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На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, испр.64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС,
98/13 одлука УС, 132/14, 145/2014, 83/2018
и 31/2019-у даљем тексту -Закон), члана 20.
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 31.Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (Службени гласник
РС", бр. 64/2015), Генералног   урбанистичког
плана Вршца( „Сл.лист.општине Вршац“ бр.
16/2015 и 17/2015 и „Службени лист Града
Вршца“, бр. 102019),   члана 40 ст. 1 тачка 5
Статута Града Вршца („Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца
уз претходно прибављено мишљење Комисије
за планове Града Вршца бр. Сл. 147, на седници
одржаној 2. септембра 2019.  године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ВРШЦА ЦЕЛИНА 1 ЗА
БЛОКОВЕ БР. 1-133
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради
Плана генералне регулације Вршца, целина 1
за блокове бр. 1-133, у даљем тексту: План.
Изради Плана се приступа на
иницијативу Града  Вршца.
У обухвату  Плана су блокови бр.1-133 и
исти има површину од 1728,54ха.

Члан 2.
До доношења плана примењиваће се
Генерални план Вршца у складу са  важећим
Законом о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, испр.64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,
50/13- одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14,
145/2014, 83/2018 и 31/2019), Правилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/2015),
Правилником   о класификацији објеката
("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) као и други
позитивни законски и подзаконски прописи из
области планирања и изградње.
Члан 3.
Генералним урбанистичким планом
Вршца („Сл.лист општине Вршац“, бр.16/2015
и 17/2015) утврђени су услови и смернице
који предвиђају да ће се за грађевински реон
Вршца радити два плана генералне регулације
за целину 1,  која се односи на блокове 1-133
и за целину 2  која се односи на  блокове 134137.
Циљ израде Плана је утврђивање
правила уређења и правила грађења за простор
за који се План доноси.
Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и
заштита простора заснива се на следећим
принципима :
1) Одрживог развоја кроз интегрални
приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта
подстицањем мера урбане и руралне
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обнове и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења
необновљивих ресурса и оптималног
коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија,
заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8)Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и
уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој
ефикасности и економичности рада
јавне ураве на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.

Члан 5.
Целина 1, у оквиру које се налазе све
насељске функције   обухвата највећи део
насеља Вршац. У оквиру границе Целине 1 се
налази централни део насеља који представља
најстарији и најсложенији део града, блокови
вишепородичног
становања,
блокови
намењени становању који окружују центар,
као и блокови становања у остатку насеља,
насељско гробље са проширењем, насељско
зеленило, туристичко-спортско рекреативне
површина, јужна радна зона, северна радна
зона, комуналне површине (резервоар за
воду, уређај за пречишћавање отпадних вода,
комплекс трафостанице, комплекс ГМРС,
центар за интегрално управљање отпадом,
комплекс комуналног предузећа).
Члан 6.
Ефективни рок израде Плана је 12
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду Плана обезбеђена су из
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буџета Града Вршца за 2019.годину.
Носилац израде Плана је Град Вршац.
Члан 7.
Обавезује се Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство да
организује упознавање јавности (правних
и физичких лица) са општим циљевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за
развој просторне целине, могућим решењима
за урбану обнову, као и ефектима планирања
(рани јавни увид).
Рани јавни увид оглашава се седам
дана пре отпочињања увида, у средствима
јавног информисања и у електронском облику
на интернет страници јединице локалне
самоуправе и на интернет страници доносиоца
плана и траје 15 дана од дана објављивања.        
Члан 8.
Пре подношења предлога Плана
Скупштини Града Вршца на доношење, План
подлаже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Стручну контролу плана врши Комисија
за планове Града Вршца, која саставља извештај
са подацима о извршној контроли са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу
плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се
јавни увид у холу Скупштине Града Вршца,
Трг Победе бр.1 у трајању од 30 дана од дана
оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном и
локалном листу.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни
део образложења предлога плана.
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Члан 10.
Саставни део ове одлуке је и одлука
Градске управе Града Вршца, Одељења
за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство, да се за Плана генералне
регулације Вршца, целина 1 за блокове бр.
1-133,  не приступа изради стратешке процене
утицаја Плана на животну средину.
Члан 11.
План генералне регулације израдиће cе
у 3 (три) примерка оригинала у аналогном и
дигиталном облику који ће се по овери чувати
код Скупштине Града Вршца као доносиоца
плана и Одељења за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Града Вршца.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о изради Плана
генералне регулације за грађевинско подручје
Вршац („Службени лист Општине  Вршац“ бр.
12/2009).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-88/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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На основу члана 46 и 51б Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009, 81/09-исправка, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13.одлука УС и 50/13-одлука УС,
98/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019), члана 20 тачка 2 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др.
закон и 47/2018),  чл. 35 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС", бр. 64/2015), члана 40 ст. 1 тачка
5 Статута Града Вршца („Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца,
уз претходно прибављено мишљење Комисије
за планове Града Вршца бр. 350-149/2019-IV03 од 20.08.2019. године, на седници одржаној
дана  2.септембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА ЗА
ПРОСТОР ТРГА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА
Члан 1.
Приступа се изради Измене Генералног
урбанистичког плана Вршца ("Службени лист
општине Вршац", бр. 16/2015 и 17/2015 и
„Службени лист Града Вршца“, бр.10/2019) (у
даљем тексту: План). Изради Измене Плана се
приступа на иницијативу Града  Вршца.
Члан 2.
Обухват Измене Плана су катастарска
парцела 9807/1 КО Вршац, површине 10680
м2 – Трг Зелена пијаца и парцела 9807/2 КО
Вршац, површине 446м2, у блоку 124. Тачна
граница биће прецизирана у току израде нацрта
измена плана.
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Члан 3.
Генералним урбанистичким планом
Вршца ("Службени лист општине Вршац",
бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени лист
Града Вршца“, бр.10/2019), предвиђена је на
наведеној парцели јавна саобраћајна површина
и остале комуналне површине.
Циљ израде измене Плана је промена
намене површине трга и усклађивање
саобрћајница са измењеном наменом површина
тако што ће се формирати нова грађевинска
парцела / парцеле на којима би се примењивала
правила грађења из Измена и допуна Плана
детаљне регулације централне зоне Вршца П
("Службени лист општине Вршац", бр. 6/2009
и 1/2015) – блок 124, у којем се налази простор
обухваћен изменом плана.
Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и
заштита простора заснива се на следећим
принципима :
1) Одрживог развоја кроз интегрални
приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта
подстицањем мера урбане и руралне
обнове и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења
необновљивих ресурса и оптималног
коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија,
заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8)Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и
уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој
ефикасности и економичности рада
јавне управе на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
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11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.

Члан 5.
Ефективни рок израде измене Плана је
4 (четири) месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Измене Плана
обезбедити из буџета Града Вршца.
Члан 7.
Одређује се Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство за
носиоца израде Измене Плана.
Члан 8.
Пре подношења предлога Измене Плана
Скупштини Града Вршца на доношење, измена
Плана подлаже стручној контроли и излаже се
на јавни увид.
Стручну контролу измене плана
врши Комисија за планове Града Вршца, која
саставља извештај са подацима о извршној
контроли са свим примедбама и ставовима по
свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу
плана, који је дужан да у року од 30 дана од
дана достављања извештаја поступи по датим
примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се
јавни увид у холу Скупштине Града Вршца,
Трг Победе бр.1 у трајању од 15 дана од дана
оглашавања. Јавни увид се оглашава у дневном
и локалном листу.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни
део образложења предлога Измене Плана.
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-89/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

3.
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Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Измена и допуна Генералног урбанистичког
плана Вршца (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени
лист Града Вршца“, бр.10/2019).     Изради
Плана се приступа на иницијативу Celanova
capital д.о.о. из Вршца.   
Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца
обухваћен је део територије општине Вршац, у
границама постојећеg Генералног плана Вршца
и то парцеле: 9024, 9025, 24673, 24674, 24675,
24676, 24677, 24678, 24679 КО Вршац, као и
парцеле 27572/2, 24680, 24681 и 24682.
Оквирна површина у обухвату Измена и
допуна Генералног урбанистичког плана Вршца
је око 70ха. Коначна граница Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца ће
се утврдити приликом израде и верификације
Нацрта плана.
Граница
постојећег
Генералног
урбанистичког
плана
Вршца
остаје
непромењена.
За израду Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца потребно је
обезбедити оригиналне ажурне геодетске
подлоге.

На основу члана 46 и 51б Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009, 81/09-исправка, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13.одлука УС и 50/13-одлука УС,
98/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019), члана 20 тачка 2 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др.
закон и 47/2018),  чл. 35 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС", бр. 64/2015), члана 40 ст. 1 тачка
5 Статута Града Вршца („Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019),Скупштина Града Вршца,
уз претходно прибављено мишљење Комисије
за планове Града Вршца бр. 350-14/2019-IV-03
од 20.08.2019. године, на седници одржаној  2.
септембра 2019.  године, донела је

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Генералног урбанистичког плана Вршца
представљају Просторни план општине Вршац
(“Службени лист општине Вршац”, бр. 6/2009,
16/2015 и бр.1/2016), Генерални план Вршца
(“Службени лист општине Вршац”, бр. 4/2007
И 6/2007) и Генерални урбанистички план
Вршца (“Службени лист општине Вршац”,
бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени лист Града
Вршца“, бр.10/2019).

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА ЗА
ПРОСТОР БИВШЕ КАСАРНЕ

Члан 4.
Просторним планом општине Вршац
третирано подручје налази се у оквиру
грађевинског реона града Вршца.
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Члан 5.
Генералним планом Вршца (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 4/2007 и 6/2007)
у обухвату Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца планиране
су површине следећих намена: мешовито
становање, комплекс бањског и рекреативног
туризма, а дозвољена је и изградња објеката
и уређење површина за спорт и рекреацију,
васпитање и образовање, здравство, социјалну
заштиту и пословање (трговина на мало,
угоститељство и услужне делатности).
Основно начело планирања, коришћења,
уређења и заштите простора при Изменама и
допунама Генералног урбанистичког плана
Вршца је задржавање формираних урбаних
целина, уз делимичне измене основне намене
дефинисане постојећим Генералним планом
Вршца и Генералним урбанистичким планом
Вршца.
Приликом израде Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца мора
се водити рачуна о степену реализације важећег
плана у предметном простору.
Члан 6.
Циљ израде Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца у предложеном
обухвату је активирање јединственог комплекса
бивше касарне који би био намењен мешовитим
наменама – становању, комерцијалним
садржајима, спорту и рекреацији, туризму
и другим наменама, унапређење постојеће
и увођење нове инфраструктуре, као и
преиспитивање постојећих и планираних
саобраћајних праваца, а посебно део планиране
сабирне насељске саобраћајнице која је ГУПом
Вршца из 2015.г. планирана као наставак улице
Светозара Марковића, до раскрснице са улицом
Жарка Зрењанина, као и дела стазе здравља, у
складу са њиховом будућом функцијом. Циљ
израде овог Плана је такође и усклађивање
правила уређења и грађења са могућностима
предметног простора, планским и другим
условљеностима.
Члан 7.
У складу са чланом 24. Закона о

03.09.2019.

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС"
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19) садржајем Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца ће бити
обухваћени:
1) границе плана и обухват грађевинског
подручја;
2) генерална урбанистичка решења са
наменама површина које су претежно
планиране у грађевинском подручју;
3) генерални правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру;
4) подела на целине за даљу планску разраду плановима генералне регулације
за цело грађевинско подручје;
5) други елементи који су значајни за даљу
планску разраду урбанистичког плана.
Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Вршца садржаће текстуални
и графички део у аналогном и дигиталном облику.
Члан 8.
Израда Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца поверава се
предузећy “CPM Consulting” из Београда, ул.
Кнегиње Зорке 80 и предузећу „Урбаника“
д.о.о. из Београда, Булевар краља Александра
235/ 83.  
Члан 9.
Средства за израду Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца
обезбедиће предузеће Celanova Capital d.o.o. из
Вршца.
Члан 10.
Измене
и
допуне
Генералног
урбанистичког плана Вршца биће представљене
на јавни увид у просторијама Скупштине Града
Вршца. Подаци о начину излагања Измена и
допуна Генералног урбанистичког плана Вршца
на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће
се у дневним средствима информисања и
званичној интернет страници Града Вршца.
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Члан 11.
За потребе израде Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца не
приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину, у
складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Сл.
Гласник Републике Србије" бр. 135/04, 88/10).
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о
неприступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Вршца.
Члан 12.
Елаборат Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Вршца израдиће се у
3 (три) примерка оригинала у аналогном и
дигиталном облику који ће се по овери чувати
код Скупштине Града Вршац као доносиоца
плана и Одељења за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Града Вршца.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-90/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

4.
							
На основу члана 32. тачка 16. Закона
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, и 101/2016 - др.
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Закон  и 47/2018) и члана 40. тачка 46. Статута
Града Вршца ("Службени лист Града Вршца",
бр. 1/2019), Скупштина Града Вршац, на
седници   одржаној  2. септембра 2019. године,  
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ
Члан 1.
О Oдлуци о радном времену
угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву («Сл. лист
Општине Вршац», бр.10/2010, 1/2011-исправка,
19/2012, 10/2013 и „Службени лист Града
Вршца“, број 10/2017)   у ставу 2. члана 9а.
после речи: „простору“, додају се речи:
„са затвореним прозорима и вратима на
угоститељском објекту“.
У истом члану, после става 2. додаје се
нови став 3. који гласи:
«За
време
одржавања
сталних
манифестација од значаја за Град Вршац (Дани
бербе грожђа, Вршачки венац и др.), односно у
време одржавања програма на бини, власници
угоститељских објеката морају прекинути
извођење музичког програма уживо у летњим
баштама које се налазе на Тргу Светог Теодора
Вршачког а власници објеката за приређивање
игара за забаву морају искључити музичке
уређаје у оквиру својих објеката».
Члан 2.
После члана 6. додаје се нови члан 6а.
који гласи:
«На почетку и на крају радног времена
у објекту из члана 2. став 3 и члана 3. ове
Одлуке  који послује као предузетничка радња
мора бити присутан предузетник или лице
кога он писаним путем овласти, а у објекту
који послује у оквиру привредног друштва или
другог правног субјекта, мора бити присутно
одговорно лице односно  лице које оно писаним
путем овласти.
Лица из става 1. овог члана, дужна
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су да у року од 30 минута од времена које је
одредбама ове одлуке утврђено као време
завршетка радног времена, ослободе објекат
из става 1. овог члана, односно угоститељски
објекат и башту испред угоститељског објекта,
од лица која нису запослена у њему.
Уколико се након истека рока из става 2. овог
члана, у објекту или башти затекну лица
која нису запослена у њему сматра се да
угоститељски објекат ради дуже од утврђеног
радног времена“.
Члан 3.
У члану 11. став 1. износ од 50.000,00
динара   замењује се износом од 150.000,00
динара.
У истом ставу тачка 1. мења се и гласи:
„1. почне са радом пре или ради дуже од
радног времена прописаног одредбом члана 5 и
6 ове Одлуке“;
После тачке 1. додаје се тачка 1а. која
гласи:
„1а. лица из члана 6а.  нису присутна у
објекту на почетку и на крају радног времена;“.
У ставу 3. истог члана износ од 40.000,00 динара
замењује се износом од 75.000,00 динара.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
Града Вршца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-93/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

		

03.09.2019.

5.

На основу члана 27. став 10. и 29. став
1. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016  
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања   писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018) и чл. 40. став 1. тачка
34.  Статута  Града Вршца  (  ''Службени лист  
Града  Вршца'', број 1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној 2. септембра
2019. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ,
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9781/2,
БРЕГАЛНИЧКА, КО ВРШАЦ
Члан 1
ПРЕДЕМЕТ  
ОТУЂЕЊА
је
непокретност уписана у Лист непокретности
број: 13305 КО Вршац, катастарска   парцела
број 9781/2, КО Вршац, земљиште уз зградуобјекат, у   површини од 1а 06м2, остало
грађевинско земљиште у својини, земљиште
под делом зграде, у површини од 57м2,
остало грађевинско земљиште у својини, у
укупној површини од 1а 63м2, у Вршцу, улица
Брегалничка, јавна својина Града Вршца,  
Трг победе 1, у уделу 1/1, за чије је отуђење
спроведен поступак   непосредне погодбе, на
основу Одлуке број 02-80/2019-II-01 од 22 јула
2019. године о покретању поступка отуђења
непокретности из јавне својине Града Вршца
непосредном погодбом, катастарска парцела
број 9781/2.
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Члан 2.
Непокретност из чл. 1. ове Одлуке  
отуђује се   из јавне својине   Града Вршца
непосредном погодбом   јер то у конкретном  
случају представља једино могуће решење.
Oтуђење се не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда из следећих разлога :
а) Катастарска парцела која је предмет
отуђења је укупне површине 163м2,
те није грађевинска парцела, јер нема
минималну површину за грађевинску
парцелу, односно нема површину од
најмање 200м2.
Град Вршац од наведене имовине не стиче никакве приходе.
б) Са катастарском парцелом број 9781/2
граничи се катастарска парцела број
1193/1 која нема директан приступ на
јавну саобраћајницу и на којој је изграђен пословни објекат у приватној
својини физичког лица, на којој Скоко
Ненад из Вршца има право коришћења
и право приватне својине на објекту.
в) Непосредна погодба јесте целисходна
јер се тиме омогућава јединство непокретности, а јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда
не би се могло реализовати, јер парцела
9781/2 није грађевинска парцела, а на
суседно парцели број 1193/1 која је у
својини Скоко Ненада налази се објект
чији део се налази и на парцел број
9781/2 КО Вршац.

Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке  
ОТУЂУЈЕ СЕ   из јавне својине непосредном
погодбом , али не испод  од стране  надлежног
органа   процењене тржишне вредности у
корист физичког лица  Скоко Ненада из Вршца
ул. Феликса Милекера број 30, за купопродајну
цену у износу од 721.764,00 динара (словима:
седамсто двадесет једна хиљада седамсто
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шездесет четири   и 00/100 динара), односно
у износу од   6.121,18 евра    (словима: шест
хиљада сто двадесет један  и 1830/1000 евра),
што чини наведени динарски износ  прерачунат
у евра  по средњем курсу НБС на дан  25. јуна
2019. (1€=117,91 динара).
Члан 4.
У   року од 30 дана од дана
правноснажности Одлуке о отуђењу, Уговор о
отуђењу  непокретности из члана 1. ове Одлуке  
у име Града Вршца закључиће Градоначелник,
по претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва Града Вршца.
Члан 5.
Физичко лице, Скоко Ненад из Вршца
улица Феликса Милекера број 30 стиче право
својине на   непокретности из члана 1. ове
Одлуке, са правом уписа у јавне књиге о
евиденцији непокретности и правима на њима
на основу Уговора о отуђењу непокретности
из јавне својине и сагласности Града Вршца,
по уплати   купопродајне цене у износу како
је наведено у члану 3. ове Одлуке, а у року од
осам дана од закључења Уговора.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу   осмог дана
од дана   објављивања у „Службеном листу
Града  Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-94/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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6.

На основу члана 27. став 10. и 29. став
1. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских
права, као   и поступцима јавног надметања и
прикупљања   писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 16/2018) и чл. 40. став 1. тачка
34)   Статута   Града Вршца   (''Службени лист
Града  Вршца'', број 1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној 2. септембра
2019. године,  донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ЛОКАЛА
БРОЈ 1 У ВРШЦУ, У УЛИЦИ НИКОЛЕ
ТЕСЛЕ БР. 1
Члан 1.
ПРЕДМЕТ   ОТУЂЕЊА   је пословни
простор пословних услуга - локал број 1, који
je у јавној својини Града Вршца и налази се
у приземљу стамбене зграде за колективно
становање означене бројем 1, у Вршцу у
улици Николе Тесле бр.1, површине 15м2, на
катастарској парцели број 4365 КО Вршац,
уписане у Лист непокретности број 9961.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке
отуђује се из јавне својине Града Вршца
најповољнијем понуђачу ПРЕДА АУРЕЛИЈИ  
из  Ритишева, Михај Еминеску  број 34, након
спроведеног поступка јавног надметања   који
је одржан дана 31.10.2018. године на основу
Јавног огласа о спровођењу поступка јавног

03.09.2019.

надметања ради отуђења непокретности у
јавној својини Града   Вршца,   а објављен на
web site-u Града Вршца и у дневном листу
"Политика "  26.09.2018.године као и на основу:
- Одлуке Градоначелника Града Вршца
број 06.3-58/2018-II-01 од 31.10.2018. године о отуђењу непокретности понуђачу
који је понудио најповољније услове,
- Решења Градоначелника Града Вршца
број: 06.3-58/2018 од 01.11.2018. године о
отуђењу непокретности најповољнијем
понуђачу и
- Уверења Управног суда бр. Усл-1100/19
од 21.06.2019 године да није покренут
управни спор ради поништаја Решења о
отуђењу непокретности број: 06.3-58/2018
од 01.11.2018.године.
Члан 3.
Почетна цена непокретности описане
у члану 1. ове Одлуке  износила је 657.225,00
динара, на основу прибављене процене  
тржишне вредности предметне непокретности,
акта надлежног пореског органа-Министарства
финансија, Пореске управе, Регионалног
центра Нови Сад, Филијала Вршац,   бр: 241464-08-00015/2018-К2В0 2 од 16.04.2018,
с тим   да је постигнута цена на јавном
надметању у висини од 2.050.000,00 динара
(словима: двамилионапедесетхиљада динара),
која представља најповољнију понуду,
односно    17.325,70 евра, словима (седамнаес
тхиљадатристасдвадесетпетевра и 70/100) по
средњем курсу НБС на дан 31.10.2018. године
(1€=118,3214 динара), односно на дан одржаног
јавног надметања .
Члан 4.
Непокретност из члана 1. ове одлуке  
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине најповољнијем
понуђачу ПРЕДА АУРЕЛИЈИ из Ритишева,
Михај Еминеску бр.34, по купопродајној цени  
из чл. 3. ове Одлуке коју  има исплатити у року од
најкасније 15 дана од дана закључења уговора  
о отуђењу у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан  закључења уговора.
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Члан 5.
У року од 30 дана од дана
правоснажности Одлуке о отуђењу, уговор о
отуђењу  непокретности из члана 1. ове Одлуке  
у име Града Вршца закључује Градоначелник,
по претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва Града Вршца.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске  
управе  Града Вршца.
					
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  
од дана објављивања у   „Службеном листу
Града Вршца“.
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81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и
83/2018 ) и  члана 40.  тачка 34 и 69  Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
број 1/2019), Скупштина Града   Вршца на
седници одржаној 2. септембра 2019. године,
донела је

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА
КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ
9860 И 9855 КО ВРШАЦ У КОРИСТ
ИНВЕСТИТОРА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА
ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО
Члан 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-91/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 20. тачка 25, члана 32.
тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др.
закон и 47/2018), члана 69. и члана  135. став  4.  
Закона о планирању и изградњи   („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009,

ДОЗВОЉАВА
СЕ установљавање
права службености на катастарским парцелама
9860 и 9855 КО Вршац, због постављања
нисконапонског прикључног кабла  за потребе  
напајања   пословно-стамбене зграде у изградњи
у  Вршцу, улица Стадионска 2/б, дужине 64,30
метара  у корист:
„ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“
Доо
Београд ул. Масарикова од 1-3, Огранак
„Електродистрибуција Панчево“ Милоша
Обреновића бр.6, по претходно   исходованој
Сагласности  Градске управе Вршац, Одељења
за инвестиције и капитална улагања бр. Сл.
5148/1/2019-IV-05   од   дана 29.07/јул/2019
године.
Члан 2.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске  
управе Вршац.
У име Града Вршца, као власника
послужног добра,   уговор о   установљавању  
права службености из члана 1. ове Одлуке
закључиће Градоначелник,   по претходно
прибављеном
мишљењу
Градског
правобранилаштва Града Вршца.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа   на снагу   даном
објављивања у „Службеном листу Града  
Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-92/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

03.09.2019.

I
Даје   се   сагласност на Одлуку
о покретању поступка поновне продаје
непокретне и покретне имовине ДОО
„Хелвеција Вршац број: 7-20/2019  коју је донео
Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“ Вршац  дана
23.08.2019. године.
II
Ово Решење   биће објављено у
«Службеном листу Града Вршца« и на огласној
табли ДОО „Хелвеција.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

8.

На основу члана 29. став 1. тачка   16)
Одлуке о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу, које настаје издвајањем дела
имовине и обавеза из ЈКП „Други-октобар“
Вршац број 01-6-32/2018-3 од 27.12.2018.
године – пречишћен текст („Службени лист
Града Вршца“ број 1/2019) а у вези са чланом
470. став 8. Закона о привредним друштвима
("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014
- др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 40. став 1.
тачка 69) Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“ број 1/2019), Скупштина
Града Вршца, сходно члану 198. став 4. Закона
о привредним друштвима, на седници одржаној
2. септембра 2019.године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОО
„ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Број: 02-55/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

9.

На основу чланова 120. и 122. Закона
о здравственој заштити («Сл. гласник РС» бр.
25/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016
– др. закон и 47/2018),  члана 40 став 1. тачка
13) Статута Града Вршца ( „Службени лист
Града Вршца“, бр. 1/2019), члана 14. став 1. и
члана 17. став 2. Одлуке о оснивању Апотеке
Вршац («Сл. лист Oпштине Вршац», бр. 2/07),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној
2. септембра 2019. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
ВРШАЦ
I
У Управни одбор Апотеке Вршац
именују се:
1. Весна Меденица, за члана, представник
оснивача
2. Сузана Пронић, за члана, представник
оснивача
3. мр.пх. Биљана Јованов, за члана, из реда
запослених
II
У Надзорни одбор Апотеке Вршац
именују се:
1. Виолета Младеновски, за члана, представник оснивача
2. Карађорђе Живковић, за члана, представник оснивача
3. Доминица Микша, за члана, из реда запослених.
III
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о именовању Управног и
Надзорног одбора Апотека Вршац, бр. 02084/2016-II-01 од 07.07.2016. године бр.
02-084/2016-II-01 од 07.07.2016. године
(«Службени лист Града Вршца», број 10/16)
и 02-084/2016-II-01 од 07.07.2016. године
(«Службени лист Града Вршца», број 5/2018).
IV
Ово Решење биће објављено
«Службеном листу Града Вршца».

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-56/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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10.

На основу чланова 120. и 122. Закона
о здравственој заштити («Сл. гласник РС» бр.
25/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 –
др. закон и 47/2018),  члана 40 став 1. тачка 13)
Статута Града Вршца ( „Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019), чланова 15. и 18.  Одлуке
о оснивању Дома здравља (Сл. лист Oпштине
Вршац», бр. 2/07), Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној 2. септембра 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ВРШАЦ
I
У Управни одбор Дома здравља Вршац именују
се:
1. Јелена Ђокић, за члана, представник оснивача
2. Драгана Копил, за члана, представник
оснивача
3. Габријела Чолока, за члана, из реда запослених
II
У Надзорни одбор Дома здравља Вршац
именују се:
1. Предраг Петровић, за члана, представник оснивача
2. Марјан Мохан, за члана, представник
оснивача
3. Весна Авејић, за члана, из реда запослених.
III
Доношењем овог Решења престаје
да важи Решење о именовању Управног и

650		

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 12/2019		

Надзорног одбора Дома здравља Вршац,
бр. 02-038/2016-II-01 од 07.07.2016. године
(«Службени лист Града Вршца», бр. 10/2016),
бр. 02-030/2017-II-01 од 27.04.2017. године
(«Службени лист Града Вршца», бр. 8/2017), 0266/2018-II-01 («Службени лист Града Вршца»,
бр. 13/2018) и 02-16 /2019-II-01 («Службени
лист Града Вршца», бр. 1/2019).
IV
Ово Решење биће објављено
«Службеном листу Града Вршца».

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-57/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

03.09.2019.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора  Градског музеја Вршац бр.
02-081/2016-II-01 од 07.07.2016.године и бр.
02-084/2016-II-01 од  11.10.2017.године.
II
  
Сањи Маровић, престаје функција
председника Управног одбора  Градског музеја
Вршац, због поднете оставке.
  
Стефан Мавровић, именује се за
председника Управног одбора  Градског музеја
Вршац.
III
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Градског музеја Вршац бр.02-081/2016II-01 од 07.07.2016. године и бр. 02-084/2016-II01 од  11.10.2017.године, остаје непромењено.
IV

11.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 – др. закон и 47/2018),   члана 40
став 1. тачка Статута Града Вршца ( „Службени
лист Града Вршца“, бр. 1/2019), и члана 8. и 10.
Одлуке о оснивању Градског музеја у Вршцу
("Сл. лист Општине Вршац",   бр. 10/1991,
2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001,3/2011 и 14/2016),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној  
2. септембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ
МУЗЕЈА ВРШАЦ

Ово Решење биће објављено
"Службеном листу Града Вршца".

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-58/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

12.

            На основу члана 11. Одлуке о увођењу
самодоприноса за изградњу канализације у
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Вршцу  („Службени лист Oпштине Вршац“,  бр.
5/95 и 7/07) и члана 40. Статута Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019),   
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној  
2. септембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
НАДЗОР НАД ПРИКУПЉАЊЕМ
И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА
ОПШТИНСКОГ САМОДОПРИНОСА ЗА
ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању Координационог одбора за
надзор над прикупљањем и коришћењем
средстава општинског самодоприноса за
изградњу канализације, бр. 02-088/2016-II-01
од 07.07.2016. године, бр. 02-107/2017-II-01
од 07.12.2017. године и 02-75/2018-II-01 од
20.12.2018. године.
II
Стевану Таталовићу, престаје функција
члана Координационог одборa за надзор
над прикупљањем и коришћењем средстава
општинског самодоприноса за изградњу
канализације.
Зорица Богић, именује се за члана
Координационог одбора за надзор над
прикупљањем и коришћењем средстава
општинског самодоприноса за изградњу
канализације.
III
  
У осталом делу Решење о именовању
Координационог одбора за надзор над
прикупљањем и коришћењем средстава
општинског самодоприноса за изградњу
канализације,   бр. 02-088/2016-II-01 од
07.07.2016. године, бр. 02-107/2017-II-01
од 07.12.2017. године и 02-75/2018-II-01 од
20.12.2018. године,  остаје непромењено.
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IV
                 Ово Решење објављује се у ¨Службеном
листу Града  Вршца¨.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 02-59/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 02.09.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

13.

На основу члана 11. став 6.Правилника
о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују
цркве и верске заједнице („Службени лист
Града Вршца“,   број 07/2018), Градоначелник
Града Вршца  доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА
Поводом Јавног конкурса за расподелу
буџетских средстава црквама и верским
заједницама објављен 06.06.2019. године и
Листе вредновања и рангирања пријављених
пројеката коју је донела Комисија за спровођење
Јавног конкурса за расподелу буџетских
средстава црквама и верским заједницама
дана 02.08.2019. године, а након протека рока
за приговоре и предложила да се додељују
средства следећим подносиоцима програма:

Поводом Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и
верским заједницама објављен 06.06.2019. године и Листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката коју је донела Комисија за спровођење Јавног конкурса за
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расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама дана 02.08.2019.
године, а након протека рока за приговоре и предложила да се додељују средства
следећим подносиоцима програма:
редни
број

подносилац

1.

СПЦО –Светониколајевска
26300 Вршац, Трг Светог
Теодора Вршачког бр. 11

2.

Римокатоличка жупа Светог
Герарда Вршац, 26300
Вршац, Жарка Зрењанина
бр.31
СПЦ – Манастир Месић

3.
4.

Румунска саборна
православна црква у Вршцу
26300 Вршац, Доситејева
бр.13

5.

Румунска православна
црква Марковац
26335,Гудурица,село
Марковац, Гробљанска бр.5
Румунска православна
црква
у Месићу,26300 Вршац,
Војвођанска бр.29

6.

7.

8.

9.

10.

Румунска православна
црква у Малом Средишту
26334 Мало Средиште,
Војвођанска бб
Савез баптистичких цркава
у Србији Баптистичка црква
Вршац 26300. Жарка
Зрењанина бр.59
Хришћанско адвентистичка
црква Вршац, Вршац,
Бранка Радичевића 13
Румунска православна
црква у Сочици, 26300
Вршац, Јабланичка бб

Намена средстава

Изградња, одржавање
и обнова верских
објеката
Обнова парохијских
домова у Вршцу ул.
Змај Јовина 32

890.000,00

Подизање степена
700.000,00
сигурности објекта
инвестиционо
одржавање
Замена прозора и врата
600.000,00
нас старом конаку
Инвестиционо
200.000,00
одржавање објекта

Инвестициони радови
на црквеним објектима
Рестаурација фасаде

150.000,00

Реконструкција фасаде
и клима уређаја

110.000,00

Инвестициони радови
на објекту цркве

100.000,00

Побољшање енергетске
ефикасности заменом
столарије и фасаде
цркврног објекта
Реконструкција фасаде
и кровног покривача
Монтажа олука на
објекту

100.000,00

100.000,00

45.000,00

Културне и научне
делатности
Пливање за Часни крст
за 2020. годину

250.000,00

140.000,00

1.

СПЦО - Светотеодорска

2. .

Румунска православна
Црквена општина Бела Црква
26340, Првог Октобра. Бр.49

Креативна радионица
за децу

3.

Румунска православна
црква Стражa 26345 Сража,
М.Тита бр.26
Румунска православна
црква Јабланка 26300
Јабланка,Војвођанска бр.27

Прослава црквене
славе и изложба
црквених књига и икона
Симпозијум - трагови у
времену

4.

Одобрена
средства

130.000,00
130.000,00

Ова Одлука биће објављена на званичној интернет странице Града Вршца и
на порталу е-Управа.
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Ова Одлука биће објављена на званичној
интернет странице Града Вршца и на порталу
е-Управа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 011-87/2019-II-01
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2019. године
ГРАДА ВРШЦА
Вршац, Трг победе 1
Драгана Митровић, с.р.

14.

се под редним бројем 3) речи: „Небојша Перић,
директор“ замењују речима: „Миле  Узуновски,
запослен“ и под редним бројем 5) име: „Наташа
Вулић“ замењује именом: „Радојица Лазин“.
Члан 2.
У осталом делу  наведено решење остаје
непромењено.
Члан 3.
Ово решење биће објављено у
„Службеном листу Града Вршца“, а ступа на
снагу даном доношења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-60/2019-II-01
Датум: 30.08.2019. године
Вршац, Трг победе 1

         На  основу  члана  46.  тачка  2.  Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 18) и
143. Статута Града Вршца („Службени лист
Града Вршца“, број 1/2019), члана 3. Одлуке о
оснивању Савета за запошљавање („Сл. лист
Града Вршца“, број 14/2016)  и члана 3.  тачка
2. и члана 31. став 3. Пословника Градског
већа („Службени лист Општине Вршац“, број
10/2008 и „Службени лист Града Вршца“, број
14/2017), Градско веће Града Вршца, дана 30.
августа 2019. године, донело је  
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
         Овим  решењем мења се Решење о именовању
чланова Савета за запошљавање      („Сл. лист
Града Вршац“, број 1/2017 и 20/2017), тако што
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ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВEЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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