СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VI

ВРШАЦ, 29. МАЈ 2021. ГОДИНЕ
1.

На основу члана 10. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 7. Одлуке о јавним признањима и звању („Сл. лист Града Вршца“, бр. 3/2019), Скупштина Града Вршца, на
свечаној седници одржаној 28. маја 2021. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2021.
ГОДИНИ
I
За изузетне заслуге у развоју и промовисању Града Вршца у области привреде, друштвених
делатности и спорта, као и за изузетан допринос у
хуманитарним и градитељским подухватима и остварењу капиталних развојних пројеката града, Награда за животно дело додељује се:
1. Господину Милану Поповићу.
II
За изузетан допринос у области здравствене заштите, као и волонтерски и хуманитарни рад
током пандемије вируса COVID-19, Повеља Града
Вршца за 2021. годину додељује се:
1. др Ивану Ивановићу, директору Опште
болнице Вршац,
2. др Весни Милошев, начелнику Службе
анестезије и реанимације Опште болнице Вршац, координатор COVID интезивне неге,
3. др Данилу Митровићу, лекару Инфективног и COVID одељења Опште болнице
Вршац,
4. др Ивани Каначки, лекару Инфективног
и COVID одељења Опште болнице Вршац,
5. др Фируци Гурила Стошић, начелнику
Инфективног одељења Опште болнице

БРОЈ 10/2021

Вршац,
6. Михаели Јанковић, главнаој сестри
Опште болнице Вршац,
7. Соњи Сердинац, главној сестри COVID
2 одељења Опште болнице Вршац,
8. Милошу Вуковићу, главном анестетичару COVID интензивне неге Опште болнице Вршац,
9. Ленуци Чејић, главнаој сестри Инфективног одељења Опште болнице Вршац,
10. др Родики Петку, директору Дома здравља Вршац,
11. др Весни Авејић, начелнику Службе
опште медицине Дома здравља Вршац,
12. др Јелени Шмит, лекару COVID амбуланте и координатор вакцинације Дома
здравља Вршац,
13. прим. др Даниели Туркоање, лекару
COVID амбуланте и координатору вакцинације Дома здравља Вршац,
14. др Наташи Родић, лекару COVID амбуланте и координатор вакцинације Дома
здравља Вршац,
15. Надежди Бошњак Крајник, медицинској сестри COVID амбуланте Дома
здравља Вршац,
16. прим др Татјани Воскресенски, директору СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац,
17. др Ненаду Стоиљковићу, координатору COVID одељења СБПБ „Др Славољуб
Бакаловић“ Вршац,
18. Маји Миловановић, струковној медицинској сестри COVID одељења СБПБ
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац,
19. Мариори Степан - постхумно, медицинској сестри Дома здравља Вршац,
20. Миљани Болесников, у име волонтера
Града Вршца и
21. Карађорђу Живковићу, у име волонтера Града Вршца.
III
Јавна признања добитницима ће бити уручена на свечаности поводом прославе празника и
славе Града, 29. маја 2021. године.
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IV
Ова Одлука биће објављена у „Службеном
листу Града Вршца“.

ла катастарска парцела 67/1 КО Вршац површине
4887 м2. Тачна граница биће прецизирана у току
израде нацрта измена плана.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Члан 3.
Генералним урбанистичким планом Вршца
(„Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015
и 17/2015 и „Службени лист Града Вршац“, бр.
10/2019, 11/2019, 14/2019 и 1/2020) на парцели 67/1
предвиђена је комунална површина.
Циљ израде измене Плана је промена намене из комуналне површине у радну зону.

Број: 011-73/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

2.

На основу члана 46 и 51б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 81/09 - исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13.
одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана
20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), чл. 32-35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС“, бр. 32/2019), члана 40. ст. 1. тачка 5.
Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове
Града Вршца бр. 350-57/2021-IV-03 од 24. 05. 2021.
године, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА ЗА
ПРОСТОР БУВЉЕ ПИЈАЦЕ У ВРШЦУ
Члан 1.
Приступа се изради измене генералног
урбанистичког плана Вршца („Службени лист
општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени лист Града Вршац“, бр. 10/2019, 11/2019, 14/2019
и 1/2020) (у даљем тексту: План). Изради измене
Плана се приступа на иницијативу Града Вршца.
Члан 2.
Обухват измене плана је катастарска парце-

Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и заштита
простора заснива се на следећим принципима:
1) Одрживог развоја кроз интегрални
приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове
и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија,
заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8) Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и
уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој
ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.
Члан 5.
Ефективни рок израде измене Плана је 4
(четири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 6.
Средства за израду измене Плана обезбедити из буџета Града Вршца.

3.

Члан 7.
Одређује се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца израде Измене плана.

На основу члана 46 и 51б Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
81/09 - исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13.одлука
УС и 50/13 - одлука УС, 98/13, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 20 тачка 2
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07), чл. 32-35 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС", бр.
32/2019), члана 40. ст. 1. тачка 5. Статута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019),
Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено
мишљење Комисије за планове Града Вршца бр. 35058/2021-IV-03 од 24. 05. 2021. године, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је

Члан 8.
Пре подношења предлога измене Плана
Скупштини Града Вршца на доношење, измена
Плана подлаже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Стручну контролу измене плана врши Комисија за планове Града Вршца, која саставља извештај са подацима о извршној контроли са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу плана,
који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и поступања по датим примедбама обавља се јавни увид у
холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр. 1 у
трајању од 15 дана од дана оглашавања. Јавни увид
се оглашава у дневном и локалном листу.
О обављању јавног увида стараће се
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија
саставља извештај који представља саставни део
образложења предлога измене плана.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-74/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРШЦА
ЗА ПРОСТОР ПАРКИНГА У СТЕРИЈИНОЈ
УЛИЦИ У ВРШЦУ
Члан 1.
Приступа се изради измене плана детаљне регулације централне зоне Вршца („Службени
лист општине Вршац“, бр. 4/2004, 6/2009 и 1/2015 и
„Службени лист Града Вршца“, бр. 3/2020) (у даљем
тексту: План). Изради измене Плана се приступа на
иницијативу Града Вршца.
Члан 2.
Обухват измене плана је катастарска парцела 4325 КО Вршац, површине 2811 м2. Тачна граница биће прецизирана у току израде нацрта измена
плана.
Члан 3.
Планом детаљне регулације централне зоне Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр.
4/2004, 6/2009, 1/2015 и 3/2020) парцела 4325 предвиђена је за јавни паркинг.
Циљ израде измене Плана је промена врсте
земљишта из јавног у остало на парцели 4325, а намена паркинга би остала непромењена.
Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и заштита
простора заснива се на следећим принципима:
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1) Одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове
и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија,
заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8) Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и
уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој
ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.
Члан 5.
Ефективни рок израде измене Плана је 4 (четири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду измене Плана обезбедиће из буџета Града Вршца.
Члан 7.
Одређује се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца израде Измене плана.
Члан 8.
Пре подношења предлога измене Плана
Скупштини Града Вршца на доношење, измена
Плана подлаже стручној контроли и излаже се на
јавни увид.
Стручну контролу измене плана врши Комисија за планове Града Вршца, која саставља из-
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вештај са подацима о извршној контроли са свим
примедбама и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу плана,
који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 9.
После извршене стручне контроле и поступања по датим примедбама обавља се јавни увид у
холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр. 1 у
трајању од 15 дана од дана оглашавања. Јавни увид
се оглашава у дневном и локалном листу.
О обављању јавног увида стараће се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија саставља извештај који представља саставни део образложења предлога измене плана.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-75/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

4.

На основу члана 27. и 35. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14, 145/14, 83/18,
37/2019 и 9/2020), чл. 67 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.
32/2019), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018), члана 40.
ст. 1. тачка 5. Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града
Вршца, уз претходно прибављено Mишљење Комисије за планове Града Вршца бр. 350-143/2020-IV-03,
на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА 82 (ТЕХНОЛОШКИ ПАРК) У
ВРШЦУ
Члан 1.
Усваја се измена и допуна ПЛАНА детаљне
регулације дела блока 82 (технолошки парк) у Вршцу (у даљем тексту: План) урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,
бр. 72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука
УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 и 9/2020) од стране ЈП
„Урбанизам“ из Панчева улица Карађорђева број 4,
чији је одговорни урбаниста д.и.а Оливера Драгаш.
Члан 2.
Циљ израде овог Плана је да се изврши
усаглашавање важећих планова са променама које
су настале на терену, формирање грађевинских
парцела у складу са новим потребама Града, што
ће омогућити боље просторно уређење и искоришћење предметног простора.
Члан 3.
Граница обухвата Плана дефинисана je са северо-западне стране деловима граница постојећих
катастарских парцела, а са свих осталих страна координатама граничних тачака.
Површина обухвата плана износи око
4.50хa.
Члан 4.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу Града Вршца“, уз ову Одлуку.
Графички део Плана садржи:
1) Извод из плана вишег реда:
а) ГП Вршца („Службени лист општине
Вршац“ број 4/2007 и 6/20074) Р 1:5000
б) ГУП Вршца („Службени лист општине
Вршац“ број 16/2015) Р 1:5000
2) Граница плана и обухват постојећаг
грађевинског подручја са детаљном наменом Р 1:1000
3) Граница плана и граница планираног
грађевинског подручја са детаљном наменом и поделом на зоне и/или целине и
смерницама за спровођење Р 1:1000
4) Регулационо-нивелациони план са урба-
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нистичким решењем саобраћајних и јавних површина Р 1:1000
5) Постојећа и планирана генерална решења мрежа и објеката инфраструктуре
са синхрон планом Р 1:1000
6) План поделе грађевинског земљишта на
јавно и остало Р 1:1000
7) Профили саобраћајница
Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину.
Члан 5.
Саставни део образложења ове Одлуке је
краћа информација о изради и контроли Плана,
Извештај Комисије о стручној контроли нацрта
плана и Извештај Комисије за планове о обављеном
јавном увиду у нацрт Плана.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Члан 7.
Плански документи са прилозима доступни су на увид јавности у току важења документа у
седишту доносиоца, односно органа надлежног за
послове просторног планирања и урбанизма, осим
прилога који се односе на посебне мере, услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље,
као и података о подручјима и зонама објеката од
посебног значаја и интереса за одбрану земље.
Плански документи, по усвајању и објављивању доступни су у Централном регистру планских
докумената. Начин чувања, увођење, одржавање,
доступност и формат планских докумената за потребе Централног регистра планских докумената
прописује се посебним подзаконским актом.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-76/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.
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5.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13 - УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019,
37/2019 и 9/2020),члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/2007, 83/2014 – др. Закона, 101/2016 – др.
Закона, 47/2018), члана 35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник
РС“, бр. 32/2019) и члана 40 став 1, тачка 5. Статута
Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2019),
Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено позитивно мишљење Комисије за планове Града
Вршца број 350-61/2021-IV-03од 26. 05. 2021., на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „КОШАВА 2“ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
Члан 1.
Приступа се изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ
„КОШАВА 2“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА (у
даљем тексту: План).
Изради Плана се приступа на иницијативу
предузећа МК-ФИНТЕЛ ВИНД ДЕВЕЛОПМЕНТ
доо Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 115е
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница
обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана
ће се дефинисати Нацртом Плана.
Оквирна граница обухвата Плана обухвата
површину од око 100ха у КО Павлиш, КО Влајковац, КО Ритишево и КО Вршац.
Коначна граница плана детаљне регулације
ће се утврдити приликом израде и верификације
Нацрта плана.
Графички приказ оквирне границе обухвата
планског подручја је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду
Плана дати су у планским документима вишег ре-
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да: Просторни план Републике Србије од 2010. до
2020.год. („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 88/10) и Просторни план општине Вршац („СЛ
Града Вршца“, бр.01/2016).
С обзиром на изузетне услове, повољне правце, брзину и константност дувања ветра простор
општине Вршац представља перспективно подручје за искоришћавање енергије ветра за производњу електричне енергије.
Парк ветрогенератора може се градити ван
насеља, на пољопривредном земљишту, изузимајући заштићена природна добра, уз претходне
услове прибављене у току израде одговарајећег урбанистичког плана.
Члан 4.
Циљ израде овог Плана је разрада предметног подручја да би се створили правни и плански
предуслови за изградњу ветро електране са припадајућом инфраструктуром.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора у обухвату Плана засниваће
се на принципима рационалне организације и
уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору.
Планом ћесе дефинисати услови за уређење
и изградњу објеката у оквиру комплекса ветропарка.
Члан 6.
Планирање, уређење, коришћење и заштита
простора заснива се на следећим принципима:
1) Одрживог развоја кроз интегрални
приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове
и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија,
заштите од природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
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7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8) Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и
уређења простора;
9) Унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој
ефикасности и економичности рада јавне управе на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.
Члан 7.
Ефективни рок израде Плана је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Одређује се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца израде плана.
Члан 9.
Израда Плана детаљне регулације поверава
се предузећy ЈП „Урбанизам“ Панчево из Панчева
улица Карађорђева број 4 и „Пројектура“ доо Београд, Живојина Жујовића број 24, Београд
Члан 10.
Средства за израду Плана обезбедиће предузеће МК-ФИНТЕЛ ВИНД ДЕВЕЛОПМЕНТ доо
Београд, Булевар Михајла Пупина бр.115е
Члан 11.
Пре подношења предлога Плана на доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на
јавни увид. Стручну контролу Плана врши Комисија за планове Града Вршца, која саставља извештај
са подацима о извршеној контроли са свим примедбама и ставовима по свакој примедби. Извештај се
доставља обрађивачу плана, који је дужан да у року
од 30 дана од дана достављања извештаја поступи
по датим примедбама.
Члан 12.
После извршене стручне контроле и поступања по датим примедбама обавља се јавни увид
у холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр.1 у
трајању од 30 дана од дана оглашавања. Јавни увид
се оглашава у дневном и локалном листу и на ин-
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тернет страници Града Вршца. О обављању јавног
увида стараће се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија саставља
извештај који представља саставни део образложења предлога Плана.
Члан 13.
Саставни део ове одлуке је и одлука Градске
управе Града Вршца, Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, да се за План
детаљне регулације за изградњу ветроелектране
„КОШАВА 2“ на територији Града Вршца приступи
изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
Члан 14.
Елаборат Плана израдиће cе у 4 (четири)
оригинала примерка у аналогном и 3 (три) оригиналапримеркау дигиталном облику који ће се
по овери чувати код Скупштине Града Вршца као
доносиоца плана и Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Града Вршца.
Члан 15.
Саставни део ове Одлуке је графички прилог – Предлог обухвата ПДР-а
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради
Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „КОШАВА 2“ на
животну средину.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-81/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.
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5. 1.

На основу члана 27. и 35. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
81/09 - исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13.одлука
УС и 50/13 - одлука УС, 98/13, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 9. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010),
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство, донело је:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „КОШАВА 2“ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Кошава 2“на животну средину (у даљемтексту: Стратешка процена).
Члан 2.
Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата
и могућих утицаја плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Кошава 2“ (у даљем тексту
Плана) на животну средину, на следећи начин:
- Значај Плана на заштиту животне средине
и одрживи развој произилази из потребе да
се заштити животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди одрживи развој на
подручју плана;
- потреба да се у оквиру Плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и
обезбеди њихово решавање на одговарајући
начин;
- чињеница да План представља оквир за
припрему и реализацију развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука;
Члан 3.
Стратешка процена се ради истовремено са
израдом Плана. Оквирна граница Плана је према
графичком прилогу који је саставни део ове одлуке,
а тачна граница биће дефинисана у току израде нацрта Плана.
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Члан 4.
Израда Стратешке процене је заснована
настудијско-аналитичкој документацији из области просторног планирања, заштите животне средине, заштите природе и другој релевантној документацији.
Члан 5.
Стратешком проценом биће разматрана
питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог
света, природе и природних добара као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Члан 6.
Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин
интегрисања у поступак припреме Плана, садржи:
- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмети циљеви Плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других
докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју
Плана; процену утицаја варијантних решења повољних са становишта заштите животне средине
са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину; поређење варијантних решења
и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
процену утицаја планских решења на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних утицаја
на животну средину; начин на који су при процени
утицаја узети у обзир елементи животне средине и
карактеристике утицаја.
- смернице за израду стратешких процена
на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења Плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор планског решења са
аспекта разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања животне средине укључена у План;
- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о
стратешкој процени;
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- извод из Стратешке процене (закључак нетехнички резиме).
Члан 7.
Орган надлежан за припрему плана и програма, одлучује о избору носиоца израде Извештаја
о стратешкој процени, попоступку утврђеном законом. Носилац израде Извештаја о стратешкој процени може бити правно лице или предузетник, које
је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког планирања
и израде планских и других развојних докумената.

29.05.2021.

Члан 13.
Ова одлука се објављује у „СлужбеномлистуГрадаВршца“.
Члан14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу ГРАДА Вршца“.

Члан 8.
Министарства, посебне организације, јавна
предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије, регионалног
развоја, туризма, заштите животне средине, просторног планирања, заштите споменика културе,
заштите природе, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року од 30 дана све
расположиве податке, услове и документацију од
значаја за израду Стратешке процене из делокруга
свог рада, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.
Члан 9.
Рок за израду Стратешке процене је дванаест
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради
Плана. Стручни тим за израду Стратешке процене
биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена се обавља у складу са европским и међународним принципима теорије и добре
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.
Члан 10.
Средства за израду Стратешке процене обезбедиће предузеће МК-ФИНТЕЛ ВИНД ДЕВЕЛОПМЕНТ доо Београд, Булевар Михајла Пупина бр.
115е.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног
увида у Нацрт Плана, у трајању од 30 дана, у згради
градске управе Града Вршца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Основ за доношење ове одлуке прописан
је одредбом члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), којом је прописано:
„Одлуку о изради стратешке процене доноси орган
надлежан за припрему плана и програма попретходно прибављеном мишљењу органа надлежног за
послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.“

Члан 12.
Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Плана.

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ДОНОШЕЊЕ
За доношење ове одлуке надлежно је
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
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РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

ОД ЛУ К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ,
ЗГРАДE ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА АУТОБУСКE СТАНИЦE У БАНАТСКОМ
КАРЛОВЦУ, НЕМАЊИНА 50,
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 1224 И 1225 КО
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,
ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ непокретност из јавне својине Града Вршца у Банатском Карловцу у улици Немањина 50 са обимом удела 1/1, саграђена на катастарској парцели број 1224 КО Банатски Карловац,
укупне површине 996 м2, уписане у Лист непокретности број: 5950 КО Банатски Карловац и то:
- зграда друмског саобраћаја-аутобуске станице, објекат означен бројем 1. спратности П, у површини од 188 м2, као и пренос
права својине на земљишту под зградом и
другим објектом, површине 188 м2.
- градско грађевинско земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 15
м2, катастарска парцела број 1224 КО Банатски Карловац, уписана у ЛН број 5950
КО Банатски Карловац.
- градско грађевинско земљиште уз зграду и
други објекат, у површини од 793 м2, катастарска парцела број 1224 КО Банатски Карловац уписана у ЛН број 5950 КО Банатски
Карловац.
ОТУЂУЈЕ СЕ катастарска парцела број:
1225 КО Банатски Карловац из јавне својине Града Вршца у Банатском Карловцу потес/улица Немањина са обимом удела 1/1, градско грађевинско
земљиште, површине 633 м2, уписане у ЛН број
5953 КО Банатски Карловац.

грађевинарство на основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010).

Разлози за израду плана леже у његовом
значају за заштиту животне средине и одрживи развој, потреби да се заштити животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди
одрживи развој на подручју Плана, потреби да
се у оквиру Плана сагледају стратешка питања
заштите животне средине и обезбеди њихово
решавање на одговарајући начин, у чињеници да План представља оквир за припрему и
реализацију развојних пројеката, програма и
инвестиционих одлука, као и у чињеници да
у Извештају о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана Општине
Вршац ова зона није обухваћена

Број: 350-61/2021-IV-03
Дана: 26. мај 2021. године
Вршац, Трг победе 1

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ.
Зорица Поповић, 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 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018)
и чл. 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је

Члан 2.
Непокретности из члана 1. ове одлуке
отуђују се из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу, РАДУЛОВИЋ ЖЕЉКУ са пребивалиштем у Банатском Карловцу, Књаза Милоша 34,
ЈМБГ: 0806963860034, лична карта број 003559304
издата од стране ПС Алибунар након спроведеног
поступка јавног надметања који је одржан дана 28.
април 2021. године.
Поступак јавног надметања спроведен је на
основу Огласа о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења предметне непокретности у
јавној својини Града Вршца, објављен на web siteuГрада Вршца и у дневном листу „Српски Телеграф“
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дана 26. марта 2021. године као и на основу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности,
зграде друмског саобраћаја - аутобуске станице у
Банатском Карловцу, Немањина број 50, катастарске парцеле број 1224 и 1225 КО Банатски Карловац, градско грађевинско земљиште које су у јавној
својини Града Вршца број: 011-21/2021-II-01 од 25.
марта 2021. године („Службени лист Града Вршца“,
бр. 3/2021) и Исправка („Службени лист Града Вршца“, бр. 7/2021).
Члан 3.
Почетна цена непокретности описане у члану 1. став 1. ове Одлуке укупно износи 3.292.162,00
динара (словима: тримилионадвестотинедеведесетдвехиљадестошездесетдва динара), што чини
28.000,00 евра (словима: двадесеосамхиљада евра)
по званичном средњем курсу НБС на дан извршене процене тржишне вредности непокретности,
10.02.2021 године, (117.5772) од стране лиценцираног проценитеља, Видаковић Мирослава, регистарски број лиценце 195,
Почетна цена непокретности описане у члану 1. став 2. ове Одлуке укупно износи 117.577,00
динара (словима: стоседамнаестхиљадапетстотинаседамдесетседам динара), што чини 1.000,00
евра (словима: хиљаду евра) по званичном средњем
курсу НБС на дан извршене процене тржишне вредности непокретности, 24. 03. 2021 године,
(117.57,65) од стране лиценцираног проценитеља,
Видаковић Мирослава, регистарски број лиценце
195.
Укупна вредност непокретности описане у
члану 1. став 1 и 2 ове одлуке износи 3.409.739,00
динара (словима: тримилионацетристотинедеветхиљадаседамстотинатридесетдевет динара) што
чини 29.000,00 евра (словима: двадесетдеветхиљада евра) с тим да се исплата врши у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате купопродајне цене.
Понуђена цена отуђења представља и почетни износ за јавно надметање те, како је једини
учесник јавног надметања, РАДУЛОВИЋ ЖЕЉКО
са пребивалиштем у Банатском Карловцу, Књаза
Милоша 34, ЈМБГ: 0806963860034, исто је проглашено најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Непокретност из члана 1. ове одлуке
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу РАДУЛОВИЋ ЖЕЉКУ, ЈМБГ:
0806963860034 по купопродајној цени из чл. 3. ове

29.05.2021.

Одлуке коју има исплатити најкасније у року од 30
дана од дана закључења уговора о отуђењу, у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан
уплате купопродајне цене.
Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности
из члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном
мишљењу Градског правобранилаштва Града Вршца.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.
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 ВРШЦА
Број: 011-77/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

7.

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 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018)
и чл. 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је
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О Д ЛУ К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, ЗГРАДА
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА - АУТОБУСКА
СТАНИЦА У АЛИБУНАРУ, БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА 7, КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
653 И 654 КО АЛИБУНАР, ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ непокретност из јавне својине
Града Вршца у Алибунару у улици Братства Јединства 7, са обимом удела 1/1, саграђена на катастарској парцели број 653 КО Алибунар, укупне површине 689 м2, уписане у Лист непокретности број:
611 КО Алибунар и то:
- зграда друмског саобраћаја - аутобуска
станица, објекат означен бројем 1. спратности 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 , катастарска парцела број 653 КО Алибунар,
уписана у Лист непокретности број 611 КО
Алибунар.
ОТУЂУЈЕ СЕ катастарска парцела број: 654
КО Алибунар из јавне својине Града Вршца у Алибунару потес/улица Братства Јединства са обимом
удела 1/1, укупне површине 851 м2, уписане у Лист
непокретности број: 611 КО Алибунар и то:
- градско грађевинско земљиште под зградом и другим објектом, у површини од 15
м2, катастарска парцела број 654 КО Алибунар, уписана у Лист непокретности број
611 КО Алибунар
- градско грађевинско земљиште уз зграду
и други објекат, у површини од 836 м2, катастарска парцела број 654 КО Алибунар,
уписана у Лист непокретности број 611 КО
Алибунар.
Члан 2.
Непокретности из члана 1. ове одлуке
отуђују се из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу, МИЛЕНКОВИЋ (Војислав) МИЛОШУ, са пребивалиштем у Банатском Карловцу,
улица Немањина 56, лична карта број 003912052 издата од стране ПС Алибунар ЈМБГ: 0207967860062,
након спроведеног поступка јавног надметања који
је одржан дана 28. април 2021. године.
Поступак јавног надметања спроведен је на
основу Огласа о спровођењу поступка јавног над-
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метања ради отуђења предметне непокретности у
јавној својини Града Вршца, објављен на web site-u
Града Вршца и у дневном листу „Српски Телеграф“
дана 26. марта 2021. године као и на основу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности,
зграда друмског саобраћаја - аутобуска станица у
Алибунару, Братства Јединства 7, катастарске парцеле 653 и 654 КО Алибунар, градско грађевинско
земљиште које су у јавној својини Града Вршца број:
011-22/2021-II-01 од 25. марта 2021. године.
Члан 3.
Почетна цена непокретности описане у
члану 1. став 1 и 2. ове Одлуке износи 3.409.658.00
динара (словима: тримилионачетристотинедеветхиљадашестотинапедесетосамдинара) што чини 29.000,00 евра (словима: двадесетдеветхиљада
евра) по званичном средњем курсу НБС на дан 10.
03. 2021 године (117.5744), а на основу прибављене
процене тржишне вредности предметне непокретности, од стране лиценцираног проценитеља Видаковић Мирослава, регистарски број лиценце за вршење процене вредности непокретности: 195, с тим
да се исплата врши у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
купопродајне цене.
Понуђена цена отуђења представља и почетни износ за јавно надметање те, како је једини
учесник јавног надметања, МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШ исту прихватио као купопродајну цену, исто
је проглашено најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Непокретностиз члана 1. ове одлуке
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу МИЛЕНКОВИЋ МИЛОШУ,
ЈМБГ: 0207967860062 по купопродајној цени из чл.
3. став 1. ове Одлуке коју има исплатити најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о
отуђењу, у динарској противредности по средњем
курсу НБС на дан уплате купопродајне цене.
Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности из
члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу
Градског правобранилаштва Града Вршца.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење
за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.
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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 ВРШЦА
Број: 011-78/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

8.

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 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018)
и чл. 40. тачка 34. Статута Града Вршца („Службени
лист Града Вршца“ број 1/2019) Скупштина Града
Вршца, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је

О Д ЛУ К У
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ,ЗГРАДЕ
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У ПЛАНДИШТУ,
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 57А И КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 741/1 КО ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ непокретност из јавне својине
Града Вршца у Пландишту у улици Војводе Путника
57А са обимом удела 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
198 м2, као и пренос права својине на
земљишту под зградом и другим објек-
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том, површине 198 м2.
- градско грађевинско земљиште уз зграду и
други објекат, у површини од 1616 м2, катастарска парцела број 741/1 КО Пландиште,
уписана у ЛН број 231 КО Пландиште.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује
се из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу, ТИНТОР (Мирко) ЈОВИЦИ, са пребивалиштем у Пландишту, улица Мирослава Антића
број 28, ималац личне карте број: 006847897, издата
од стране ПС Пландиште, ЈМБГ: 28079658700379,
након спроведеног поступка јавног надметања који
је одржан дана 28. априла 2021. године.
Поступак јавног надметања спроведен је на
основу Огласа о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења предметненепокретности у
јавној својији Града Вршца, објављен на web siteuГрада Вршца и у дневном листу „Српски Телеграф“
дана 26. марта 2021. године као и на основу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности,
зграде аутобуске станице у Пландишту, Војводе
Путника 57А и катастарске парцеле број 741/1 КО
Пландиште, које су у јавној својини Града Вршца
број: 011-23/2020-II-01 од 25. марта 2021. године.
Члан 3.
Непокретности описане у члану 1. ове одлуке отуђују се по тржишним условима. Укупна
процењена тржишна вредност непокретности износи 2.821.786,00 динара, (словима: двамилионаосамстотинадвадесетједнахиљадаседамстотинаосамдесетшест динара)што чини 24.000,00 евра
(словима: двадесетчетирихиљаде евра) по званичном средњем курсу НБС на дан процене 10.03.2021
године (1€117,5744) на основуприбављенепроценетржишне вредности предметне непокретности
од стране лиценцираног проценитеља, Видаковић
Мирослава регистарски број лиценце 195.
Понуђена цена отуђења представља и почетни износ за јавно надметање те, како је једини
учесник јавногнадметања ТИНТОР ЈОВИЦА исту
прихватио као купопродајну цену, исто је проглашено најповољнијим понуђачем.
Члан 4.
Непокретностиз члана 1. ове одлуке
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца најповољнијем понуђачу ТИНТОР ЈОВИЦИ, ЈМБГ:
2807965870037 по купопродајној цени из чл. 3. став
1ове Одлуке коју има исплатити у року од најкас-
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није 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу, у
динарској противредности по средњем курсу НБС
на дан уплате купопродајне цене.

Члан 1.
Усваја се Програм гасификације насеља на
територији града Вршца.

Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности из
члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу
Градског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 2.
Бира се „Промонт гроуп“ Д.О.О. за пројектовање, производњу и монтажу из Новог Сад, ул.
Привредникова број 4б, за стратешког партнера
за реализацију Програма гасификације насеља на
територији града Вршца и то: Ватин, Велико Средиште, Војводинци, Гудурица, Загајица, Јабланка,
Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац,
Месић, Орешац, Парта, Потпорањ, Сочица, Стража
и Шушара.
Поред гасификације насеља из става 1.овог
члана, Програмом гасификације насеља на територији града Вршца, предвиђа се и гасификација
градског насеља Вршац, која се састоји у следећем:
- гасификација радних зона у граду Вршцу,
односно „Северне радне зоне“ (која ће се
градити у Блоковима 110, 111, 112, 113, 114,
115 и 116) и „Јужне радне зоне“ коју чине
„Индустријска зона“ (која ће се градити у
Блоковима 77,78,79, 80, 81, 82, 82а и 82б) и
„Технолошки парк“ (који ће се изградити
на делу Блока 82) које ће се снабдевати природним гасом изградњом гасовода МОП
до 16 бар и МРС,
- гасификација односно изградња дистрибутивне гасне мреже МОП до 4 бар за наведене радне зоне као и проширење градске
гасне мреже МОП до 4 бар, за будуће улице
и улице које још нису гасифициране.

Члан 6.
У складу са одредбом члана 22. став 13. Закона о јавној својини престаје право коришћења
на непокретности у јавној својини у случају њеног
отуђења из јавне својине, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.
Члан 8.
Ова Одлукаступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-79/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

9.

На основу чланa 40. став 1) тачка 4) Статута
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број
1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 3.
Учесници у реализацији Програма гасификације насеља на територији града Вршца су:
- Јавно предузеће „Србијагас“ из Новог Сада,
улица Народног фронта број 12, као инвеститор,
- „Промонт Гроуп“ Д.О.О. за пројектовање,
производњу и монтажу Нови Сад, улица Привредникова број 4б, као стратешки
партнер и
- Град Вршац, као учесник у изградњи.
Међусобна права и обавезе учесника у реализацији Програма гасификације из става 1. овог
члана регулисаће се Уговором о пословно-техничкој-сарадњи.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник Града Вршца,
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Драгана Митровић да у име Града Вршца закључи и
потпише Уговор из члана 3. став 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

6. ВЕСНА СТОЈКОВИЋ, рођена 1976, дипл.
инжењер пољопривреде за агрономију,
7. БРАНКА МАРОВИЋ, рођена 1959, социјални радник.
НИН“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-80/2021-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28. мај 2021. године СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
др Предраг Мијатовић, с. р.

10.

На основу члана 26. став 1. тачка 12) Одлуке
о месним заједницама на територији града Вршца
(„Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2021 и 3/2021)
и Одлука о коначним резултатима избора за савете
месних заједница у Вршцу за изборе који су одржани 23. маја 2021. године, од броја: 013-1-328/2021II-01 до броја: 013-1-355/2021-II-01 од 25. 05. 2021.
године, Изборна комисија за спровођење избора за
чланове Савета месних заједница дана 26. 05. 2021.
године, сачинила је следећи

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ
ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
На изборима за чланове Савета месних
заједница на територији града Вршца, одржаним
23.05.2021. године као чланови изабрани су:
1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA „XII ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
1. ПРЕДРАГ ЂУКИЋ, рођен 1963, геометар,
2. АЛЕКСАНДАР ЈЕВРЕМОВИЋ, рођен
1970, инжињер грађевинарства,
3. ВЛАДИМИР СОЛАРЕВИЋ, рођен 1974, дипл. инжењер воћарства и виноградарства
4. НАТАША ПРОСТРАН, рођена 1975, биротехничар,
5. ДРАГАНА ПЕЧЕНИЧИЋ, рођена 1991,
доктор медицине,
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ВИЋ“

2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЖАРКО ЗРЕЊА1. ДРАГАНА КАЛАПИШ, рођена 1988, инжењер заштите на раду,
2. ДРАГАНА МИЛЕТИЋ, рођена 1988, дипломирани економиста,
3. МАРКО ТИМАРАЦ, рођен 1994, струковни економиста,
4. ЖЕЉКА ДРАЧА, рођена 1986, дипломирани економиста,
5. ЈАСМИНА МАРТАЧИЋ, рођена 1988,
струковни васпитач,
6. БОЈАН СИЛИЋ, рођен 1985, техничар за
биотехнологију,
7. ДУШАНКА ШИРКА, рођена 1954, пензионер.
3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПАЈА ЈОВАНО1. ТОМИСЛАВА РАТКОВИЋ, рођена 1964,
професор разредне наставе,
2. САВКА ТОПОЛИЋ, рођена 1961, економски техничар,
3. ДУШАН НИКОЛИН, рођен 1993,мастер
правник,
4. ВАСИЛИЈЕ ЂОКИЋ, рођен 1984, медицински техничар,
5. ЈУЛИЈАНА РУДИЋ, рођена 1963, професор,
6. АЛЕКСАНДАР КИШ, рођен 1977, радник,
7. ЗОРАН ПРИБЕЛА, рођен 1953, економиста.

4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
1. ДРАГАН ДИВЉАКОВИЋ, рођен 1969,
дипл. инжењер менаџмента,
2. МИЛАНЧЕ СИМОНОВИЋ, рођен 1981,
дипломирани правник,
3. ДЕЈАН ЧАВИЋ, рођен 1988, дипломирани правник,
4. СТАНИМИР ЛУКЕТИЋ, рођен 1953,
прехрамбени техничар,
5. ТАТИЈАНА ПЕТРИКА, рођена 1988, мастер филолог,
6. ТОМИСЛАВ МИЛУНОВ, рођен 1996,
студент,
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7. МАРЈАН МОХАН, рођен 1990, правник.
БАР“

5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДРУГИ ОКТО1. ЈОВАН ГУТЕША, рођен 1975, техничар
друмског саобраћаја,
2. КРИСТИАН ДРАГОДАН, рођен 1982,
дипломирани правник,
3. ВЕСНА ШАЛИНАЧКИ, рођена 1962, економиста,
4. ДУШАН РАЈАЧИЋ, рођен 1952, пензионер,
5. ЈАСНА ЖИВКОВИЋ, рођена 1974, мастер туризма,
6. АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ, рођена 1982, струковни васпитач,
7. САЊА НИКОЛИЋ, рођена 1974, дипл.
инжењер технологије.

6. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA „ЖИВА ЈОВАНОВИЋ“
1. НИКОЛА ДРАГОДАН, рођен 1987, мастер правник,
2. МАРИЈА БИСЕРЧИЋ, рођена 1989, мастер учитељ,
3. ДРАГАН КОЈИЋ, рођен 1954, пензионер,
4. САРА ПАВЛОВ, рођена 1997, струковни
васпитач,
5. АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ, рођена 1975,
васпитач,
6. МИЛОРАД ЦВЈЕТКОВИЋ, рођен 1955,
дипломирани правник,
7. БОШКО ХАЛАГИЋ, рођен 1948, пензионер.
7. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ВАТИН
1. МИЛАН ДРЕВЕНШЕК, рођен 1970, саобраћајни техничар,
2. АНДРИЈА КАЛНАК, рођен 1975, аутомеханичар,
3. ТЕРЕЗА БОГДАНОВИЋ, рођена 1957,
пензионер.
8. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ
1. ДАНИЕЛА ДЕЂАНСКИ, рођена1991,елек.
тех. процесног управљања,
2. СРЂАН ВАРАЂАН, рођен 1984, професор разредне наставе,
3. ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЋ, рођен 1969, ветеринарски техничар,
4. ДАЛИБОР ГРУЈИЋ, рођен 1988, к.в.кувар,
5. АЛЕКСАНДАР МАЈСТОРОВИЋ, рођен
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1996, техничар за заштиту животне средине.
9. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ВЛАЈКОВАЦ
1. САФЕТ ТИХИЋ, рођен 1971, угоститељ,
2. ЕЛЕОНОРА САБО, рођена 1995, економски техничар,
3. МАРИН МУНЋАН, рођен 1973, пољопривредник,
4. УРОШ ЛАЗИН, рођен 1992, аутоелектричар,
5. ДРАЖЕН ИЛИЋ, рођен 1987, аутоелектричар.
10. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЦИ
1. АДЕЛИН-СИЛВИУ ЈЕНЧА, рођен 1990,
машински техничар,
2. ДАЛИБОР ПАУЦА, рођен 1980, механичар,
3. ВАЛЕРИЈАН ГАДИШАН, рођен 1971,
пољопривредник.
11. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ГУДУРИЦА
1. СИНИША ТОМИЋ, рођен 1962, погонски електричар,
2. НЕНАД ДИМОВСКИ, рођен 1984, електричар
3. ВИОРЕЛ ДОБАН, рођен 1956, пензионер,
4. СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ, рођен 1953,
пензионер,
5. МИРКО ВИТАС, рођен 1952, пензионер.
12. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ЗАГАЈИЦА
1. МИЛАН РАДОВАНОВ, рођен 1979, пољопривредник,
2. ВЛАДАН ГРУЈИЋ, рођен 1986, машински
техничар,
3. ВЛАДИМИР РАНИЋ, рођен 1981, радник.
13. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ИЗБИШТЕ
1. МИРКО БАБИЋ, рођен 1986,пољопривредник,
2. ВАСА КОЛАР, рођен 1982, радник,
3. МИЛОШ МИЛУНОВ, рођен 1985, професор разредне наставе,
4. ДАЛИБОР БЕЉИН, рођен 1984, мајстор,
5. ДЕЈАН РУСОВАЦ, рођен 1981, референт
на пословима унутрашње контроле.
14. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ЈАБЛАНКА
1. ДАЛИБОР ИВАНОВ, рођен 1982, стру-
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ковни економиста,
2. ТИТУС ДРАГИЋ, рођен, 1989, пољопривредни техничар,
3. МАРИНЕЛ-ДАРИУС ДРАГИЋ, рођен
1992, електротехничар рачунара.
15. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA КУШТИЉ
1. МАРИУС САВУ, рођен 1974, доктор медицине,
2. ВИОРЕЛ БАЛАЂАН, рођен 1974, васпитач,
3. ЈОН ЦЕРА, рођен 1966, пољопривредни
техничар,
4. МАРИЈАНА СТРАТУЛАТ, рођена 1977,
мастер педагошких наука,
5. СУЗАНА ФОРТУЗ, рођена 1971, наставник разредне наставе.
16. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA МАЛИ ЖАМ
1. ДАЛИБОР ЗГРЂА, рођен 1980, бравар,
2. ДРАГАНА БУЋКОШ, рођена 1998, дипломирани економиста,
3. ДУШКО СТАНИСЛАВ, рођен 1960, радник.
ШТЕ

17. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA МАЛО СРЕДИ1. МИРОСЛАВ ВИЈАТОВ, рођен 1977, тракториста,
2. ЛИДИЈА ВИЈАТОВ, рођена 1986, васпитачица,
3. ВИКЕНТ МУНЋАН, рођен 1947, пензионер.
18. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA МАРКОВАЦ
1. ЈАБЛАН ЛАЗИЋ, рођен 1973, машински
техничар,
2. РОМУЛУС АЛМАЖАН, рођен 1982, пољопривредник.
3. АРИЈАН ВИНУ, рођен 2000, електротехничар рачунара.
19. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA МЕСИЋ
1. ТОДОР БАСАРАБА, рођен 1969, радник,
2. МАРЋЕЛ-ЛАЗАРИКЕ ЈАКОБ, рођен 1989,
професор,
3. ГЕОРГЕ ИВАШКУ, рођен 1981, пољопривредник.
20. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ОРЕШАЦ
ДАНИЈЕЛ КИКОШ, рођен 1984, аутомеханичар,
ЗОРАН МАЂАРОШ, рођен 1977, радник,
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ЗОРАН МАРИЋЕВИЋ, рођен 1973, радник.
21. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ПАВЛИШ
1. НЕМАЊА ТОЛАНОВ, рођен 1997, прехрамбени техничар,
2. САВА МИЛАШИНОВ, рођен 1977, пољопривредник,
3. БОЈАНА ТАДИЋ, рођен 1993, професор
српског језика и књижевности,
4. МИЉАНА БОЛЕСНИКОВ, рођена 1996,
струковни васпитач,
5. САША БУЋКОШ, рођен 1976, радник,
6. ДАВОР ВЛАЈИЋ, рођен 1986, економиста,
7. ДАЛИБОР БОЖИЋ, рођен 1974, саобраћајни техничар.
22. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ПАРТА
1. МИЛОШ МАРИНКОВИЋ, рођен 1980,
радник,
2. БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, рођен 1996, техничар за комјутерско конструисање,
3. ДАНИЛО БОЛИЋ, рођен 1966,столар.
23. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ПОТПОРАЊ
1. ДУШАН СТАНИСАВЉЕВ, рођен 1990,
дипломирани економиста,
2. ПЕТАР СТАНОЈЕВ, рођен 1993, струковни економиста,
3. ТОМИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, рођен
1992, ветеринарски техничар.
24. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA РИТИШЕВО
1. ЈОНЕЛ ВОЈИН, рођен 1971, земљорадник,
2. МАРКО ПОПОВИЋ, рођен 1969, шумарски техничар,
3. ВОЈНА ПАУ, рођен 1961, земљорадник,
4. АУРЕЛИАН ПРЕДА, рођен 1972, земљорадник,
5. ЕМАНУЕЛ БОУ, рођен 1980, пољопривредник.
25. МЕСНА ЗАЈЕЈДНИЦA СОЧИЦА
1. ЈОНЕЛ СЕРМАН, рођен 1984, дипломирани прфесор физичког васпитања,
2. ВИОРЕЛ-МИХАЈЕЛ ВИНУ, рођен 1999,
пекар,
3. ТОДОР БОКШАН, рођен 1970, предузетник.
26. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA СТРАЖА
1. ЈОНЕЛ ОМОРАН, рођен 1971, столар,
2. АЛЕН БОКШАН, рођен 1995, пољопри-
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вредник,
3. КРИСТИЈАН МАНЕСКУ, рођен 1997, машински техничар,
4. ДРАГАН НИНКУ, рођен 1981, техничар
друмског саобраћаја,
5. МАРИН КАЛДАРЕ, рођен 1982, магационер.
27. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA УЉМА
1. ДУШАН РАДОВАНОВ, рођен 1980, дипл.
инг.производног менаџмента,
2. ПРЕДРАГ ОСТОЈИЋ, рођен 1985, дипломирани информатичар,
3. СЕЛЕНА ПЕШИЋ, рођена 1985, виши
струковни физиотерапеут,
4. ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВ, рођен 1984, саобраћајни техничар,
5. НЕНАД ЂОКИЋ, рођен 1977, механичар
моторних возила,
6. САЊА РАБИЈАЦ, рођена 1987, дипломирани економиста,
7. ИДОМЕН ЂАЧИЋ, рођен 1981, дипломирани правник.
28. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA ШУШАРА
1. ТОНИ ФОДОР, рођен 1968, шумарски
техничар,
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2. ШАНДОР ФЕХЕР, рођен 1958, пензионер,
3. ВЕСЕЛИН ИВАНКОВИЋ, рођен 1964,
шумарски техничар.
II
У складу са чланом 26. став. 1. тачка 12)
Одлуке о месним заједницама на територији града
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2021
и 3/2021), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, подноси
извештај Скупштини Града Вршца о спроведеним
изборима за чланове Савета месних заједницана територији града Вршца.
III
Овај Извештај објавити у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Број: 013-01/2021/-II-01
Дана: 26. 05. 2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Андријана Максимовић,
дипл. правник, с. р.
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