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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VI   ВРШАЦ, 25. МАРТ 2021. ГОДИНЕ   БРОЈ 03/2021

1.

 На основу члана 92. став 4. Закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 
149/2020), члана 40. став 1. тачка 6. Статута Града 
Вршац („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и 
сагласности Државне ревизорске институције, бр. 
037-264/2021-04 од 25. 01. 2021. године, Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ВРШЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 За ревизију Завршног рачуна буџета Града 

Вршца за 2020. годину, Град Вршац ће уз сагласност 
Државне ревизорске институције, ангажовати лице 
која испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја, прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-19/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

2.

 На основу члана 92.и 93. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број бр. 
72/2009, 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, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), чл. 
157. ст. 3. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, 
број 145/2014 и 95/2018 - др. закон) и члана 40. став 
1. тачка 69) Статута Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 25. марта 2021. године, донела је

О Д Л У К У 
О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ
НОВОГ 20 kV КАБЛОВСКОГ ВОДА

ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ЧРС-а
ДО СТС „ПАВЛИШКИ ПУТ“ У ВРШЦУ

 
Члан 1.

Даје се сагласност за суфинансирање из-
градње 20 kV кабловског вода од постојећег ЧРС-а 
до СТС „Павлишки пут“ у Вршцу, демонтажом 
постојећег ДВ и пуштањем у погон за потребе 
стварања услова за развој приватних производних 
делатности и изградњу објеката којима не би била 
ограничена изградња због присуства постојећих 
далековода, у висини од 50% инвестиције што за 
Град Вршац износи 2.531.399,00 динара, без ПДВ-а.

Члан 2.
Након извршеног каблирања електроенер-

гетског објекта из члана 1. ове Одлуке, после за-
вршетка изградње и стављања у функцију постају 
саставни део дистрибутивног електроенергетског 
система у надлежности Електродистрибуције.

Члан 3.
Уређење имовинско правних односа из-

међу Електродистрибуције и Града Вршца за пар-
целе које су у јавној својини Града Вршца а налазе 
се на траси каблирања предметног кабловског во-
да уредиће се посебном одлуком.
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Члан 4.
Овлашћује се Градоначелница Града Вршца 

Драгана Митровић да са ЕПС Дистрибуција д.о.о. 
Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево 
из Панчева Милоша Обреновића број 6, закључи 
уговор о заједничком финансирању изградње 20 kV 
кабловског вода од постојећег ЧРС-а до СТС „Пав-
лишки пут“ у Вршцу, демонтажом постојећег ДВ и 
пуштањем у погон.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-35/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

3.

На основу члана 100.став 1. тачка 3. За-
кона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - од-
лука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), чла-
на 3. 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 при-
купљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 
16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Града Вршца“, 1/2019), Скупшти-
на Града Вршца, на седници одржаној 25.марта 
2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ ПРИВРЕМЕНИ БРОЈ 1 (до 
сада број 3348 ) КО ВРШАЦ КОЈА ЈЕ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 1.
1. ОТУЂУЈЕ СЕ део кат. парцеле привре-

мени број 1 – уписана у евиденцији не-
покретности као број 3348 К.О. Вршац, 
остало грађевинско земљиште у својини у 
површини од 3а 51 м2, која је јавна своји-
на града Вршца уписана у лист непокрет-
ности 11435 КО Вршац а чија је укупна 
површина 1ха 05а и 94м2, у корист Српс-
ке православне црквене општине Вршац, 
која је власник суседне кат. парц. привре-
мени број 2 – у евидецији непокретности 
бр. 3349 КО Вршац а на основу пројекта 
препарцелације бр. 124.1/2020 урађен од 
стране „Монт Метал СН“ доо Вршац, а 
који је саставни део ове одлуке.

2. Након спровођења пројекта препарцела-
ције кат. парц. привр. бр. 1 имаће повр-
шину од 1ха 2а и 43 м2 а кат. парц. привр. 
број 2 имаће површину од 500 м2.

Члан 2.
Део катастарске парцеле из чл. 1. ове Одлуке 

отуђује се из јавне својине Града Вршца непосред-
ном погодбом јер то у конкретном случају предста-
вља једино могуће решење. Отуђење се не би могло 
реализовати јавним надметањем, односно при-
купљањем писмених понуда из следећих разлога:

а) Катастарска парцела број 3348 КО Вршац 
(привремени број 1) – остало грађевинско 
земљиште у јавној својини је Града Вршца, 
укупне површине је 1ха 05а и 94м2.

б) Суседна катастарска парцела број 3349 
КО Вршац (привремени број 2.) – оста-
ло грађевиско земљиште је у приватној 
својини Српске православне црквене 
општине, укупне површине 149 м2, на 
којој је изграђена зграда Српске право-
славне цркве површине 149 м2. 

в) У поступку утврђивања земљишта за 
редовну употребу објекта прописа-
ним чланом 70. Закона о планирању и 
изградњи,утврђено је да је земљиште-ка-
тастарска пацела 3349 КО Вршац, на којој 
се налази објекат у власништву Српске 
православне црквене општине, повр-
шине од 149,00 м2 мање од земљишта за 
редовну употребу објекта предвиђено 
Планским документом Града Вршца, те 
да је ради формирања катастарске пар-
целе предвиђене планским документом, 
неопходно пројектом прапарцелације 
катарску 3348 КО Вршац умањити за 351 
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м2 и ову површину придодати катараској 
пацели 3349 КО Вршац чиме би се испу-
нили услови за формирање земљишта за 
редовну употребу објекта на кат. парц. 
3349 КО Вршац. Овај део катастарске 
парцеле 3348 КО Вршац у површини од 
351,00 м2 отуђује се власнику објекта по 
тржишној цени, непосредном погодбом.

г) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА ВРШАЦ, може стећи своји-
ну на земљишту око и поред објекта обје-
кта изграђеног на катастарској парцели 
бр. 3349 КО Вршац (приврeмeнeи брoj 2) 
једино куповином осталог грађевинског 
земљишта површине 351 м2, као дела кат.
парц. привр. број 1 (3348) КО Вршац које 
је у јавној својини Града Вршца. 

Из наведеног отуђење непокретности из 
чл. 1. ове одлуке једино је могуће у поступку непо-
средне погодбе и то у корист Српске православне 
црквене општине која је власник објеката на катас-
тарској парцели пр. бр. 2 (3349) КО Вршац.

Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке ОТУ-

ЂУЈЕ СЕ из јавне својине непосредном погодбом, 
али не испод од стране надлежног органа процење-
не тржишне вредности у корист СРПСКЕ ПРАВО-
СЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, Светоза-
ра Милетића број 1.

Процену тржишне вредности непокретнос-
ти из тачке 1. ове Одлуке утврдило је Министар-
ство фринансија, Пореска управа, Регионални цен-
тар Нови Сад, филијала Вршац број: 241-464-08-
00003/2021-0000 од 19. 01. 2021. године у укупном 
износу од 376.272,00 динара словима: (тристотине-
седамдесетшестхиљададвестоседамдесетдва дина-
ра и 100/00 пара, 1072 дин по м2), што чини износ 
од 3.200,25 евра, словима: трихиљадедвеста и 25/100 
евра, односно наведени динарски износ прерачунат 
у еврима по средњем курсу НБС на дан 19. јануар 
2021. године (1€=117.5792 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 закљу-
чује Градоначелник, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 5.
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОП-

ШТИНА ВРШАЦ, Светозара Милетића број 1. сти-
че право својине на непокретности из члана 1. ове 
одлуке, са правом уписа у јавне књиге о евиденцији 
непокретности и правима на њима на основу уго-
вора о отуђењу непокретности из јавне својине и 
Сагласности Града Вршца (clausula intabulandi) по 
уплати купопродајне цене, како је наведено у члану 
3. ове одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8. да-

на од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-20/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

4.

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, 95/2018 и 153/2020), 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 пис-
мених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) 
и чл. 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. године, 
донела 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
НАПОКРЕТНОСТИ, ЗГРАДЕ ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА - АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У 
БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ, НЕМАЊИНА 
50, КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 1224 и 1225 

КО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ГРАДСКО 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
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Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 

непокретности из јавне својине Града Вршца у Ба-
натском Карловцу у улици Немањина 50 са оби-
мом удела 1/1, саграђене на катастарској парцели 
број 1224 КО Банатски Карловац, укупне површине 
996м2, уписане у Лист непокретности број: 5950 КО 
Банатски Карловац и то:

- зграда друмског саобраћаја-аутобуске ста-
нице, објекат означен бројем 1. спратности 
П, у површини од 188 м2, као и пренос пра-
ва својине на земљишту под зградом и дру-
гим објектом, површине 188 м2.

- градско грађевинско земљиште под згра-
дом и другим објектом, у површини од 15 
м2, катастарска парцела број 1224 КО Ба-
натски Карловац, уписана у ЛН број 5950 
КО Банатски Карловац. 

- градско грађевинско земљиште уз зграду 
и други објекат, у површини од 793 м2, ка-
тастарска парцела број 1224 КО Банатски 
Карловац, уписана у ЛН број 5950 КО Ба-
натски Карловац.

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА ка-
тастарске парцеле број: 1225 КО Банатски Карловац 
из јавне својине Града Вршца у Банатском Карловцу 
потес/улица Немањина са обимом удела 1/1, град-
ско грађевинско земљиште, површине 633 м2, упи-
сане у ЛН број 5953 КО Банатски Карловац

Члан 2.
Почетна цена непокретности описане 

у члану 1. став 1 и 2 ове Одлуке укупно износи 
3.292.162,00 динара (словима: тримилионадвес-
тотинедеведесетдвехиљадестошездесетдва дина-
ра), што чини 28.000,00 евра (словима: двадесет-
осамхиљада евра) по званичном средњем курсу 
НБС на дан извршене процене тржишне вреднос-
ти непокретности, 10. 02. 2021 године, (117.5772) 
од стране лиценцираног проценитеља, Видаковић 
Мирослава, регистарски број лиценце 195, с тим 
да се исплата врши у динарској противредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате 
купопродајне цене. 

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања се утврђује у износу од 50 % од почетне цене 
за непокретности у јавној својини утврђене у пре-
дходном ставу, односно 1.646.081,00 динара.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведених 

у члану 1. ове Одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: „Комисија“) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Андријана Максимовић ....... председник
2. Славица Станојковић ......................... члан
3. Славица Поповић ............................... члан
4. Вања Радека ......................................... члан
5. Дејан Чебзан ......................................... члан

Задатак ове Комисије је да сачини нацрт 
огласа и да спроведе поступак јавног надметања у 
складу са Законом о јавној својини („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016, 
108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Уредбом 
о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини,односно прибаљања и уступања ис-
коришћавања других имовинских права,као и пос-
тупцима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), током 
поступка води записник и исти са предлогом Одлу-
ке о отуђењу достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Основни критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог Одлуке да се непокретност из јав-
не својине отуђи понуђачу који је понудио највишу 
купопродајну цену, доставити Скупштини Града на 
разматрање и усвајање.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл. 1. 

ове Одлуке донеће Скупштина Града Вршца.
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Члан 6.
У складу са Одредбом члана 22. став 13. За-

кона о јавној својини, престаје право коришћења 
на непокретности у јавној својини у случају њеног 
отуђења из јавне својине, независно од воље носио-
ца права коришћења на тој непокеретности.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-21/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

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, 95/2018 и 153/2020), члана 3. Уредбе о ус-
ловима прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, као и пос-
тупцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и чл. 
40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 25. марта 2021. године, донела 

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НАПОКРЕТНОСТИ, ЗГРАДА ДРУМСКОГ 
САОБРАЋАЈА - АУТОБУСКА СТАНИЦА 
У АЛИБУНАРУ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 

7, КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 653 И 654 КО 
АЛИБУНАР, ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 

непокретности из јавне својине Града Вршца у Али-

бунару у улици Братства Јединства 7 са обимом уде-
ла 1/1, саграђене на катастарској парцели број 653 
КО Алибунар, укупне површине 689м2, уписане у 
Лист непокретности број: 611 КО Алибунар и то:

- зграда друмског саобраћаја-аутобуска ста-
ница, објекат означен бројем 1. спратнос-
ти П у површини од 200 м2, као и пренос 
права својине на земљишту под зградом и 
другим објектом, површине 200 м2.

- градско грађевинско земљиште уз зграду 
и други објекат, у површини од 489 м2, ка-
тастарска парцела број 653 КО Алибунар, 
уписана у Лист непокретности број 611 КО 
Алибунар. 

 ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 
катастарске парцеле број: 654 КО Алибунар из јав-
не својине Града Вршца у Алибунару потес/улица 
Братства Јединства са обимом удела 1/1, укупне по-
вршине 851 м2, уписане у Лист непокретности број: 
611 КО Алибунар и то:

 - градско грађевинско земљиште под згра-
дом и другим објектом, у површини од 15 
м2, катастарска парцела број 654 КО Али-
бунар, уписана у Лист непокретности број 
611 КО Алибунар

- градско грађевинско земљиште уз зграду 
и други објекат, у површини од 836 м2, ка-
тастарска парцела број 654 КО Алибунар, 
уписана у Лист непокретности број 611 КО 
Алибунар.

Члан 2.
Почетна цена непокретности описане у члану 

1. став 1 и 2. ове Одлуке износи 3.409.658.00 динара 
(словима: тримилионачетристотинедеветхиљада-
шестотинапедесетосам динара), што чини 29.000,00 
евра (словима: двадесетдеветхиљада евра) по зва-
ничном средњем курсу НБС на дан 10. 03. 2021 године 
(117.5744) а на основу прибављене процене тржиш-
не вредности предметне непокретности, од стране 
лиценцираног проценитеља Видаковић Мирослава, 
регистарски број лиценце за вршење процене вред-
ности непокретности: 195, с тим да се исплата врши 
у динарској противредности по средњем курсу Наро-
дне банке Србије на дан уплате купопродајне цене. 

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања се утврђује у износу од 50 % од почетне цене 
за непокретности у јавној својини утврђене у пре-
дходном ставу, односно 1.704.829,00 динара.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведених 
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у члану 1. ове Одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: „Комисија“) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Андријана Максимовић ....... председник
2. Славица Станојковић ......................... члан
3. Славица Поповић ............................... члан
4. Вања Радека ......................................... члан
5. Дејан Чебзан ......................................... члан

Задатак ове Комисије је да сачини нацрт 
огласа и да спроведе поступак јавног надметања у 
складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,- 105/2014, 104/2016, 
108/2016 и 113/2017 и 95/2018) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини,односно прибаљања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), током 
поступка води записник и исти са предлогом Одлу-
ке о отуђењу достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Основни критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог Одлуке да се непокретност из јав-
не својине отуђи понуђачу који је понудио највишу 
купопродајну цену, доставити Скупштини Града на 
разматрање и усвајање.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл. 1. 

ове Одлуке донеће Скупштина Града Вршца.

Члан 6.
У складу са Одредбом члана 22. став 13. За-

кона о јавној својини, престаје право коришћења 
на непокретности у јавној својини у случају њеног 
отуђења из јавне својине, независно од воље носио-
ца права коришћења на тој непокретности.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-22/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

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, 95/2018 и 153/2020), члана 3. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења не-
покретности непосредном погодбом, давањем у за-
куп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Службени гласник 
РС“, бр. 16/2018) и чл. 40. тачка 34. Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019) 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. 
марта 2021. године, донела 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ, ЗГРАДЕ АУТОБУСКЕ 
СТАНИЦЕ У ПЛАНДИШТУ, ВОЈВОДЕ 

ПУТНИКА 57А И КАТАСТАРСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ 741/1 КО ПЛАНДИШТЕ 

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА не-

покретности из јавне својине Града Вршца у План-
дишту у улици Војводе Путника 57А са обимом уде-
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ла 1/1, саграђене на катастарској парцели број 741/1 
КО Пландиште, укупне површине 1814 м2, уписане 
у Лист непокретности број: 231 КО Пландиште и то:

- зграда аутобуске станице, објекат означен 
бројем 1. спратности П, површине од 198 м2, 
као и пренос права својине на земљишту под 
зградом и другим објектом, површине 198 м2.

- градско грађевинско земљиште уз зграду и 
други објекат, у површини од 1616 м2, катас-
тарска парцела број 741/1 КО Пландиште, 
уписана у ЛН број 231 КО Пландиште. 

Члан 2.
Почетна цена непокретности описане у 

члану 1. ове Одлуке износи 2.821.786,00 динара, 
(словима: двамилионаосамстотинадвадесетједна-
хиљадаседамстотинаосамдесетшест динара) што 
чини 24.000,00 евра (словима: двадесетчетири-
хиљаде евра) по званичном средњем курсу НБС на 
дан процене 10.03.2021. године (117,5744) на основу 
прибављене процене тржишне вредности предмет-
не непокретности од стране лиценцираног проце-
нитеља, Видаковић Мирослава регистарски број 
лиценце 195, с тим да се исплата врши у динарској 
противредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате купопродајне цене. 

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања се утврђује у износу од 50% од почетне цене 
за непокретности у јавној својини утврђене у пре-
дходном ставу, односно 1.410.893,00 динара. 

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведене 

у члану 1. ове Одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: „Комисија“) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Андријана Максимовић ....... председник
2. Славица Станојковић ......................... члан
3. Славица Поповић ............................... члан
4. Вања Радека ......................................... члан
5. Дејан Чебзан ......................................... члан

Задатак ове Комисије је да сачини нацрт 
огласа и да спроведе поступак јавног надметања у 
складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013,- 105/2014, 104/2016, 
108/2016 и 113/2017 и 95/2018) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини,односно прибаљања и уступања 
искоришћавања других имовинских права,као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-

мених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), током 
поступка води записник и исти са предлогом Одлу-
ке о отуђењу достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Основни критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог Одлуке да се непокретност из јав-
не својине отуђи понуђачу који је понудио највишу 
купопродајну цену, доставити Скупштини Града на 
разматрање и усвајање.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Члан 5.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл. 1. 

ове Одлуке донеће Скупштина Града Вршца.

Члан 6.
У складу са Одредбом члана 22.став 13. За-

кона о јавној својини, престаје право коришћења 
на непокретности у јавној својини у случају њеног 
отуђења из јавне својине, независно од воље носио-
ца права коришћења на тој непокеретности.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-23/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.
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7.

На основу члана 99. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/10 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/219, 39/2019 - и 
др. закон и 9/2020), члана 40. тачка 34. Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
25.марта 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
БРОЈ 2121/1 И 2121/2 КО ВРШАЦ 

ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
 

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 

катастарске парцеле број 2121/1 КО Вршац из јавне 
својине Града Вршца поступком јавног надметања, 
потес/улица Ђердапска, пашњак 1. класе, укупне 
површине 1043м2, остало грађевинско земљиште у 
својини, са обимом удела Града Вршца 1/1, уписане у 
Извод из Листа непокретности број 13592 КО Вршац.

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 
катастарске парцеле број 2121/2 КО Вршац из јавне 
својине Града Вршца поступком јавног надметања, 
потес/улица Звездана, пашњак 1. класе, укупне повр-
шине 375 м2, остало грађевинско земљиште у своји-
ни, са обимом удела Града Вршца 1/1, уписане у Из-
вод из Листа непокретности број 13592 КО Вршац.

Члан 2.
Непокретности из чл. 1. ове Одлуке отуђују 

се из јавне својине по почетној цени утврђеној у од-
носу на висину тржишне вредности предметне не-
покретности изражене у еврима, то јест на основу 
акта надлежног пореског органа - Министарста фи-
нансија, Регионални центар Нови Сад, пореске уп-
раве Филијале Вршац број 241-464-08-00067/2020-
0000 од 27. 10. 2020 године, која је записником о 
процени без изласка на терен проценила вредност 
осталог грађевинског земљишта и то: 

Катастарска парцела број 2121/1 КО Вр-
шац у површини од 1043 м2, цена по м2 у износу 
од од 818 динара, односно укупно 853.174,00 дина-
ра, што чини по средњем курсу ЕУР Народне банке 

Србије на дан 27.10.2020. године износ од 7.256,1396 
ЕУР., са тим што ће се исплата постигнуте купопро-
дајне цене извршити у динарској противвредности 
по средњем званичним курсу НБС на дан уплате 
постигнуте купопродајне цене.

Катастарска парцела број 2121/2 КО Вр-
шац у површини од 375 м2, цена по м2 у износу од 
од 1.647,75 динара, односно укупно 617.906,25,00 
динара, што чини по о средњем курсу ЕУР Наро-
дне банке Србије на дан 27.10.2020. године износ од 
5.255,2164 ЕУР., са тим што ће се исплата постигну-
те купопродајне цене извршити у динарској проти-
ввредности по средњем званичним курсу НБС на 
дан уплате постигнуте купопродајне цене.

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања утврђује се у износу од 20% од почетне цене за 
непокретност у јавној својини утврђене у претход-
ном ставу.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведене 

у члану 1. ове одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини ( у даљем тексту: Комисија) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Андријана Максимовић ....... председник
2. Славица Поповић ............................... члан
3. Славица Станојковић ........................ члан
4. Вања Радека ......................................... члан
5. Предраг Ђукић .................................... члан

Задатак Комисије је да сачини текст јавног 
огласа, спроведе поступак јавног надметања у скла-
ду са чланом 99. Закона о планирању и изградњи, 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/10 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - од-
лука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/219, 39/2019 - и др. 
закон и 9/2020), током поступка води записник 
и исти са предлогом Одлуке о отуђењу достави 
Скупштини Града Вршца на разматрање и усвајање.

Члан 4.
Комисија одлучује већином од укупног 

броја својих чланова.
Основни критеријум за избор најповољ-

нијег понуђача је висина понуђене купопродајне 
цене. 

Непокретност у јавној својини отуђује се 
учеснику који понуди највишу купопродајну цену.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
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региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 5.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности у јавној својини 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на званичном веб сајту Града Вршца.

Члан 6.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл. 1. 

ове одлуке доноси Скупштина Града Вршца.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-24/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

8.

На основу члана 3. став 3. Закона о контро-
ли државне помоћи („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 73/2019), члана 32. став 1. тачка 
6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон 
и 47/2018) и члана 40. тачка 6) Статута Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, број 01/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. 
марта 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ DE MINIMIS

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
АД СПОРТСКО ПОСЛОВНOМ ЦЕНТРУ 

МИЛЕНИУМ ВРШАЦ 

Члан 1.
АД Спортско пословнoм центру Милени-

ум Вршац (AD Sportsko poslovni centar Millennium 
Vršac), Вршац, Омладински трг број 17, матични 
број 08613796, ПИБ 100514632, као кориснику др-
жавне помоћи (у даљем тексту: корисник државне 
помоћи), Град Вршац као давалац државне помоћи 
(у даљем тексту: давалац државне помоћи) до-
дељује држaвну помоћ мале вредности (de minimis 
државна помоћ) за 2021. годину у бруто износу од 
23.000.000,00 динара, односно до висине државне 
помоћи (de minimis државна помоћ) утврђене чла-
ном 95. став 1. Уредбе о правилима за доделу др-
жавне помоћи.

De minimis државна помоћ из претходног 
става даје се у облику субвенције тј. бесповратних 
средстава, те се сматра транспарентном de minimis 
државном помоћи и додељеном даном стављања на 
располагање кориснику државне помоћи. 

Члан 2.
Одобрена државна помоћ мале вредности 

(de minimis) из члана 1 ове одлуке, у оквиру плани-
раних средстава у буџету Града Вршца, биће реали-
зована: 

Ред. 
бр.

државна помоћ мале вредности
(de minimis)

износ у
динарима

1. у 2021. фискалној години 8.000.000,00
2. у 2022. фискалној години 15.000.000,00

УКУПНО: 23.000.000,00

Члан 3.
Давалац државне помоћи (de minimis 

дражaвна помоћ) дужан је да, у року од 15 дана oд 
дана доделе предметне државне помоћи, Комисији 
за контролу државне помоћи и Министарству фи-
нансија, достави податке о додељеној de minimis др-
жавној помоћи.

Члан 4.
Кориснику државне помоћи из ове одлу-

ке, додељује се држaвна помоћ мале вредности (de 
minimis државна помоћ) као привредном субјекту 
у тешкоћама, значајном за локалну самоуправу у 
погледу њеног општег интереса, као и интереса за 
задовољавање потреба грађана са територије града 
Вршца у смислу члана 137. Закона о спорту.

Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Градска 

управа Града Вршца, Одељење за буџет и финансије.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-31/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

9.

На основу члана 11. став 4. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Сл. гласник 
РС“, бр. 113/2017 и 50/2018) и члана 40. тачка 6) Ста-
тута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници 
одржаној 25.марта 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРШЦА

Члан 1.
 Мења се члан 4. Одлуке о правима на фи-

нансијску подршку породици са децом на терито-
рији Града Вршца, бр. 011-31/2018-II-01 („Службе-
ни лист Града Вршца“, бр. 8/2018), тако да гласи:

„Право на поклон за прворођено дете у ка-
лендарској години, остварује мајка за дете које се 
прво роди у Граду у календарској години, под усло-
вом да мајка у тренутку рођења детета има преби-
валиште на територији Града Вршца.

Право уместо мајке може остварити отац 
детета односно други законски заступник детета, 
у случају да мајка није жива, да је напустила дете 
или да је из објективних разлога спречена да непо-
средно брине о детету, као и да у тренутку рођења 
детета отац односнозаконски заступник имају пре-
бивалиште на територији града Вршца.

Подаци о прворођеном детету у календар-
ској години добијају се на основу обавештења на-
длежне здравствене установе са територије града 

Вршца.
Поклон се даје у новчаном износу који 

утврђује Градско веће Града Вршца за сваку кален-
дарску годину.

Право на поклон се остварује на основу за-
хтева који подноси мајка дететаили лице из става 2. 
овог чланаОдељењу за друштене делатности Град-
ске управе Вршац, најкасније до навршених шест 
месеца живота детета. Уз захтев се доставља на 
увид лична карта и фотокопија текућег рачуна.Ако 
је подносилац захтева лице из става 2. овог члана, 
односно други   законски заступник детета доста-
вља и одговарајуће решење  као доказ о томе да је 
законски заступник детета.

Када се приликом порођаја роди двоје или 
више деце, право на поклон из става 1. овог члана 
остварује се за свако дете.“

Члан 2.
 У осталом делу Одлука о правима на фи-

нансијску подршку породици са децом на терито-
рији Града Вршца, бр. 011-31/2018-II-01 („Службе-
ни лист Града Вршца“, бр.8/2018),остаје непромење-
на.

Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-32/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

10.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) и чл. 72. 
и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. став 
1. тачка 6), чланова 103. и 107. Статута Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. 
марта 2021. године, донела је
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
 У Одлуци о Месним заједницама на тери-

торији града Вршца, број: 011/01/2021-II-01 од 08. 
фебруара 2021. године („Службени лист Града Вр-
шцa“, бр. 1/2021), (у даљем тексту Одлука), мења се 
члан 31. тако што се у ставу 2. речи „из члана 31. ове 
одлуке“, замењују речима: „из члана 30. ове одлуке“.

Члан 2.
 После члана 44. додаје се члан 44а. који гла-

си:
„Члан 44а.
На изборима за члана Савета месне заједни-
це, бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног 
броја испред имена и презимена кандидата 
и то највише до броја чланова Савета месне 
заједнице који се бира“.

Члан 3.
После члана 48. Одлуке додаје се поднаслов 

Утврђивање резултата избора по месним заједница 
и члан 48а. који гласи:

„Утврђивање резултата избора по месним 
заједница
Члан 48а.
По пријему изборног материјала са бирач-
ких места,
Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о 
резултатима избора за сваку месну заједни-
цу.
Резултати избора се одмах објављују у 
„Службеном листу Града Вршца“, и на оглас-
ној табли месне заједнице“.

Члан 4.
У Члану 70. став 3. Одлуке речи „из члана 

70.“ замењују се речима: „из члана 69.“.

Члан 5.
У осталом делу Одлука о Месним заједни-

цама на територији града Вршца број: 011/01/2021-
II-01 од 08. фебруара 2021. године („Службени лист 
Града Вршцa“, бр. 1/2021), остаје непромењена.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-33/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

11.

На основу члана 5. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 
и 88/2019),члана 32. став 1. тачка 8. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 4. Закона о комуналним делатнос-
тима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 
и 95/2018) и члана 40. тачка 6. и тачка 10. Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 
1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној 25. марта 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ СА ЗАКОНОМ 
О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
 У Одлуци о у усклађивању оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа Други октобар Вршац 
са законом о јавним предузећима („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 14/2016, 10/2017, 24/2017, 5/2018, 
15/2018, 2/2020 и 15/2020), (у даљем тексту: Одлука) 
у члану 3а. додаје се нова алинеја 16 која гласи:

„- Снабдевање природним гасом“.

Члан 2.
 У члану 14. став 2. Одлуке, додаје се нова 

алинеја 10 која гласи:
„3523 - Трговина гасовитим горивима преко 

гасоводне мреже“.
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Члан 3.
 Мења се члан 15. Одлуке и гласи:
„Јавно комунално предузеће Други октобар 

Вршац, поред претежне делатности из члана 14. ове 
Одлуке, може обављати и све друге делатности које 
нису законом забрањене независно од тога да ли су 
одређене оснивачким актом, односно статутом, уз 
сагласност оснивача у складу са законом.“

Члан 4.
 У свему осталом Одлука о у усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Дру-
ги октобар Вршац са законом о јавним предузећи-
ма („Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2016, 
10/2017, 24/2017, 5/2018, 15/2018, 2/2020 и 15/2020), 
остаје непромењена.

Члан 5.
 Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта Скупштине 
Града Вршца, да утврди пречишћен текст Одлуке.

Члан 6.
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-34/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

12.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 72/2009, 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, 
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и 
члана 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Служ-

бени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. 
године, донела

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКИМ 
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 2018 И 2036 КО МЕСИЋ 

У КОРИСТ „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 
ДОО БЕОГРАДОГРАНАК 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“

Члан 1.
УСПОСТАВЉА СЕ право службености 

пролаза и право извођења радова за постављање 
нисконапонског кабла 0,4kV, на минималној ду-
бини полагања кабловског вода од 0,8м, попреч-
ног пресека кабла ø 48мм, на траси од Манастира 
Месић до ТС „Водовод Месић“, у укупној дужини 
од 210 метара, за потребе грађења објекта „Ниско-
напонски кабал 0,4 kV од манастира Месић до ТС 
„Водовод Месић“, тип објекта: типски кабловски 
водови ниског напона – подземни објекат“, на ка-
тастарским парцелама број:

- 2018 КО Месић, потес: путеви, у површи-
ни од 7218м2, остало земљиште, земљиште 
под зградом и другим објектом, јавна 
својина Градa Вршца, у уделу 1/1, уписана 
у Лист непокретности број: 52 КО Месић и

- 2036КО Месић, потес: путеви, у површи-
ни од 8959м2, остало земљиште, земљиште 
под зградом и другим објектом, јавна сво-
јина Града Вршца, у уделу 1/1, уписана у 
Лист непокретности број: 52 КО Месић.

Члан 2.
Право службености из претходног члана 

ове одлуке, успоставља се на неодређено време, у 
корист „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД 
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕ-
ВО“, Милоша Обреновића 6, Панчево, по претход-
но исходованој Сагласности Градске управе Вршац 
Одељење за инвестиције и капитална улагања број: 
Сл. 104/1/2020-IV-05 од 26. августа 2020. године и 
у свему према техничкој документацији број: Е0-
11/2020 од маја 2020. године ИДП Идејни пројекат 
израђен од стране АД „Техника“ Вршац, Доситејева 
11.

Члан 3.
 У име Града Вршца, као власника послужног 
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добра, уговор о успостављању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се Град-

ска управа Вршац Одељење за имовинско правне 
послове.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-25/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

13.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 69. и члана 135. став 4. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010-од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и 
члана 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној дана 25. марта. 
2021. године, донела је

ОДЛУКУ
 О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКOJ 
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9966 КО ВРШАЦ У 

КОРИСТ „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“Д.О.О. 
БЕОГРАД ОГРАНАК 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“

Члан 1.
УСПОСТАВЉА СЕ право службености про-

лаза и извођења радова постављања нисконапон-
ског кабла 0,4kV кабловског вода типа PP00-АS 
4x150mm2, попречног пресека кабла ø 48мм, у ров 
дубине од минимално 0,8м, на катастарској працели 
број 9966 КО Вршац, улица Банатска, у површини 
од 2155м2, јавно грађевинско земљиште, земљиште 
под зградом и другим објектом, улица, јавна својина 
Градa Вршца, у уделу 1/1, уписана у лист непокрет-
ности број: 15348 КО Вршац, као послужном добру, 
на траси од зграде у улици Банатска 16 до фасаде 
зграде у улици Банатска 18, у укупној дужини од 25 
метара, за потребе прикључења вишепородичног 
стамбеног објектана дистрибутивни систем елек-
тричне енергије, изграђеног на катастарској парце-
ли број 8090 КО Вршац, у улици Банатска 18, као 
повласном добру. 

Члан 2.
Право службености из претходног члана ове 

одлуке, успоставља се у корист „ЕПС ДИСТРИБУ-
ЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИС-
ТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, 
Панчево, ПИБ 102040644, на неодређено време, за 
прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије вишепородичног стамбеног објекта, Банат-
ска број 18, инвеститора „КЛАУСМОНТ“ ДОО ВР-
ШАЦ, Козарачка број 3, МБ 20432675, уз једнократ-
ну новчану накнаду у износу од 3.600,00 динара,у 
свему према техничкој документацији број: 01-
08/20 од августа 2020. године ИДР Идејно решење и 
Пројекту електроенергетских инсталација број: 02-
08/20 од августа 2020. године, израђених од стране 
Пројектног бироа „Предојевић инжењеринг“, Али-
бунар, Липовачка 14, Техничким условима број: Сл. 
118/1/2020-IV-05 oд 17. 09. 2020. и Сагласности број: 
Сл. 122/1/2020-IV-05 од 29. септембра 2020. године, 
издатим од стране Градске управе Вршац Одељење 
за инвестиције и капитална улагања.

Члан 3.
 У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о успостављању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењуове одлуке стараће се Градска 

управа Вршац Одељење за имовинско правне по-
слове.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог данаод дана 

објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-26/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

14.

На основу члана 51. Закона о основама 
својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, 
број 6/1998 и 36/1990, „Службени лист СРЈ“, број 
29/1996 и „Службени гласник РС“, бр. 115/2005-др. 
закон), члана 20. тачка 13., члана 32. тачка 6. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закони 47/2018) и 
члана 40. тачка 34., а у вези члана 28. став 2. Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 25.марта. 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 
9788 КО ВРШАЦ У КОРИСТ ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“ 

ПАНЧЕВО

Члан 1.
УСПОСТАВЉА СЕ право службености про-

лаза на катастарској парцели број 9788, јавно грађе-
винско земљиште, земљиште под зградом и другим 
објектом јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, 
улица Николе Тесле, јавна својина Града Вршца 
у уделу 1/1, уписаној у лист непокретности број 
13946 КО Вршац, као послужном добру, ради из-
вођења радова на изградњи подземног нисконапон-
ског 0,4kV кабловског вода, на минималној дубини 
полагања каблова од 0,8m, попречног пресека кабла 

РР00-AS4 x 150m2, за прикључење стамбено-посло-
вног објекта у улици Николе Тесле број 8 у Вршцу, 
саграђеног на катастарској парцели број 4403 КО 
Вршац, уповршини од 271m2, остало грађевинско 
земљиште у својини, земљиште под зградом и дру-
гим објектом, приватна својина ЦАРАН ДОО у уде-
лу 1/1, уписаној у лист непокретности број 5639 КО 
Вршац, као повласном добру.

Члан 2.
Право службености пролаза из претход-

ног члана ове одлуке, успоставља се на неодређено 
време, у дужини од 20m, у корист ЕПС ДИСТРИ-
БУЦИЈА д.о.о. БЕОГРАД ОГРАНАК „ЕЛЕКТРО-
ДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“, Панчево, Милоша 
Обреновића 6, по претходно исходованој Саглас-
ности Градске управе Вршац Одељење за инвести-
ције и капитална улагања број: Сл. 145/1/2020-IV-05 
од 18. новембра 2020. године, у свему према Глав-
ној свесци и Идејном пројекту електроенергетских 
инсталација бр. Е0-19/2020 од августа 2020. године, 
цртежу ИДП бр. цртежа Е4-19/20.1и Ситуационом 
плану трасе и плану полагања кабла, израђеним од 
стране Техника АД Вршац, Доситејева 11.

Члан 3.
 У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о успостављању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се Градска 

управа Вршац, Одељење за имовинско правне по-
слове.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-27/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.
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15.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 135. став 4. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-од-
лука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и чла-
на 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9783 КО ВРШАЦ У 
КОРИСТ „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

ДОО БЕОГРАД – ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.
УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 

пролаза и извођења радова, за постављање нис-
конапонског 0,4kV кабловског вода, попречног 
пресека ø 48mm, ископавањем рова ради пола-
гања кабла на минималној дубини од 0,8m у делу 
саобраћајнице и у тротоару на дубини од 0,6m од 
регулационе линије, на катастарској парцели број 
9783, у површини од 2544m2, јавно грађевинско 
земљиште, земљиште под зградом и другимобјек-
том, улица Светозара Милетића, јавна својина 
Града Вршца, у уделу1/1, уписана у лист непокрет-
ности број 13946 КО Вршац, као послужном добру, 
на траси од најближег стуба нисконапонске мреже 
до новоизграђеног објекта на парцели број 3989/2 
КО Вршац, односно до стамбених објеката у улици 
Свезора Милетића број 19 у Вршцу, изграђених на 
катастарским парцелама број 3989/1, у површини 
од 202 m2, остало грађевинско земљиште у своји-
ни, приватна својина Градња Влајкиновић ДОО 
Вршац, Патријарха Рајачића 19, у уделу 1/1 иброј 
3989/2, у површини од 154m2, остало грађевинско 
земљиште у својини, својина приватна Градња Влај-
киновић ДОО Вршац, Патријарха Рајачића19, у уде-

лу 1/1, уписаним у лист непокретности број 15340 
КО Вршац,као повласном добру, ради прикључења 
новоизграђених објеката на електродистрибутивни 
систем, у укупној дужини од 25,00m. 

Члан 2.
Право службености из претходног члана 

ове одлуке, установљава се на неодређено време, 
уз накнаду утврђену посебним актом, у корист 
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД, Маса-
рикова број 1-3, ПИБ 100001378, МАТИЧНИ БРОЈ 
07005466 - ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, Панчево, ПИБ 
102040644, за прикључење на дистрибутивни сис-
тем електричне енергије стамбених објеката у ули-
ци Светозара Mилетића број 19 у Вршцу, инвес-
титора ГРАДЊА ВЛАЈКИНОВИЋ ДОО Вршац, 
Патријарха Рајачића број 19, по претходно издатој 
Сагласности Градске управе Вршац Одељење за 
инвестиције и капитална улагања број: Сл. 400-1-
8/2021-IV-05 од 28. јануара 2021. године и у свему 
према Идејном решењу пројекта електроенергет-
ских инсталација број техничке документације: 
01-01/21 и број: 02-01/21 од јануара 2021. године са 
цртежом ИДР-02-01/21 број цртежа I, израђеним 
од стране Пројектног бироа „Предојевић инжење-
ринг“ Алибунар, улица Липовачка број 14. 

Члан 3.
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 право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се Град-

ска управа Вршац Одељење за имовинско правне 
послове.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-28/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.
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16.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закони 
47/2018), члана 51. Закона о основама својинскоп-
равних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/1980 
и 39/1990, „Сл. лист СРЈ“, број 22/1996 и „Службени 
гласник РС“, број 115/2005 - др. закон), члана 69. и 
члана 135. став 4. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009, 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, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана 40. тачка 34. 
Статута Града Вршца („Службени лист Града Вр-
шца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на сед-
ници одржаној 25. марта 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ 

ПРАВАСЛУЖБЕНОСТИ НА 
КАТАСТАРСКOJ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 9947 КО ВРШАЦ У КОРИСТ 
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 
ДОО БЕОГРАДОГРАНАК 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“ 
ПАНЧЕВО

Члан 1.
УСПОСТАВЉА СЕ право службености 

пролаза ради изградње типског двоструког каблов-
ског подземног вода средњег напона типа XНЕ49-Аz 
3x (1x150m2), 20kV од постојећег 20kV кабла испред 
ТЦ „Петра Драпшина“ до новоизграђене МБТЦ 
20/0.4kV „Целанова-Касарна“, дужине 19,00m, ка-
тегорије Г, класификациони број 222 410, у Вршцу, 
на катастарској парцели број 9947 КО Вршац, јавно 
грађевинско земљиште, земљиште под зградом и 
другим објектом, улица Петра Драпшина, у повр-
шини од 1820m2, јавна својина Градa Вршца, у уделу 
1/1, уписана у Лист непокретности број: 13946, као 
послужном добру.

Члан 2.
Право службености пролаза из претход-

ног члана ове одлуке, успоставља се на неодређе-
но време, у корист „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. 

БЕОГРАД ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, Панчево, по 
претходно исходованој Сагласности Градске уп-
раве Вршац Одељење за инвестиције и капитална 
улагања број: 400-1-30/2021-IV-05 од 01. марта 2021. 
године, за прикључење на дистрибутивни систем 
електричне енергије објекта Комплекс касарна у 
Вршцу изграђеног на катастарској парцели број 
9024 КО Вршац, као повласном добру, а у свему 
према Пројекту електроенергетских инсталација 
пројектанта АД „Техника“ Вршац, Доситејева 11, 
ИДП Идејни пројекат број техничке документације: 
број: Е-01-04/2021 и број Е-04-04/2021 од фебруара 
2021.године.

Члан 3.
У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о успостављању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Градска 

управа Вршац Одељење за имовинско правне по-
слове.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-29/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

17.

На основу члана 20. тачка 13, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закони 
47/2018), члана 135. став 4. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 
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број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-од-
лука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и чла-
на 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној дана 25.марта 2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИНА КАТАСТАРСКИМ 
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7786/1, 9963 И 
9964 КО ВРШАЦ У КОРИСТ„ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД –
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

ПАНЧЕВО

Члан 1.
УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 

пролаза и извођења радова уз накнаду, за поста-
вљање нисконапонског кабла 0,4kV типа PP00-АS 
ископавањем рова ради полагања кабла на мини-
малној дубини полагања кабловског вода од 0,8м, 
попречног пресека кабла ø 48мм, на траси од TS 
20/0.4kV „Гаврила Принципа“, која се налази на уг-
лу улица Саве Мунћана, катастарска парцела број 
9963 КО Вршац и Војнички трг, катастарска парце-
ла број 7786/1 КО Вршац па улицом Банатска, ка-
тастарска парцела број 9964 КО Вршац,као послуж-
ном о добру, до новопостављеног кабловског при-
кључног ормана на фасади зграде у улици Банатска 
број 3 у Вршцу, подбушивањем коловоза уколико је 
то технички изводљиво или пресецањем „до пола и 
од пола коловоза“, док се кабл на тротоару полаже 
на 06,м од регулационе линије, тј. све према технич-
кој документацији и пројекту електроенергетских 
инсталација за потребе прикључења стамбено по-
словног објекта у улици Банатска број 3 у Вршцу, 
изграђеног на катастарској парцели број 7977 КО 
Вршац, као повласном добру.

Члан 2.
Право службености из претходног члана 

ове одлуке, установљава се на неодређено време, у 
корист „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. БЕОГРАД, 
Масарикова број 1-3, ПИБ 100001378, МАТИЧНИ 
БРОЈ 07005466 - ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИ-
БУЦИЈА ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, Пан-
чево, ПИБ 102040644, за прикључење на дистрибу-
тивни систем електричне енергије породично стам-

беног објекта, Банатска број 3, инвеститора „ДНП 
ИНЕСТМЕНТС СРБ“ ДОО Вршац, Војнички трг 
број 15, по претходно издатој Сагласности Градске 
управе Вршац Одељење за инвестиције и капитал-
на улагања број: Сл. 159/1/2020-IV-05 од 25. децем-
бра 2020. године и у свему према Идејном пројекту 
електроенергетских инсталација (4) број 01-07/20 
и број 02-07/20 од јула 2020. године, израђеном од 
стране Пројектног бироа „Предојевић инжење-
ринг“ Алибунар, улица Липовачка број 14. 

Члан 3.
 У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о успостављању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се Градска 

управа Вршац, Одељење за имовинско правне по-
слове.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-30/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

18.

На основу члана 100. став 3. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - 
др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 
95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 46. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон. 101/2016-др.
закон и 47/2018), чланa 40. тачка 26) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршац“, бр. 01/2019), 
члана 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда 



140            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2021   25.03.2021.

за заштиту животне средине Oпштине Вршац 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 12/2009) и 
сагласности Министарства заштите животне сре-
дине РС, бр. 401-00-231/21-02 од 09. 02. 2021 године, 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. 
мартa 2021. године, донела је 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 

2021. ГОДИНУ

I
Овим Програмом одређују се циљеви, про-

грами, пројекти или пројектне активности из об-
ласти заштите животне средине који ће се финан-
сирати из средстава буџета Града Вршца за 2021. 
годину, ПРОГРАМ 6 - заштита животне средине, 
ПА 0001- управљање заштитом животне средине, 
функција 530, планираних у износу од 12.440.000,00 
динара. 

II

Ред.
бр.

ПРОГРАМ, 
ПРОЈЕКАТ

ИЛИ 
ПРОЈЕКТ-

НА АКТИВ-
НОСТ

ЦИЉ ЕК
. 

К
Л

А
С

И
Ф

И
К

.

ФИНАНС. 
СРЕДСТВА 

(РСД)

1. 

Израда 
Локалног 
еколошког 
акционог 
планa за 
подручје 
Града Вршца 
за 2021-2025. 
годину.

Израдом ЛЕАП-а 
сагледава се цело-
купна ситуација у 
области заштите и 
унапређења животне 
средине и уз помоћ 
њега ће се одреди 
правци деловања 
за остварење при-
оритетних циљева, 
применом нових за-
конских решења.

423 1.000.000,00

2. 

Израда 
Пројектно 
- техничке 
документа-
ције за кана-
лизацију от-
падних вода 
за насељена 
места Вели-
ко Средиште 
и Гудурица 
са ППОВ у 
Граду Вр-
шцу. 

Израда пројеката 
чијом реализацијом 
би се спречило за-
гађење земљишта и 
подземних вода ус-
лед постојања вели-
ког броја септичких 
јама.

511 3.600.000,00

3. 

Замена 
котларница 
и пратеће 
опреме 
на јавним 
објектима. 

Повећање енергетске 
ефикасности котлар-
ница ради смањења 
емисије CO2 у атмос-
фери и загађења ваз-
духа у Граду Вршцу.

511 2.000.000,00

4.

Обележа-
вање пу-
токазима 
и инфо 
таблама 
Вршачких 
планина.

Обелажавањем 
пешачких стаза, 
Вршачке планине 
постају доступније 
већем броју шетача.

424 300.000,00

5.

Израда 
пројекта по-
шумљавања 
граница 
Заштићеног 
станишта 
-Мали вр-
шачки рит - 
аутохтоним 
врстама 
дрвећа. 

 Израда пројеката 
чијом реализацијом 
би се омогућило да 
се природно обележе 
границе Заштићеног 
станишта.

424 60.000,00

6.

Пошумља-
вање на 
територији 
Града Вр-
шца.

Акција пошумља-
вања граница Заш-
тићеног станишта 
-Мали вршачки рит 
- аутохтоним врс-
тама дрвећа у циљу 
очувања предеоног 
диверизитета.

424 240.000,00

7.

Израда 
Техничке до-
кументације 
примарне 
селекције 
отпада на 
територији 
града Вр-
шца.

Израда пројеката 
чијом реализацијом 
би се омогућило да 
домаћинства одвајају 
мокри и суви отпад 
доделом још по једне 
канте сваком до-
маћинству.

424 1.000.000,00

8.

Подршка ор-
ганизација-
ма цивилног 
друштва 
(НВО), до-
делом сред-
става путем 
конкурса за 
реализацију 
пројеката 
из области 
заштите 
животне 
средине.

Коришћење по-
тенцијала које има 
невладин сектор за 
спровођење низа ак-
тивности које имају 
за циљ подизање 
свести друштвене 
заједнице о важ-
ности непрекидног 
рада на очувању и 
унапређењу квалите-
та животне средине.

481 300.000,00

9.

Еко - школе 
Града Вр-
шца. Про-
грам развоја 
еколошког 
образо-
вања кроз 
већи број 
еколошких 
акција, ма-
нифестација 
и школских 
такмичења 
из области 
заштите 
животне 
средине.

Eко - школа има за 
циљ подизање свести 
учесника наставног 
процеса о одрживом 
развоју кроз школске 
активности. Спро-
вођење концепта 
Еко - школа у оквиру 
Европског система 
Еко-школа.

424 200.000,00
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10.

Велика про-
лећна акција 
чишћења и 
уређења Вр-
шачког брега 
коју град Вр-
шац изводи 
у сарадњи са 
ЈКП „Други 
Октобар“, 
органи-
зацијама, 
удружењима 
и ученицима 
Средњих и 
Основних 
школа.

Заштита природ-
них и туристичких 
вредности Вршачког 
брега. Подстицање 
свих грађана и ор-
ганизација града 
Вршца, на потребу 
стварања одговорног 
односа према приро-
дним вредностима и 
богатству које имају 
Вршачке планине.

424 70.000,00

11.

Мониторинг 
и сузбијање 
амброзије на 
територији 
града Вр-
шца.

На основу добијених 
резултата потребно 
је спровести актив-
ности на смањењу 
односно њено 
потпуно отклањање 
на делу територије 
Града где је највећа 
концентрација ам-
брозије.

424 600.000,00

12. 
Редован 
мониторинг 
квалитета 
ваздуха у 
граду Вр-
шцу.

Заштита ваздуха. 
Добијене вредности 
поредити са ГВЕ из 
Уредбе о гранич-
ним вредностима 
емисије загађујућих 
материја у ваздуху. 
Добијени резултати 
употпуњују слику о 
квалитету.

424 2.100.000,00

13. 
Редован 
мониторинг 
буке у граду 
Вршцу.

На основу добијених 
резултата и израде 
катастра буке, по-
требно је направити 
план активности 
за отклањање или 
смањење висине 
буке.

424 670.000,00

14. 

Горански 
Eко-камп 
„Вршачки 
брег 2021“

Теоретска и прак-
тична едукација ђака 
средњошколског 
узраста. Промоција 
важности пошумља-
вања. Преглед и 
одржавање сигнали-
зације на Вршачком 
брегу.

424 300.000,00

УКУПНО: 12.440.000,00

III
Овај Програм биће објављен у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 021-06/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

19.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон 
и 47/2018), члана 124. став 2 Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС", бр. 24/2011), члана 40. 
став 1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 10. Одлуке 
о оснивању Центра за социјални рад Вршац („Сл.
лист Општине Вршац“ бр. 10/91, 2/92, 4/907, 6/2000 
и 15/2011), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 25. марта 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА

I
Мирјани Кнежевић, дипломираном спе-

цијалном педагогу из Вршца, престаје функција 
вршиоца дужности директора Центра за социјални 
рад Града Вршца, са 25. 03. 2021. године, због истека 
мандата.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-10/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

20.

На основу 32. тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), 
члана 125. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС“, бр. 24/2011), члана 40. став 1. тачка 
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13) Статута Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 1/2019), члана 10. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад Вршац („Службени лист 
Општине Вршац“ бр. 10/91, 2/92, 4/907, 6/2000 и 
15/2011) и сагласности Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова број: 139-022-133/2021-01 од 12. фебру-
ара 2021. године, Скупштина Града Вршца, на сед-
ници одржаној 25. марта 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА

I
Мирјана Кнежевић, дипломирани специјал-

ни педагог из Вршца, именује се за вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад Града Вршца, по-
чев од 26. 03. 2021. године, а најдуже једну годину.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-11/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

21.

На основу члана 36. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),члана 44. 
став 4 Статута Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 1/2019) и члана 69. Пословника о раду 
Скупштине Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 25. марта 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАПРАВНОСТ

I
 У Комисију за родну равноправност име-

нују се се:
За председника
др Предраг Мијатовић, 

За чланове
Милован Вујичић, 
Ливија Станојев, 
Александра Ропић,
Весна Бранков,
Нада Милинковић,
Александар Каначки.

II
Комисија за родну равноправност разматра 

предлоге одлука и других општих аката које доно-
си Скупштина са становишта унапређивања родне 
равноправности, сагледава резултате вођења по-
литике и извршавања аката Скупштине од стране 
извршних органа Града и других органа и функцио-
нера одговорних Скупштини у погледу поштовања 
родне равноправности, посебно оних којима се 
остварује политика једнаких могућности на нивоу 
Града, разматра локалне акционе планове из обла-
сти родне равноправности и примене стандарда о 
равномерној заступљености жена и мушкараца на 
местима одлучивања у јавном и политичком живо-
ту Града. 

III
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о избору председника и чланова Комисије 
за равноправност полова бр. 02-035/2017-II-01 од 
27. 04. 2017. године.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-12/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.
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22.

На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 44. став 4 Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 70. Послов-
ника о раду Скупштине Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

I
 У Савет за праћење примене Етичког коде-

кса, именују се:
За председника
Ненад Барош, 

За чланове
Андријана Максимовић, 
Снежана Рађеновић, 
Ивана Обрадовић Дујић,
Стојан Рабијац,
Маја Ристић Лажетић,
Александра Арашков.

II
Савет за праћење примене Етичког кодекса 

прати примену Етичког кодекса понашања функ-
ционера локалне самоуправе у Србији пружа обја-
шњења и даје мишљења у вези са његовом садржи-
ном, прати да ли се функционери Града придржа-
вају одредаба Етичког кодекса, анализира догађаје 
и појаве од значаја за успешну примену Етичког ко-
декса, промовише његову примену преко средстава 
јавног информисања и даје препоруке функционе-
рима, грађанима и медијима.

III
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о избору председникa и чланови Одбора за 
праћење примене Етичког кодекса, бр. 02-034/2017-
II-01 од 27. 04. 2017. године.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-13/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

23.

На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 44. став 4. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 70. Послов-
ника о раду Скупштине Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. годи-
не, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТA 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ

I
У Кориснички савет јавних служби, именују 

се:
За председника
Јелена Мушкиња, 

За чланове
Панта Сфера, 
Душица Панић, 
Ненад Тасић,
Јелена Јокић,
Вељко Стојановић,
Бојан Лауш.

II
Кориснички савет јавних служби разматра 

планове, програме и извештаје јавних служби, а на-
рочито остварени нивo обима и квалитета услуга 
јавних служби, цене комуналних услуга, односно 



144            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2021   25.03.2021.

висину накнадe за услуге јавних служби и о свом 
ставу извештава Скупштину и јавност.

III
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о избору председникa и чланови Корис-
ничког савета јавних служби, бр. 02-037/2017-II-01 
од 27.04.2017. године.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-14/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

24.

На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 44. став 1. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 1/2019), члана 73. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 5/2019) и члана 7. став 2. Одлуке о 
додели на коришћење путем закупа станова којима 
располаже Град Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2010), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 25. марта 2021. године, донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 
СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД 

ВРШАЦ

I
Овим Решењем именују се председник и чла-

нови Комисије за доделу станова којима располаже 
Град Вршац (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

председник:
Драган Поповић, одборник Скупштине 

Града и 

чланови:
Владимир Бошковић, одборник Скупшти-

не Града,
Милица Панчевац, запослена у Градској уп-

рави,
Жељко Радаковић, стручни радник Центра 

за социјални рад и 
Санела Јосимов, запосленa у Градској упра-

ви.

II
Комисија ће обављати послове утврђене Од-

луком о додели на коришћење путем закупа стано-
ва којима располаже Град Вршац.

III
Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о именовању Комисије за доделу стано-
ва којима располаже Општина Вршац бр. бр.02-
089/2016-II-01од 07. 07. 2016. године.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-15/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

25.

На основу члана 41. и 45. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 
испр. и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), 
члана 40. став 1. тачка 13. Статута Града Вршца 
(„Сл.лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 9., 11. и 
12. Одлуке о оснивању Градске библиотеке у Вршцу 
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/91, 2/92, 4/97, 
6/2000, 1/2003, 3/2011 и 14/2016), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 25. марта 2021. године, 
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ

I
 Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању председника и чланова Управног и Надзорног 
одборa Градске библиотеке у Вршцу бр. 02-80/2020-
II-01 од 30. октобра 2020. године („Сл. лист Града 
Вршца“, бр.15/2020).

II
Зорици Богић, престаје функција председ-

ника Управног одбора Градске библиотеке у Вршцу, 
због поднете оставке.

 Ален Делкић именује се за председника Уп-
равног одбора Градске библиотеке у Вршцу, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне де-
латности.

 
III

 У осталом делу Решење о именовању пред-
седника и чланова Управног и Надзорног одборa 
Градске библиотеке у Вршцу бр. 02-80/2020-II-01 од 
30. октобра 2020. године („Сл. лист Града Вршца“, 
бр.15/2020), остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-16/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

26.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. зако-

ни 47/2018), члана 40. тачка 11. Статута Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 25. 
марта 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о измени Ста-

тута Туристичке организације Вршац, број 30/2021, 
коју је донео Управни одбор Туристичке организа-
ције на седници одржаној 26. 02. 2021. године.

Члан 2.
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-17/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

27.

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. за-
кон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 40. 
став 1. тачка 69) Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Гра-
да Вршца, сходно члану 198. став 4. Закона о при-
вредним друштвима, у функцији Скупштине ДОО 
„Хелвеција“ из Вршца, на седници одржаној дана 
25. марта 2021. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОО 
„ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА ПОНОВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 
ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ У БРЗЕЋУ, 

МРАМОРСКА БРОЈ 108 И О ОДОБРАВАЊУ 
ДОНАЦИЈЕ ГРАДУ ВРШЦУ

I
 Даје се сагласност на Одлуку о покретању 

поступка поновне продаје непокретне и покретне 
имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац у Брзећу, Мра-
морска број 108, број: 17-1/21 године коју је донео 
Надзорни одбор ДОО „Хелвеција“ Вршац на седни-
ци одржаној од 18. 03. 2021. године.

II
Даје се сагласност на Одлуку о одобравању 

донације Граду Вршцу, брoj 17-2/21 коју је донео 
Надзорни одбор ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ на сед-
ници одржаној 18. 03. 2021. године. Нацрт Уговора о 
донацији, саставни је део материјала уз овo решење.

III
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-18/2021-II-01
Дана: 25. март 2021. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

др Предраг Мијатовић, с.р.

28.

На основу члана 470. став 8. Закона о при-
вредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 
и 91/2019), члана 35 став 1. тачка 11), Одлуке о ос-
нивању 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, на основу 
члана 40. став 1. тачка 69) Статута Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“ број 1/2019), Над-
зорни одбор ДОО „Хелвеција“ Вршац, на седници 
одржаној дана 18. 03. 2021. године доноси:

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОНОВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ 

ИМОВИНЕ ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ У 
БРЗЕЋУ, МРАМОРСКА БРОЈ 108

Члан 1.
Привредно друштво ДОО „Хелвеција“, МБ 

21444731, ПИБ 111224842, са седиштем у Вршцу ули-
ца Омладински трг 17 (у даљем тексту: Друштво), 
покреће поступак поновне продаје непокретне и 
покретне имовине Друштва јавним надметањем - 
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Имовину ДОО „Хелвеција“ Вршац у Брзећу, 
Мраморска број 108 која је предмет продаје лици-
тацијом, чини следећа непокретност:

Oбjeкaт туризма - одмаралиште апарта-
манског типа ПР+СП2+ПК - означен бројем 1, 
у основи 271м2, укупне корисне површине 753 
м2,. земљиште под зградом-објектом у површини 
од 271,00 м2, који се налази у Брзећу, Мраморска 
број 108, саграђен на кат. парц. бр. 1369/2 уписана 
у ЛН бр. 726 КО Брзеће, као и покретна имовина 
Друштва предметне непокретности.

Парцелу број 1369/2 - земљиште уз зграду-
објекат у површини од 1309 м2 односно у укупној 
површини од 1580,00 м2, уписане у ЛН бр. 726 КО 
Брзеће.

Члан 2.
Депозит за учешће у поступку продаје ли-

цитацијом се утврђује у износу од 50% од почетне 
цене.

Члан 3.
Поступак продаје имовине наведене у члану 

1. ове Одлуке спровешће Комисија за лицитацију 
за продају непокретне и покретне имовине ДОО 
„Хелвеција“ Вршац (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу:

1. Aндријана Максимовић, ........ председник
2. Славица Станојковић, ......................... члан
3. Славица Поповић, ................................ члан
4. Вања Радека, .......................................... члан
5. Дејан Чебзан .......................................... члан
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Задатак Комисије јесте да сачини Оглас, об-
разац пријаве за лицитацију и другу документацију 
неопходну за спровођење поступка, да спроведе 
поступак лицитације и сачини записник о продаји 
имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац из члана 1. ове 
одлуке.

Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка лицитације за 

продају имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац у Брзећу 
Мраморска 108, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и обавезно садржи следеће податке:

I Почетна продајна цена за имовину ДОО 
„Хелвеција“ Вршац у Брзећу Мраморска број 108, за 
непокретну имовину означену у члану 1. ове одлу-
ке са припадајућом покретном имовином износи: 
26.559.063,00 динара, oдносно 225.900,00 евра по 
средњем курсу НБС на дан извршене процене 10. 
03. 2021 године/117,57/

II Депозит (гарантни износ) за учешће на 
лицитацији утврђен је у износу од 50% од почетне 
цене, односно 13.279.531,50 динара.

Депозит се уплаћује на текући рачун за уп-
лату депозита ДОО „Хелвеција“ Вршац број 160-
534442-63 шифраплаћања 290, по моделу 97, са оба-
везним позивом на број: за физичка лица ЈМБГ, а за 
правна лица ПИБ, сврха уплате - депозит за учешће 
на лицитацији.

Право учешћа имају сва правна и физичка 
лица која ће обављати делатност угоститељства нај-
мање три /3/ године о дана закључења купопродај-
ног уговора.

III Уколико стицалац физичко /правно ли-
це не плати уговорену цену сматраће се да је одус-
тао од потписивања уговора о купопродаји,те губи 
право на повраћај депозита уплаћеног за учешће на 
лицитацији.

IV Основни критеријум за избор најповољ-
нијег понуђача је највиша понуђена цена у поступку 
лицитације.

V Лицитациони корак, утврдиће се спора-
зумно са учесницима пре почетка лицитације, а по-
сле утврђивања идентитета учесника.

Поступак лицитације спровешће се и у слу-
чају дапристигне најмање једна благовремена и 
потпуна пријава, ако почетну цену прихвати као 
купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати 

купопродајну цену, губи право на враћање депози-
та. 

Депозит се неће вратити уколико учесник не 
приступи јавном надметању или одустане од своје 
понуде, не прихвати почетни износ или не потпише 
уговор о купопродаји непокретне и покретне имо-
вине ДОО „Хелвеција“ Вршацу Брзећу Мраморска 
108.

Учесник лицитације, дужан је да износ по-
стигнут на лицитацији уплати на рачун продавца 
ДОО „Хелвеција“ Вршац у року одређеном Одлу-
ком о продаји непокретне и покретне имовине нај-
повољнијем понуђачу, односно у року не дужем од 
15 дана након закључења Уговора о купопродаји.

Уколико учесник лицитације не изврши 
плаћање у остављеном року сматра се да је одустао 
од закључења Уговора о купопродаји. 

Одлука о продајинепокретне и покретне 
имовине, ставља се ван снаге без права купца на 
повраћај уплаћеног депозита за учешће на лицита-
цији.

Учеснику лицитације чија понуда није нај-
повољнија, депозит ће се вратити у року од 8 рад-
них дана од дана спроведеног поступка.

VI Пријава за учешће на лицитацији (у 
даљем тексту: пријава) може се преузети у седишту 
ДОО „Хелвеција“, у Вршцу улица Омладински трг 
17 или на web-site Града Вршца која садржи: 

1) за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, 
број личне карте, адресу становања и 
број телефона; 

2) за правна лица и предузетнике: назив, 
односно пословно име, седиште, порес-
ки идентификациони број, матични број, 
број телефона, потпис овлашћеног лица 
и печат; 

3) изјаву о прихватању услова огласа.

Уз пријаву се доставља и: 
1) доказ о уплаћеном гарантном износу; 
2) фотокопија личне карте за физичка лица;
3) специјална и оверена пуномоћ код јавног 

бележника у форми солемнизоване јавне 
исправе, уколико подносилац учестује на 
јавном надметању преко пуномоћника;

4) извод из Регистра привредних субјеката 
или другог одговарајућег регистра, не 
старији од 15 дана у односу на дан подно-
шења пријаве;

5) потврда о пореском идентификационом 
броју /ПИБ/;

6) примерак записника сачињен од стране 
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Комисије или члана Комисије које име-
нује Комисија, о извршеном увиду по-
нуђача непокретности која је предмет 
отуђења.

VII Рок за подношење пријава за јавно над-
метање је 8 дана од дана оглашавања у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији Ре-
публике Србије.

Пријаву са прилозима заинтересовани 
учесник лицитације може предати на адресу: ДОО 
„Хелвеција“ у Вршцу улица Омладински трг 17 
са назнаком – Комисији за лицитацију за продају 
непокретне и покретне имовине ДОО „Хелвеција“ 
Вршац;

VIII Пријава се сматра непотпуном ако не 
садржи све што је прописано, ако нису приложене 
све горе наведене исправе, односно ако не садржи 
све податке предвиђене огласом или су дати подаци 
супротни објављеном тексту огласа. 

IX Подносиоци неблаговремене или непо-
тпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку 
јавног надметања /лицитацији/.

Лицитацији је дужан да присуствује подно-
силац пријаве или лице које поседује специјалну и 
оверену пуномоћ код јавног бележника у форми со-
лемнизоване јавне исправе.

X Датум, време и место одржавања лицита-
ције одредиће Комисија за лицитацију.

Увид у документацију везану за продајуне-
покретне и покретне имовине ДОО „Хелвеција“ 
Вршац из члана 1. Ове одлуке може се извршити у 
периоду док је објављен оглас за лицитацију, сваког 
радног дана од 10.00 до 14.00 часова у седишту ДОО 
„Хелвеција“ Вршац, у Вршцу улица Омладински 
трг број 17, уз благовремену најаву члану Комисије 
Чебзан Дејану, контакт телефон 065 5151065.

У истом периоду понуђач може извршити 
обилазак непокретности уз претходну најаву члану 
Комисије Чебзан Дејану 065/5151065, с тим што ће 
дан обиласка непокретности бити прецизно дефи-
нисан огласом.

Примерак записника сачињен од стране 
члана Комисије о извршеном обиласку непокрет-
ности чини саставни део пријаве понуђача.

Члан 5.
Записник о спроведеном поступку лицита-

ције, изјава најповољнијег понуђача о прихватању 
понуђене/излицитиране најповољније цене и пред-

лог Одлуке о продаји имовине ДОО „Хелвеција“ 
Вршац најповољнијем понуђачу, Комисија доста-
вља ДОО „Хелвеција“ Вршац као продавцу, на раз-
матрање и усвајање.

Након доношења Одлуке о купопродаји 
имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац, учесник јавног 
надметања (физичко или правно лице) које је по-
нудило највишу цену и ДОО „Хелвеција“ Вршац, 
закључују уговор о купопродаји.

Уговор о купопродаји најповољнијем по-
нуђачу оверава надлежни јавни бележник, а трош-
кове овере и реализације уговора сноси Купац. По-
рез и сви трошкови који произилазе из Купопродај-
ног уговора падају на терет Купца.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“ a биће објављена и на огласној табли Друштва.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 17-1/21
Дана: 18. 03. 2021. године
Вршац

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ 
Никола Драгодан, с.р.

29.

На основу чл. 232. Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019), чл. 35 Оснивачког акта друштва бр. 01-6-
32/2018 од 27. 12. 2018. године и Закључка Градског 
већа Града Вршца бр. 06.02-6/2021-III-01 од 15. 03. 
2021. године, Надзорни одбор Друштва, на седници 
одржаној дана 18. 03. 2021. године., донео је следећу:

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ донација ГРАДУ ВРШЦУ, 
Вршац, Трг Победе бр. 1, као јединици локалне са-
моуправе у висини од 40.000.000,00 динара.
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Дана 15. 03. 2021. године Град Вршац је 
упутио Закључак Градског већа Града Вршца, под 
бројем 06.2-6/2021-III-01 донет на седници дана 15. 
03. 2021. године, ДОО „Хелвеција“ Вршац, у коме је 
наведено да ДОО „Хелвеција“ Вршац, сходно свом 
пословању сагледа могућности за опредељење фи-
нансијским средствима у висини од 50.000.000,00 
динара Граду Вршцу, као јединици локалне самоу-
праве која не остварује добит, ради инфраструктур-
ног опремања Индустријске зоне „Север“ од стране 
Града, а све са циљем стварања услова за отварање 
нових радних места на територији града Вршца.

Овлашћује се в. д. директора ДОО „Хелве-
ције“ Вршац да закључи Уговор о донацији са Гра-
дом Вршцом, а све у циљу реализације ове одлуке.

За реализацију ове Одлуке, задужује се 
Служба за за рачуноводство, којој се налаже да нов-
чани износ из тач. 1. Одлуке, уплати на рачун Гра-
да Вршца бр. 840-744241843-35, по моделу 97 са 
обавезним позивом на број 54-241, који се назива 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
Сагласности на седници Скупштине града Вршца, 
као јединог оснивача и јединог члана ДОО „Хелве-
ција“ Вршац .

О б р а з л о ж е њ е
Град Вршац је упутио Закључак Градског 

већа Града Вршца, под бројем 06.2-6/2021-III-01 до-
нет на седници дана 15. 03. 2021. године и на тај на-
чин упутио позив за донацију.

У предметном Закључку, између осталог, на-
води се да подносилац исте, упутио позив да им се 
изађе у сусрет и за потребе Градa Вршца уплати до-
нација, неопходна новчана средства у износу ближе 
означеном у тач. 1. изреке Одлуке.

ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ из Вршца, чији је 
оснивач и једини члан Град Вршац, као друштвено 
одговорни привредни субјект, потврђује своју доса-
дашњу опредељеност да, у складу са материјалним 
могућностима, сопственим средствима, учествује у 
подстицању развоја инфраструктурног опремања, 
спортског, културног, уметничког, образовног жи-
вота, а у овомслучају ради инфраструктурног оп-
ремања Индустријске зоне „Север“ од стране Града, 
а све са циљем стварања услова за отварање нових 
радних места на територији града Вршца, са циљем 
побољшања услова живота свих грађана на терито-
рији градa Вршца, а што су и основни циљеви рада 
и деловања упућеног позива Града Вршца.

Како је, на основу чл. 232. Закона о привред-
ним друштвима и чл. 35. Оснивачког акта Надзор-

ни одбор Друштва, надлежан за доношење свих Од-
лука, тако и Одлука о донаторству и спонзорству, те 
је исти донео Одлуку као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 17-2/21
Дана: 18. 03. 2021. године
Вршац

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“ ВРШАЦ 
Никола Драгодан, с.р.
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