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ГРАДА ВРШЦА
ГОДИНА III

ВРШАЦ, 03. МАЈ 2018. ГОДИНЕ

1.

На основу члана 28. Одлуке о пијацама
(Службени лист Општине Вршац број 9/2002 и
10/2009), члана 101. став 1. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008,
3/2015, 4/2016 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 10/2017)
и члана 31. став 3. Пословника Градског већа („Сл.
лист Општине Вршац“, број 10/2008 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 14/2017 ) Градско веће Града Вршца,
на седници одржаној 27. априла 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању
висине оперативних трошкова на Агрико пијаци,
донету од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, број 016-26/2017-2 од 25. децембра 2017. године.
II
Ово Решење, заједно са Одлуком из тачке I
објавити у „Службеном листу Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 38-2/2018-III-01
Датум: 27. април 2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

БРОЈ 06/2018

ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ бр. 01-6-17/2017-2 од
18.08.2017.године, као и на основу Уговора о пружању услуга на „Агрико“ пијаци бр. 1003/3-15 од
07.09.2015.године, Надзорни одбор предузећа на
седници која је одржана 25.12.2017. године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА
НА АГРИКО ПИЈАЦИ

1.
Овом одлуком утврђује се висина оперативних трошкова корисницима на Aгрико пијаци у Вршцу.
G Трошкови коришћења локала у I зони
(два локала са спољне стране на платоу) ..
...................................................... 27.000,00дин.
G Трошкови коришћења локала у II зони
(пет локала у објекту) .......... 20.000,00 дин.
G Оперативни трошкови пијачне тезге у
објекту на месечном нивоу ... 5.000,00 дин.
G Оперативни трошкови пијачне тезге под
тремом на месечном нивоу ....... 4.000,00 дин.
G Оперативни трошкови витрине у млечној
пијаци на месечном нивоу ....... 4.000,00 дин.
G Оперативни трошкови коришћења m
пијачног простора на дневном нивоу ..........
........................................................... 100,00 дин.
G Оперативни трошкови дневног коришћења поља ................................ 600,00 дин.
G Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом ............... 150,00 дин.

1.1.

На основу чл. 49. и чл. 50. Статута ЈКП

G Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације .............. 250,00 дин.
У цену је урачунат ПДВ од 20 %.
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2.
Одлуком је предвиђено смањење трошкова
коришћења локала на Аgrico пијаци а у циљу остваривања индикатора пројекта, који подразумева попуњеност свих локала од стране корисника.
3.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа Града Вршца а примењује
се од 01.01.2018. године.
ЈКП „ДРУГИОКТОБАР“ ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-06/2017-2
Датум: 25. 12. 2017. год.
Вршац

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Игор Кнежевић, с.р.

2.

На основу члана 9. став 2. и члана 15. Став
3. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник
РС'', бр. 36/09 и 10/2013) и члана 101.став 1. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“,
број 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени
лист Града Вршца“ бр. 10/2017), уз сагласност Министарства заштите животне средине број 353-0100433/2018-03 од 29.03.2018. године, Градско веће
Града Вршца, на седници одржаној 27. априла 2018.
године, донело је

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018
ГОДИНУ

I ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Програмом контроле квалитета ваздуха на
територији Града Вршца успоставља се Локална
мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих
материја у 2018.години, одређује број и распоред
мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.
Праћење квалитета ваздуха остварује се

03.05.2018.

контролом нивоа загађујућих материја пореклом
од стационарних извора загађивања и од покретних извора загађивања и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Вршца ће се спроводити фиксним
мерењем загађујућих материја сумпор-диоксида
(SO2), азот-диоксида (NO2) и чађи на две локације.
Контрола квалитета ваздуха ће се спроводити кунтинуирано, 24-часовно, 365 дана у години.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНА МЕСТА
1.Мерна места
Локална мрежа мерних места за праћење
квалитета ваздуха у Граду Вршцу успоставља се
овим програмом, а чине је фиксна мануелна мерна
места за утврђивање
• Концентације сумподиоксида (SO2)
• Концентрације азотдиоксида (NO2)
• Концентрације чађи
• Суспендованих честица PM10, тешких и
токсичних метала олова-Pb, кадмијумаCd, никла-Ni, арсена-As и концентрација
бензо(а)пирена
Мерна места и динамика узорковања и мерења
Мерења загађујућих материја у ваздуху вршиће се на два мерна места:
1) Царински терминал и Општина. Мерно
место Царински терминал (nv 95m, N 450
06’ 48,9’’ E 210 17’ 01,3’’) које репрезентује
зону предграђа, релативно слабе густине
насељености, без интензивног саобраћаја
и без већих индустријских постројења,
тако да спада претежно у тип “suburban
background” станица.
2) Мерно место Општина (nv 94m, N 450
07’ 15,6’’ E 210 17’ 54,6’’) репрезентује
средишњу градску зону, пословну и резиденцијалну, веће густине насељености
и са интензивним саобраћајем, тако да
спада у тип “traffic”станица
Одређивање 24-часовних концентрација
чађи, сумпордиоксида и азотоксида у ваздуху на
оба мерна места одређиваће се свакодневно у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.
Узорковање и испитивање суспендованих
честица фракције PM10 ће се вршити сваки шести дан током једне календарске године на локацији
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Царински терминал, одакле ће се из сваког другог
узорка накнадно анализирати садржај тешких и
токсичних метала олова (Pb), кадмијума (Cd), никла (Ni) и арсена (As), као и саджај полицикличних ароматичних угљоводоника, односно бензо(а)
пирена, што значи да се на поменуте узорке узорак
анализира на сваки дванаести дан током године.

III ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
1. Обезбеђивање квалитета података
Мерења квалитета ваздуха, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењеми/или узимањем узорака и инерпретацију резултата врши биће поверени овлашћеној
стручној организацији која је акредитована као
лабораторија за испитивање, односно која испуњава прописане услове и која поседује дозволу министарства надлежног за послове заштите животне
средине, да врши мониторинг ваздуха.
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних
инструмената са пратећом опремом, опреме за
пријем и пренос података ради обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе
за оцењивање квалитета ваздуха.
Контролу квалитета ваздуха спроводиће
овлашћена институција која испитивање наведених параметара врши методама акредитованим
према захтевима standard SRPS EN/ISC 17025:2006.
Узорковање и испитивање суспендованих честица
фракције PM10 као и одређивање садржаја тешких и токсичних метала и садржаја бензо(а)пирена
спроводи се референтним методама које су наведене у законској регулативи за област праћења квалитета амбијенталног ваздуха.
Програмом су предвиђени сви параметри
контроле квалитета ваздуха на територији Града
Вршца, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
Континуирано праћење наведених параметара од стране установе која је овлашћена од
стране Министарства заштите животне средине
за праћење квалитета ваздуха допринеће сагледавању утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва на теритрији Града Вршца.
2. Редовно извештавање
Овлашћена оранизација биће у обавези да
о извршеним мерењима резултате доставља елек-
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тронском поштом једном недељно осим резултата
тешких и токсичних метала и бензо(а)пирена из
суспендованих честица који ће бити дотављени у
склопу завршног извештаја
Један завршни (годишњи) извештај са проценом утицаја на здравље, у оквиру којег ће бити
достављени резултати садржаја тешких и токсичних метала и бензо(а)пирена из суспендованих
честица ће бити достављен у писаној форми након
истека рока периода мерења и након статистичке
обраде резултата мерења у року од 60 дана од истека 2018. године.
У завршном (годишњем) извештају биће
описана методологија рада праћења квалитета ваздуха, а резултати приказани табеларно, графички и
текстуално објашњени, са закључком на предвиђеним мерним местима у Граду Вршцу.
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине дужнo је да
податке доставља Агенцији за заштиту животне
средине, као и да о квалитету ваздуха редовно обавештава јавност, у складу са законом.
Податке о резултатима контроле квалитета
ваздуха у Граду Вршцу, Одељење за комуналне и
стамбене послове и послове заштите животне средине објављиваће на интернет презентацији Града
Вршца – www.vrsac.com

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Вршца
за 2018. годину обезбеђују се у буџету Града Вршца
– Буџетском фонду за заштиту животне средине .
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине опредељују се средтва
према ближим наменама и исплаћују на основу уговора закључених у складу са законом.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм објавити у ''Службеном листу
Града Вршца''

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 110-5/2018-III-01
Датум: 27.04.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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3.

На основу члана 101. став 1. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 23. став 4.
Одлуке о постављању објеката на површинама јавне
намене („Службени лист Града Вршца“, број 10/2017),
Градско веће Града Вршца, на седници одржаној дана
27. априла 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ
УГОСТИТЕЉСКОХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
Правилник о постављању летњих башти
угоститељских објеката на територији Града Вршца

03.05.2018.

(„Службени лист Града Вршца“, број 20/2017), у члану 22. став 2. алинеја 5. мења се тако да сада гласи:
„- скицу јавне површине на којој се планира
постављање баште са уцртаним димензијама (дужина и ширина баште), елементима баште (број столова са столицама, жардињере, ограда и други елементи),
односно димензије и положај платформе
на јавној површини (удаљеност од објекта, коловоза, слободан простор за несметано кретање пешака) и друго. “.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 110-6/2018-III-01
Датум: 27.04.2018.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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