, ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯ ɛɪɢɝɚɞɚ, Ɇɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ (ɛɢɜɲɚ Ʉɨɪɞɭɧɫɤɚ), ȼɚɫɤɚ
ɉɨɩɟ (ɛɢɜɲɚ Ʌɨɥɟ Ɋɢɛɚɪɚ) ɨɞ ɛɪ.41 ɞɨ 49 ɢ 44 ɞɨ 48 ɢ ɇɢɤɢɬɟ Ɍɨɥɫɬɨʁɚ
(ɛɢɜɲɚ ȴɭɛʂɚɧɫɤɚ) ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 65 ɢ 2 ɞɨ 50 .
ɋɭɧɱɚɧɢ ɬɪɝ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ɂɫɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ), ɋɟɥɟɧɢɬɫɤɢ ɩɭɬ, Ɂɚɝɨɪɫɤɚ,
ȼɪɲɚɱɤɢ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ ɨɞɪɟɞ (ɛɢɜɲɢ Ɍɨɩɨɜɫɤɢ ɩɭɬ), Ʌɢɱɤɚ, Ɇɚɬɟ Ɇɚɬɟʁɢʄɚ
(ɛɢɜɲɚ ɋɬɟɩɟɧɢɲɬɟ), ɇɚɪɨɞɧɨɝ ɯɟɪɨʁɚ Ɍɟɩɢʄ Ɇɢɥɚɧɚ (ɛɢɜɲɚ Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ),
Ȼɨɪɱɤɚ, Ȼɪɟɝ-ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ, Ƚɨɪɚɧɫɤɚ, ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢ ɩɭɬ ɢ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɭɬ.

ȼɊɒȺɐ 7

ɏɟɥɜɟɰɢʁɚ,
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ 97

Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ɨɞ ɩɭɬɚ ɡɚ ɛɪɟɝ ɞɨ ɉɟɬɪɚ Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ, ȼɚɫɟ ɉɟɥɚɝɢʄɚ,
ɋɤɚɞɚɪɫɤɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 83 ɢ 2 ɞɨ 82 (ɨɞ Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ) ɢ
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɋɬɪɚɬɢɦɢɪɨɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ ɋɚɪɚʁɟ ɜɫɤɚ) ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 97 ɢ 2 ɞɨ
100 (ɨɞ Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ).

ȼɊɒȺɐ 8

ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ,
ɇɢɤɢɬɟ Ɍɨɥɫɬɨʁɚ
52

ɇɢɤɢɬɟ Ɍɨɥɫɬɨʁɚ (ɛɢɜɲɚ ȴɭɛʂɚɧɫɤɚ) ɨɞ ɛɪ.67 ɞɨ 113 ɢ 52 ɞɨ 104 (ɨɞ
Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɋɪɟɦɫɤɟ), ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɨɞ ɛɪ. 103 ɞɨ 153 ɢ 116 ɞɨ 164 (ɨɞ
Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɋɪɟɦɫɤɟ), ɂɜɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ.73 ɞɨ 123 ɢ 94 ɞɨ 146
(ɨɞ Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɋɪɟɦɫɤɟ), ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.71 ɞɨ 113 ɢ 64 ɞɨ
112ɛ (ɨɞ Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɞɨ ɋɪɟɦɫɤɟ) ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ 23ɞɨ 97 ɢ 28
ɞɨ 104.

ȼɊɒȺɐ 9

Ɉɒ «ȳɨɜɚɧ
ɋɬɟɪɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄ»
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ
114

ɇɢɤɢɬɟ Ɍɨɥɫɬɨʁɚ (ɛɢɜɲɚ ȴɭɛʂɚɧɫɤɚ) ɨɞ ɛɪ.115 ɞɨ 161/ɚ ɢ 106 ɞɨ 156 (ɨɞ
ɋɪɟɦɫɤɟ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ), ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɨɞ ɛɪ. 155 ɞɨ 201 ɢ 166 ɞɨ 214 (ɨɞ
ɋɪɟɦɫɤɟ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ), ɂɜɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ.125 ɞɨ 171 ɢ 148 ɞɨ 196
(ɨɞ ɋɪɟɦɫɤɟ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ), ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ. 115 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 114
ɞɨ 144 (ɨɞ ɋɪɟɦɫɤɟ ɞɨ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ), ɋɪɟɦɫɤɚ ɨɞ ɛɪ 7 ɞɨ 87 ɢ 22 ɞɨ 92 (ɨɞ
ɀ.Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɞɨ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟ) ɢ Ʉɨɡɚɪɚɱɤɚ.

7

8

9

Ⱥɞɪɟɫɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

40
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Ɋ.Ȼɪ.

ɇɚɡɢɜ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

Ⱥɞɪɟɫɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɛɢɪɚɱɤɨ ɦɟɫɬɨ

ȼɊɒȺɐ 10

ȿɥɟɤɬɪɨɜɨʁɜɨɞɢɧɚ,
ɂɜɟ
Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɛɛ

ɉɟɬɪɚ Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ, ȼɚɫɟ ɋɤɚɞɚɪɫɤɚ ɨɞ ɛɪ.85 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 84 ɞɨ ɤɪɚʁɚ (ɨɞ
ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ), Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ ɋɬɪɚɬɢɦɢɪɨɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ ɋɚɪɚʁɟɜɫɤɚ)
ɨɞ ɛɪ.99 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 102 ɞɨ ɤɪɚʁɚ (ɨɞ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ ɞɨ ɍɠɢɱɤɟ), ɇɢɤɢɬɟ
Ɍɨɥɫɬɨʁɚ (ɛɢɜɲɚ ȴɭɛʂɚɧɫɤɚ) ɨɞ ɛɪ. 163 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 158 ɞɨ ɤɪɚʁɚ (ɨɞ
ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢ ɧɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ), ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɨɞ ɛɪ.201ɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 216 ɞɨ ɤɪɚʁɚ
(ɨɞ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ), ɂɜɟ Ɇɢ ɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 173 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ 198 ɞɨ
ɤɪɚʁɚ (ɨɞ ɉ.Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ), Ʉɭɲɬɢʂɫɤɚ, Ɋɭɞɨɥɮɚ Ʉɨɪɧɚɭɟɪɚ, Ɇɢɥɚɧɚ
Ɍɨɤɢɧɚ (ɛɢɜɲɚ Ɇɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ), Ʉɨɩɚɨɧɢɱɤɚ, ɐɟɪɫɤɚ, ɉɪɜɟ ɤɪɚʁɢɲɤɟ
ɛɪɢɝɚɞɟ, ɍɠɢɱɤɚ, ɀɭɩɫɤɚ, ȼɢɧɨɝɨɪɫɤɚ, ɉɪɢɫɬɚɜɚ, Ȼɟɥɨɰɪɤɜɚɧɫɤɢ ɩɭɬ,
Ʉɭɲɬɢʂɫɤɢ ɩɭɬ, ɐɟɬɢʃɫɤɚ, Ʉɨɫɦɚʁɫɤɚ, ɇɢɲɤɚ, ɒɚɛɚɱɤɚ, Ʉɨɥɭɛɚɪɫɤɚ ɢ
Ɇɚɱɜɚɧɫɤɚ.

ȼɊɒȺɐ 11

Ⱦɨɦ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ,
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ
28

ȼɊɒȺɐ 12

Ɉɒ «Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ
– Ɋɚɞɢɲɢʄ»
ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ 8

ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɨɞ ɛɪ.39 ɞɨ 101 ɢ 44 ɞɨ 114 (ɨɞ Ɏ.Ɇɢɥɟɤɟɪɚ ɞɨ Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ),
ɂɜɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ.17 ɞɨ 71 ɢ 30 ɞɨ 92 (ɨɞ Ɏ:Ɇɢɥɟɤɟɪɚ ɞɨ
Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ), ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ ɢ ȼɚɫɤɚ ɉɨɩɟ (ɛɢɜɲɚ Ʌɨɥɟ Ɋɢɛɚɪɚ) ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ
39 ɢ 2 ɞɨ 42.
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.17 ɞɨ 69 ɢ 18 ɞɨ 62 (ɨɞ Ɏ.Ɇɢɥɟɤɟɪɚ-Ⱥ.Ɋɚɧɤɨɜɢʄ ɞɨ
Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ) ɢ ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ ɨɞ ɛɪ. 21 ɞɨ 85 ɢ 18 ɞɨ 68 (ɨɞ Ⱥ.Ɋɚɧɤɨɜɢʄ ɞɨ
Ⱦ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ).

ȼɊɒȺɐ 13

Ɉɒ «Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ
– Ɋɚɞɢɲɢʄ»
ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ 8

Ⱥɧɻɟ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ, Ɏɟɥɢɤɫɚ Ɇɢɥɟɤɟɪɚ, ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 19 ɢ 2 ɞɨ 16 (ɨɞ
ɋ.ɇɟɦɚʃɟ ɞɨ Ⱥ.Ɋɚɧɤɨɜɢʄ).

ȼɊɒȺɐ 14

ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ
ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
43

ȼɊɒȺɐ 15

Ⱦɨɦ ɭɱɟɧɢɤɚ,
ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
9

ȼɊɒȺɐ 16

Ɉɒ «ȼɭɤ
Ʉɚɪɚʇɢʄ»,
Ⱦɜɨɪɫɤɚ 19

ȼɊɒȺɐ 17

Ⱦɟɱɢʁɢ ɜɪɬɢʄ,
ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
70
ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ,
Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ
40

ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ (ɛɢɜɲɚ 29.ɧɨɜɟɦɛɪɚ) ɨɞ ɛɪ.31 ɞɨ 87 ɢ 34 ɞɨ 102 (ɨɞ
Ɍ.Ɋɚʁɢʄɚ ɞɨ ɉɨɞɜɪɲɚɧɫɤɟ), ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 15 ɢ 2 ɞɨ 16 (ɨɞ
ɋ.ɇɟɦɚʃɟ ɞɨ Ɏ.Ɇɢɥɟɤɟɪɚ-Ⱥ.Ɋɚɧɤɨɜɢʄ), ɂɜɟ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 15 ɢ
2 ɞɨ 28ɚ (ɨɞ ɋ.ɇɟɦɚʃɟ ɞɨ Ɏ.Ɇɢɥɟɤɟɪɚ), ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 37 ɢ 2
ɞɨ 42ɚ (ɨɞ ɋ.ɇɟɦɚʃɟ ɞɨ Ɏ.Ɇɢɥɟɤɟɪɚ), ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ ɬɪɝ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ
Ʌɟʃɢɧɚ) ɢ Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ.
ȭɭɪɟ ȳɚɤɲɢʄɚ, Ⱦɨɫɢɬɟʁɟɜɚ, Ʉɭɦɚɧɨɜɫɤɚ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ (ɛɢɜɲɚ 29.
ɧɨɜɟɦɛɪɚ) ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 29 ɢ 2 ɞɨ 32 (ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɨ Ɍ.Ɋɚʁɢʄɚ), Ɍɪɝ ɋɜɟɬɨɝ
Ɍɟɨɞɨɪɚ ȼɪɲɚɱɤɨɝ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ), ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ, ȳɚɤɨɜɚ
ɂɝʃɚɬɨɜɢʄɚ, Ⱦɚɧɢɥɚ ɂɥɢʄɚ, ȳɚɲɟ Ɍɨɦɢʄɚ ɢ Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ
31ɚ ɢ 2 ɞɨ 38 (ɨɞ ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨɝ ɬɪɝɚ ɞɨ Ȼ.Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ).
Ⱦɜɨɪɫɤɚ (ɛɢɜɲɚ Ɇɚɪɲɚɥɚ Ɍɢɬɚ), Ȼɪɚɧɤɚ Ɋɚɞɢɱɟ ɜɢʄɚ, Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɨɞ ɛɪ. 1
ɞɨ 65 ɢ 2 ɞɨ 62 (ɨɞ Ɍɪɝɚ ɋ.Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɞɨ ɀ.ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ), ɋɢɧɻɟɥɢʄɟɜɚ,
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 23 ɢ 2 ɞɨ 30 (ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɨ ɋɢɧɻɟɥɢʄɟɜɟ),
Ʌɚɡɟ ɇɚɧɱɢʄɚ ɨɞ 1 ɞɨ 25ɚ ɢ 2 ɞɨ 28 ɢ Ɍɪɝ ɇɢɤɨɥɟ ɉɚɲɢʄɚ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ɋɨʃɟ
Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ).
Ⱦɟɥɢɝɪɚɞɫɤɚ, ɇɢɤɨɥɟ ɇɟɲɤɨɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ Ȼɢɬɨʂɫɤɚ), Ɋɟʂɟ Ʉɪɢɥɚɬɢɰɟ,
ȳɚɧɨɲɚ Ʌɟɧɻɟɥɚ, ɉɪɢɡɪɟɧɫɤɚ, Ɋɢɬɫɤɚ, ɉɚɧɨɧɫɤɚ, Ʌɨɦɢɧɚ, Ɋɨɦɚɧɢʁɫɤɚ ɢ
Ȼɟɝɟʁɫɤɚ.

10

11

12

13

14

15

16

17
ȼɊɒȺɐ 18
18
ȼɊɒȺɐ 19
19
ȼɊɒȺɐ 20
20
ȼɊɒȺɐ 21
21

ȼɊɒȺɐ 22
22

30.03.2012.

Ɉɒ «ɉɚʁɚ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ»,
ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɪɝ 3.
Ⱦɟʄɢʁɢ ɜɪɬɢʄ,
ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
70
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɲɤɨɥɚ, Ⱥɪɯɢɬɟɬɤɬɟ
Ȼɪɚɲɨɜɚɧɚ ɛɪ.1

ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ,
ȼɨʁɜɨɞɟ
Ʉɧɢʄɚɧɢɧɚ 71

Ɋɚɞɧɢɱɤɚ, Ƚɟɧɟɪɚɥɚ ȿɦɚɧɭɟɥɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ Ⱦɭɛɪɨɜɚɱɤɚ), ȼɨʁɜɨɞɟ
ɋɬɟɩɟ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɚ, ȼɪɚɱɚɪɫɤɚ, ȼɚɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ, ȼɚɪɞɚɪɫɤɚ, Ɍɚɧɚɫɤɚ Ɋɚʁɢʄɚ,
ɏɚʇɢ ɉɪɨɞɚɧɨɜɚ, Ɍɪɝ ɡɟɥɟɧɚ ɩɢʁɚɰɚ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ȳɇȺ), Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ ɨɞ
ɛɪ.47 ɞɨ 97 ɢ 46 ɞɨ 84 ɢ Ɇɚɥɢ Ɋɢɬ.
ɉɚʁɟ Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄɚ, Ʉɨɫɚɧɱɢʄ ɂɜɚɧɚ, Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 45 ɢ 2 ɞɨ
44, ɋɬɪɚɯɢʃɢʄɚ Ȼɚɧɚ ɢ ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɟɜɚ.
ȭɭɪɟ ɐɜɟʁɢʄɚ, ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ, ȵɟɝɨɲɟɜɚ, ɐɪɧɨɝ ȳɨɜɚɧɚ, ȳɚɧɤɚ Ʉɚɬɢʄɚ,
ȼɚɫɟ ɑɚɪɚɩɢʄɚ, Ʉɚʁɦɚɤɱɚɥɚɧɫɤɚ
Ɂɟɥɟɧɝɨɪɫɤɚ, ɇɟɜɟɫɢʃɫɤɚ, 2.ɨɤɬɨɛɪɚ, Ȼɨɥɟɜɚɪ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ, ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ
ɉɟɧɟɡɢʄɚ, ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɪɟɞ, Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ (ɛɢɜɲɚ ɋ.Ⱦɨɪɨʃɫɤɨɝ), Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɟ
Ȼɪɚɲɨɜɚɧɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɩɭɬ, ɧɚɫɟʂɟ ɏɟɦɨɝɪɚɞ: ɍɥɢɰɚ ɥɢɩɚ, ɍɥ.ɤɟɫɬɟɧɨɜɚ,
ɍɥ.ɛɪɟɡɚ, ɍɥ.ɛɚɝɪɟɦɨɜɚ, ɍɥ.ɛɪɟɫɬɨɜɚ, ɍɥ.ɩɥɚɬɚɧɚ, ɍɥ.ɤɚɬɚɥɩɢ, ɍɥ.ɛɢɫɬɪɨɝ
ɩɨɬɨɤɚ, ɍɥ.ʁɚɫɟɧɨɜɚ, ɍɥ.ɯɪɚɫɬɨɜɚ, ɍɥ.ɛɨɪɨɜɚ, Ɍɪɝ ɰɜɟʄɚ, Ɍɪɝ ɝɪɨɠɻɚ, Ɍɪɝ
ɫɬɚɤɥɟɧɚɰɚ, Ɍɪɝ ɝɜɨɡɞɟɧɚɰɚ, Ɍɪɝ ɥɭɬɚɤɚ ɢ ȼɢɲʃɢɧ ɬɪɝ.
ȼɨʁɜɨɞɟ Ʉɧɢʄɚɧɢɧɚ, Ⱦɪɢɧɫɤɚ, ɐɚɪɚ Ʌɚɡɚɪɚ, Ⱦɟɱɚɧɫɤɚ, ɋɬɭɞɟɧɢɱɤɚ,
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ, Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜɚ ɢ Ⱦɚɥɦɚɬɢɧɫɤɚ.

30.03.2012.

Ɋ.Ȼɪ.
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ɇɚɡɢɜ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

ȼɊɒȺɐ 23
23
ȼɊɒȺɐ 24
24
ȼɊɒȺɐ 25
25

Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ ɨɞ ɛɪ. 33 ɞɨ 45 ɢ 40 ɞɨ 62, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 1
ɞɨ 21 ɢ 2 ɞɨ 26ɚ, Ȼɚɧɚɬɫɤɚ, ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ ɨɞ ɛɪ. 85ɚ ɞɨ 175 ɢ 70 ɞɨ 166,
Ƚɭɧɞɭɥɢʄɟɜɚ, ɋɪɟɦɫɤɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 5 ɢ 2 ɞɨ 20, ɂɥɢʁɟ Ȼɢɪɱɚɧɢɧɚ, ɋɬɚɧɨʁɚ
Ƚɥɚɜɚɲɚ, ɋɚɜɟ Ɇɭɧʄɚɧɚ ɢ ɋɭɬʁɟɫɤɚ.

ȼɊɒȺɐ 28

ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ,
ɀɢɜɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ
2

ɀɢɜɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, Ɏɢɥɢɩɚ ȼɢɲʃɢʄɚ, ȳɟɥɟɧɟ ȼɚɪʁɚɲɤɢ, ȳɚɞɪɚɧɫɤɚ,
Ɉɯɪɢɞɫɤɚ, Ȼɪɟɝɚɥɧɢɱɤɚ ɨɞ ɛɪ. 61 ɞɨ 119 ɢ ɨɞ 54 ɞɨ 116, Ɋɚɞɚɤɨɜɚ ɨɞ ɛɪ. 73
ɞɨ 121 ɢ 68 ɞɨ 114, Ʉɪɚʂɟɜɢʄɚ Ɇɚɪɤɚ ɨɞ ɛɪ.69 ɞɨ 109 ɢ 68 ɞɨ 98, ȳɭɝ
Ȼɨɝɞɚɧɚ ɨɞ ɛɪ. 71 ɞɨ 101 ɢ 72 ɞɨ 98 ɢ ɏɚʁɞɭɤ ȼɟʂɤɚ ɨɞ 51 ɞɨ 67 ɢ 62 ɞɨ 78.

ȼɊɒȺɐ 29

«ɉɚɥɦɚ» - ɍɩɪɚɜɚ
ɝɪɨɛʂɚ,
Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɛɛ

ȼɊɒȺɐ 30

Ɉɒ «ɉɚʁɚ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ»,
ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɪɝ 3.

ɉɨɩ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɚ (ɛɢɜɲɚ ɋɤɨɩʂɚɧɫɤɚ), Ɂɚɝɨɪɤɟ Ɇɚɥɢɜɭɤ, Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.
67 ɞɨ 107 ɢ 64 ɞɨ 110, Ⱦɟʁɚɧɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɚ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɋɬɨʁɲɢɧɚ (ɛɢɜɲɚ
ɋɤɨʁɟɜɫɤɚ), ɋɢɦɟ Ƚɜɨɡɞɟɧɨɜɚ, ɉɚɜɥɢɲɤɢ ɩɭɬ, Ɍɪɝ Ⱥɧɞɪɟ Ʌɭɤɢʄɚ, Ɇɢɥɨɲɚ
ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ, Ȼɪɚɧɤɚ ȶɨɩɢʄɚ, ɉɟɬɪɚ Ʉɨɱɢʄɚ, Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ, ɇɢɤɨɥɚʁɚ
ɉɨɩɟɫɤɭɚ (ɛɢɜɲɚ Ʉɨɧɱɚɪɟɜɚ).
ȴɭɬɢɰɟ Ȼɨɝɞɚɧɚ, ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɪɝ (ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ȳɨɜɚɧɚ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɚ-ɀɚɪɤɚ), Ȼɨɪɟ
Ʉɨɫɬɢʄɚ, Ʉɚɪɟɥɚ ɇɚɩɪɚɜɧɢɤɚ (ɛɢɜɲɚ ɉɟɪɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ-Ⱥɝɟ), ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɭɬɧɢɤɚ,
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ, Ȼɨɪɢɫɥɚɜɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ, ɋɬɚɪɢɧɟ ɇɨɜɚɤɚ, ȳɚɧɤɚ Ɇɢɲɢʄɚ, ȳɨɫɢɩɚ
Ⱦɟɛɟʂɚɤɚ, Ɇɚɪɝɢɬɫɤɚ, ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ, Ⱦɚɧɢɥɚ Ʉɢɲɚ (ɛɢɜɲɚ ȳɨɫɢɩɚ
Ʉɨɥɭɦɛɚ), Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɟɤɚɪɨɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ Ɇɢʁɟ Ɉɪɟɲɤɨɝ), ȼɥɚɞɢɤɟ ȳɨɜɚɧɚ
Ƚɟɨɪɝɢʁɟɜɢʄɚ (ɛɢɜɲɚ Ɂɥɚɬɤɚ ɒɧɚʁɞɟɪɚ) ɢ Ɇɚɪɝɢɬɫɤɢ ɩɭɬ.

ɉɚɜɥɢɲ 1

Ɉɒ «ȭɭɪɚ
ȳɚɤɲɢʄ»,ɉɚɜɥɢɲ
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ
79
Ɉɒ «ȭɭɪɚ
ȳɚɤɲɢʄ» , ɉɚɜɥɢɲ
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ
79
Ɇɟɫɧɚ Ɂɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ 32.
Ⱦɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ, Ɂɦɚʁ
ȳɨɜɢɧɚ 10

ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ, ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɚ ɨɞ ɛɪ. 90 ɞɨ 168, ɋɥɚɜɤɚ ɇɢɤɢʄɚ, ɋɬɪɚɯɢʃɟ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄɚ, Ʉɨɫɨɜɫɤɚ, ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ, Ȼɟɥɭɰɚ ɢ ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ.

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ 16.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ,
Ɇɢɯɚʁ ȿɦɢɧɟɫɤɭ
39.
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɧɢɰɚ,
ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ 14.
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ 31

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

28

29

30

31
ɉɚɜɥɢɲ 2
32
ȼɚɬɢɧ
Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

34
Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ
Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

36

38

ȼɨʁɧɢɱɤɢ ɬɪɝ ɨɞ ɛɪ.21 ɞɨ 30, ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚ, ɐɜɟɬɧɚ, Ɍɪɝ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ɋɩɚʁɢʄɚ
(ɛɢɜɲɢ Ɍɪɝ ɛɪɚɬɫɬɜɚ-ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ), ɋɩɥɢɬɫɤɚ, ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɚ, Ɍɪɝ ɩɚɪɬɢɡɚɧɚ,
ɋɬɟɜɚɧɚ Ɇɨɤɪɚʃɰɚ ɢ ɉɢɨɧɢɪɫɤɚ.

Ɉɒ «ɉɚʁɚ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ»,
ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɪɝ 3.

27

37

ȼɨʁɧɢɱɤɢ ɬɪɝ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 9 ɢ ɛɪɨʁɟɜɢ10,11,12,12/ɚ, 13,13/ɚ,14,15,16,17,18,19 ɢ
20.

ȼɊɒȺɐ 27

26

35

ɏɟɦɢʁɫɤɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ,
ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ 113
ɏɟɦɢʁɫɤɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ,
ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ 113
ɏɟɦɢʁɫɤɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɲɤɨɥɚ,
ɋɬɟɪɢʁɢɧɚ 113
Ɉɒ «ɉɚʁɚ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ»,
ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɪɝ 3.

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɛɢɪɚɱɤɨ ɦɟɫɬɨ

Ʌɚɡɟ ɇɚɧɱɢʄɚ ɨɞ ɛɪ.27 ɞɨ 75 ɢ 30 ɞɨ 86, ɋɜɟɬɨ ɡɚɪɚ Ɇɢɥɟɬɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 25 ɞɨ
109 ɢ 32 ɞɨ 104, ɉɚɬ ɪɢʁɚɪɯɚ Ɋɚʁɚɱɢʄɚ, ȳɚɜɨɪɫɤɚ, Ȼɪɟɝɚɥɧɢɱɤɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 59
ɢ 2 ɞɨ 52, Ɋɚɞɚɤɨɜɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 71 ɢ 2 ɞɨ 66 ɢ Ʉɪɚʂɟɜɢʄɚ Ɇɚɪɤɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ
67 ɢ 2 ɞɨ 66.
ȳɭɝ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 69 ɢ 2 ɞɨ 70, ɏɚʁɞɭɤ ȼɟʂɤɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 49 ɢ 2 ɞɨ 60,
Ʌɚɡɟ ɇɚɧɱɢʄɚ ɨɞ ɛɪ. 77 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ ɨɞ 88 ɞɨ ɤɪɚʁɚ, Ⱥɜɚɥɫɤɚ, Ɇɢɪɨɱɤɚ,
Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ, ɂɛɚɪɫɤɚ, ɋɚɜɫɤɚ, ȳɟɡɟɪɫɤɚ, ȭɟɪɞɚɩɫɤɚ, Ɂɜɟɡɞɚɧɚ, ɋɢɬɧɢɱɤɚ,
Ɇɚɥɚ ɫɬɚɧɢɰɚ-ȼɚɲɚɪɢɲɬɟ ɢ Ɉɞɚʁɚ-Ȼɚɥɚɬɚ.

ȼɊɒȺɐ 26

33

Ⱥɞɪɟɫɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

41

ȼɟɥɢɤɨ
ɋɪɟɞɢɲɬɟ
Ɇɟɫɢʄ

ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ,ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 157 ɢ 2 ɞɨ 88 ɢ ɧɚɫɟʂɟ ȼɪɲɚɱɤɢ
Ɋɢɬɨɜɢ.

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ȼɚɬɢɧ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɇɟɫɢʄ
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Ɋ.Ȼɪ.

39
40
41
42

ɇɚɡɢɜ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ
ȳɚɛɥɚɧɤɚ
Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
ɋɬɪɚɠɚ
Ɉɪɟɲɚɰ

43
44

ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

ɂɡɛɢɲɬɟ 1
45
ɂɡɛɢɲɬɟ 2
46
47

ɒɭɲɚɪɚ.

ɍʂɦɚ 1
48
ɍʂɦɚ 2
49

52
53

Ʉɭɲɬɢʂ

Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ 71
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ȳɚɛɥɚɧɚɱɤɚ 1
Ⱦɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ɉɛɢɥɢʄɟɜɚ 5
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
Ȼɟɥɨɰɪɤɜɚɧɫɤɚ 11

ɋɨɱɢɰɚ
Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

54

56

Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
Ɇɚɪɲɚɥɚ Ɍɢɬɚ 16.
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ
66.
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ȼɪɲɚɱɤɚ 56.
Ɉɒ «ɀɚɪɤɨ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧ», ɂɫɟ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ 5.
Ɉɒ «ɀɚɪɤɨ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧ», ɂɫɟ
ʁɨɜɚɧɨɜɢʄɚ 5.
Ⱦɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ȼɚɧɚɬɫɤɚ 48.
Ɉɒ »Ȼɪɚɧɤɨ
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ», Ɍɪɝ
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ 3.
Ɉɒ «Ȼɪɚɧɤɨ
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ», Ɍɪɝ
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ 3

Ɉɒ «Ȼɪɚɧɤɨ
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ», Ɍɪɝ
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ 3

ɉɚɪɬɚ

55

ʁ ɻ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
2.ɨɤɬɨɛɪɚ 81
Ⱦɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ 29.
Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
ɇɭɲɢʄɟɜɚ 8

ɍʂɦɚ 3
50
51

Ⱥɞɪɟɫɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɦɟɫɬɚ

Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
ɉɨɬɩɨɪɚʃ

Ⱦɨɦ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ɇɢɯɚʁ ȿɦɢɧɟɫɤɭ 1
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ,
Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ 1

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɛɢɪɚɱɤɨ ɦɟɫɬɨ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ȳɚɛɥɚɧɤɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɋɬɪɚɠɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɉɪɟɲɚɰ

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

Ɍɨɡɟ Ȼɪɚɧɤɨɜɚ, Ɍɪɝ ɧɚɪɨɞɧɢ ɯɟɪɨʁɚ, Ȼɨɠɟ Ɂɟɥɟɧɤɨɜɚ, Ⱥɧʄɟ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ ɨɞ
ɛɪ.1 ɞɨ ɤɪɚʁɚ, Ȼɪɚʄɟ ȳɚɧɤɨɜɢʄ, Ȼɪɚɧɤɚ Ȼɚɫɚɪɚɛɟ, Ɇɢɥɟ ɉɪɱɭʂɚ, Ȼɨɫɢʂɤɟ
Ɇɚɪɬɢɧ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ ɂɜɤɨɜɚ, Ɍɨɬ Ɏɪɢɰɚ, ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ ɢ ȼɟʂɤɚ Ɋɚɞɭɤɢʄɚ.
Ⱥɧɻɟ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ ɨɞ ɛɪ. 2 ɞɨ 42, ɋɚɜɟ ȼɥɚɲɢʄɚ, Ȼɪɚʄɟ Ȼɟʂɢɧ, Ȼɪɚʄɟ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ, ɋɚɜɟ Ʉɧɟɠɟɜɢʄɚ, ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ, Ȼɪɚʄɟ Ⱥɰɤɟɬɚ, Ɇɚɪɤɚ
Ȼɭɞɢɦɢɪɨɜɚ ɢ ɂɫɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ.
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɒɭɲɚɪɚ.
2.ɨɤɬɨɛɪɚ ɨɞ ɛɪ. 13 ɞɨ 45 ɢ 2 ɞɨ 60, ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ.1 ɞɨ 73 ɢ 2 ɞɨ
124, ȼɪɲɚɱɤɚ ɨɞ ɛɪ. 2 ɞɨ 96, Ɇɥɢɧɫɤɚ, ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ, ɋɪɞɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɚ ɨɞ ɛɪ.
1 ɞɨ 71 ɢ 2 ɞɨ 80, ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ, Ɋɢɬɫɤɢ ɩɭɬ ɢ ɐɢɝɥɚɧɚ.
Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ, Ɍɪɝ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɛɪ. 5 ɞɨ 13, 27 ɞɨ 35, 4 ɞɨ 16 ɢ 28 ɞɨ 34,
ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɨɞ ɛɪ. 75 ɞɨ 165 ɢ 126 ɞɨ 172, ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ, ȼɪɲɚɱɤɚ ɨɞ
ɛɪ. 63 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɢ ɨɞ 100 ɞɨ ɤɪɚʁɚ, ɋɪɞɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɚ ɨɞ ɛɪ. 73 ɞɨ 229 ɢ 82 ɞɨ
226, 2. ɨɤɬɨɛɪɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 11 ɢ ɛɛ, ȴɭɛɟ ȼɪɟɧɱɟɜɚ ɢ ɋɨʃɟ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ ɨɞ
ɛɪ.1-5 ɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ 2-12..
29. ɧɨɜɟɦɛɪɚ, Ʌɨɥɟ Ɋɢɛɚɪɚ, Ɍɪɝ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɛɪ.15 ɞɨ 25 ɢ 18 ɞɨ 26,
ȼɪɲɚɱɤɚ ɨɞ ɛɪ. 1 ɞɨ 61, ȳɇȺ, Ƚɪɨɛʂɚɧɫɤɚ, ɋɨʃɟ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ ɨɞ ɛɪɨʁɚ 7 ɞɨ
ɤɪɚʁɚ ɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ 14 ɞɨ ɤɪɚʁɚ,, Ⱦɨɛɪɢɜɨʁɚ Ɇɢɪɤɨɜɚ, ɋɬɚɧɤɚ Ƚɪɧɱɚɪɫɤɨɝ, Ʌɚɡɟ
Ɋɚɧɢʄɚ, ɀɢɜɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ ɢ 1. ɦɚʁɚ.
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ʉɭɲɬɢʂ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɋɨɱɢɰɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɉɚɪɬɚ

ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɉɨɬɩɨɪɚʃ

Oво решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном листу
општине Вршац».

Дел.бр. 013- 1-79/2012-II-01
Датум, 29.03.2012. године
Вршац, Трг победе 1.

30.03.2012.

Општинска изборна комисија
председник
Жива Павков, дипл. правник

30.03.2012.
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2.

На основу члана 2. Пословника о изменама
и допунама Пословника о раду Општинске
изборне комисије бр. 13-1-44/2012- II-01 oд
22.03.2012.године, председник Општинске
изборне комисије утврђује пречишћен текст
Пословника о раду Општинске изборне
комисије.
Пречишћен текст садржи Пословник о
раду Општинске изборне комисије бр. 13-1/2012II-01 oд 14. марта 2012. године и Пословник
о изменама и допунама Пословника о раду
Општинске изборне комисије бр. 13-1-44/2012II-01 oд 22.03.2012.године.
ПОСЛОВНИК
O РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
(пречишћен текст)
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се питања
организације, начина рада и одлучивања
Општинске изборне комисије (у даљем тексту:
Комисија), као и друга питања од значаја за рад
Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Вршцу,
у
згради Скупштине општине Вршац, улица Трг
Победеброј 1.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи један
печат.
Печат је пречника 50 мм.
Печат је округлог облика, у средини
печата је грб Републике Србије. По спољном
ободу печата уписан је текст: "Р Е П У Б Л И К
А С Р Б И Ј А". У другом унутрашњем кругу
уписан је текст: "АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА», у трећем унутрашњем кругу
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«ОПШТИНА ВРШАЦ» . У четвртом унутрашњем
кругу уписан је текст: "ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ВРШАЦ" У дну печата уписан је
текст: "Вршац".
Текст печата је исписан ћириличким
писмом на српском језику, на румунском и
мађарском једзику и њиховим писмима.
Печат Комисије налази се и за његово
руковање и чување задужен је председник
Општинске изборне комисије.
II САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Комисија ради у сталном саставу
(именовани чланови) и у проширеном саставу
(опуномоћени чланови).
Комисија има секретара, који учествује у
раду Комисије без права одлучивања.
Председника, чланове и секретара као и
њихове заменике Комисије именује Скупштина
општине Вршац.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 3.
Комисија у оквиру надлежности утврђене
Законом о локалним изборима, Законом о избору
народних посланика и Законом о финансирању
политичких странака
IV НАЧИН РАДА
Члан 4.
Комисија ради у седницама. Седницу
Комисије сазива председник Комисије, односно
заменик председника, ако је председник одсутан
или спречен.
Заменици чланова Комисије имају
иста права и одговорности као и чланови које
замењују.
Право гласа у Комисији има само члан
тог органа, или у његовом одсуству заменик.
Позив за седницу Комисије, члановима,
односно њиховим заменицима, може упутити
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Председник Комисије или лице које он овласти,
телефоном или на други одговарајући начин.
У току трајања изборног процеса, седнице
Комисије, се одржавају у складу са роковима
у којима се морају извршити поједине изборне
радње.

30.03.2012.

налогу председника Комисије.
Члан 8.
У остваривању својих задатака Комисија,
сагласно закону, сарађује са домаћим и страним
органима и организацијама.

Члан 5.
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Комисија ради и пуноважно одлучује ако
на седници присуствује већина од укупног броја
чланова. Односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова
присутних чланова односно заменика у сталном
и проширеном саставу.
Члан 6.
Председник Комисије одређује из
реда дипломираних правника, запослених у
Општинској упрви, који имају потребна знања
и искуства у спровођењу изборног процеса,
чланове стручног тима, ради пружања стручне
помоћи Комисији у обављању појединих
изборних радњи.
Председник Комисије поред стручног
тима из става 1. овог члана, образује и тим
за административно - техничке послове из
реда запослених у Општинској управи који
имају потребна знања и искуства у спровођењу
изборног процеса.
Председник Комисије може, по потреби,
задужити поједине своје чланове да проуче
питања која се јављају у спровођењу изборног
поступка, у непосредној сарадњи са члановима
изборних органа и другим учесницима у
поступку, као и увидом у одговарајуће документе,
те да упознају Комисију са утврђеним стањем и
предложе јој одговарајућа решења.
Члан 7.
Комисија обезбеђује јавност рада давањем саопштења и одржавањем конференција
за штампу.
Саопштење за јавност које је усвојила
Комисија, даје надлежна Општинска управа, по

Члан 9.
О приговорима који су упућени Комисији,
поједини чланови Комисије могу у писаном
облику,
припремити мишљење о начину
решавања приговора.
Мишљење из става 1. овог члана обухвата садржину приговора, чињенично стање,
излагање законских одредабана основу којих
се приговор решава и предлог како га треба
решити.
Решење по приговору Комисија доноси у
року од 48 часова од часа пријема приговора и
доставља га подносиоцу приговора.
Члан 10.
У поступку по приговорима, у питањима
која нису изричито уређена Законом о локалним
изборима, Законом о избору народних посланика,
и Законом о финансирању политичких странака,
Комисија сходно примењује одредбе Закона о
општем управном поступку.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД
КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Средства за рад органа за спровођење
избора, изборни материјал и друге трошкове
спровођења избора, обезбеђују се у буџету
Општине.
Члан 12.
Председник, чланови и секретар Коми-

30.03.2012.
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сије, као и њихови заменици имају право на
накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Комисији
утврђује се посебном одлуком Комисије, на
предлог председника Комисије, а на основу
критеријума присутности, степена и квалитета
ангажованости у изборном процесу.
Радници ангажовани у стручном и
административно - техничком тиму имају
право на накнаду за ангажовање у спровођењу
изборних радњи.
Висину накнаде за ангажовање тимова из
става 3. овог члана утврђује Комисија посебном
одлуком, на предлог председника Комисије, а
у зависности од ангажовања у току изборног
процеса.
Висину трошкова за опремање бирачког
места, закупнине, накнаде за рад председника,
заменика председника, чланова, заменика
чланова бирачког одбора, као и друге трошкове
утврђује Комисија посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из
овог члана су председник, заменик председника
и секретар Комисије.

Члан 14.
Комисија обезбеђује чување изборних
аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим
материјалима, у складу са законом.
Акта Комисије, која се у складу са
законом објављују, објавиће се у Службеном
листу општине Вршац».
Члан 15.
У Комисији се води деловодни протокол,
сређује и чува документација (архивска грађа
Комисије), са којом се поступа у складу са
прописима.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Питања која се односе на рад Комисије,
а која нису уређена овим Пословником, могу
се уредити одлуком или закључком Комисије, у
складу са одредбама закона и овог Пословника.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ
Члан 13.
На седници Комисије води се записник о
раду Комисије.
Записник садржи главне податке о раду
на седници, нарочито о предлозима о којима се
расправљало, са именима учесника у расправи,
о одлукама, закључцима и другим актима који
су на седници донети, као и о резултату гласања
о сваком питању за које се гласало.
О вођењу и чувању записника стара се
секретар Комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и
секретар Комисије.
Записник се може користити само по
одобрењу председника Комисије
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Члан 17.
Овог Пословник ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у "Службеном лист
општине Вршац".
Дел.бр. 013-1-46/12-II-01
Датум, 22.03.2012. године
Вршац, Трг победе 1.

Општинска изборна комисија
председник
Жива Павков, дипл. правник

46

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 5/2012

3.

30.03.2012.

IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Mузичке школе «Јосиф
Маринковић» у Вршцу остаје непромењено.

На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004 и
62/2004) и члана 27. Статута општине Вршац
(¨Сл.лист општине Вршац¨, бр. 10/2008 и
13/20008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 12.03.2012 .године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «ЈОСИФ
МАРИНКОВИЋ» У ВРШЦУ

V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj: 02-08/2012-II-01
Datum: 12.03.2012. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Музичке
школе «Јосиф Маринковић» у Вршцу бр. 0284/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008), бр. 02-127/2008-II-01 («Сл. лист
општине Вршац» бр.13/2008), бр. 02-12/2009II-01 («Сл. лист општине Вршац» бр.02/2009) и
бр. 02-42/2010-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр10/2010)
II
Гордана Шкундрић , представник Савета
родитеља разрешава се дужности члана Школског
одбора Музичке школе «Јосиф Маринковић» у
Вршцу.
III
Татјана Ановић именује се за члана
Школског одбора Музичке школе «Јосиф
Маринковић» у Вршцу, као представник Савета
родитеља.

4.

На основу члана 46. Статута Општине
Вршац (``Службени лист Општине Вршац``
број 10/2008 и 13/2008), 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 1/09)
и предлога Комисије за спровођење конкурса
за расподелу буџетских средстава друштвеним
организацијама, савезима и удружењима грађана,
Председник Општине Вршац, 28. фебруара 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗА
И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРЈУН 2012. ГОДИНЕ

30.03.2012.
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I
РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства из буџета
Општине Вршац за 2012. годину, Глава 6.1.
функција 810 Услуге рекреације и спорта за
програмске активности и пројекте следећим
друштвеним организацијама, савезима и
удружењима грађана у области спорта и то:

од дана завршетка програма – пројекта,
Председнику општине Вршац поднесу Извештај
са одговарајућом документацијом о утрошку
средстава добијених на конкурсу.
Корисници средстава који не поднесу
Извештај неће моћи да учествују на наредном
конкурсу за доделу средстава.
IV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ɇȺɁɂȼ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ
ɀɈɄ ``ȼɪɲɚɰ`` ȼɪɲɚɰ
ɋɌɄ ``ȼɪɲɚɰ`` ȼɪɲɚɰ
ɎɄ ``ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ`` ȼɪɲɚɰ
ɄɆɎ ``Ɏɨɪɭɦ`` ȼɪɲɚɰ
ɎɄ ``ɉɨɥɟɬ`` ɂɡɛɢɲɬɟ
ɈɎɄ ``Ȼɚɧɚɬ`` ȼɪɲɚɰ
ɎɄ ``ɉɨɛɟɞɚ`` ɉɚɪɬɚ
ɎɄ ``Viitorul`` ɋɬɪɚɠɚ
ɎɄ ``ɉɨɬɩɨɪɚʃ`` ɉɨɬɩɨɪɚʃ
ɎɄ ``ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ`` Ɉɪɟɲɚɰ
ɎɄ ``Ȼɨɪɚɰ`` ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ
ɎɄ ``ɐɪɜɟɧɚ ɡɜɟɡɞɚ`` ɉɚɜɥɢɲ
ɎɄ ``Ɉɦɥɚɞɢɧɚɰ`` Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
ɎɄ ``ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪ`` Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
ɎɄ ``ɏɚʁɞɭɤ`` ɒɭɲɚɪɚ
ɎɄ ``ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ`` ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ
ɈɎɄ ``ɉɚɜɥɢɲ`` ɉɚɜɥɢɲ
ɎɄ ``ɉɚɪɬɢɡɚɧ`` ɍʂɦɚ
ɎɄ ``Ʉɚɪɚɲ`` Ʉɭɲɬɢʂ
ɈɎɄ ``ȼɪɲɚɰ ȳɭɧɚʁɬɟɞ`` ȼɪɲɚɰ
Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ȼɪɲɚɰ
Taekwondo klub ``ȼɪɲɚɰ`` ȼɪɲɚɰ
Taekwondo klub ``ȿɭɪɨɲɩɟɞ`` ȼɪɲɚɰ
ɒɚɯ ɤɥɭɛ ``Unirea`` Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
ɒɚɯ ɤɥɭɛ ``ɂɡɛɢɲɬɟ`` ɂɡɛɢɲɬɟ
ɒɚɯ ɤɥɭɛ ``Ȼɨɪɚ Ʉɨɫɬɢʄ`` ȼɪɲɚɰ
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ ``ȼɪɲɚɰ`` ȼɪɲɚɰ
ɆɈɄ ``Ȼɚɧɚɬ`` ȼɪɲɚɰ
Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ ``Ɇɥɚɞɨɫɬ`` ȼɪɲɚɰ
``ȼȺɄ 1926`` ȼɪɲɚɰ
ɄɄ ``Kids Star'' ȼɪɲɚɰ
ɄɄ ``Ɇɥɚɞɨɫɬ`` ɍʂɦɚ
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ``ɍʂɦɚ`` ɍʂɦɚ
ɄɄ ``ȼɢɥɢ`` ȼɪɲɚɰ
ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ȼɪɲɚɰ
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ ``ɍʂɦɚ`` ɍʂɦɚ
ɈɄ ``Ʉɨɪɚɥ`` ȼɪɲɚɰ
ɋɨɤɨɥɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ȼɪɲɚɰ
ɉɚɪɚɝɥɚʁɞɢɧɝ ɤɥɭɛ ``Ȼɟɪɤɭɬ`` ȼɪɲɚɰ
Ʉɢɤ ɛɨɤɫ ɢ ɛɨɤɫ ɤɥɭɛ ``Ƚɚɪɞ`` ȼɪɲɚɰ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɲɚɯ ɤɥɭɛ ``ȼɪɲɚɰ`` ȼɪɲɚɰ
ȹɭɞɨ ɤɥɭɛ ``Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɚ`` ȼɪɲɚɰ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɛɨɪɢɥɚɱɤɟ ɜɟɲɬɢɧɟ "ȳɢɧɝ-ȳɚɧɝ" ȼɪɲɚɰ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

I-VI 2012.
350.000,00
700.000,00
2,400.000,00
250.000,00
340.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
175.000,00
50.000,00
175.000,00
175.000,00
50.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
30.000,00
250.000,00
175.000,00
250.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
80.000,00
60.000,00
300.000,00
150.000,00
400.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
240.000,00
150.000,00
100.000,00
2,700.000,00
50.000,00
125.000,00
100.000,00
220.000,00
70.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
12,290.000,00

На основу овог решења Председник
општине ће закључити Уговор са сваким
корисником.
V
Ово Решење објавити у средствима
информисања, на сајту Општине и у ``Службеном
листу Општине Вршац``.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРШАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-7/2012-I-01
Дана: 28.02.2012.
Vr{ac, Trg pobede 1

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Чедомир Живковић, с.р.

5.

II
Пренос средстава из буџета Општине
Глава 6.1 функција 810 Услуге рекреације и
спорта, вршиће се у оквиру расположивих
средстава у Буџету Општине за 2012. годину.
III
Обавезују се корисници средстава
из тачке I овог решења да у року од 30 дана

Општинска управа Општине Вршац,
Одељење за комуналне и стамбене послове
на основу члана 157. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС",
бр. 41/2009 и 53/2010) и члана 17. Одлуке о
организацији општинске управе ("Сл. лист
Општине Вршац", бр. 2/2009), у предмету
измене режима саобраћаја, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I
МЕЊА СЕ режим саобраћаја у Вршцу и
то:
- једносмерни режим на делу улице
Сутјеска у супротан смер, од улице Саве
Мунћана ка улици Николе Тесле и
- двосмерни режим у улици Илије
Бирчанина у једносмерни режим, у смеру од
Трга Николе Пашића ка улици Сутјеска.
II
Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
"Варош", извршиће радове на постављању
саобраћајне сигнализације у складу са одредбама
тачке И овог Решења.
III
Ово Решење биће објављено у »Службеном листу Општине Вршац« а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 344- 36/2012-IV-04
Датум: 28.03.2012.г.
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Доневски Босиљко,с.р.

30.03.2012.

30.03.2012.
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