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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III               ВРШАЦ, 16. ОКТОБАР  2018. ГОДИНЕ  БРОЈ 11/2018

1.

На основу члана 20. тачка 15, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018) и  члана 27. став 1. тачка 14/в  Статута Гра-
да Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист 
Града Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града  Вр-
шца, на седници одржаној дана 15.10.2018. године, 
донела је

О Д Л У К У
 О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 
У КОРИСТ „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 
9841/1 И 9899/1 КО ВРШАЦ

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза, права извођења радова на 
постављању нисконапонског кабла за напајање но-
ве стамбено  пословне зграде  инвеститора КАЗ 013 
која се налази на катастарској парцели број 790 КО 
Вршац, у Вршцу, улица Стевана Немање број 48,  
и права извођења радова на одржавању наведене 
мреже, права за извођење радова на постављању 
нисконапонског  0,4 kV кабловског вода, односно 
кабла типа ПП00-А 4x150 мм2  спољног пречника 
ø 48мм, од улице Стевана Немање број 41 до улице 
Жарка Зрењанина  број 1, у Вршцу,  све према Си-
туационом плану од јула 2018. године израђеном од 
стране  Предојевић инжењеринга, који је саставни 
део ове одлуке, у дужини од 60 м    и то на катастар-

ским парцелама:
- број 9841/1, Стевана Немање, земљиште 

под зградом-објектом, у површини од 2ха 14а 
62м2, јавно грађевинско земљиште, јавна својина 
Града Вршца, у уделу 1/1, Улица, Стевана Немање,  
јавна својина  Аутономне покрајине Војводине, 
Нови Сад, у уделу 1/1, уписана у Лист непокрет-
ности број:  15348 КО Вршац и

- број 9899/1, Жарка Зрењанина, земљиште 
под зградом–објектом, у површини од 5ха 75а 
74м2, јавно грађевинско земљиште, јавна својина 
Града Вршца, у  уделу 1/1, Улица, Жарка Зрењани-
на, јавна својина Аутономне покрајине Војводине, 
Нови Сад, у уделу 1/1, уписана у Лист непокрет-
ности  број: 15348 КО Вршац, а све у корист „ЕПС 
Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак Електро-
дистрибуција Панчево, Панчево, Милоша Обрено-
вића  6, а по претходно исходованој  Сагласности 
Градске управе Вршац Одељење за инвестиције и 
капитална улагања број: Сл. 91/1/2018-IV-05 од 
18.07.2018. године.

Члан 2.
Корисник послужног добра „ЕПС Дистри-

буција“ ДОО Београд, Огранак Електродистрибу-
ција Панчево, Панчево, Милоша Обреновића  6, 
има обавезу да при коришћењу  права успоста-
вљене службености пролаза и права извођења ра-
дова за које је службеност успостављена примени 
упутства, односно смернице извођача геодетско-
техничких радова на уређењу земљишта и објеката 
на предметним парцелама, односно да их врати у 
пређашње стање.

Члан 3.
 О спровођењу ове одлуке стараће се 

Одељење за имовинско правне послове Градске  
управе Вршац.

          Члан 4.
         У име Града Вршца, као  власника  пос-

лужног  добра,  уговор  о   установљавању    пра-
ва службености из члана 1. ове одлуке закључиће 
Градоначелник Града Вршца.
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Члан 5.
Ова одлука ступа  на снагу  осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града  Вршца“.

             РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-53/2018-II-01
Датум: 15.10.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

2.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи («Сл.гласник РС бр.129/07, 
83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) 
и члана 27. став 1 тачка 6. Статута Града  Вршац 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града Вршца  на 
седници одржаној 15.10.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА 

РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА 

И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА  
ВРШЦА

Члан 1.
Овом Одлуком  одређују се начин и крите-

ријуми за  расподелу средстава за доделу награда 
ученицима генерација основних и средњих шко-
ла и материјалне помоћи  успешним ученицима 
средњих школа и студентима са територије Града 
Вршца који студирају на територији Републике Ср-
бије.

                            
Члан 2.

Висина средстава за намене из члана 1. Од-
луке, број студената односно ђака као и рокове ис-
плате одређује Градско веће,  за сваку календарску 
годину, а у складу са Одлуком о буџету за ту годину.

Ученицима генерације основних и средњих 

школа на територији Града Вршца исплаћиваће се 
награда у текућој школској години односно у школ-
ској години у којој ученици стекну тај статус, јер 
се на тај начин постигнути резултати у току шко-
ловања награђују на крају основношколског или 
средњешколског наставно-образовног процеса. 

Успешним ученицима средњих школа ис-
платиће се једнократна материјална помоћ, а ус-
пешним студентима одобриће се материјална по-
моћ која ће се исплаћивати у месечним ратама.  

Члан 3.
Средства на име награде ученицима ге-

нерације основних и средњих школа додељиваће 
Градско веће Града Вршца без конкурса, на основу 
документације коју достави школа односно ученик 
којом се потврђује да је ученик ђак генерације.

Члан 4.
Материјална помоћ успешним ученицима 

и студентима додељује се путем конкурса који се 
објављује на интернет страници Града Вршца www.
vrsaс.org.rs од када се рачунају рокови.  Конкурс се 
може објавити и у локалним медијима.

 Право на доделу материјалне помоћи имају 
ученици средњих школа односно студенти који сту-
дирају на територији Републике Србије, први пут су 
уписали и положили све предмете из претходне го-
дине студија и:

1. да имају пребивалиште на територији Гра-
да Вршца,

2. а) да су ученици средње школе са про-
секом оцена у претходној школској години 5,00 и 
чији укупан просечан месечни приход по члану 
заједничког домаћинства остварен у претходна 
три месеца пре конкурисања, не прелази износ од  
18.000,00 динара  или

 б) да су  редовни студенти чији укупан 
просечан месечни приход по члану заједничког 
домаћинства остварен у претходна три месеца пре 
конкурисања,  не прелази износ од  18.000,00 дина-
ра и да:

- студенти прве године студија имају про-
сечну оцену 5,00 у  четвртој години средње школе, а

-студенти друге и следећих година студија  
имају  најмању  просечну  оцену 8,00 у претходној 
школској   години.

Члан 5.
Право на материјалну  помоћ имају успеш-

ни ученици и студенти  који остварују највећи број 
бодова утврђен збиром бодова по основу примања 
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заједничког домаћинства и просека оцена из става 
2. овог члана. У случају да више кандидата на ранг 
листи имају исти број бодова, предност ће имати 
кандидат са већом просечном оценом. 

 Рангирање подносилаца пријаве врши се на 
основу бодова по следећим критеријумима:

1. примања заједничког домаћинства: 
I

а)   домаћинства без прихода ......... 10 бодова 
б)   просечна примања по члану заједничког 
  домаћинства од 01,00 динара до  12.000,00 

динара  .........................  7 бодова 
в) просечна примања по члану заједнич-

ког домаћинства од 12.001,00 динара до 
18.000,00 динарa ................................ 5 бо-
дова 

II
г)   за пољопривредна газдинства:
    која су регистрована да користе до 5 ха-

земљишта, одређује се просечно при-
мање по члану заједничког домаћинства 
од 0,00 динара до 6.000, динара ................
..........................................................  9 бодова

д   која су регистрована да користе од 5 до 10 
ха земљишта, одређује се    просечно при-
мање по члану заједничког домаћинства 

     од 6.001, 00 динара до 12.000, динара ........
............................................................ 8 бодова

ђ)  која су регистрована да користе од 10 до 
15 ха земљишта, одређује се просечно 
примање по члану заједничког домаћин-
ства  од 12.001,00 динара до 18.000, дина-
ра ..................................................... 6 бодова.

2.  просек оцена: 
а)  просечна оцена у претходној години сту-

дија већа од 9,50 .................................. 4 бода
б)  просечна оцена у претходној години сту-

дија већа од 9,00 .................................. 3 бода
в)  просечна оцена у предходној години сту-

дија већа од 8,00 .................................. 2 бода
г)  просечна оцена у предходној години сту-

дија 8,00 ................................................ 1 бод.
 
 Збиру бодова студената који студирају ван 

територије Града  Вршца додаје се још 1 бод.
Рангирање подносилаца пријаве, студена-

та прве године факултета, вршиће се на посебној 
листи према просечним примањима по члану заје-
дничког домаћинства. Предност има кандидат који 
има најмањи износ просечног примања по члану 
заједничког домаћинства

Члан 6.
 Овлашћује се Градско веће Града Вршца да 

у наредним годинама утврди и другачије износе 
просечних месечних примања из члана 4. став под 
тачком 2. као и висину просечних примања који се 
одређују чланом 5. став 2 под тачком 1.

Члан 7.
Уз пријаву на Конкурс доставља се:
1. потврда о месту пребивалишта,
2. сведочанство о завршеној основној шко-

ли за ученике првог  разреда средње шко-
ле, а за ученике другог, трећег и четвртог         

     разреда - сведочанство о завршеној прет-
ходној школској години,

3. за студенте  прве године сведочанство 
о завршеном средњошколском образо-
вању,  

4. уверење факултета да је редован студент, 
а за студенте друге и осталих година сту-
дија и уверење о положеним свим испи-
тима предвиђени планом и програмом 
факултета и просечној оцени за претход-
ну годину студија,

5. потврда о просечним примањима за 
чланове заједничког домаћинства (ро-
дитељи, старатељи односно усвојиоци и 
рођене сестре и/или браћа у заједничком 
домаћинству подносиоца пријаве), а за 
пољоприврена газдинства, потврда о  ре-
гистрацији пољопривредног газдинства 
са члановима газдинства и површином 
земљишта које је евидентирано да корис-
ти,

6. изјава о заједничком домаћинству овере-
на у складу са законом,

7. потврда Националне службе за запошља-
вање за незапослене чланове заједничког 
домаћинства,

8. потврда школе да је члан домаћинства 
редовни ученик. 

Члан 8.
Пријаве са доказима о испуњавању усло-

ва достављају се на адресу: Град Вршац, Одељење 
за друштвене делатности у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса на интернет страници Града 
Вршца www.vrsaс.org.rs

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Члан 9.
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Одлуку о расписивању конкурса, ранг листу 
и Одлуку о додели материјалне помоћи ученици-
ма и студентима, доноси Комисија за доделу мате-
ријалне помоћи ученицима и студентима са тери-
торије Града Вршца  (у даљем тексту: Комисија).

Скупштина Града  именује Комисију из ста-
ва 1. овог члана, а чине је председник и 4 члана.

Ранг листа се објављује на интернет страни-
ци  Града Вршца.

Незадовољни учесник конкурса има право 
да Комисији поднесе приговор на објављену ранг 
листу, у року од 8 дана од дана објављивања.

Административне и стручне послове за Ко-
мисију, обавља Одељење за друштвене делатности 
Града Вршца.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке, престајe да 

важи Oдлукa о начину и критеријумима расподе-
ле средстава за доделу материјалне помоћи уче-
ницима и студентима са територије Општине Вр-
шац  (Службени лист Општине Вршац број 4/2010, 
4/2012 и 17/2013)

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у «Службеном листу Града Вршац», 
а примењиваће се почев од 01.01.2019. године.

                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-54/2018-II-01
Датум: 15.10.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

3.

    
 На основу члана 2а, а у вези члана 67. став 

4. тачка 3. Закона о пореском поступку и порес-
кој администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/2002, 

84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 
61/2005, 85/2005 – др. закон, , 62/2006 – др. за-
кон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 
72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – 
испр., 93/2012 ,47/2013,108/2013, 68/2014, 105/2014, 
108/2016 и 30/2018 ), Закључка Владе Републике 
Србије 05 број 023-4569/2018 од 17.05.2018. годи-
не и члана 27. Статута Града Вршца („Службени 
лист општине Вршац“ број 10/2008,13/2008, 3/2015 
и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ број 
10/2017), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној дана 15.10.2018. године, донела је 

О Д Л У К У
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА 

ВРШЦА У КАПИТАЛ 
«ЈАТ ТЕХНИКА« ДОО БЕОГРАД

I
 Скупштина Града Вршца  је сагласна са 

препоруком из Закључка Владе Републике Ср-
бије 05 Број 023-4569/2018 од 17.05.2018. године, 
да се пореско потраживање Града Вршца, као по-
вериоца, у износу од 8.126,71 динара, (главница 
на дан 31.12.2017. године 7.544,58 динара, камата 
до 31.12.2017.године 205,06 динара и камата до 
17.05.2018. године у износу од 377,07 динара), а 
које се односи на обавезе «ЈАТ ТЕХНИКА« ДОО, 
Београд по основу уступљеног јавног прихода По-
реза на зараде, конвертује у трајни улог Града Вр-
шца у капиталу Друштва.   

II
Потраживање Града Вршца у износу од 

8.126,71 динара чиниће елементе Уговора о кон-
верзији потраживања Града Вршца у капитал Града 
Вршца у обавезе «ЈАТ ТЕХНИКА« ДОО Београд. 

III
Овлашћује се Градоначелник Града Вршца, 

Драгана Митровић, да у име Града Вршца потпише 
Уговор о конверзији потраживања Града Вршца у 
капитал Града Вршца у  субјекту приватизације 
«ЈАТ ТЕХНИКА« ДОО Београд.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном листу Града Вршца“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-55/2018-II-01
Датум: 15.10.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

4.

 На основу члана 116. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (¨Сл. гласник 
РС¨, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 27. Ста-
тута Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 
бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени 
лист Града Вршца“, бр. 10/2017), члана 11. Одлуке о 
оснивању Предшколске установе «Чаролија» у Вр-
шцу («Сл. лист Oпштине Вршац», бр. 5/92, 4/97, 6/02 
и 3/11),   члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке о утврђи-
вању органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, 
бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној 15.10.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ «ЧАРОЛИЈА» 

У ВРШЦУ

I
 Овим Решењем мења се Решење о именовању 
Управног одбора Предшколске установе „Чаролија“ у 
Вршцу бр. 02- 130/2016-II-01 од 14.10.2016. године.

II
 Маринковић Ненаду, представнику ро-
дитеља, престаје функција члана Управног одбор 
Предшколске установе „Чаролија“ у Вршцу.

 Стојанов Валентина, именује се за члана 
Управног одбора Предшколске установе „Чаролија“ 
у Вршцу, као представник родитеља.

 III
 У осталом делу Решење о именовању Уп-
равног одбора Предшколске установе „Чаролија“ у 
Вршцу бр. 02- 130/2016-II-01 од 14.10.2016. године, 
остаје непромењено.

 IV
 Ово Решење биће објављено у ''Службеном 
листу Града Вршца''. 
 

                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-58/2018-II-01
Датум: 15.10.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

5.

             
На основу члана 46. Статута Града Вршца 

(«Службени лист Општине Вршац», број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и Службени лист Града Вр-
шца број 10/2017),  члана 28. Став 6.  Правилника 
о  средствима за подстицање програма или недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења  у обла-
сти социјалне и здравствене заштите („Службени 
лист Града Вршца бр. 7/2018) и предлога Комисије 
за  спровођење конкурса за доделу средстава удру-
жењима из области социјалне и здравствене зашти-
те, Градоначелник Града Вршца је дана   04.10.2018. 
године,  донео  следећу 

О Д Л У К У
О  ИЗБОРУ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  НА  

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА 
ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2018 године
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I 
 Средства из буџета Града Вршца за другу 

половину 2018 године,  са функције 070, позиција 
98, економска класификација,  481  Дотације нев-

ладиним организацијама (социјално-хуманитарне 
организације), износ од 1.750.000,00 динара, распо-
ређује се на следећи начин:

                              

На основу члана 46. Статута Града Вршца («Службени лист Општине Вршац», 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и Службени лист Града Вршца број 10/2017),  
члана 28. Став 6.  Правилника о  средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  у 
области социјалне и здравствене заштите („Службени лист Града Вршца бр. 7/2018) и 
предлога Комисије за  спровођење конкурса за доделу средстава удружењима из области 
социјалне и здравствене заштите, Градоначелник Града Вршца је дана   04.10.2018. 
године,  донео  следећу  

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗБОРУ  ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА  

ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2018 године 
I  

 Средства из буџета Града Вршца за другу половину 2018 године,  са функције 070, 
позиција 98, економска класификација,  481  Дотације невладиним организацијама 
(социјално-хуманитарне организације), износ од 1.750.000,00 динара, распоређује се на 
следећи начин: 

Ред. 
бр. Назив носиоца пројекта Број   

бодова 
Висина 
средстав

1. Савез инвалида рада војводине општинска организација Вршац 39 81.510 
2. Удружење за унапређење менталног здравља „Душевна Оаза“ 32 66.880 
3.  Удружење глувих и наглувих Вршац 36 75.240 
4.   Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Града Вршца 35 73.150 
5. Друштво за борбу против шећерне болести Општине Вршац 36 75.240 
6.  Покрет ветерана Војводине ГО Вршац 32 66.880 
7. Клуб лечених алкохоличара „Вршачка кула“ 35 73.150 
8. СХУПК „Параквад ВШ“ 32 66.880 
9. МОУ Мултипла склерозе Вршац 38 79.420 

10. Удружење „ФИЗИО“ Вршац 32 66.880 
11. Удужење за децу и младе са инвалидитетом „Изазов“ 33 68.970 
12.  Удружење пензионера и грађана „Јединство“Павлиш - - 
13. Удружење жена „Добра воља“ Избиште 30 62.700 
14. Удружење жена оболелих од тумора дојке „Живети као некад“ 30 62.700 
15. Удружење грађана „Даница“ 32 66.880 
16. Удружење војних пензионера Србије ОО Вршац 34 71.060 
17. Удружење ратних војних инвалида општине Вршац 34 71.060 
18. Удружење жена „Анастасија“ Вршац 33 68.970 
19. Удружење оболелих од тумора дебелог црева и органа стомака  32 66.880 
20. Удружење грађана „Радост“ 28 58.520 
21. Удружење „Отворено срце света“ 36 75.240 
22. Удружење КВБ „КОР“ Вршац 34 71.060 
23. СУБНОР општине Вршац 36 75.240 
24. Удружење свих инвалида и пензионера Вршац 32 66.880 
25. Асоцијација грађана „Импулс“ 29 60.610 
26. Градско удружење пензионера  37 77.330 
 УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СРЕДСТАВА:  1.749.330

1.749.330 

II 

 Пренос средстава из буџета Града Вршца, наведених у тачки  I ове Одлуке, 
вршиће се на основу и у оквиру расположивих средстава буџета Града Вршца за другу 
половину 2018. годину, а у складу са уговором који ће бити основ за пренос средстава. 

IV 

 Ова Одлука биће објављена  на званичном Порталу Града Вршца и у Службеном 
листу Града Вршца. 

     

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Вршац 
Градоначелник 

 
 

Број: 401-99/2018- I-01 
Датум: 04.10.2018.                                                                                     Градоначелник 
Вршац, Трг победе бр. 1                                М.П.                                    

_________________                          
Драгана  Митровић  
 

Доставити: 
1.Градоначелнику, 
2.Татјани Николић, члану ГВ, 
3.За објаву у „Сл. лист Града Вршца“ 
4.За објављивање на  Порталу 
   Града Вршца 

 

 

II
 Пренос средстава из буџета Града Вршца, 

наведених у тачки  I ове Одлуке, вршиће се на осно-
ву и у оквиру расположивих средстава буџета Града 
Вршца за другу половину 2018. годину, а у складу са 
уговором који ће бити основ за пренос средстава.

IV
 Ова Одлука биће објављена  на званичном 

Порталу Града Вршца и у Службеном листу Града 
Вршца.

    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 401-99/2018-I-01
Датум: 04.10.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић с.р.
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6.

Градска управа Града Вршца, Одељење за ко-
муналне и стамбене послове и послове заштите жи-
вотне средине, на основу члана 157. став 1. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлу-
ка УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 
24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон) и члана 19. Од-
луке о организацији Градске управе ("Сл. лист Града 
Вршца", бр. 20/2016), у предмету техничког регули-
сања саобраћаја, доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

                                                  I
ОГРАНИЧАВА СЕ брзина кретања свих во-

зила у улици Иве Милутиновића, на делу од улице 
Димитрија Туцовића до улице Сремска у Вршцу на 
40 km/h.

II
Реализацију овог решења спровешће Град-

ска управа.
    

III
Ово Решење биће објављено у »Службеном 

листу Града Вршца«, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.

                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Број:344-64/2018-IV-04
Датум: 25.09.2018. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА 

Босиљко Доневски, с.р.

7.

 
Градска управа Града Вршца, Одељење за ко-

муналне и стамбене послове и послове заштите жи-
вотне средине, на основу члана 157. став 1. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлу-
ка УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 
24/2018, 41/2018 и 41/2018-др.закон) и члана 19. Од-
луке о организацији Градске управе ("Сл. лист Града 
Вршца", бр. 20/2016), у предмету техничког регули-
сања саобраћаја, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I
ОГРАНИЧАВА СЕ брзина кретања свих 

возила на општинском путу ОП-108 ДП 18-Потпо-
рањ, на делу од раскрснице са државним путем IБ 
реда број 18 до улаза у насељено место Потпорањ 
на 60 km/h.

II
Реализацију овог решења спровешће Град-

ска управа.
    

III
Ово Решење биће објављено у »Службеном 

листу Града Вршца«, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

  

Број:344-65/2018-IV-04
Датум: 25.09.2018. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА 

Босиљко Доневски, с.р.

Одељење за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне 

средине

Одељење за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне 

средине
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