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ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА IV

ВРШАЦ, 23. НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ		

БРОЈ 15/2019

1.
На основу чланова 26. став 1. тачка 4,
27.став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини
(''Сл. гласник РС'', бр.72/2011, 88/2013,105/2014,
104/2016 и 108/2016,113/2017 и 95/2018 ),
члана 19.-21. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и   давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибаљања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда   („Сл.гласник РС“, бр.
16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34. Статута
Града Вршца (''Сл. лист Града Вршца“, бр
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници
одржаној 22. новембра 2019. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ-СТАНОВА У ВРШЦУ
КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ВРШЦА
Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка
отуђења непокретности-станова у Вршцу који
су у јавној својини Града Вршца, број. 01133/2019-II-01   од 17.04.2019. године, члан 1.
тачке 1 и 2, мења се тако да гласи :
„1.Стан означен бројем 2 у приземљу, у
површини од 13,00 м2 са таваном,који је у јавној
својини Града Вршца са уделом 1/1 и  налази се
у стамбеној згради за колективно становање у
Вршцу у ул. Хероја Пинкија број 34, саграђена
на кат. парцели број 4679 КО Вршац, као и
право јавне својине на земљишту под зградом
и другим објектом, земљиште уз зграду и
други објекат које је у заједничкој својини са
осталим власницима посебних делова као и

право на објекту који је у заједничкој својини
са осталим власницима   посебних делова
уписаних у В лист непокретности.
2.Стан означен бројем 3 у приземљу,
у површини од 28,00 м2 са таваном, који је у
јавној својини Града Вршца са уделом 1/1 и  
налази се у стамбеној згради за колективно
становање у Вршцу, у улици Хероја Пинкија
број 34, саграђена на кат. парцели број 4679
КО Вршац, као и право јавне својине на
земљишту под зградом и другим објектом,
земљиште уз зграду и други објекат које је у
заједничкој својини са осталим власницима
посебних делова као и право на објекту
који је у заједничкој својини са осталим
власницима   посебних делова уписаних у В
лист непокретности.“
Члан 2.
Све остале одредбе Одлуке о покретању
поступка отуђења непокретности -станова у
Вршцу који су у јавној својини Града Вршца,
број: 011-33/2019-II-01  од 17.04.2019. године,
остају на снази.
Члан 3.
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:011-122/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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2.

На основу члана 20.   став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),   члана
13. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и
95/2018), члана 4. став 1.  Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, број 65/2013, 13/2016
и 98/2016- одлука УС) и члана 40. тачка 6. и
тачка 18.   Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина
Града Вршца, на седници одржаној 22.
новембра 2019. године, донела је

OДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком прописују се услови
и начин обављања комуналне делатности
управљања гробљима и сахрањивање на
подручју града Вршца.
Управљање гробљима и сахрањивање
је: управљање и одржавање гробља; одржавање
гробног места и наплата накнаде за одржавање
гробног места; обезбеђивање; давање у закуп
и продаја уређених гробних места; покопавање
и ексхумација посмртних остатака, одржавање
објеката који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела,) одржавање пасивних
гробаља и спомен- обележја.
Члан 2
Комуналну делатност из члана 1. ове
одлуке на подручју насељеног места Вршца
обавља Јавно комунално предузеће "Други
октобар" Вршац (у даљем тексту: Предузеће).
Предузеће је дужно да усагласи своје
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пословање са Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и
51/2019).  
Послови у вези са управљањем,
уређивањем, одржавањем и коришћењем
гробља у насељеним местима изван градског
подручја поверавају се месним заједницама
насељених места.  
II ГРОБЉА
Члан 3
Гробљем се, у смислу ове одлуке,
подразумева земљиште које је одговарајућим
планским актом одређено и уређено за
сахрањивање посмртних остатака умрлих,
као и сви објекти и уређаји који се налазе на
том земљишту, а неопходни су за обављање
сахрањивања.
Члан 4
Гробља на територији града, њихову
изградњу и уређење, као и стављање гробља
ван употребе утврђује јединица локалне
самоуправе.
На
територији
Града
Вршца
сахрањивање се врши на следећим гробљима и
то у:
Вршцу (градско подручје), Ватину,
Великом Средишту, Влајковцу, Војводинцима,
Гудурици, Загајици,   Избишту, Јабланци,
Куштиљу, Малом Жаму, Малом Средишту,
Марковцу, Месићу, Орешцу, Павлишу, Парти,
Потпорњу, Ритишеву, Сочици, Стражи, Уљми
и Шушари.
У насељеним местима на територији
града Вршца могу да постоје и гробља којима
управљају верске заједнице.
III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 5
Уређивање и одржавање гробља, у
смислу ове одлуке, је опремање простора за
сахрањивање ( гроб, гробница, заједничке
гробнице), уређивање, опремање и одржавање
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објеката и уређаја на гробљу који служе за
обављање погребне услуге (мртвачница, капела,
чуварске кућице, јавни WC-и, јавне чесме и сл.),
уређивање и одржавање путева и стаза унутар
гробља и простора између гробних места,
одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и
реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар
гробља, као и обављање других послова који
су у вези са уређивањем и одржавањем гробља
и одржавањем гробних места и надгробних
обележја, у складу са законом и одредбама ове
одлуке.
Члан 6
Простор унутар гробља намењен
сахрањивању дели се на парцеле унутар којих
се налазе гробна места.
Парцеле и гробна места обележавају се
бројевима.
Простор унутар гробља има и обележен
простор за сахрањивање патолошког отпада.
Члан 7
Гробним местом, у смислу ове одлуке,
подразумева се гроб и гробница.
Члан 8
Гроб је место које служи за сахрањивање
посмртних остатака и састоји се од ископане
рупе у земљи прописане дубине, дужине и
ширине.
У  гроб се могу сахранити, по правилу,
само посмртни остаци једног умрлог.
Изузетно, у један   гроб може се сахранити
истовремено мајка са мртворођенчетом,
односно дететом које је са њом умрло.
Након истека обавезног рока почивања у
постојећи  гроб може се дозволити сахрањивање
брачног друга, детета и родитеља.
У постојећи   гроб може се дозволити
сахрањивање брачног друга, детета и родитеља
и пре истека почивања, под условом да дубина
општег гроба задовољава услове прописане
актом који доноси Надзорни орган Предузећа а
којим су прописани ближи услови сахрањивања.
Корисник може стећи право закупа  гроба након
пријављивања смрти умрлог чији се посмртни
остаци желе сахранити, закључивањем уговора
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о закупу гроба.
Изузетно, на захтев брачног друга
покојника може се одобрити закуп гроба поред  
гроба покојника, у зависности од расположивих
гробних места.
Члан 9.
Гробница је место намењено за
сахрањивање посмртних остатака изграђена од
чврстог материјала ( цигле, бетона и др. ).
Гробнице се граде за четири односно за шест
покојника која су чланови породице.
Корисник може стећи право закупа гробнице и
пре настале потребе за сахрањивање.
Члан 10.
Димензија једног гробног места износи:
- за гроб: 1,70 х 3,00 м
- за дупли гроб: 2,6 х 3,00 м
- за велике гробнице са улазом са стране ( капацитет 6 сандука ): 2,8 х 4,3 м
- за мале гробнице ( капацитет 4 сандука ): са улазом са стране 1,8 х 4,3 м, са
улазом од горе 1,8 х 2,8 м
Гробно место се може обележити само
спомеником или скулптуром уз ужу страну
гробног места. Дужина обележја може бити
максимално у ширини гробног места, ширина
максимално 30цм а висина максимално 180цм.
Уз ово обележје могуће је још поставити
две вазе за свеже цвеће (свака максималних
димензија у основи 15 x 15 цм и висине до 50
цм) и постоље за свеће максималних димензија
10 x 10 цм.
Члан 11.
О одржавању гробних места и
надгробних обележја на гробним местима стара
се закупац гробног места односно породица
и сродници умрлог, који могу уређивање и
одржавање гробних места поверити  Предузећу,
односно месној заједници.
Члан 12.
Предузеће, односно месна заједница,
су дужни да воде евиденцију парцела и
гробних места, као и евиденцију о преносу
посмртних остатака и друге евиденције у вези
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са обављањем ове комуналне делатности.
Предузеће својом одлуком ближе
дефинише врсте и категорије гробних места
на гробљима на којима управља, прецизира
техничке услове за категоризацију и утврђује
услове за коришћење.
Члан 13.
За постављање, преправку и уклањање
споменика и других предмета на гробним
местима потребно је писмено одобрење
Предузећа.
Захтев за извођење занатских радова
закупац гробног места подноси Предузећу.
Уз захтев, закупац гробног места дужан је да
достави податке о извођачу предметних радова.
За предузимање било какве радње на споменику
или другом предмету на гробљу, или гробници
која има својство споменика културе, потребно
је претходно прибавити сагласност надлежног
Завода за заштиту споменика културе.
Извођачу занатских радова Предузеће на
име трошкова везаних за издавање одобрења,
надзор и контролу током извођења радова,
коришћење
чесми,
уклањање
вишкова
материјала и сл., наплаћује накнаду у складу са
важећим ценовником из члана 46. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да без одлагања
обавести комуналног инспектора о извођењу
радова без одобрења из става 1. и 3. овог члана.
Члан 14.
Занатски радови на гробљу, за које
је прибављено одобрење у смислу члана 13.
ове одлуке, могу се обављати под следећим
условима:
1. да се изводе у радне дане у времену од
07.00 до 15.00 часова, и то тако да се
до највеће мере очува мир и достојанство гробља;
2. грађевински материјал (песак, шљунак и др.), дозвољено је држати на
гробљу само за најкраће време које је
неопходно за извршење радова, и то
тако да се тиме не омета приступ и
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида као и после завршетка
радова, извођач је дужан да гради-
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лиште без одлагања доведе у првобитно стање, а вишак материјала и
евентуално стари споменик или делове споменика пренесе до предвиђеног
места на гробљу;
3. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу
могу се користити само путеви и стазе које одреди Предузеће;
4. ако се приликом извођења радова
пронађу делови сандука, кости и сл.
радови се морају одмах обуставити и
о томе без одлагања обавестити Предузеће;
5. ако се приликом извођења радова нађу
предмети од вредности, они се морају
без одлагања предати Предузећу;
6. чесме се после употребе морају затворити, а алат се не сме прати на чесми.
Предузећe може да забрани извођење
занатских радова на гробљу или појединим
деловима гробља у одређено доба дана, или
одређене дане, или одређено доба године.
Извођaчу занатских радова који се не
придржава одредаба овог члана или других
одредаба о реду на гробљу Предузеће може
забранити рaд на гробљу.
Члан 15.
Предузеће може дa уклони све додатне
предмете и засаде чије је постављање, односно
сађење забрањено овом одлуком и то о трошку
закупцa гробног места.
Члан 16.
Нa гробљу се одржава рeд и потпун мир.
Предузеће је дужно је дa обезбеди
одржавање реда и мира на гробљу.
Члан 17.
Гробље је отворено за посетиоце сваког
радног дана, и то у периоду од 1. априла до 30.
септембра од 7 до 19 сати, а у периоду од 1.
октобра до 31. марта од 7 до 18 сати.
Предузеће може из нарочито оправданих
разлога привремено да забрани приступ на
гробље.
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Члан 18.
На гробљу је забрањено:
1. улажење и задржавање ван времена
када је гробље отворено за посетиоце;
2. приступ деци млађој од 10 година без
пратње одраслог лица;
3. прескакање ограде, гажење зелених
површина, ломљење дрвећа, кидање
цвећа и других засада;
4. гажење, прљање и скрнављење гробних места;
5. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим
предметима на гробним местима);
6. нарушавање мира на гробљу;
7. увођење животиња;
8. вожење бицикла, мотоцикла и другог
моторног возила ако то није одобрено
посебном дозволом предузећа;
9. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати
увело цвеће и друге предмете;
10. остављање хране на гробним и другим местима на гробљу;
11. продавање било какве робе без одобрења предузећа, као и рекламирање
производа и услуга, што подразумева
каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и слично;
12. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану;
13. паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће;
14. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и др.
на патосу гроба, односно гробнице
уколико то није предвиђено нацртом
- скицом надгробног споменика;
15. сађење око гробова и гробница свих
дрвенастих врста лишћара, четинара,
шибља и другог растиња без дозволе
Предузећа.
Изгледом, обележјима, знацима и
натписима на гробницама, споменицима
и спомен обележјима, не смеју се вређати
верска осећања, као и дужно поштовање према
мртвима.
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Члан 19.
Одредбе ове одлуке којом се прописује
ред на гробљу Предузеће је дужно да истакне
на видном месту на улазу у гробље.
IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 20.
Сахрањивањем, у смислу ове одлуке,
подразумева се укоп посмртних остатака
умрлог, превоз и пренос умрлих на гробље и
друге радње које се у том циљу обављају.
Сахрањивањем се подразумева и укоп
патолошког отпада на месту које је за то
предвиђено.
Члан 21.
Здравствене установе и установе
социјалне заштите (у даљем тексту: установе) о
случају смрти у установама лица која су имала
пребивалиште на територији града Вршца,
обавештавају Предузеће, привредно друштво,
предузетника или други привредни субјекат,
који су регистровани за превоз и преузимање
посмртних остатака.
По утврђеној смрти, превоз посмртних
остатака умрлог у установама, као и ван
установа, организују сродници умрлог, у што
краћем временском року, ради сахрањивања на
гробљу.
Члан 22.
Изузетно,
са
одобрењем
верске
заједнице, посмртни остаци се могу до
сахране чувати и у црквама, капелама и другим
објектима намењеним за вршење верских
обреда.
Посмртни остаци могу, по одобрењу
надлежног органа, пре сахрањивања бити
изложени на одређеном месту ван гробља, ради
указивања посебних посмртних почасти.
Члан 23.
Приликом преноса посмртни остаци
морају бити смештени у мртвачки сандук.
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Члан 24.
Посмртни остаци се смештају и до
сахране чувају у посебно за то одређеној
просторији на гробљу – хладњачи.
Радно време хладњаче је 24 сата.
Задржавање посмртних остатака у
хладњачи је временски ограничено на десет
дана.
Сахрањивање се пријављује Предузећу
најкасније 8 сати пре сахране.
Мртвачки сандук са посмртним
остацима умрлог се најраније два сата, а
најкасније један сат пре времена одређеног
за сахрану, смешта у просторију одређену за
испраћај.
Приликом смештаја лице које је
пријавило сахрану врши потврду идентитета
посмртних остатака умрлог.
Члан 25.
Сахрањивање посмртних остатака
умрлих врши се само на гробљима која су у
употреби.
Сахрањивање се не може вршити ван
гробља.
Изузетно од става 1.овог члана  
сахрањивање свештених лица може се
извршити у оквиру цркве, катедрале и осталих
верских објеката.
Члан 26.
Забрањено је заједно са посмртним
остацима умрлог сахрањивати и неке веће
вредности или друге драгоцености.
Злато и драгоцени метали нађени
приликом сахрањивања умрлог, односно
есхумације посмртних остатака припадају
наследницима, уколико наследници не желе да
преузму злато и драгоцене метале, са њима се
поступа као са нађеним стварима.
Члан 27.
Предузеће може својим интерним актом
предвидети и могућност и услове за давање
у закуп гробног места према пребивалишту
извршиоца сахране као будућег закупца
гробног места.
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Члан 28.
Предузеће је дужно да за сахрањивање
умрлих обезбеди службу сваког дана осим
недеље и првог дана државног празника.
Лица која обављају сахрањивање морају
носити пригодну униформу коју обезбеђује
Предузеће.
Члан 29.
Гробно место из члана 7. ове одлуке,
даје у закуп Предузеће.
Код прве сахране, гроб се даје у закуп на
време од 10 година, а гробница се даје у закуп
на неодређено време.
Члан 30
Гроб код прве сахране (тзв. редовна
сахрана у нови гроб) даје се у закуп сродницима
умрлог по следећем редоследу: брачни друг
умрлог (или ванбрачни уз одговарајуће доказе
о постојању ванбрачне заједнице), дете умрлог
(брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи
умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог
члана, гроб даје се у закуп сродницима умрлог
по крви у побочној линији до IV степена
сродства, с тим да предност имају сродници
ближег степена сродства, и брачних другова
тих сродника.
Изузетно, ако нема лица из става 1. и
2. овог члана,   гроб даје се у закуп лицу које
обезбеди сахрањивање умрлог.
Члан 31.
Међусобна права и обавезе између лица
коме се даје гробно место у закуп и Предузећа,
уређују се уговором који се закључује одмах,
а најкасније у року од шест месеци од дана
сахрањивања умрлог.
Уговор из става 1. овог члана закључује
се сагласно члану 29. став 2. ове одлуке.
Гробно место које је дато у закуп не
може се стављати у правни промет.
Члан 32.
Гробно место даје се у закуп лицу по
редоследу утврђеном чланом 30. став 1. и 2. ове
одлуке.
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Ако има више лица истог степена
сродства са умрлим, закупац гробног места је
лице које они споразумно, између себе, одреде.
У супротном, Предузеће ће их упутити да то
питање реше пред надлежним судом.

наследника који поднесе захтев за закључивање
Уговора о закупу гробног места, а уколико је
само један законски наследник - право закупа
припада истом, на основу његовог захтева за
закључивање Уговора о закупу гробног места.

Члан 33.
У случају смрти закупца сагласност за
његову сахрану није потребна.
За обављање сахране, када има више
закупаца, писмену сагласност обавезно морају
дати сви закупци, осим у случају смрти једног
од закупаца када сагласност осталих закупаца
за његову сахрану није потребна.

Члан 36.
Посмртни остаци сахрањених лица
почивају у гробном месту најмање 10 година
од дана сахрањивања (у даљем тексту: рок
обавезног почивања).
У гроб за који није истекао рок
обавезног почивања могу се сахрањивати само
лица из члана 31. став 1. ове одлуке, уз писмену
сагласност закупца гробног места.

Члан 34.
У случају смрти закупца гробног места
уколико их има више, право закупа, односно
идеални део права закупца гробног места,
припада физичком лицу које је оглашено за
његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за
наследнике, она могу једног између себе
да одреде за заједничког пуномоћника и да
примерак пуномоћја, овереног у складу са
законом којим се уређује овера потписа,
доставе Предузећу.
Члан 35.
У случају да закупац гробног места
нема наследника или они нису заинтересовани
да се даље старају о гробном месту, као и ако
је од смрти закупца прошло више од 10 година,
а нису се појавили наследници, Предузеће ће
закључити уговор о закупу гробног места са
најближим крвним сродником упокојеног који
поднесе захтев за закључење уговора. ( уколико
их је више, уз сагласност осталих).
У случају смрти закупца гробног места,
уколико за живота није имао закључен Уговор о
закупу са Предузећем и право закупа није ушло
у оставинску масу због непостојања правног
основа - Уговора о закупу гробног места,
право закупа припада законском наследнику
који поднесе захтев за закључење Уговора о
закупу гробног места, уз прилагање својеручно
потписане изјаве других законских наследника
да се одричу права закупа у име законског

Члан 37.
Закупац гробног места, породица,
сродници и друга лица имају право да по
истеку рока обавезног почивања, продуже рок
почивања, под условом да се гробно место
уредно одржава и да је плаћена накнада, у
складу са одредбама ове одлуке, за протекло
време почивања.
Предузеће је дужно да обавести закупца
да је истекао рок обавезног почивања.
Не може се продужити рок почивања за
гробна места на гробљу или делу гробља, која
су стављена ван употребе.
Члан 38.
Посмртне остатке из гробова и гробница
којима је истекао рок обавезног почивања, а рок
почивања није продужен, предузеће преноси у
посебан заједнички гроб или гробницу о чему
предузеће води посебну евиденцију и трајно
чува податке о лицима чији су посмртни остаци
пренети.
Пре преноса посмртних остатака у
смислу става 1. овог члана Предузеће је дужно
да писмено опомене закупца гробног места да
ће, уколико у року од 30 дана не плати накнаду
из члана 37. став 1. ове одлуке и на тај начин
продужи рок почивања, извршити пренос
посмртних остатака у посебан заједнички гроб
или гробницу и одредити другог закупца тог
гробног места, а надгробна обележја и друге
предмете уклонити уз обавезу да их чува у
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складу са важећим прописима.
У случају када се писмена опомена
није могла уручити из било којих разлога,
Предузеће ће путем обавештења у средствима
јавног информисања позвати закупца гробног
места и његове евентуалне наследнике да
поступе у складу са одредбама става 2. овог
члана, указујући на последице пропуштања.
Обавештење се објављује према потреби
и по правилу се користи за истовремено
обавештавање већег броја закупаца гробних
места.
Члан 39.
У случају када наследник закупца
гробног места није физичко лице, по истеку
обавезног рока почивања, као и у случају
ископавања посмртних остатака када гробно
место остане празно, Предузеће даје то гробно
место у даљи закуп.
Члан 40.
Ископавање посмртних остатака умрлих
лица (ексхумација) по захтеву породице,
сродника и других овлашћених лица и органа,
може се вршити уколико постоји одобрење
надлежног органа за вршење санитарне
инспекције и одобрење  Градске управе.
Члан 41
Да би се дозволило ископавање
посмртних остатака покојника (ексхумација)
неопходно је да сродници из члана 30. став 1.
и 2. ове одлуке поднесу надлежним органима
захтев за издавање одобрења за ексхумацију.
Уз захтев се подноси:
- извод из књиге умрлих за покојника;
- доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и
сл.);
- потврда предузећа које управља
гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојник (ред,
бр. гроба и парцела), именом закупца
гробног места и временом трајања закупа;
- потврда предузећа које управља
гробљем са подацима о обезбеђеном
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гробном месту (ред, бр. гроба и парцела), именом закупца гробног места
и временом трајања закупа;
- сагласност сродника упокојеног из
члана 30. став 1. и 2. ове одлуке;
- пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да поднесе захтев;
- доказ о уплати градске административне таксе.
Члан 42.
По пријему захтева из члана 41. ове
Одлуке, Градска управа проверава да ли је
достављена сва неопходна документација, те
уколико није, службеним путем од надлежних
органа или организација прибавља потребну
документацију.
По провери достављене документације,
уколико су испуњени сви услови у складу
са законом, овом одлуком и другим општим
актима, Градска управа доноси решење.
Ако Градска управа утврди да нису
испуњени услови прописани законом, овом
одлуком и другим општим актима донеће
одговарајуће решење.
Против решења из става 2. и 3. овог
члана може се поднети жалба Градском већу
града Вршца у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Члан 43.
Трошкове есхумације сноси лице
односно орган по чијем захтеву се она врши.
Изузетно, трошкове есхумације која се
врши ради привођења гробља другој намени,
сноси Град.
V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 44
Средства за обављање комуналне
делатности сахрањивања обезбеђују се из цене
комуналне услуге коју плаћају закупци.
Средства за уређивање и одржавање
гробља обезбеђују се из средстава Предузећа,
прихода од закупа гробног места, прихода од
контроле и надзора над извођењем занатских
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радова у кругу гробља као и других извора у
складу са законом.
Члан 45
За сахрањивање и друге погребне услуге
у вези са сахрањивањем (опремање умрлих,
превоз посмртних остатка, чување посмртних
остатака до сахрањивања, спровођење
церемоније сахрањивања и др.), ископавање
посмртних остатака, Предузеће утврђује
Ценовник услуга на основу елемената за
образовање цена комуналних услуга утврђених
Законом о комуналним делатностима, на који
сагласност даје Скупштина Града.
Члан 46
Услугу закупа, коришћења, уређивања и
одржавања објеката на гробљу, као и  коришћење
осталих услуга на гробљу (одржавање путева
и стаза, простора између гробних места,
зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.),
закупац гробног места плаћа  по цени одређеној
Ценовником из члана 45.  ове Одлуке..
Услуге из става 1. овог члана, плаћају
се за период од десет година, или на посебно
оправдан захтев и више година унапред,
најкасније у року од 30 дана од дана истека
рока за који је утврђени износ  већ плаћен.
Наплата услуга из става 1. овог члана
може се вршити и годишње уз закључење
Уговора о закупу.
Члан 47.
Цена услуге која се наплаћује од извођача
занатских радова у кругу гробља, утврђује  се
Ценовником из члана 45. ове Одлуке и утврђени
износ наплаћује се приликом уласка у гробље
ради почетка извођења одобрених радова.
Изузетно, средства из става 1. овог члана  
могу се на захтев извођача радова наплатити и
на годишњем нивоу при чему је извођач радова
дужан да иста плати унапред.
VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Члан 48.
Ако дође до поремећаја или прекида у
обављању послова на уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању услед више силе или
других разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, Предузеће је обавезно
да одмах, без одлагања, предузме мере на
отклањању узрока поремећаја, односно
прекида, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида у обављању послова одржавања и
уређивања гробља и сахрањивања;
2. хитно поправи и замени инсталације
и уређаје којима се обезбеђује обављање послова, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија, и
3. предузме и друге мере које утврди оснивач.
Члан 49.
У случајевима из члана 48. ове Одлуке,
Предузеће је обавезно да истовремено са
предузимањем мера обавести оснивача о
разлозима поремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.
Када оснивач прими обавештење, дужан
је да без одлагања:
1. нареди мере за заштиту комуналних
објеката који су угрожени, као и друге имовине;
2. предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере
у циљу обављања комуналне делатности;
3. ангажује друго предузеће, привредно
друштво или предузетника да обавља послове уређивања и одржавања
гробља и сахрањивање до отклањања
поремећаја, и
4. утврди разлоге и евентуално одговорност за поремећај, односно прекид у
обављању делатности, као и одговорност за накнаду евентуалне штете.
Члан 50.
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У случају прекида у обављању
послова на уређивању и одржавању гробља
и сахрањивању услед штрајка, Предузеће је
обавезно да обезбеди минимум процеса рада
у складу са актом оснивача. Кад такав акт
није донет, могу се предузети посебне мере
утврђене Законом о комуналним делатностима
ако би услед тога могла да наступи непосредна
опасност или изузетно тешке последице за
живот и здравље људи и безбедност људи и
имовине, или других неопходних услова за
живот и рад корисника ове комуналне услуге.
VII. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 51.
Градска   управа једном годишње
организује изјашњавање корисника услуга
о квалитету пружања комуналне услуге
сахрањивања на територији Града Вршца
објављивањем упитника на званичном интернет
порталу Града Вршца.
Уколико
резултати
изјашњавања
корисника услуга покажу да већина није
задовољна пруженом услугом, Градска управа
покренуће поступак преиспитивања обављања
делатности од стране   Предузећа и наложиће
му да отклони недостатке који су наведени у
изјашњавању корисника.
VIII НАДЗОР
Члан 52.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке и над законитошћу рада Предузећа
врши  Градска управа.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и других аката донетих на
основу ове одлуке, врши комунални инспектор
Градске управе, осим ако поједини послови тог
надзора нису посебним прописима стављени у
надлежност другог органа.
Комунални инпектор овлашћен је и
дужан да контролише да ли   је Предузеће
усагласило   своје пословање са Уредбом о
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начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Службени гласник
РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19).
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Новчаном казном од 60.000 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако се не
стара о уређивању и одржавању гробља.
Новчаном казном од 60.000 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако не изврши
проверу испуњености услова за отпочињање
обављања комуналне делатности из члана 1.
ове Одлуке код министарства надлежног за
комуналне делатности.
За прекршај из става 1. и 2. овог члана
казниће се и одговорно лице у Предузећу
новчаном казном од 10.000 динара.
Члан 54.
Новчаном казном од 60.000 динара
казниће се за прекршај Предузеће, ако:
1. не забрани извођење занатских радова
извођачу који нема одобрење за рад
или који се не придржава одредби из
члана 13. и 14. ове одлуке;
2. не обезбеди да гробље буде отворено
за посете у складу са чланом 17. ове
одлуке.
3. не обезбеди пренос посмртних остатака у складу са чланом 23. ове одлуке;
4. не обезбеди службу за сахрањивање
умрлих у складу са чланом 28. ове одлуке;
5. не поштује рок обавезног почивања у
складу са чланом 36. ове одлуке;
6. писмено не опомене закупца гробног
места у складу са чланом 38. став 2.
ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у Предузећу,
новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од
60.000 динара казниће се за прекршај правно
лице:
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1. ако не прибави писмено одобрење за
извођење занатских радова у складу
са чланом 13. ове одлуке;
2. ако не изводи занатске радове под условима прописаних чланом 14. ове
одлуке;
3. преноси право закупа гробног места
супротно члану 32. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном у износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник, новчаном казном у
износу од 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и физичко лице, новчаном казном у
износу од 10.000 динара.
Члан 56.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако учини неку од радњи забрањених
чланом 18. ове одлуке.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о условима и начину уређивања
и одржавања гробља ("Сл. лист општине
Вршац", бр. 9/02, и 5/11).
Члан 58.
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:011-123/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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На основу члана 20.   став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),   члана
13. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16
и 95/2018) и члана 40. тачка 6. и тачка 18.  
Статута Града Вршац („Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 22.новембра 2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1
Овом одлуком прописују се услови и
начин обављања погребне делатности.
Члан 2
Погребна делатност у смислу ове
одлуке је преузимање и превоз посмртних
остатака од места смрти, односно места на
коме се налази умрла особа (стан, здравствена
установа, институт за судску медицину и
патологију, установе социјалне заштите и
друга места) и превоз до места одређеног
посебним прописом (патологије, судске
медицине, гробља, крематоријума, аеродрома,
пословног простора погребног предузећа у ком
постоје прописани услови за смештај и чување
покојника), организација сахране и испраћаја
са прибављањем потребне документације за
организацију превоза и сахрањивања, чување
посмртних остатака у расхладном уређају
и припремање покојника за сахрањивање (у
даљем тексту: погребна делатност).
Члан 3
Погребну делатност на територији града
Вршца обавља ЈКП „Други октобар“ и други
привредни субјект (у даљем тексту: Субјект)
који испуњава услове прописане законом,
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Уредбом о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности ("Сл.
гласник РС", бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019) (у
даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.
Субјекти из става 1 овог члана дужни су да
усагласе своје пословање са Уредбом.
Члан 4
Јавно комунално предузеће доноси
Ценовник за вршење услуга погребне
делатности на који сагласност даје Скупштина
Града.
Члан 5
Надзор над применом одредаба ове
одлуке и над законитошћу рада Субјеката врши  
Градска управа.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и других аката донетих на
основу ове одлуке, врши комунални инспектор,
осим ако поједини послови тог надзора нису
посебним прописима стављени у надлежност
другог органа.
Комунални инпектор овлашћен је
и дужан да контролише да ли   је Субјект
усагласио   своје пословање са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности.
Члан 6
Новчаном казном од 60.000 динара
казниће се за прекршај Субјект ако обавља
погребну делатност, а не испуњава услове
за отпочињање обављања те комуналне
делатности.
За прекршај из става 1.   овог члана
казниће се и одговорно лице Субјекта  новчаном
казном од 10.000 динара.
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу Града
Вршца".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-124/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

4.

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон и 95/18 и члана 40. став 1. тачка 17. Статута Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ број
1/19),   Скупштина града Вршца на седници
одржаној дана 22. новембра 2019. године, усвојила је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА
2019. ГОДИНУ
I
Постојећи број запослених на дан
30.09.2019. године:

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
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I
Постојећи број запослених на дан 30.09.2019. године:
1. По радним местима

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА
ПОЛОЖАЈУ
Начелник Градске управе

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ
МЕСТИМА
Руководилац Одељења за привреду,
пољопривреду и локално – економски
развој
Послови економског развоја и маркетинга
Послови европских интеграција
Послови у области пољопривреде и
руралног развоја
Стручни и управни послови у области
вододпривреде
Административно технички послови
Руководилац Одељења за буџет и
финансије
Аналитичар буџета и финансијско
планирање
Главни контиста главне књиге трезора
Послови извршења буџета директног
корисника
Послови извршења буџета индиректних
корисника и осталих корисника буџета
Финансијски
послови
капиталних
инвестиција

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
1
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Књиговођа

2

Ликвидатор
Матерјално – финансијско књиговотство
основних средстава
Евиденција уговора о закупу стамбеног и
пословног простора и уговора о откупу
станова
Обрачун плата, накнада и других личних
прихода и послови благајне
Руководилац Одељења за послове јавних
набавки
Послови планирања набавки и спровођења
послова јавних набавки
Послови праћења реализације јавних
набавки
Руководилац Одељења локалне пореске
администрације

1
1

Порески
контороле

канцеларијске

1

Порески инспектор наплате локалних
јавних прихода
Порески инспектор пореза на имовину
правних и физичких лица
Порески инспектор теренске контроле и
послови вођења поступка по правном леку
Порески извршитељ
Послови утврђивања локалних јавних
прихода
Послови пореске евиденције

1

инспектор

1

1
1
1
1

1

1
1
1
2

2
Руководилац Одељења за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство
Водећи планер и обједињена процедурапослови контроле техничке документације
Обједињена процедура – управно – правни
послови
Правни послови озакоњења објеката
Прикупљање података и евиденциони
послови у области планирања
Канцеларијски
послови
у
области
урбанизма
Руководилац Одељења за имовинско –

1

3
2
1
1
1
1
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правне послове
Имовинско – правни послови
Имовинско – правни послови управљања
имовином
Стручно – технички послови управљања
имовином
Руководилац Одељења за комуналне и
стамбене послове и послове заштите
животне средине
Управно - стамбени послови
Послови праћења рада предузећа у области
комуналних делатности
Послови процене утицаја и стратешке
процене утицаја на животну средину и
управљања отпадом
Послови
праћења
одржавања
јавне
хигијене и јавних зелених површина
Руководилац Одељења за инвестиције и
капитална улагања
Послови инвестиција у високоградњи и
нискоградњи
Послови саобраћаја
Послови
инвестиција
у
области
озелењавања
Послови
техничке
припреме
инвестиционих пројеката
Административно – технички послови
Руководилац Одељења за друштвене
делатности
Послови утврђивања породиљских права и
права на родитељски и дечији додатак
Ликвидатор по правима из области
друштвене бриге о деци
Послови пријема захтева за остваривање
породиљских права и права на родитељски
и дечији додатак
Послови утврђивања права на борачко –
инвалидску заштиту
Ликвидатор по правима из области
борачко инвалидске заштите
Послови
праћења
и
унапређења
доступности, ефикасности и квалитета у
области образовања
Послови праћења и развоја културе јавног
информисања
Послови у области спорта

2
1
1
1

1
1
1

4
1
2
1
1
1
1
1
3

1
1

1
1
1

1
1

783
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Руководилац Одељења за послове органа
града
Нормативно – правни послови за потребе
Скупштине града
Нормативно правни послови за потребе
Градског већа
Канцеларијски послови
Руководилац Одељења за општу управу
Матичар
Заменик матичара
Грађанска стања
Послови
пружања
правне
помоћи,
приступа информацијама од јавног значаја
и заштите података о личности, родне
равноправности,
сарадње
са
организацијама цивилног друштва и
послови саветника за заштиту права
пацијената
ИТ администратор
Послови месне канцеларије и месне
заједнице - матичар

1
1
1
3
1
1
2
1
1

2
8
1

Пријем поднесака и завођење предмета
Послови пријема и отпремања поште и
распоређивања аката
Архивар
Помоћни радник у архиви
Пружање инфоормација странкама
Руководилац Одељења за инспекцијске
послове и послове одбране и ванредних
ситуација
Грађевински инспектор
Просветни инспектор
Инспектор за заштиту животне средине
Инспектор за послове саобраћаја и путеве
Комунални инспектор
Послови извршења решења
Руководилац Одељења за управљање
људским ресурсима
Унапређење
и
управљање
људским
ресурсима
Послови радних односа запослених
Послови социјалне заштите безбедности и
здравља на раду запослених

1
1
1
1
1

1
2
1
1
3
1

1
1
112

У К У П Н О:
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РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА
Руководилац службе за заједничке
послове
Послови економата и руковаоца имовине
и вођење евиденције о употреби и
одржавању возила
Послови одржавања уређаја и инсталација
Возач моторног возила
Послови умножавања материјала
Портир
Курир
Кафе кувар- конобар
Послови одржавања хигијене
просторија
Курир – помоћни радник у
канцеларији

785

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
1

2
3
1
3

1
2
радних 4
месној 5

У К У П Н О:

23

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У КАБИНЕТУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА – НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ И ПОМОЋНИЦИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Шеф кабинета
Послови протокола
Координатор за односе са јавношћу и
послове информисања
Пословни секретар
Помоћници Градоначелника
УКУПНО:

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

2
2

2. По звањима

СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ
положаји у првој групи

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
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положаји у другој групи

-

У К У П Н О:

1

- Запослени на неодређено време

СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ
РАДНИМ МЕСТИМА
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сардник
виши референт
референт
млађи референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
12
59
1
5
2
32
1
-

У К У П Н О:

НАМЕШТЕНИЦИ
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места

112

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
8
14

У К У П Н О:
-

23

Запослени на одређено време

СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ
РАДНИМ МЕСТИМА
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
У К У П Н О:

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
11
2
3
16
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НАМЕШТЕНИЦИ
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
-

У К У П Н О:
-

787

-

Приправници

СТРУЧНА СПРЕМА
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
Средња стручна спрема

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
-

У К У П Н О:

-

II
Планирани број запослених за 2019. годину:

СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ
положаји у првој групи
положаји у другој групи

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
-

У К У П Н О:

1

- Запослени на неодређено време

СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ
РАДНИМ МЕСТИМА
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сардник
виши референт
референт
млађи референт
У К У П Н О:

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
12
70
1
7
2
34
1
/
127
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НАМЕШТЕНИЦИ
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
1
8
14

У К У П Н О:
-

23.11.2019.
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Запослени на одређено време

СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ
РАДНИМ МЕСТИМА
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
11
2
3
-

У К У П Н О:

НАМЕШТЕНИЦИ
прва врста радних места
друга врста радних места
трећа врста радних места
четврта врста радних места
пета врста радних места

16

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

У К У П Н О:
-

Запослени на одређено време у Кабинету Градоначелника

СЛУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ
РАДНИМ МЕСТИМА И ПОМОЋНИЦИ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт

III
Овај Кадровски план ступа на снагу
осмог дана након објављивања у „Службеном
листу града Вршца“ .

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1
2
1
-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:021-23/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

Максималан број запослених на неодређено време у
града Вршца за календарску 2019. годину не може бити већи о
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5.

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору („Службени гласник РС“,
бр.68/2015, 81/2016-одлука УС и 95/2018), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр.
61/2017, 82/2017,92/2017,111/2017, 14/2018,
45/218, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019,
42/2019, 59/2019) и члана 40. став 1, тачка 6
Статута града Вршца („Сл.лист града Вршца“,
бр.1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 22. новембра 2019.године, донела
је

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА
ВРШЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан
број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за календарску града
Вршца  за 2019. годину.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Вршца   за календарску 2019. годину не
може бити већи од броја 900.
Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе
града Вршца  по организационим облицима је:

789

Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време, у
града Вршца по организационим облицима је:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА
157
ДОМ ОМЛАДИНЕ ВРШАЦ
8
ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ
24
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ
15
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ
11
НП „СТЕРИЈА“ ВРШАЦ
34
ПУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
115
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ
11
ЈКП „2. ОКТОБАР“ ВРШАЦ
525
У К У П Н О:
900

Члан 4.
Члан 4.
             Организациони  облици
системусамоуправе
Организациони облици у системуулокалне
локалне
града
Вршца  дужни
судонесу
да
року од самоуправе
30 дана од дана
доношења
ове Одлуке
нове
у року од 30 дана од дана доношења ове Одунутрашњој организацији и систематизацији радних места.
луке донесу нове или   ускладе постојеће акте
о унутрашњој организацији и систематизацији
Члан 5.
радних места.

Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објав
Града Вршца“.
Члан 5.

Република
Ова Одлукa ступа на снагу осмог
дана одСрбија
Аутономна
Покрајина Војводи
дана  објављивања у „Службеном
листу  Града  
ГРАД ВРШАЦ
Вршца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011- 125/2019-II-01
Датум:22. новембар
2019.године
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Вршац, Трг
победе 1 Покрајина Војводина
Аутономна
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-125/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

6.

Нa oснoву члана 530 став 1 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“,
број ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
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а у вези члана 76 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018) и члана 40 став 1 тачка 12 Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 1/2019),Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa 22. новембра 2019. гoдинe,
дoнeлa je

OДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПOКРETAЊУ
ПOСTУПКA ЛИКВИДAЦИJE
Јавног предузећа за стамбено пословање
ВРШАЦ Вршац

23.11.2019.

од дана  објављивања у "Службеном листу Града  Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-126/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о покретању поступка ликвидације јавног предузећа за
стамбено пословање ВРШАЦ Вршац, број 01143/2017-II-01 oд 11.09.2017. године,(“Службени
лист Града Вршца“, број 16/2017),   (у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
Члан 10 Одлуке мења се и гласи:
„Разрешава се ликвидациони управник
Предузећа, Драгана Станков, из Вршца.
За ликвидационог управника Предузећа
именује се Дејан Чавић , из Вршца.
Ликвидациони управник има право на
накнаду трошкова које има у спровођењу ликвидације, као и на исплату накнаде за рад, коју
је   одредила Скупштина Града Вршца, посебном Одлуком.“.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о покретању
поступка ликвидације јавног предузећа за
стамбено пословање ВРШАЦ Вршац, број 01143/2017-II-01 oд 11.09.2017. године,остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана  

7.

На основу члана 167.став 5. 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, 31/2019 и 37/2019-у даљем тексту
-Закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 40.став 1. тачка
6.Статута Града Вршац ("Службени лист Града
Вршца", бр.1/2019), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној дана  22. новембра 2019.
године, донела је

О Д Л УК А
О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКAТА
Члан 1
Овом Одлуком се уређују и обезбеђују
услови и мере које је потребно спровести и
обезбедити у току уклањања објеката који
представљају непосредну опасност за живот
и здравље људи, суседне објекте и безбедност
саобраћаја.
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Члан 2
У случају дотрајалости објекта или
ако је због већих оштећења угрожена његова
стабилност, те исти представља непосредну
опасност за живот и здравље људи, суседне
објекте и безбедност саобраћаја, на захтев
власника објекта или по службеној дужности,
одобриће се уклањање објекта или његовог
дела, под условом да је претходно утврђено
да се непосредна опасност не може отклонити
реконструкцијом објекта, односно да наложена
реконструкција није завршена у одређеном
року.
Члан 3
Испуњеност услова из члана 2. утврђује
се на основу налаза грађевинског инспектора
или на основу налаза овлашћеног судског
вештака.
Члан 4
Одобрење за уклањање објекта издаје се
у форми решења.
Решење о уклањању објекта издаје
Одељење за просторно планирање урбанизам
и грађевинарство (у даљем тексту: надлежно
Одељење) у року од 15 дана од дана достављања
уредне документације.
На решење из става 2. овог члана може
се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење из става 1. овог члана може се
извршити ако је претходно решено питање
смештаја корисника објекта, осим ако се
уклањање објекта или његовог дела врши
на захтев власника објекта који тај објекат
користи.
Трошкове извршења решења о уклањању
објекта односно његовог дела сноси власник
објекта.
Жалба на решење о уклањању објекта не
задржава извршење решења.
Члан 5
Уклањању објекта, односно његовог
дела, може се приступити само на основу
дозволе о уклањању, осим у случају извршења
инспекцијског решења.
Уз   захтев за издавање дозволе о
уклањању објекта, односно његовог дела,
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подноси се:
1. доказ о својини на објекту;
2. копија плана парцеле;
3. главни пројекат рушења са техничком
контролом (три примерка);
4. пројекат измене режима саобраћаја за
време извођења радова на уклањању
објекта или дела објекта уколико је
неопходно заузимање јавне површине или угрожено несметано одвијање
саобраћаја у непосредном окружењу,
оверен од стране лица саобраћајне
струке са одговарајућом лиценцом;
5. посебни услови, ако се ради о објекту
чијим рушењем би био угрожен јавни
интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита
културног добра, заштита животне
средине и др.);
6. доказ да је решено питање смештаја
корисника објекта, осим у случају када се уклањање објекта одобрава на
захтев власника, који тај објекат користи.
Један примерак издатог решења
о уклањању објекта надлежно Одељење
доставља Одељењу Градске управе надлежном
за инспекцијске послове.
Члан 6
Главни пројекат рушења обавезно садржи
услове и мере за заштиту суседних објеката
и инфраструктуре, начин искључења објекта
који се уклања са мреже комуналне и друге
инфраструктуре, мере за заштиту пролазника,
саобраћаја, као и уређење градилишта.
Сагласност на пројекат измене режима
саобраћаја даје Одељење Градске управе
надлежно за послове саобраћаја.
Члан 7
Када се решење о уклањању објекта
доноси по службеној дужности, надлежни
орган доставља власнику објекта трошковник
пре извршења решења.
Трошковник из става 1. овог члана садржи:
- трошкове прибављања потребне документације;
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- трошкове прибављања посебних услова;
- трошкове обезбеђења евентуалног
смештаја корисника објекта;
- трошкове израде главног пројекта са
техничком контролом и пројекта измене режима саобраћаја;
- трошкове издавања решења;
- трошкове извођења радова на уклањању објекта.
Уколико трошкове из става 2. овог члана
не може из објективних разлога да сноси
власник објекта, средства ће се обезбедити
из буџета града Вршца на основу извештаја
надлежног Одељења уз претходну сагласност
Градског већа града Вршца.
По испуњењу услова из става 3. овог
члана, главни пројекат рушења и пројекат
измене режима саобраћаја израђује привредно
друштво, односно друго правно лице или
предузетник, под условом да је то лице уписано
у одговарајући регистар за израду техничке
документације за ту врсту објеката и да има
запослена лица са лиценцом за одговорног
пројектанта, која имају одговарајуће стручне
резултате у изради техничке документације за
ту врсту и намену објекта.
Члан 8
На основу налаза о стању објекта
сачињеног од стране грађевинског инспектора
или овлашћеног судског вештака, Одељење
Градске управе надлежно за инспекцијске
послове наложиће власнику објекта да обезбеди
уредно одвијање пешачког и другог саобраћаја
у непосредној близини локације постављањем
заштитне ограде, прописане сигнализације и
знакова упозорења.
Ако у наложеном року, власник објекта
не поступи по налогу инспектора из става 1.
овог члана, обезбеђење локације извршиће се
преко другог правног лица или предузетника
на терет власника објекта.
Члан 9
Решење о уклањању објекта или
његовог дела садржи рок у коме се уклањање
мора извршити и упозорење да ће се, у случају
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непоштовања рока, уклањање извршити
принудним путем, на терет власника објекта.
Члан 10
Смештај корисника објекта за који
је утврђено да због дотрајалости или већих
оштећења представља непосредну опасност
за живот и здравље људи, суседне објекте и
за безбедност саобраћаја, обезбеђује власник
објекта.
Члан 11
Власник објекта по добијању дозволе
за уклањање објекта односно његовог дела,
дужан је да 8 дана пре почетка извођења
радова, надлежном Одељењу пријави датум
почетка извођења радова, датум завршетка
извођења радова, назив извођача радова и име
одговорног извођача радова.
Члан 12
Приликом уклањања објекта или
његовог дела, власник објекта који се уклања
односно извођач радова дужни су да обезбеде:
1. ограђивање и видно обележавање
простора на коме се врши уклањање;
2. предузимање мера на смањењу загађења при уклањању (постављање
заштитног платна, поливање објекта
и др.);
3. спровођење мера заштите суседних
објеката;
4. свакодневно одвожење шута;
5. несметано одвијање саобраћаја и постављање законом прописане сигнализације и знакова упозорења.
По завршеном уклањању, власник објекта
односно извођач радова, дужан је да изврши
уређење земљишта, изравна терен, околину
доведе у уредно и безбедно стање и отклони
сва евентуална оштећења настала на јавној
површини или комуналној инфраструктури.
У случају да власник објекта који је
уклоњен не изврши обавезу из става 2. овог
члана обавеза ће бити извршена принудним
путем о трошку власника.
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Члан 13
Уклањање објекта, односно његовог дела
може да врши привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник, који су
уписани у одговарајући регистар за грађење
објеката, односно извођење радова.
Уклањањем објекта из става 1. овог
члана руководи одговорни извођач радова.
Члан 14
Надзор над извршењем решења о
уклањању објекта, односно његовог дела
врши Одељење Градске управе надлежно за
инспекцијске послове.
Члан 15
Грађевински инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право и дужност да
проверава да ли:
1. привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник, који
врше послове на уклањању објекта
испуњавају прописане услове;
2. уклањањем објекта руководи одговорни извођач радова и да ли исти испуњава услове за обављање тог посла;
3. је власник објекта закључио уговор о
извођењу радова на уклањању објекта;
4. је извршена пријава почетка радова на
уклањању објекта у складу са чланом
11. ове Одлуке;
5. се уклањање објекта врши у складу са
главним пројектом рушења објекта;
6. је извођач радова предузео мере прописане чланом 12. став 1. тачке 1, 2. и
3. ове Одлуке.
Члан 16
У вршењу инспекцијског надзора
грађевински инспектор је овлашћен да:
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану
даљег уклањања објекта и остави рок
који не може бити дужи од 7 дана за
отклањање уочених недостатака, ако
утврди да се уклањање објекта врши
супротно члановима 11. и 13. ове Од-
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луке;
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану
даљег уклањања објекта, односно његовог дела и остави рок који не може
бити дужи од 7 дана за отклањање уочених недостатака, ако утврди да се
уклањање објекта не врши у складу са
главним пројектом рушења објекта;
- наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта, забрану
даљег уклањања објекта, односно његовог дела и остави рок који не може
бити дужи од 7 дана за отклањање
уочених недостатака, ако утврди да
власник односно извођач радова није
предузео мере прописане чланом 12.
став 1. тачке 1, 2. и 3. ове Одлуке.
Члан 17
Саобраћајни инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право и дужност
да проверава да ли је власник објекта, односно
извођач радова предузео мере на обезбеђењу
уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја,
постављање прописане сигнализације и знакова
упозорења.
Члан 18
У вршењу инспекцијског надзора
саобраћајни инспектор је овлашћен:
- да решењем наложи власнику објекта
који се уклања, односно извођачу
радова предузимање мера на обезбеђењу одвијања несметаног пешачког и другог саобраћаја;
- да решењем наложи власнику објекта
постављање прописане сигнализације и знакове упозорења.
Члан 19
Инспекцијски надзор над применом
ове Одлуке врши Одељење Градске управе
надлежно за инспекцијске послове.
Члан 20
Новчаном казном у прекршајном
поступку казниће се за прекршај ако не поступи
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или поступи супротно одредбама: члана 5. став
1., члана 5. став 2. тачка 3., члана 6. став 1.,
члана 11. и члана 12. ставова 1. и 2. ове Одлуке:
- физичко лице у износу од 10.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000 динара;
- предузетник у износу од 50.000 динара;
- правно лице у износу од 100.000 динара.
Члан 21
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

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС I
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
закључен на основу чл.6 Уговора о
купопродаји овереног под ОПУ:1131/2019
дана 08.10.2019. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс I
УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ закључен на
основу чл.6 Уговора о купопродаји овереног
под ОПУ:1131/2019 дана 08.10.2019. године,
закључен дана 31.10.2019. године између ДОО
ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ И МИДАЛА ИНВЕСТ
ГРОУП ДОО ВРШАЦ.
II
Ова Одлука биће објављена   у
„Службеном листу Града Вршца“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:011-127/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

8.

На основу члана 200. став 1. тачка
24. и члана 470. став 8. Закона о привредним
друштвима ("Службени глaсник РС", бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015,
44/2018 и 95/2018), члана 29. став 2. тачка  16)
Одлуке о оснивању друштва с ограниченом
одговорношћу које настаје издајањем дела
имовине и обавеза из ЈКП ДРУГИ –ОКТОБАР
ВРШАЦ– пречишћен текст-  („Службeни лист
Грaдa Вршцa“, број 1/2019) и члана 40. став 1.
тачка 69. Статута Града Вршца („Службени лист
Града Вршца“, бр. 10/2019), Скупштина Града
Вршца као једини члан Друштва с ограниченом
одговорношћу Хелвеција Вршац, на седници
одржаној 22. новембра 2019. године, донела је
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Број:011-128/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

9.

						
На основу чланова члана 99. а у вези
са чл.70. Закона о планирању и изградњи
(''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14 и 83/2018 )и  члана 40.
тачка 34. Статута Града Вршца (''Службени
лист Града Вршац 1/2019), Скупштина Града

23.11.2019.			СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 15/2019		

Вршца, на седници одржаној дана 22. новембра
2019. године,  донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ВРШЦА
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.46 КО
ВРШАЦ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Покреће
се
поступак
отуђења
непокретности из јавне својине Града Вршца  
путем непосредне погодбе и то:
катастарска парцела број 46. КО Вршац -  
остало  грађевинско земљиште, површине 352
м2 у јавној својини Града Вршца са обимом
удела   1/1, која се налази   у Вршцу,   улица
Радничка,  уписана у  Лист непокретности број
15443 КО Вршац.
Члан 2.
Непокретност из чл. 1. ове Одлуке  
отуђиће се   из јавне својине   Града Вршца  
непосредном погодбом,   јер то у конкретном  
случају представља једино могуће решење из
следећих разлога:
а) на катастарској парцели која је предмет покретања поступка отуђења, налази се део објекта аутобуске станице
у Вршцу у површини од 122 м2, који
је у власништву СТУП ВРШАЦ АД
ВРШАЦ;
б) Генералним планом града Вршца,
Одлуком о усклађивању Генералног
плана града Вршца са Законом о планирању и изградњи и Генералним урбанистичким планом града Вршца,
катастарска парцела бр.46 налази у
блоку бр.116, намењена је за радну
зону и изградњу аутобуске станице.
Иста нема директан излаз на јавну
саобраћајну површину. На основу
параметара за израчунавања величине парцеле, од дела парцеле бр.46 КО
Вршац није могуће формирати две
посебне грађевинске парцеле. Такође
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није потребна ни израда елабората
геодетских радова парцелације;
в)У постуку утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта прописаним чланом 70. Закона о планирању и
изградњи, утврђено је да је земљиште
за редовну употребу објекта мање
од катастарске парцеле на којој је
део објекта саграђен, те власник
земљишта може, ако се од преосталог
земљишта не може формирати посебна грађевинска парцела, тај преостали део земљишта отуђити власнику
објекта по тржишној цени, непосредном погодбом.
г) СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ, може
стећи својину на земљишту испод дела објекта изграђеног на катастарској
парцели бр.46 КО Вршац једино куповином целокупног осталог грађевинског земљишта које је укупне површине 352 м2.
Из
свега
наведеног
отуђење
непокретности из чл. 1 ове одлуке,   једино је
могуће у поступку непосредне погодбе  и то у
корист правног лица  које је  власник објеката
аутобуске станице, а која је делом саграђена и
на катастарској парцели бр.46 КО Вршац.
Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове одлуке
отуђиће се из јавне својине непосредном
погодбом, али не испод, од стране  надлежног
органа, процењене тржишне вредности.
У циљу спровођења поступка отуђења  
непокретности из јавне својине Града Вршца,  
од Министарства   финансија, Пореске управе  
Регионални центар Нови Сад, филијала
Вршац под бр: 241-464-08-00015/2018К2В02 од 06.03.2019 године, прибављена је
процена тржишне вредности горе наведене
непокретности која износи 508.119,04 динара
(словима:
петстотина
осамхиљада
сто
деветнаест динара и 100/04 пара), односно  
4.304,39 евра  у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан  закључења уговора.
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Члан 4.
Поступак
отуђења
непокретности  
наведених   у члану 1. ове одлуке   сходно
одредама члана 3 Уредбе спровешће Комисија
за прибављање, отуђење и   давање у закуп
непокретности у јавној   својини ( у даљем
тексту :  Комисија ) у следећем саставу:
1  Андријана  Максимовић-председник
2. Славица Станојковић ............. члан
3. Славица Поповић.................... члан
4. Вања Радека............................ члан
5. Предраг Ђукић......................... члан
Задатак ове Комисије јесте да, спроведе
поступак непосредне погодбе у складу са
Законом о планирању и изградњи, Законом
о јавној својини   и Уредбом и да током
поступка води записник и исти са предлогом
одлуке  достави  Скупштини  Града Вршца  на
разматрање и усвајање.
Комисија одлучује већином од укупног
броја својих чланова.
Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл.
1. ове одлуке донеће Скупштина Града Вршца.
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:011-130/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

23.11.2019.

10.

На основу члана 46. и 51б. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009, 81/09-исправка, 64/10–
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и
50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др.
закони), члана 32. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07, 83/14-др.закони, 101/16-др.закони
и 47/18), члана 40. став 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. 350-48/2019-IV-03 од
24.06.2019. године, на седници одржаној дана  
22. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА „ХЕМОГРАД“ У ВРШЦУ
Члан 1
Приступа се изради Плана детаљне
регулације Комплекса „ХЕМОГРАД“ у Вршцу
(у даљем тексту: План).
Изради Плана се приступа на
иницијативу ХЕМОФАРМ АД из Вршца, ул.
Београдски пут б.б. , Вршац.
Члан 2
Обухват Плана су катастарске парцеле
у власништву Хемофарм АД које се налазе у
листу непокретности 14179. Оквирна површина
која је обухваћена   прелиминарном границом
Плана је 18ха.
Коначна граница Плана детаљне
регулације ће се утврдити приликом израде и
верификације Нацрта плана.
Члан 3
У Генералном плану   Вршца („Сл.
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лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007)
који је плански основ, предвиђена је детаљна
урбанистичка разрада за блок 48 и зону 22.
Члан 4
Планом ће се дефинисати услови
за уређење и изградњу објеката, интерних
саобраћајница, платоа и сл. План детаљне
регулације представљаће плански основ за
израду урбанистичких пројеката, издавање
информације о локацији, локацијских услова
и израду урбанистичко-техничких докумената.
Члан 5
План детаљне регулације ради се у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи и Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник
РС'', број: 32/2019), а исказано кроз текстуални
и графички део садржаће нарочито: границу
плана и обухват грађевинског подручја, поделу
простора на посебне целине и зоне, претежну
намену земљишта по зонама и целинама,
регулационе линије улица и површина јавне
намене, грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица, трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, вертикалну
регулацију, правила уређења и правила
грађења по зонама и целинама, локације за које
се ради урбанистички пројекат, мере заштите
културно-историјских споменика и заштићених
природних целина, као и мере енергетске
ефикасности изградње.
Члан 6
Саставни део ове одлуке је и одлука
Градске управе Града Вршца, Одељења
за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство, да се за План детаљне
регулације Комплекса „ХЕМОГРАД“ у Вршцу
не приступа изради стратешке процене утицаја
Плана на животну средину.
Члан 7
Ефективни рок израде Плана је 4
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(четири) месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Елаборат плана детаљне регулације
израдиће се у три примерка оригинала у
аналогном и дигиталном облику који ће се по
овери чувати код Скупштине града Вршца као
доносиоца плана.
Члан 8
Средства за израду Плана обезбедиће
ХЕМОФАРМ АД из Вршца, ул. Београдски пут
б.б.
Члан 9
Одређује се Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство за
носиоца израде Плана.
Члан 10
После доношења одлуке о изради
планског документа, а пре израде нацрта
планског документа који подлеже стручној
контроли, носилац израде планског документа
организује рани јавни увид у трајању од 15
дана.
Члан 11
Пре подношења предлога Плана
Скупштини Града Вршца на доношење, врши
се стручна контрола предлога Плана.
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 12
После извршене стручне контроле и
поступања по датим примедбама обавља се
јавни увид у предлог Плана 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
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Одељење за просторно планирање, урбанизам
и грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни
део образложења предлога Плана.
Члан 13
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Вршца“.

I
Небојши
Перићу,
дипломиранoм
правнику из Вршца, престаје функција
директора Јавног комуналног предузећа „Други
октобар“ Вршац, са 17.11.2019. године, због
поднете оставке.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:011-129/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

23.11.2019.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-85/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

11.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 46. став 1.  Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016), члана 40. став 1. тачка 12.
Статута Града Вршца („Службени лист Града
Вршца“, бр. 1/2019),  Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 22. новембра 2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДРУГИ- ОКТОБАР“ ВРШАЦ

12.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 40. став 1. тачка 12. Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
бр. 1/2019),   Скупштина Града Вршца, на
седници одржаној 22. новембра 2019. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИОКТОБАР“ ВРШАЦ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
ВРШАЦ

I
Јован Кнежевић, дипломирани правник
из Вршца, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
„ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, на период не
дужи од једне године,   почев од 22.11.2019.
године.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.
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I
Мануели
Ђан,
дипломиранoм
фармацеуту из Вршца, престаје функција
вршиоца дужности директора Апотеке Вршац,
са 21.11.2019. године, због поднете оставке.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-87/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

Број:02-86/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

14
13

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 117.   Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“,
број 25/2019), члана 40. став 1. тачка 13 Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
бр. 1/2019)   и члана 11. Одлуке о оснивању
Апотеке   Вршац („Службени лист Oпштине
Вршац“, број 02/07), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 22. новембра 2019. године,
донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016др. закон и 47/2018), члана 117.   Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“,
број 25/2019), члана 40. став 1. тачка 13 Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“,
бр. 1/2019)   и члана 11. Одлуке о оснивању
Апотеке   Вршац („Службени лист Oпштине
Вршац“, број 02/07), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 22. новембра 2019. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ВРШAЦ

И НАДЗОРНОГ ОДБОРА "КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ВРШАЦ" У ВРШЦУ

I
Жељко Пешут из Вршца,  именује се за  
вршиоца дужности директора Апотеке Вршац,
од 22.11.2019. године, на период   не дужи од
шест месеци.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.

23.11.2019.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-88/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

15.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016др. закон и 47/2018),  и члана 12. и 14. Одлуке о
оснивању "Културног центра Вршац" у Вршцу
(¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008,
13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист
Града Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града
Вршца,   на седници одржаној 22. новембра
2019.  године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора  "Културног центра Вршац"
у Вршцу, број: 02- 082/2016-II-01 од 07.07.2016.
године, 02-151/2016-II-01 од 29.11.2016.године
и 02-57/2018-II-01 од 10.09.2018. године  
(„Службени лист Општине Вршац“,   бр.
10/2016 и 18/2016 и „Службени лист Града
Вршца“, бр.10/2019).  
II
Сањи
Стојковић,   представнику
оснивача, престаје чланство у Управном одбору
„Културног центра Вршац“ у Вршцу.
Тамара Фако,   именује се за члана
Управног одбора „Културног центра Вршац“ у
Вршцу, као представник оснивача.
III
У осталом делу Решење о о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора   "Културног центра Вршац" у Вршцу,
број: 02- 082/2016-II-01 од 07.07.2016.године,
02-151/2016-II-01 од 29.11.2016.године и и 0257/2018-II-01 од 10.09.2018. године  („Службени
лист Града Вршца“,  бр. 10/2016 и 18/2016) и 0257/2018-II-01 и „Службени лист Града Вршца“,
бр.10/2019), остаје непромењено.                                             
IV
Ово Решење биће објављено
"Службеном листу Града Вршца".

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-83/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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Број:02-82/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

На основу члана 69. став 1. тачка 9)  
Закона о јавним предузећима (``Сл. гласник
РС“, бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона
о комуналним делатностима   („Службени
гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  
члана 40. тачка 43. Статута Града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019),
Скупштина Града Вршца,  на седници одржаној
22. новембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ
ОКТОБАР“ ВРШАЦ БРОЈ 01-6-18/20192 ОД 30.08.2019. ГОДИНЕ О ЦЕНИ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о цени
топлотне енергије,  број 01-6-18/2019-2, коју је
донео 30.08.2019. године
II
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење Градског већа Града Вршца
број 38-10/2018-III-01 од 09.11.2018. године
(„Службени лист Града Вршца“ број 13/2018).
III
Ово Решење  заједно са Одлуком о цени
топлотне енергије, објавити у „Службеном
листу Града Вршца“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

На основу члана 2. став 1. Уредбе о
уређивању Методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
(,,Службени гласник РС”, број 63/2015) и
члана 49. Статута ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР
ВРШАЦ бр. 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.
године, Надзорни одбор Предузећа, на седници
одржаној 30.08.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1. Овом   одлуком утврђује се цена
снабдевања
крајњег
купца
топлотном
енергијом, снабдевача топлотном енергијом  
ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ.
2. Цена топлотне енергије исказана је
по тарифама утврђеним Методологијом за
одређивање цене снабдевања крајњег купца
топлотном енергијом (“Службени гласник РС”,
број 63/2015) и то:

1.
Овом одлуком утврђује се цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,
снабдевача топлотном енергијом ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ.

802		
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 15/2019		
23.11.2019.
2.
Цена топлотне енергије исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за
одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (“Службени гласник
РС”, број 63/2015) и то:
Тарифна група (Тр)

Начин мерења

Тарифни елементи (Те)
Тарифа “енергија”
Те1
(дин/kWh)
3

Тарифа “површина”
Те2
(дин/m2)

1

2

4

Тр1
“Стамбени простор”

Тм1 Заједнички мерач 4,95

296,23

Тр2
“Пословни простор”

Тм3 Заједнички мерач 6,19

370,29

Имајући
виду наведено,
је
3. 3. Ова одлука,
одлука, по
подобијању
добијањусагласности
сагласности Скупштине
Града уВршца,
објављује одлучено
се
као у диспозитиву.
у ,,Службеном
гласнику
Републике
Србије”,
се од 1.децембра 2019. године.
Скупштине
Града
Вршца,
објављује
се ау примењује
,,Службеном гласнику Републике Србије”, а
4.
Даном
на снагу
одлуке, престаје да важи Одлука Надзорног одбора
примењује
се од ступања
1.децембра
2019. ове
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
број4.
01-6-20/2018-4
од
04.09.2018.
године.
Даном ступања на снагу ове одлуке,
ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР
престаје да важи Одлука Надзорног одбора
ВРШАЦ
број 01-6-20/2018-4 од 04.09.2018. године.
Образложење

Образложење

Тачком 10.1. ст. 1. Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања
ПРЕДСЕДНИК
крајњег купца топлотном енергијом ("Службени гласник
РС", бр. 63/2015 од
17.7.2015. ОДБОРА
Број:01-06-18/2019-2
НАДЗОРНОГ
10.1. ст.
1. Уредбе
о утврђивању
год.),Тачком
прописано
је да
је Енергетски
субјект дужан,
да до
1. септембра
Датум:
30.08.2019.
године текуће
Игоргодине
Кнежевић, с.р.
Методологије
за
одређивање
цене
снабдевања
поднесе надлежном органу писани захтев за одобравање цена топлотне енергије, за
наступајућу
грејну сезону,
која почиње
15. октобра текуће године и завршава се 15.
крајњег
купца топлотном
енергијом
("Службени
априла
наредне
године.
гласник РС", бр. 63/2015 од 17.7.2015. год.),

прописано је да је Енергетски субјект дужан,
прописује
Уредба, цена тарифе „енергија“ за
да Према
до 1. обрачуну
септембра који
текуће
године предметна
поднесе
домаћинства,
износи
5,71
дин/кWh,
а тарифе „површина“
442,72 дин/м2. За правна лица
17.
надлежном
органу
писани
захтев
за одобравање
цена топлотне енергије, за наступајућу грејну
сезону, која почиње 15. октобра текуће године и
завршава се 15. априла наредне године.
Према
обрачуну
који
прописује
предметна Уредба, цена тарифе „енергија“ за
На основу члана 116. Закона о основама
домаћинства, износи 5,71 дин/кWh, а тарифе
система
образовања и васпитања (¨Сл. гласник
„површина“ 442,72 дин/м2. За правна лица
РС¨, бр. 88/2017. и 27/2018.-др.закона и 10/2019)  
цена тарифе „енергија“ износи 7,14 дин/ кWh,
и
члана 40. став 1. тачка 13) Статута Града
а тарифе „површина“  553,40 дин/м2.
Вршца (¨Службени лист Града   Вршца¨, бр.
Овакве цене   више су у односу на
1/2019), Скупштина Града Вршца на седници
претходну грејну сезону за 27% за варијабилни
одржаној   22. новембра 2019. године, донела је  
део и 64% за фиксни део.
Узимајући у обзир да се за кориснике
РЕШЕЊЕ
природног гаса за категорију јавног снабдевања
цена није мењала, иако је набавна цена гаса у
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
више наврата повећавана, Надзорни одбор
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
сматра да је оправдано да цене грејања буду
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“
више за 10%   у односу на претходну грејну
У ВРШЦУ
сезону.
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I
Овим Решењем мења се Решење o
именовању чланова  Школског одбора Основне
школе „Паја Јовановић“ у Вршцу, бр. 02126/2016-II-01 од 14.10.2016. године,    бр. 0256/2018-II-01 од 10.09.2018. године,   бр. 0262/2018-II-01 од 19.11.2018. године и бр. 0238/2019-II-01 од 27.06.2019. године.
II
Жегарац Жељку, представнику Савета
родитеља, престаје својство члана Школског
одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у
Вршцу.     
Панчевац Дејан, именује се за члана
Школског одбора Основне школе „Паја
Јовановић“ у Вршцу, као представник Савета
родитеља.  
III
У осталом делу Решење o именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Паја Јовановић“ у Вршцу, бр. 02-126/2016-II01 од 14.10.2016. године,   бр. 02-56/2018-II-01
од 10.09.2018. године,  бр. 02-62/2018-II-01 од
19.11.2018. године и бр. 02-38/2019-II-01 од
27.06.2019. године, остаје непромењено.    
IV
Ово Решење биће објављено
¨Службеном листу Града Вршца¨.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број:02-8/2019-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Датум: 22.11.2019. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.
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18.

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ВРШЦА НА КАТАСТАРСКОЈ
ПАРЦЕЛИ БРОЈ: 9917 КО ВРШАЦ У
КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
ПАНЧЕВО
Увидом у „Службени лист Града Вршца“,
бр. 14/2019, од 26.октобра 2019. године, у
Одлуци о установљавању права службености
на непокретности у јавној својини Града Вршца  
на катастарској парцели  број: 9917 КО Вршац
у корист инвеститора ЕПС Дистрибуција доо
Београд огранак Електродистрибуција Панчево,
број 011-110/2019-II-01, ОД 25.октобра 2019
године , уоченe су  техничке грешке, па се дају  
исправке које гласе:
„У члану 1. Одлуке о установљавању
права службености на непокретности у јавној
својини Града Вршца  на катастарској парцели  
број: 9917 КО Вршац у корист инвеститора
ЕПС Дистрибуција доо Београд огранак
Електродистрибуција Панчево,. уписано је :
„на катастарској парцели број: 9717“, а
треба да стоји „ на катастарској парцели број:
9917“
„У члану 1. Одлуке о установљавању
права службености на непокретности у јавној
својини Града Вршца  на катастарској парцели  
број: 9917 КО Вршац у корист инвеститора
ЕПС Дистрибуција доо Београд огранак
Електродистрибуција Панчево,. уписано је :
„уписане у Извод из листа непокретности
број: 13394 КО Вршац „ а треба да стоји
„уписане у Извод из листа непокретности
број: 15348 КО Вршац“
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
дипл.правн. Синиша Хераковић

19.

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ
ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
ГРАДА ВРШЦА НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 9899/1 И 9898 КО
ВРШАЦ И 269, 270 И 272 КО СТРАЖА У
КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ТЕЛЕКОМ АД
БЕОГРАД
Увидом у „Службени лист Града Вршца“,
бр. 14/2019, од 26.октобра 2019. године, у
Одлуци о установљавању права службености
на непокретностима у јавној својини Града
Вршца  на катастарским парцелама  број: 9899/1
и 9898 КО Вршац  и 269,270 и 272 КО Стража
у корист инвеститора ТЕЛЕКОМ АД Београд,
број 011-111/2019-II-01, ОД 25.октобра 2019
године , уоченe су  техничке грешке, па се дају  
исправке које гласе:
„У члану 1. Одлуке о установљавању
права службености на непокретностима   у
јавној својини Града Вршца   на катастарским
парцелама   број: 9899/1 и 9898/ КО Вршац и
269,270 и 272 КО Стража у корист инвеститора
ТЕЛЕКОМ ад Београд,. уписано је у делу члана
1 који се односи на катастарске парцеле у КО
Стража :   „на катастарским парцеламаи број:
269, 270 и 269 КО Стража „ а треба да стоји:
„ на катастарским парцелама број: 269, 270 и
272 КО Стража“

23.11.2019.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
дипл.правн. Синиша Хераковић

20.

На основу члана 20. и 30. Закона о
јавном приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016
и 104/2016), члана 9. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 59. тачка
23. Статута Града Вршца   („Службени лист
града Вршца “, бр. 1/2019), Градоначелник  
Града Вршца   дана  10.10.2019. године, донео
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ,
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ
СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА СА
ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ
I
У Стручни тим за реализацију Пројекта
јавно-приватног партнерства без елемената
концесије за реконструкцију, рационализацију
и   одржавање система јавног осветљења
применом мера уштеде енергије на територији  
града Вршца са јавним плаћањем   (у даљем
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тексту: Стручни тим), именују се:
1) Наташа Милутиновић, специјалиста струковни економиста, начелник
Одељења за јавне набавке, сертификовани службеник за јавне набавке;
2) Мариус Хонае, дипломирани електроинжењер,
3) Ивана Пејовић, звање, занимање,
стручњак у области јавно - приватног
партнерства – консултант.
4) Оливера Ступар, дипломирани инжењер производног менаџмента,
Енергетски менаџер Града Вршца,
5) Босиљко Доневски дипломирани инжењер саобраћаја, начелник Одељења
за комуналне и стамбене послове и
послове заштите животне средине.
II
      Задаци Стручног тима су:
- пружање стручне помоћи у припреми
Предлога пројекта за реконструкцију,
рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера
уштеде енергије на територији града
Вршца са јавним плаћањем који се
упућује Комисији за ЈПП;
- пружање стручне помоћи при припреми потребних анализа, односно
студија оправданости, при припреми
и изради услова и конкурсне документације, правила и услова за оцену
понуђача и примљених понуда. као и
критеријума за избор понуде и прегледање и оцена приспелих понуда;
- утврђивање Предлога Одлуке о избору најповољније понуде у поступку
јавне набавке или Предлога Одлуке
о обустави поступка јавне набавке и
образложење тих предлога и
- обављање осталих послова потребних за реализацију поступка.
III
Стручни тим о свом раду води записник
и сачињава друга документа која потписују сви
чланови Стручног тима.
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IV
Доношењем овог Решења престаје
да важи решење број 02-30/2019-I-01 од
10.06.2019. године.
V
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-72/2019-I-14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 10.10.2019. године
ГРАДА ВРШЦА
Вршац, Трг победе 1
Драгана Митровић, с.р.

21.

Нa oснoву члaнa 53. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/2016 , 113/2017, 113/2017-др.закон и
95/2018), члана 63. тачка 12. Статута Града
Вршца („Службени   лист Oпштине Вршац“,
бр. 1/2019) и члана 31.   Пословника Градског
већа („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/2008
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2017),
Градско веће Града Вршца, на седници одржаној
дана   21. новембра 2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ВРШЦА
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I
Утврђује се да Јовану Кнежевић,
дипломираном правнику из Вршца престаје
рад на положају начелника Градске управе
Града Вршца, са 21. новембром 2019. године,
због поднете оставке.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.

у

образложење
Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе предвиђено
је да службенику престаје рад на положају
протеком времена на које је постављен,
оставком или разрешењем.
Решењем о постављењу начелника
Градске управе Града Вршца које је донело
Градско веће Града Вршца под бројем 0251/2018-III-01 од 27.августа 2017. године,  Јован
Кнежевић, дипл. правник из Вршца, постављен
је за начелника Градске управе Града Вршца са
27.августом 2018. године.
Обзиром да је дана 21.11. 2019. године
поднео оставку , а у складу са чланом 53.
став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
донето је  Решење као у изреци.
Против овог Решења жалба није
допуштена, али може да се покрене управни
спор, на основу члана   53. став 3. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-89/2019-III-02
Датум: 21.11.2019. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВEЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

23.11.2019.

22.

Нa oснoву члaнa 99. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017др. закон и 95/2018), члана 63. тачка 12. Статута
Града Вршца („Службени  лист Града Вршац“,
бр. 1/2019) и члана 31. Пословника Градског
већа („Службени лист Општине Вршац“, број
10/2008 и „Службени лист Града Вршца“,
број 14/2017), Градско веће Града Вршца, на
седници одржаној 21. новембар 2019. године,
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ
В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ВРШЦА
I
Славица
Поповић,
дипломирани
правник из Вршца поставља се на положај  в.д.
начелника Градске управе Града Вршца, са 21.
новембром 2019. године, најдуже три месеца са
обавезом расписивања јавног конкурса у року
од 15 дана од дана постављења.
II
Ово Решење биће објављено
„Службеном листу Града Вршца“.

у

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-90/2019-III-02
Датум: 21.11.2019. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВEЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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