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1.

2.

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» Бр. 129/07)
члана 27. тачка 20. Статута општине Вршац
(«Службени лист општине Вршац» бр. 10/2008
и 13/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању и
означавању назива улица и тргова и означавању
зграда кућним бројевима («Службени лист
општине Вршац» бр. 4/92 и 10/97), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 04.12.2009.
године донела је

На основу члана 13. и члана 88. тачка
2. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» бр. 129/07) и члана 95. Статута
општине Вршац («Службени лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08) Скупштина општине
Вршац на седници одржаној 26.05.2010. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У
ВРШЦУ
I
Овим Решењем, утврђује се да
новоизграђена I нова улица, добије назив Улица
Сава Ковачевић, а новоизграђена II нова, добија
назив Улица Руских ослободилаца.
II
На предлог овог Решења прибавља се
претходнa сагласност Националних савета и
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу.
III
Ово Решење објављује се у «Службеном
листу општине Вршац», по прибављеној
сагласности Националних савета и Министарства
за државну управу и локалну самоуправу.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:015-031/2009-II-01
Datum: 04.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
СА ОПШТИНОМ ИРИГ
Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња
Општине Вршац, њених органа и служби као
и предузећа, установа и других организација
чији је оснивач Општина Вршац са Општином
Ириг, њеним органима, службама и другим
организацијама, у складу са Законом.
Члан 2.
Сарадња општина, њених органа, односно
организација и других установа из члана 1. ове
одлуке, оствариваће се у свим областима од
заједничког интереса за обе јединице локалне
самоуправе, а нарочито у зближавању својих
житеља упознавањем њихових историјскокултурних баштина, успостављањем сарадње у
области уметности, спорта, туризма, социјалне
заштите као и развојем комплементарних
природних и привредних капацитета.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине
Вршац да у име општине Вршац закључи
Протокол о сарадњи са општином Ириг.
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Члан 4.
Средства за реализацију сарадње из
ове Одлуке, обезбеђена су у буџету општине
Вршац.

на основу којих је потребно:
Са Министарства одбране Републике
Србије пренети право коришћења на општину
Вршац за следеће непокретности:

Члан 5.
Ова Одлука објављује се у «Службеном
листу општине Вршац», а ступа на снагу 8. дана
од дана њеног објављивања.

1. објекат «Клуб Војске Србије» у
Вршцу, Трг Лењина бр.3, који чини објекат
Клуба Војске, површине 1130,39м2 и куглана,
површине 214,20м2 односно објекти укупне
површине 1.344,59м2 на постојећој парцели
кат.бр. 4251 Ко Вршац са правом коришћења
земљишта под објектима и земљишта за редовну
употребу објекта на парцели бр.4251 КО Вршац
у површини од 13а и 73м2 све уписано у ЛН
бр.17436 Ко Вршац,
2. грађевинско земљиште – део војног
комплекса НХ «Жарко Зрењанин» који се налази
у Вршцу између улице Жарка Зрењанина,
Сремске и Стевана Мокрањца, кат.парцела
бр.7607/1 површине 1ха 25а и 19м2, парц.бр.
7607/2 и парц.бр. 7607/3 површине од 36а88м2.
3. полигон «Каменолом»,
4. Касарна «НХ»Жарко Зрењанин» ,
5. објекат УПТ»Поток Месић» и
6. складиште
«Поток
МесићБелоцрквански пут».
Са Општине Вршац пренети право
коришћења на Министарство одбране Републике
Србије следеће станове у Вршцу који су тренутно
у изградњи:
1. у улици Жарка Зрењанина бр.75, кат.
бр.7730/1, КО Вршац, стан означен у Л 1 стан
II/4 , површине од 109 м2 и на кат.бр.7730/2 у КО
Вршац у Л 2 стан II/4у површини од 101 м2;
2. у улици Никите Толстоја бр.3 на кат.
бр.5848 КО Вршац, и то: једнособан стан у
површини од 41М2, једнособан стан у површини
од 53м2, два двособна стана у површини од по
53м2 и два двособна стана у површини од по
57,75м2, сви са роком предаје до 31.12.2010.
године, а за које су донета Решења о локацијској
дозволи бр.353-42/2010-IV-03 од 23.04.2010.
године и бр.353-71/2010-IV-03 од 07.05.2010.
године.
Kао и друге непокретности односно
новчана средства одређена посебном Одлуком
Председника општине у складу са Статутом
општине Вршац.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-12/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

3.

На основу члана 5 и 8 Закона о средствима
у својини Републике Србије («Службени гласник
РС» бр. 53/95, 3/96 – испр., 54/96, 32/97 и 101/2005
– др. Закон) и члана 18 Статута општине Вршац
(«Службени лист општине Вршац» бр. 10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 26.05.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА И ДАВАЊУ НА
КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ И
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
I
Прихвата се пренос права коришћења
непокретности у државној својини између
Министарства одбране Републике Србије и
општине Вршац по фазама и предлаже Влади
Републике Србије да донесе одговарајућа акта

II
У првој фази поступка извршиће се
размена непокретности одређене у тачки I став 2
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подтачка 1 и 2 за непокретност одређену у истој
тачки став 3 подтачка 1 и 2 ове Одлуке.
III
Вреднос
т непокретности које
се размењују утврдиће Пореска управа
Министарства финансија.
Уколико је вредност непокретности
Министарства одбранe Републике Србије
већа од вредности станова који се замењују,
Oпштина Вршац ће на име разлике у вредности
непокретности извршити
уплату новчаних
средстава на рачун Министраства одбране
Републике Србије.
IV
Овом Одлуком прихвата се пренос права
коришћења предметног војног комлекса из тачке
1 ове Одлуке који ће се вршити у фазама, било
путем размена непокретности или уплатом
новчаних средстава, о чему ће Председник
општине доносити појединачну Одлуку за сваку
фазу поступка.
V
Ову Одлуку и Одлуке Председника
општине за сваку фазу поступка доставити
Дирекцији за имовину Републике Србије ради
прибављања сагласности.
VI
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-13/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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4.

На основу члана 30 тачка 15. Закона
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006 - др.
закон) и члана 27 тачка 16. Статута Општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац”, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној 26.05.2010. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА
ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И
ИГАРА НА СРЕЋУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се распоред,
почетак и завршетак радног времена
угоститељских објеката
и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу на
територији општине Вршац.
Члан 2.
Угоститељским објектима у смислу ове
Одлуке подразумевају се угоститељски објекти
за пружање услуга смештаја и угоститељски
објекти за пружање услуга исхране и пића
или само пића, независно од назива под којим
послују.
Угоститељским објектима за пружање
услуге смештаја сматрају се објекти у којима
се пружају услуге смештаја и то: хотел, мотел,
пансион, туристички апартман, туристичко
насеље, камп, кућа и стан за одмор, соба за
изнајмљивање, одмаралиште, преноћиште,
коначиште и други објекат који пружа услуге
смештаја независно од назива под којим
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послује.
Угоститељским објектима за пружање
услуге исхране и пића сматрају се објекти у
којима се услужују топла и хладна јела, пића и
напици или се услужују само пића и напици и то:
ресторан, кафана, бифе, бар, пицерија, пивница,
кафе-посластичарница,
посластичарница,
печењара, млечни ресторан, експрес ресторан,
ресторан са самопослуживањем, национална
кућа, објекат за брзу припрему хране, киоск и
слични угоститељски објекти у којима се продаја
јела и пића врши преко шалтера, кафетерија,
чајџиница, гостионица, крчма и други објекат
који пружа услуге исхране и пића или само пића
независно од назива под којим послује.
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могу имати радно време петком и суботом од
06,00 – 02,00 часа наредног дана.
Члан 7.
Радно време објеката за приређивање
игара за забаву из члана 3. ове Одлуке је сваког
дана од 09,00 - 23,00 часа.
Члан 8.
Радно време објеката за приређивање
игара на срећу из члана 4. ове Одлуке је сваког
дана од 09,00 - 23,00 часа.

Члан 4.
Објектима за приређивање игара на
срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти,
просторије или простор у коме се приређују игре
на срећу које су као такве прописане законом.

Члан 9.
Угоститељски објекти из члана 2. став 3.
ове Одлуке, могу имати продужено радно време
приликом организованих прослава Нове године,
Бербе грожђа, свадби и матурских вечери и
то до 03,00 часа наредног дана, уз одобрење
Општинске управе.
Одобрење за продужено радно време
издаје се на захтев одговорног лица у правном
лицу, односно предузетника.
Захтев се подноси најкасније 7 (седам)
дана пре почетка коришћења продуженог радног
времена.
Одговорно лице у правном лицу, односно
предузетник дужан је, на улазним вратима или
другом видном месту угоститељског објекта,
истаћи почетак и завршетак продуженог радног
времена.
Изузетно, за време ванредног стања
објекти из члана 2. став 3., члана 3. и члана 4.
ове Одлуке, могу бити отворени само у времену
08,00 до 20,00 часова.

II РАДНО ВРЕМЕ
Члан 5.
Угоститељски објекти за пружање услуга
смештаја из члана 2. став 2. ове Одлуке имају
радно време од 0 - 24 часа али искључиво за
услуге смештаја.

Члан 10.
Почетак и завршетак радног времена
прописан у члану 6. ове Одлуке, не односи
се на угоститељске објекте који се налазе
на удаљености мањој од 500 м од граничног
прелаза.

Члан 6.
Радно време угоститељских објеката за
пружање услуга исхране и пића из члана 2. став
3. ове одлуке је сваког дана, осим петка и суботе,
у времену од 06,00 - 24,00 часа а петком и суботом
у времену од 06,00 – 01,00 часа наредног дана.
Изузетно, угоститељски објекти из става
1. овог члана, у периоду од 01. јула до 31. августа,

Члан 11.
Распоред, почетак и завршетак радног
времена прописан овом Одлуком, обавештење
о привременој одсутности и обавештење о
привременој обустави вршења делатности, мора
бити истакнуто на улазним вратима, излогу или
неком другом видном месту на објекту.

Члан 3.
Објектима за приређивање игара за
забаву, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти,
просторије или простор у коме се приређују
игре за забаву (забавне игре на рачунарима,
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима
и другим сличним направама, које се стављају
у погон уз помоћ новца или жетона, као и
пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима
се учествује уз наплату, а у којима учесник не
може остварити добитак у новцу, стварима,
услугама или правима, већ право на једну или
више бесплатних игара исте врсте).
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III НАДЗОР
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши Општинска управа општине Вршац.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке врши општински
комунални инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор овлашћен је да:
1. наложи решењем извршење утврђених
обавеза прописаних овом Одлуком;
2. изриче и наплаћује новчане казне
на лицу места за прекршаје прописане овом
Одлуком;
3. подноси захтев за покретање
прекршајног поступка;
4. обавести други орган, ако постоје
разлози, за предузимање мера за које је тај орган
надлежан,
5. предузме и друге мере за које је
овлашћен законом, прописом или другим актом.
IV КАЗНЕНА ОДРЕДБА
Члан 13.
Новчаном казном од 40.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице :
1. ако се не придржава прописаног радног
времена (члан 6., члан 7. и члан 8.);
2. ако уведе продужено радно време
угоститељског објекта без одобрења надлежног
органа (члан 9, став 1 );
3. ако се не придржава одобреног
продуженог радног времена (члан 9. став1);
4. ако не поступа по одредбама члана 11.
ове одлуке;
5. ако не поступи по решењу комуналног
инспектора (члан 12. став 3. тачка 1.).
За прекршаје из става 1 овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се приватни предузетник-оснивач радње
новчаном казном од 20.000,00 до 250.000,00
динара.
V
ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

И

ЗАВРШНЕ
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Члан 14.
Одговорна лица у правном лицу, односно
приватни предузетници, дужни су да радно
време угоститељских објеката и објеката
забавног карактера усагласе на начин утврђен
овом Одлуком у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о радном времену угоститељских
објеката (“Службени лист Општине Вршац”, бр.
4/2001, 5/2001, 3/2003, 1/2005, исправка 2/2005,
3/2005, 5/2007 и 13/2008).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-14/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

5.

На основу члана 31. и 32. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС»,
бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009), и
члана 100. Статута општине Вршац («Сл.лист
општине Вршац» бр.10/08 и 13/08), а у складу
са Програмом комасације земљишта општине
Вршац («Сл.лист општине Вршац» бр. 3/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
26.05.2010. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ УРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
КОМАСАЦИЈОМ У К.О. ВРШАЦ I

27.05.2010.

општине Вршац» бр.10/08 и 13/08), а у складу
са Програмом комасације земљишта општине
Вршац («Сл.лист општине Вршац» бр. 3/08) ,
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
26.05.2010. године, донела је

I
Приступа се уређењу пољопривредног
земљишта на територији катастарске општине
Вршац I.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ УРЕЂЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
КОМАСАЦИЈОМ У К.О. ПАВЛИШ

II
Комасација у к.о. Вршац I вршиће се
у складу са Програмом комасације земљишта
општине Вршац и Одлуком о начелима за
наделу земљишта учесницима комасације
пољопривредног земљишта.

I
Приступа се уређењу пољопривредног
земљишта на територији катастарске општине
Павлиш.

III
Комасацију ће спроводити Комисија за
комасацију.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-15/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

II
Комасација у к.о. Павлиш вршиће се у
складу са Програмом комасације земљишта
општине Вршац и Одлуком о начелима за
наделу земљишта учесницима комасације
пољопривредног земљишта.
III
Комасацију ће спроводити Комисија за
комасацију.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу Општине
Вршац».

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

6.

На основу члана 31. и 32. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС»,
бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009), и
члана 100. Статута општине Вршац («Сл.лист

Broj:011-16/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

27.05.2010.
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се Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско правне послове Општинске управе
Вршац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».

Нa основу члана 35. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009
и 81/2009 исп.), члана 20. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07), чл. 13 ст.1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 26.05.2010. године, донела је

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-17/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 49- ТРГ
КОНСТАНТИНА СПАЈИЋА У ВРШЦУ
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације Дела
блока 49- Трг Константина Спајића у Вршцу од
априла 2010.године, који је израђен у складу са
Законом о планирању и изградњи («Сл. Гласник
РС» бр. 72/2009 и 81/2009 исп) од стране
обрађивача ЈП ВАРОШ Вршац.
Члан 2.
Површина обухвата Плана износи 1,13 ха
и обухвата кат. парц. 9795 и кат. парц. бр. 8180
КО ВРШАЦ.
Члан 3.
Циљ доношења Плана детаљне регулације
је померање регулационе линије улице, између
кат. парцела 8180 (Трг) и парцела 9795 (Улица)
КО ВРШАЦ на Тргу Константина Спајића у
Вршцу чији је корисник Општина Вршац.
Члан 4.
Саставни део образложења ове Одлуке
је Извештај о извршеној стручној контроли
Комисије за планове.
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће

8.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09), члана 20. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/07), чл. 13 ст. 1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац уз претходно
прибављено мишљење комисије за планове
Општине Вршац од 28.04.2010. године, на
седници одржаној 26.05.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 82
(ТЕХНОЛОШКИ ПАРК) У ВРШЦУ
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Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна
Плана детаљне регулације дела блока 82
(Технолошки парк) у Вршцу ( у даљем тексту:
План) који ће бити израђен у складу са Законом
о планирању и изградњи («Сл. Гласник РС» бр.
72/2009 и 81/09).
Члан 2.
Изменама и допунама Плана обједињују
се катастарске парцеле 8804/5, 8804/8, 8804/7
и 9690/6 и мења статус јавног грађевинског
земљишта парцела 9690/10 и дела парцеле
8804/17, са циљем формирања једниствене
грађевинске парцеле, од наведених парцела;
простор се дели на посебне целине и зоне,
утврђују се регулационе линије између јавног и
осталог грађевинског земљишта и мења се намена
појединих површина из Плана (парцела 8805/2
КО ВРШАЦ) у складу са новим потребама, а у
циљу спроводјења Плана.
Члан 3.
Изменама и допунама Плана не мењају
се границе планског подручја.
Члан 4.
Средства за израду Плана обезбеђују се
из буџета Општине Вршац.
Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Одељења за урбанистичко-грађевиске и
имовинско-правне послове о неприступању
изради Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину, уз претходно прибављено
мишљење Одељења за комунално-стамбене
послове Општине Вршац.
Члан 6.
Носилац израде планског документа је
Општина Вршац путем ЈП «Варош» из Вршца.
Члан 7.
Рок за израду концепта Плана је 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта
Плана 60 дана од дана достављања мишљења
Комисије за планове општине Вршац.

27.05.2010.

Члан 8.
Пре
подношења
предлога
Плана
Скупштини општине Вршац на доношење, План
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни
увид.
Члан. 9.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове Општине Вршац, која саставља
извештај, са подацима о извршеној контроли,
са свим примедбама и одлукама по свакој
примедби. Извештај се доставља носиоцу израде
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од дана
достављања извештаја поступи по одлукама.
Члан. 10.
После извршене стручне контроле врши
се излагање Плана на јавни увид у трајању од 30
дана од дана оглашавања.
Излагање Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, као и средствима
јавног информисања.
Место одржавања јавног увида је у Холу
Скупштине Општине Вршац, Трг Победе 1.
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.11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-18/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

27.05.2010.
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гласи:
“ поступа супротно одредби члана 19.
став 4.“

9.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној дана
26.05.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ
МОНТАЖНИХ И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама (“Сл. лист Општине Вршац”, бр.
14/2008, 6/2009 и 13/2009), у члану 19. став 4.
мења се и гласи:
“У летњој башти, односно на јавној
површини испред угоститељског објекта
забрањено је организовати музички програм
уживо а из музичких уређаја музика се може
пуштати само до 24,00 часа.“
Члан 2.
У члану 23. после става 4. додаје се нови
став 5. који гласи:
„Изузетно, на јавној површини, на
простору који није обухваћен чланом 6.
ове одлуке, могу се постављати покретни
расхладни уређаји – покретна колица за продају
индустријски пакованог сладоледа.
Члан 3.
У члану 30. став 1. тачка 4. мења се и

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-20/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

10.

На основу члана 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”,
бр. 62/2006), члана 27. тачка 13. Статута општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац”, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној дана 26.05.2010. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У члану 7. став 1. Одлуке о локалним
комуналним таксама (“Сл. лист Општине
Вршац”, бр. 13/2009 i 1/2010), речи: «на обрасцу
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који је саставни део ове одлуке», замењују се
речима: «на обрасцима који су саставни делови
ове одлуке».
У истом члану, после става 2. додаје се
нови ставови 3 и 4 који гласе:
«Ако обвезник комуналне таксе не
поднесе пореску пријаву у року утврђеном у
ставу 1. овог члана, утврђивање пореске обавезе
извршиће се по службеној дужности.»
«Уколико у току трајања календарске
године порески обвезник привремено одјављује
обављање делатности своје фирме такса за
истакнуту фирму се плаћа сразмерно времену
обављања делатности.»
Члан 2.
У члану 9. тачка 1. мења се и гласи: “таксе
из Тарифног броја 1. (осим тачке 6. и 7.), 2., 3.,
4, 7. и 8. наплаћује Одељење за локалну пореску
администрацију“.
У истом члану, тачка 4. мења се и гласи:
“ таксу из Тарифног броја 1. тачка 6. и 7., таксу
из Тарифног броја 5. тачка 6., таксу из Тарифног
броја 6. и таксу за коришћење јавне површине
за време манифестација утврђену ценовником
који доноси председник општине, уплаћују
обвезници приликом подношења захтева
Одељењу за комуналне и стамбене послове
за одобрење заузећа јавне површине, односно
приликом подношења захтева за утврђивање
испуњености услова за обављање ауто-такси
превоза, “.
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
“Рок за плаћање комуналне таксе је:
1. за таксу из Тарифног броја 1. (осим
тачке 6. и 7.), 2., 3. и 4. - до 15. у месецу за
претходни месец,
2. за таксу из Тарифног броја 5. тачка 1.
– приликом паркирања возила,
3. за таксу из Тарифног броја 5. тачка
2., 3., 4. и 5. – приликом куповине повлашћене
паркинг карте, односно приликом закључења
уговора о закупу или резервацији паркинг
места,
4. таксу из Тарифног броја 7. - у 4 једнаке
рате (квартално),
5. за таксу из Тарифног броја 1. тачка 6.
и 7., таксу из Тарифног броја 5. тачка 6., таксу
из тарифног броја 6. и таксу за коришћење јавне
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површине за време манифестација утврђену
ценовником који доноси председник општине
- приликом подношења захтева за одобрење
заузећа јавне површине, односно приликом
подношења захтева за утврђивање испуњености
услова за обављање ауто-такси превоза,
6. за таксу из тарифног броја 8. - у року
од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању
обавезе,
7. за таксу из Тарифног броја 9. - једном
годишње приликом регистрације возила. “
Члан 3. а
«За покретне расхладне уређаје такса из
тачке 1. овог тарифног броја увећава се за 50
процената»
Члан 4.
У Таксеној тарифи, Тарифни број 7 мења
се и гласи:
«За истицање фирме на пословном
простору такса се утврђује по зонама и врсти
делатности у годишњем износу и то:
1. за делатност трговине нафтом и
дериватима нафте, делатност банкарства,
осигурања имовине и лица, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, кабловске
телевизије, електропривреде, делатност казина,
коцкарница, приређивање игара на срећу и
угоститељска делатност у угоститељским
објектима за смештај (хотел, мотел, пансион
и др.), такса за истицање фирме на пословном
простору утврђује се по зонама у годишњем
износу и то у:
I зони……......……… 200.000,00 динара
II зони ………............ 180.000,00 динара
III зони ………..……. 150.000,00 динара
IV зони……….……. 100.000,00 динара
V зони…..…………… 50.000,00 динара
2. за делатност трговине коју обавља
привредно друшто у супер маркетима, мега
маркетима, робним кућама (са три и више
фискалних каса), такса за истицање фирме на
пословном простору утврђује се по зонама у
годишњем износу и то у:
I зони……...………… 60.000,00 динара
II зони …….……......... 50.000,00 динара
III зони ………………. 40.000,00 динара
IV зони…………...…. 30.000,00 динара
V зони…………………15.000,00 динара
3. за делатност шпедиције, инжињеринга
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и пројектовања, грађевинарства, апотекарску
и здравствену делатност, адвокатску делатност,
агенције и пословне услуге, такса за истицање
фирме на пословном простору утврђује се по
зонама у годишњем износу и то у:
I зони………………… 30.000,00 динара
II зони ………….......... 25.000,00 динара
III зони ………………. 20.000,00 динара
IV зони……….…...…. 15.000,00 динара
V зони…………………10.000,00 динара
4. за делатност коју обављају СУР, СТР и
СЗР, ауто превозници, туристичке агенције и све
остале самосталне делатности,
I зони………………… 10.000,00 динара
II зони ………….......... 8.000,00 динара
III зони ……....………. 6.000,00 динара
IV зони…………...…. 4.000,00 динара
V зони…………..…… 2.000,00 динара.
5. за остале делатности које нису наведене
у тачкама 1., 2., 3. и 4. овог тарифног броја, такса
се утврђује по зонама у годишњем износу и то
у:
I зони………….....…… 80.000,00 динара
II зони …......……......... 60.000,00 динара
III зони …………....…. 50.000,00 динара
IV зони………...…….. 35.000,00 динара
V зони……….…………30.000,00 динара
Такса на фирму умањује се:
- правним лицима која се према закону
разврставају у средња или мала правна лица и
то:
а) за средња правна лица 10%;
б) за мала правна лица 20%;
правним лицима из области
пољопривредне производње за 40%.
За други и сваки наредни пословни
објекат истог обвезника такса за истакнуту
фирму умањује се за 20%. Првим објектом
сматра се објекат на територији општине Вршац
за који се, у складу са овом одлуком, обрачунава
највећи износ таксе.
Ако је седиште обвезника ван територије
општине Вршац, првим објектом сматра се онај
објекат на територији општине Вршац за који се,
у складу са овом одлуком, обрачунава највећи
износ таксе.
У овом Тарифном броју, првом зоном
обухваћене су и следеће улице:
Београдски пут, 2. Октобра, Милоша Обилића,
Војводе Степе Степановића, Вашариште,
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Делиградска и Жарка Зрењанина.
Уколико се фирма истиче у току трајања
календарске године такса се утврђује сразмерно
времену за које је фирма била истакнута.
Такса из овог тарифног броја примењиваће
се док Влада Републике Србије не утврди
највише износе, након чега ће се примењивати
ти износи.“«.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-21/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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ɉɈɊȿɋɄȺ ɉɊɂȳȺȼȺ ɁȺ _________ ȽɈȾɂɇɍ
ɅɈɄȺɅɇȺ ɄɈɆɍɇȺɅɇȺ ɌȺɄɋȺ ɁȺ ɁȺɍɁȿȶȿ ȳȺȼɇȿ ɉɈȼɊɒɂɇȿ
I.ɉɈȾȺɐɂ Ɉ ɉɈɊȿɋɄɈɆ ɈȻȼȿɁɇɂɄɍ
ɉɂȻ
___________________________
ȳɆȻȽ,Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ ___________________________
ɒɢɮɪɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
________________
ɇɚɡɢɜ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
____________________________________________
ɇɚɡɢɜ
________________________________________________________
(ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ)
ɋɟɞɢɲɬɟ
__________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫɚ (ɭɥɢɰɚ ɢ ɛɪɨʁ)
___________________________________________
ɉɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɪɢʁɚɜɚ
_______________________________________________
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ _________________________________________________
Ʌɢɰɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ____________________ Ɍɟɥɟɮɨɧ _____________________
Ɍɟɤɭʄɢ ɪɚɱɭɧ ______________________ Ȼɚɧɤɚ ______________________
ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ: ( ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ)
1.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɚɫɯɥɚɞɧɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ
2.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɤɨɤɢɰɟ
3.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɥɨɠɛɟɧɢɯ ɩɭɥɬɨɜɚ (ɬɟɡɝɢ) ɢɫɩɪɟɞ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
4 Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɭɥɬɨɜɚ (ɬɟɡɝɢ) ɡɚ ɜɚɧɩɢʁɚɱɧɭ ɩɪɨɞɚʁɭ ɪɨɛɟ
5.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚɚʃɟ ɲɚɬɨɪɚ ɡɚ ɰɢɪɤɭɫɟ, ɡɚɛɚɜɧɟ ɢ ɥɭɧɚ ɩɚɪɤɨɜɟ
6.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɥɟɬʃɢɯ ɛɚɲɬɢ
7.Ɂɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɛɨɝ ɡɚɭɫɬɚɜʂɚʃɚ ɜɨɡɢɥɨɦ ɪɚɞɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
8.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɞɟɱʁɢɯ ɚɭɬɢʄɚ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ
1.____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________

ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɦ2
________
________
________
________
________

ɍɡ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɩɪɢʁɚɜɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ:
-ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ȺɉɊ-ɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ( ɡɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ )
-ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ (ɉɂȻ)
-ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɥɢ ɜɥɚɫɧɢɱɤɨɝ ɥɢɫɬɚ
ɍ __________________
Ⱦɚɧɚ: _______________

___________________
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɢʁɚɜɟ
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ɉɈɊȿɋɄȺ ɉɊɂȳȺȼȺ ɁȺ ______ ȽɈȾɂɇɍ
ɅɈɄȺɅɇȺ ɄɈɆɍɇȺɅɇȺ ɌȺɄɋȺ ɁȺ ɊȿɄɅȺɆɇȿ ɉȺɇɈȿ
I.ɉɈȾȺɐɂ Ɉ ɉɈɊȿɋɄɈɆ ɈȻȼȿɁɇɂɄɍ
ɉɂȻ
ȳɆȻȽ,Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ
ɒɢɮɪɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɇɚɡɢɜ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

___________________________
___________________________
________________
____________________________________________

ɇɚɡɢɜ

________________________________________________________
(ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ)
ɋɟɞɢɲɬɟ
__________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫɚ (ɭɥɢɰɚ ɢ ɛɪɨʁ)
___________________________________________
ɉɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɪɢʁɚɜɚ
________________________________________________
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ _________________________________________________
Ʌɢɰɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ____________________ Ɍɟɥɟɮɨɧ _____________________
Ɍɟɤɭʄɢ ɪɚɱɭɧ ______________________ Ȼɚɧɤɚ ______________________
ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ: ( ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ)
1. Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɮɢɤɫɧɨɝ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ ɩɚɧɨɚ
2. Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɤɪɟɬɧɨɝ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ ɩɚɧɨɚ
3.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɛɢɥɛɨɪɞɚ
4.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ʁɚɪɛɨɥɚ ɫɚ ɡɚɫɬɚɜɚɦɚ
5.Ɂɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɝɥɚɫɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ
ʁɚɜɧɟ (ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɨɝɪɚɞɟ ɢ ɫɥ.)
- Ɋɟɤɥɚɦɧɢ ɩɚɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɜɟɬɭ (ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ) ɞɚ
ɧɟ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢ ɩɚɧɨ
1.____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________

ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɦ2
_______
_______
_______
_______
_______

ɍɡ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɩɪɢʁɚɜɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ:
-ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ȺɉɊ-ɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ( ɡɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ )
-ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ (ɉɂȻ)
-ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɥɢ ɜɥɚɫɧɢɱɤɨɝ ɥɢɫɬɚ
ɍ __________________
Ⱦɚɧɚ: _______________

___________________
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɢʁɚɜɟ
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Члан 4.
Ова Одлука ће бити објављена
“Службеном листу општине Вршац”.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-19/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу чл. 6 Статута оштине Вршац
(Сл. лист оштине Вршац бр. 10/2008 и 13/2008, )
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
26.05.2010. године, донела је

12.
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА
Члан 1.
Мења се Одлука о јавним признањима
Општине Вршац (Сл. лист општине Вршац бр.
2/2005) тако што се у чл. 1, после тачке, додаје
реченица:
«У посебним околностима на предлог
Општинског већа може се страном држављанину
доделити Специјална награда општине ВршацАМБАСАДОР ВРШЦА, која се додељује
за посебан допринос у развоју, афирмацији
и промовисању економских потенцијала
Општине.»
Члан 2.
Члан 5 Одлуке мења се тако што се уместо
тачке на крају члана ставља зарез и додају речи:
“осим предлога за доделу Специјалне награде
општине Вршац- АМБАСАДОР ВРШЦА, чијег
добитника предлаже Општинско веће.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења на седници Скупштине општине.

На основу члана 20. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној дана
26.05.2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња
(“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 2/2007 и 1/2010),
члан 26. мења се и гласи:
„Послове хватања, превоза и смештаја
паса и мачака луталица и паса без надзора и
послове уклањања лешева паса и мачака са јавних
површина обављају комунални хигијеничари.
Одмах по хватању животиња из става
1. овог члана, хигијеничари их обележавају,
смештају у кавезе у прихватилишту према
подручју на којима су ухваћене и евидентирају
податке о датуму и месту хватања.
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У прихватилишту се животиње морају
редовно хранити и појити. “
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Члан 2.
После члана 26. додаје се нови члан 26а.
Који гласи:
„Члан 26а.
Ухваћене псе без надзора комунални
хигијеничари смештају у посебне кавезе и на
основу података добијених након очитавања
микрочипа обавештавају власнике односно
држаоце о начину и месту преузимања животиње,
што констатују.
Трошкове хватања, превоза и смештаја
паса без надзора сноси њихов власник односно
држалац приком преузимања.
Општинско веће утврђује ценовник
трошкова из става 2. овог члана. “
Члан 3.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Нешкодљиво уклањање лешева домаћих
животиња из објеката за њихов узгој и држање
или са јавних површина, уклањање кланичног
отпада и конфиската, као и њихов транспорт до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла, врши комунално
предузеће на начин који не представља ризик по
друге животиње, људе и животну средину.“
Члан 4.
У Члану 32. став 1. тачка 1. брише се.
Члан 5.
У члану 33. став 1. тачка 3. мења се и
гласи: „поступа супротно одредбама члана 10.
ове одлуке“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-22/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 13. Закона о заштити
животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон),
члана 20. Закона о локалној самоуправи ( “Сл.
гласник РС” бр. 129/2007) и члана 27. став 1.
тачка 4 Статута општине Вршац (“Службени
лист oпштине Вршац” бр. 10/2008 и 13/2008),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
26.05.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
I
Усваја се Зелена агенда за општину
Вршац, у тексту који је саставни део ове
Одлуке.
II
Oва Одлука објавиће се у “Службеном
листу општине Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-23/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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свечаности поводом прославе празника Општине
и славе града, 29. маја 2010. године.
VI
Ова Одлука објавиће се у ``Службеном
листу општине Вршац``.

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 Општине Вршац``, бр.
2/05 и 2/2010), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 26.05.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2010.
ГОДИНИ
I
За изузетан допринос афирмацији
културних вредности, звање
Почасног
грађанина општине Вршац додељује се:

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-24/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

15.

1. Гоподину Блануша Милану из Новог
Сада,
II
За изузетан допринос угледу и развоју
града Награда за животно дело додељује се:
1. Госпођи Бабић Јелени из Вршца.
III
За изузетан допринос у области социјалне
заштите као и ширењу хуманости Повеља града
Вршца за 2010. годину додељује се:
1. Удружењу мултипле склерозе из
Вршца и
2. Господину Антонијевић Милану.
IV
За посебан допринос привредном
развоју, афирмацији и промовисању економских
потенцијала Општине, Специјално признање
општине Вршац - АМБАСАДОР ВРШЦA
додељује се
господину Flaminio Farnezi из Пизе .
V
Јавна признања, биће уручена добитницима на

На основу члана 4. став 2. Одлуке о
Награди «Паја Јовановић» (¨Сл.лист општине
Вршац¨, бр. 7/81 и 2/95) и члана 40. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној 26.05.2010. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ »ПАЈА ЈОВАНОВИЋ«
I
Овим Решењем образује се Комисија за
доделу Награде »Паја Јовановић«.
У Комисију за доделу Награде »Паја
Јовановић« именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. мр Велимир Каравелић, саветниккоординатор Завода за унапређење образовања и
васпитања за предмет ликовна култура и подручје
рада културе, уметности и јавног информисања,
Београд;

27.05.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 2/2010

16.

ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. Момчило Јанковић, професор Школе
за машинство и уметнике занате “Техноарм”,
Београд;
3. Даринка
Рацков ,
историчар
уметности, виши кустос Музеја Војводине, Нови
Сад;
4. др Адријан Негру, историчар
уметности, професор Учитељског факултета,
Београд;
5. мр Тања Недимовић, психолог
Високе школе струковних студија за образовање
васпитача Михајло Павлов, Вршац;
6. Драгана
Куручев,
историчар
уметности, кустос Градског музеја Вршац;
7. Драган Спасић, дипл.керамичар,
Градски музеј Вршац;
II
Стручне и административне послове
за потребе Комисије обавља служба Градског
музеја Вршац.
III
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за доделу
Награде »Паја Јовановић«, бр. 02-15/2008- II-01
од 02. априла 2008. године.
IV
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-26/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

На основу члана 40.г и члана 101. ст.1.
Статута општине Вршац (‘’Сл. лист општине
Вршац’’, бр. 10/2008. и 13/2008.), Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 26.05.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ
СЛУЖБИ
I
Овим Решењем мења се Решење о избору
председника и чланова Корисничког савета
јавних служби бр.02-27/2009-II-01 од 29.04.2009.
године (“Службени лист општине Вршац”
4/2009) и 02-18/2010-II-01 од 24.03.2010. године
(“Службени лист општине Вршац” 1/2010).
II
Трифунов Славица,
разрешава се
дужности члана Корисничког савета јавних
служби.
III
Јакшић Божо, именује се за члана
Корисничког савета јавних служби.
IV
У осталом делу, Решење о
избору
председника и чланова Корисничког савета
јавних служби остаје непромењено.
V
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном
листу општине Вршац’’.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-28/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

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 26.05.2010.године, донела
је

Broj:02-27/2010-II-01
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

18.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ» У УЉМИ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Бранко Радичевић» у Уљми бр. 0273/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008), бр. 02-44/2009-II-01 («Сл. лист
општине Вршац» бр.10/2009) и бр. 02-49/2009II-01 («Сл. лист општине Вршац» бр.11/2009).

На основу члана 8. став 3. Одлуке о
јавним паркиралиштима (“Сл. лист општине
Вршац” бр. 14/2008 и 2/2009) и члана 49. тачка
2. Статута Општине Вршац (“Сл. лист Општине
Вршац” бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско
веће Општине Вршац, на седници одржаној 30.
априла 2010. године, донело је

II
Миличић
Владимир
представник
локалне самоуправе разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе «Бранко
Радичевић» у Уљми.

Р ЕШ Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ

III
Обођан Владимир именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Бранко
Радичевић» у Уљми као представник локалне
самоуправе.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе «Бранко
Радичевић» у Уљми остаје непромењено.

1. Одређују се посебна паркиралишта за
путничке аутомобиле у Вршцу по зонама:
У зони I:
- на Тргу Светог Теодора Вршачког,
- на Тргу победе,
- у улици Анђе Ранковић,
- у улици Вука Караџића (поред Хотела
``Србија``),
- у улици Ђуре Јакшића,
- на Светосавском тргу (паркиралиште
између улице Гаврила Принципа и
стамбене зграде 6/б на том тргу),
- на Светосавском тргу (на делу између
објекта бивше ``Робне куће`` и
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зелене површине, обострано на коловозу, са
десне стране од улице Анђе Ранковић до објекта
``НЛБ`` Банке и са леве стране од наведене
улице до такси стајалишта),
- на Светосавском тргу (на десној
страни коловоза од Трга победе до улице Јаше
Томића),
- на Светосавском тргу (паркиралиште
иза стамбене зграде кућног броја
6/б),
- у улици Јаше Томића (испред Народног
позоришта ``Стерија``),
- у улици Стеријина (између улица
Стевана Немање и Вука Краџића и од улице
Вука Караџића до улице Васка Попе – са десне
стране),
- на Омладинском тргу (поред Градског
парка),
- у улици Милоша Обилића (од улаза у
зелену пијацу – испред пекаре ``1. мај`` па до
улице Ђуре Даничића – са непарне стране и од
кућног броја 2 до улице Брегалничка – са парне
стране улице),
- на Тргу Зелена пијаца (испред зграда
кућних бројева 11 и 12),
- у улици Ђуре Цвејића (са леве стране
коловоза, на делу од Трга Зелена
пијаца до улице Вардарска),
- на почетку улице Никите Толстоја
(паркинг испред Гимназије).
У зони II:
- у улици Стевана Немање (испред ДП
``Други октобар`` и испред кућних бројева од
40 до кућног броја 46 и од кућног броја 23 до
раскрснице са улицом Стеријина – са непарне
стране),
- у улици Феликса Милекера,
- у улици Абрашевићева (од улаза у
пословни простор ДП ``Други
октобар`` до такси стајалишта код улазне капије
Опште болнице Вршац – десна страна улице),
- у улици Жарка Зрењанина (од улице
Стевана Немање до улице Феликса Милекера –
обострано, од улице Феликса Милекера до улице
Вука Караџића – десна страна улице, а лева
страна улице до бр. 20, од улице Вука Караџића
до улице Васка Попе – обострано и од улице
Васка Попе до улице Димитрија Туцовића – лева
страна улице),
- у улици Ђуре Цвејића од улице Николе
Нешковића до улице Црног Јована – подужно на

коловозу са десне стране улице).
2. Одређује се посебно паркиралиште за
аутобусе у Вршцу у I зони, у ул. Вука Караџића
(поред Хотела ``Србија``).
3. На посебним паркиралиштима из тачке
1. и 2. овог Решења врши се наплата паркирања
радним даном у времену од 07,00 до 21,00 час, а
суботом од 07,00 до 14,00 часова.
Изузетно од става 1. ове тачке, наплата
паркирања у улицама одређеним у тачки 1. у
Зони I алинејама 13, 14, 15. и у Зони II алинеја 5.
врши се само четвртком и суботом у времену од
07,00 до 14,00 часова.
4. Станари и корисници пословног
простора који поседују паркинг карту
издату од ДП ``Други октобар`` користе паркинг
простор испред свог стана, односно пословног
простора без временског органичења.
Такође и запослени у Гимназији имају
право на бесплатно коришћење
паркинга испред Гимназије на основу потврде
директора Школе.
5. Реализацију овог Решења спровешће
Јавно предузеће за изградњу, развој и уређење
града и подручја општине Вршац ``Варош``, у
року од 3 дана од дана примене овог Решења.
6. Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о утврђивању посебних
паркиралишта у Вршцу, број 352-467/2009-III-01
од 31.12.2009. године, објављено у ``Сл. листу
Општине Вршац`` број 14/2009.
7. Ово Решење биће објављено у
``Службеном листу Општине Вршац``, а
ступа на снагу 8. дана од дана објављивања.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKО ВЕЋЕ
Broj:06.2-9/2010-III-01
Datum: 30.04.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (``Сл. гласник РС`` бр.
129/2007), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (``Сл. гласник РС`` бр. 16/97 и
42/98), члана 13. тачка 5. и члана 27. тачка 6.
Статута Општине Вршац (``Сл. лист општине
Вршац`` бр. 10/2008 и 13/2008), члана 13. став
6. Одлуке о јавним паркиралиштима (``Сл. лист
општине Вршац`` бр. 14/2008 и 2/2009), члана
31. став 3. Пословника Општинског већа (``Сл.
лист општине Вршац`` бр. 10/2008), Општинско
веће Општине Вршац на седници одржаној 30.
априла 2010. године донело је и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 38-9/2008-III-01
ОД 31. ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ
Члан 1
Мења се Решење бр. 38-9/2008-III-01 од
31. децембра 2008. године објављено у ``Сл.
листу општине Вршац`` број 1/09, тако да у
Ценовнику коришћења јавних паркиралишта у
Вршцу од 01.01.2009. године у делу Доплатна
паркинг карта уместо броја ``1.000,00`` стоји
број ``500,00``.
Члан 2
Ово Решење ступа на снагу у року од 8 дана
од дана објављивања у ``Сл. листу Општине
Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKО ВЕЋЕ
Broj:06.2-9/2010-III-01
Datum: 30.04.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.

На основу члана 15. став 3. Одлуке о
ауто-такси превозу (``Сл. лист општине Вршац``
бр. 6/2005 и 7/2006) и члана 101. став 1. Статута
Општине Вршац (``Сл. лист општине Вршац``
бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће Општине
Вршац, на седици одржаној 23. марта 2010.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА АУТОТАКСИ ПРЕВОЗА

I
Овим Решењем утврђују се цене услуга
ауто-такси превоза путника на територији
општине Вршац, и то:
СТАРТ ................................. 50,00 динара
I ТАРИФА-градска вожња-један пређени
км ...................................................... 52,00 динара
II ТАРИФА-ванградска вожња – један
пређени км ....................................... 54,00 динара
III ТАРИФА-вожња од 22-06 часова,
недељом и празником...................... 56,00 динара
ЧЕКАЊЕ – 1 сат чекања ...400,00 динара
Додатак – комад пртљаг
а ... 20,00 динара.
II
Утврђене цене из тачке I овог Решења
примењиваће се од 01. априла 2010. године.
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III
Ово Решење објављује се у ``Службеном
листу Општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKО ВЕЋЕ
Broj:38-3/2010-III-01
Datum: 26.03.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

..............................................115.251,81 динара/м2
3. зграде за одмор и рекреацију..................
.............................................. 33.122,87 динара/м2
4. гараже и други објекти ...........................
..............................................25.092,65 динара/м2.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће
се у 2010. години код обрачуна пореза на
имовину.

Чедомир Живковић, с.р.

III
Ово Решење објавити у ``Службеном
листу Општине Вршац``.

21.

На основу члана 6. став 1. и члана 60.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(``Службени гласник РС`` бр. 62/2006), члана 5.
став 2. Закона о порезима на имовину (``Службени
гласник РС`` број 26/2001, ``Службени лист
СРЈ`` бр. 42/2002-Одлука СУС, ``Службени
гласник РС`` број 80/2002, 80/2002-др. закон,
135/2004, 61/2007 и 5/2009) и члана 31. став 3.
Пословника о раду Општинског већа (``Сл. лист
општине Вршац`` бр. 9/2008), Општинско веће
Општине Вршац, на седници одржаној 21. маја
2010. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ
ЦЕНЕ
КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПО ВРСТАМА ОБЈЕКАТА
ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
I
Утврђује се просечна тржишна цена
једног квадратног метра непокретности, по
врстама објеката за обрачун пореза на имовину,
са стањем на дан 31.12.2009. године, у општини
Вршац, и то:
1. станови и стамбени објекти....................
...............................................55.206,86 динара/м2
2. пословни простор ...................................

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKО ВЕЋЕ
Broj:06.2-11/2010-III-01
Datum: 21.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Мирко Добросављевић, с.р.

22.

Општинска управа Општине Вршац,
Одељење за комуналне и стамбене послове на
основу члана 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Сл.гласник РС”, бр.
41/2009) и члана 17. Одлуке о организацији
општинске управе (“Сл.лист Општине Вршац”,
бр. 2/2009), поступајући по захтеву станара
улица Ђуре Ђаковића и Данила Киша у предмету
утврђивања режима саобраћаја, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Утврђује се Зона ‘’30’’ у улицама Ђуре
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Ђаковића и Данила Киша, на делу између
улица Јосипа Дебељака и Карела Направника,
у непосредној близини неограђеног дечијег
игралишта.
Обавезује се Јавно предузеће за изградњу,
развој и уређење града и подручја општине
Вршац ‘’Варош’’, да:
- у року од 15 дана од дана пријема
овог Решења, изради саобраћајни пројекат за
спровођење утврђеног режима саобраћаја,
- пројекат достави Општинској управи,
Одељењу за комуналне и стамбене послове,
надлежном за послове саобраћаја, ради давања
сагласности,
- по добијању сагласности, постави
саобраћајну сигнализацију у складу са одредбом
из става 1. овог Решења.
II
Ово
Решење биће објављено
»Службеном листу Општине Вршац«.

у

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKА УПРАВА
Broj:344-23/2010-IV-04
Datum: 12.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK ODEQEWA

Доневски Босилко, с.р.

23.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ
ПРЕВОЗ
ПУТНИКА У МЕЂУМЕСНОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
1. Одређују се аутобуска стајлишта
за линијски превоз путника у међумесном
саобраћају на територији општине Вршац:
За правац Вршац – Београд:
Пијаца (код Шинковића), Мала црква
(улица 2.октобар), Подрум, Влајковац – Месна
канцеларија, Уљма (испред бензинске пумпе ).
За правац Вршац – Нови Сад:
Живе Јовановића, Дејана Бранкова,
Вршачки Ритови.
За правац Вршац – Бела Црква:
Бакић колор, Дом пензионера, Жарка
Зрењанина, раскрсница Потпорањ, Стража
– Месна канцеларија, Влајковац – Месна
канцеларија, Уљма – Месна канцеларија,
Избиште – Црква, Загајица, Парта, Орешац –
раскрсница, Орешац – Месна канцеларија и
Стража.
3. Доношењем овог решења престаје
да важи Решење о одређивању аутобуских
стајалишта за линијски превоз путника у
међумесном саобраћају на територији Општине
Вршац бр. 344-32/2005-IV-04 од 04.04.2005.
године.
4. Ово решење биће објављено у
«Службеном листу« Општине Вршац.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСKА УПРАВА

Општинска управа општине Вршац,
Одељење за комуналне и стамбене послове, на
основу члана 14. Закона о превозу у друмском
саобраћају («Сл. Гласник РС», бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005 и 62/2006), члана 158. став 1.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(«Сл.гласник РС», бр. 41/2009) и члана 17.
Одлуке о организацији општинске управе (“Сл.
лист Општине Вршац”, бр. 2/2009), доноси

Broj:344-29/2010-IV-04
Datum: 26.05.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK ODEQEWA

Доневски Босилко, с.р.
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