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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОДИНА XXXXIII   ВРШАЦ, 05. СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9/2015

1.

 
 На основу члана 20. тачка 5. Закона о локал-
ној самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр. 129/07 
и 83/2004-и др.закон), члана 49. став 12 Статута 
Општине Вршац („Службени лист Општине Вр-
шац, бр. 10/2008, 13/2008 и 3/2015), члана 5. Правил-
ника о додели места на „Агрико“ пијаци у Вршцу 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 9/2015,) и 
члана 31. став 3 Пословника Општинског Већа 
(„Службени лист Општине Вршац, бр. 10/2008,), 
Општинско веће на седници одржаној 04.09.2015. 
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ВИСИНИ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА 

„АГРИКО“ ПИЈАЦИ У ВРШЦУ

I
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА „АГРИКО“ ПИЈАЦИ:

УНУТРАШЊИ ПРОСТОР м2 Трошкови одржа-
вања и коришћења

Тезга 2 13.000,00

Тезга + плато 2+6 17.000,00

ПРОСТОР СПОЉА

Тезга 2 10.000,00

Тезга + плато 2+6 13.000,00

МЛЕЧНА ПИЈАЦА

Расхладна витрина 1.8 15.000,00
   

II
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПРОДАЈНИХ МЕСТА ЗА ЛИЦА КОЈА 
ОСТВАРУЈУ ПОЉОПРИВРЕДНУ 
ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
(ТРОШКОВИ СА СУБВЕНЦИЈОМ)

УНУТРАШЊИ ПРОСТОР м2
Трошкови 

одржавања и 
коришћења

Тезга 2 11.000,00

Тезга + плато 2+6 14.000,00

ПРОСТОР СПОЉА

Тезга 2 8.000,00

Тезга + плато 2+6 10.000,00

МЛЕЧНА ПИЈАЦА

Расхладна витрина 1.8 12.000,00

III
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА

И КОРИШЋЕЊА ПРОДАЈНИХ МЕСТА ЗА 
ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ УГОВОР О

ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 
СА ЛОКАЛНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 

(ТРОШКОВИ СА СУБВЕНЦИЈОМ)

УНУТРАШЊИ ПРОСТОР м2 Трошкови одржа-
вања и коришћења

Тезга 2 12.000,00

Тезга + плато 2+6 15.000,00

ПРОСТОР СПОЉА

Тезга 2 9.000,00

Тезга + плато 2+6 11.000,00

МЛЕЧНА ПИЈАЦА

Расхладна витрина 1.8 13.000,00

IV
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА 

ЛОКАЛА НА „АГРИКО“ ПИЈАЦИ:

ЛОКАЛИ

Локал 1 30+15,5 40.000,00

Локал 2 31+16 40.000,00

Локал 3 31+16 40.000,00

Локал 4 31+7 40.000,00

Локал 5 -рибарница 32 35.000,00

Ресторан 51+6 52.000,00

Пекара 53 42.000,00



188            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 9/2015   05.09.2015.

V
 Трошкови иза тачака I до IV овог Решења 
обухватају одржавање и коришћење продајних мес-
та на „Агрико“ пијаци у Вршцу и наплаћују се од 
корисника-станара до 15. у месецу за претходни ме-
сец.

VI
 Ово решење ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављено у „Службеном листу Општине 
Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-87/2015-III-01
Дана: 04.09.2015. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р.

2.

 
 На основу члана 20. тачка 5. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014) члана 49. тачка 12. Статута Општине 
Вршац („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008 и 3/2015) и члана 31. став 3. Пословника 
Општинског већа („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 
10/2008), Општинско веће општине Вршац, на сед-
ници одржаној дана 04.09.2015. године, донело је

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЛИ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА 

„АГРИКО“ ПИЈАЦИ У ВРШЦУ

Члан 1.
 Овим Правилником се ближе утврђују ус-
лови, начин и поступак избора станара-корисни-
ка „Aгрико“ пијаци у Вршцу, која је у власништву 
Општине Вршац, као и узајамна права и обавезе 
станара-корисника и Општине Вршац.

Члан 2.
 Одлуку о додели пијачних продајних места 

путем конкурса доноси Општинско веће Општи-
не Вршац, на предлог Комисије за доделу пијачних 
продајних места (у даљем тексту: Комисија).

Члан 3.
 Општинско веће доноси Одлуку о расписи-
вању конкурса за доделу пијачних продајних места 
на „Агрико“ пијаци.
 Конкурс се објављује на сајту Општине Вр-
шац и у средствима јавног информисања.
 Рок за подношење пријава на конкурс је се-
дам (7) дана од дана објављивања конкурса.
 Пријаве се подносе на Писарници општине 
Вршац, насловљено на Комисију за доделу пијачних 
продајних места.

Члан 4.
 Конкурс за доделу пијачних продајних мес-
та садржи:

- адресу и површину предметног објекта, од-
носно продајног места,

- врсту делатности које се могу обављати на 
предметном објекту, односно продајним 
местима,

- временски период на који се издаје предмет-
ни објекат, односно продајна места,

- висину накнаде трошкова одржавања,
- услове за учешће на конкурс,
- рок за подношење пријаве на конкурс,
- начин саопштавања конкурса.

Члан 5.
 Висину накнаде трошкова за продајна мес-
та утврђује Општинско веће, у складу са трошкови-
ма одржавања пијаце.

Члан 6.
 Право учешћа на конкурсу имају регистрова-
ни носиоци пољопривредног газдинства, предузетни-
ци, правна лица и страна физичка и правна лица.
 Лица из става 1. овог члана могу учество-
вати на конкурсу ако су регистровани у Управи за 
трезор или Агенцији за привредне регистре .
 Учесник може да конкурише за више про-
дајних места.

Члан 7.
 Учесници конкурса могу бити регистрова-
ни носиоци пољопривредног газдинства, предузет-
ници, правна лица која се баве пољопривредном 
производњом.
 Физичко лице које има регистровано пољо-
привредно газдинство уз пријаву подноси:
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- Потврду Управе за трезор о регистрацији 
пољопривредног газдинства.

- Фотокопију личне карте,
- Оверену изјава два сведока да је производ 

произведен на територији Општине Вршац 
(ради остваривања субвенције трошкова),

- Уговор о пословно – техничкој сарадњи са 
локалним произвођачима уколико постоји 
(ради остваривања субвенције трошкова) и

- Потврду о чланству у АГРИКО МРЕЖИ 
(пожељно, не и обавезујуће).

 Правно лице уз пријаву подноси:
- Потврду о регистрацији фирме из Агенције 

за привредне регистре,
- Потврду о регистрацији фарме издату од 

стране надлежног Министарства,
- Потврду о броју запослених радника, 
- Потврду о бонитету (завршни рачун за по-

следње три године),
- Потврду о дужини обављења делатности и
- Овлашћење за заступање, у оригиналу или 

овереној фотокопији.

Члан 8.
 Учесници конкурса могу бити и физичка и правна 
страна лица.

Страно физичко лице уз пријаву подноси:
- Потврду надлежног органа о регистрацији 

пољопривредног газдинства, 
- Потврду надлежног органа о пријави борав-

ка на територији Републике Србије и 
- фотокопију пасоша.

Страно правно лице уз пријаву подноси:
- Потврду о регистрацији фирме издату од 

стране надлежног органа,
- Овлашћење за заступање, у оригиналу или 

овереној фотокопији и
- фотокопију пасоша лица овлашћеног за за-

ступање.

Члан 9.
 Комисија за доделу пијачних продајних 
места спроводи поступак оцењивања поднете до-
кументације.
 Комисију именује Општинско веће Општи-
не Вршац.
 Комисија има председника и пет чланова.
 Задатак Комисије је да спроведе поступак 
конкурса и утврди ранг-листу станара-корисника.
 При утврђивању ранг-листе станара-ко-

рисника локала, Комисија ће оцењивати бонитет 
пословања, дужину бављења делатношћу и број за-
послених радника.

Члан 10.
 Комисија ће након истека рока за подноше-
ње пријава донети Одлуку о ранг-листи станара-
корисника.
 Продајна места се додељују по ранг-листи, а 
до попуњавања објекта.

Члан 11.
 На Одлуку комисије учесник конкурса 
може у року од три (3) дана да уложи приговор 
Општинском већу Општине Вршац.
 Одлука Општинског већа Општине Вршац 
по приговору је коначна.

Члан 12.
 На основу Одлуке о додели продајног места 
закључује се Уговор са одабраним учесником у року 
од три (3) дана од дана доношења Одлуке о коначној 
ранг-листи.

Члан 13.
 Уколико на конкурсу не дође до реализације 
понуда за сва продајна места која су предмет конкур-
са, иста ће се додељивати на појединачни захтев за-
интересованих по условима утврђеним конкурсом.

Члан 14.
 Фактурисање трошкова одржавања продај-
них места врши се на крају месеца.
 Висину трошкова одржавања пијаце утвр-
ђује Општинско веће Општине Вршац, на основу 
предлога управљача.
 

Члан 15.
 Уговор о коришћењу предметног пијачног 
продајног места закључује се на одређено време.

Члан 16.
 Овај Правилник ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 110-20/2015-III-01
Дана: 04.09.2015.год
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р.
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3. Решење о изменама и допунама Решења о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна ре-
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3.

 
 На основу члана 5. став 3. Закона о избегли-
цама („Сл. гласник РС“, бр. 18/1992, „Сл. лист СРЈ“, 
бр. 42/2002 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), члана 
49. тачка 7. и 9. Статута Општине Вршац („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008 и 3/2015) 
и члана 31. став 3. Пословника Општинског већа 
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008), Општин-
ско веће Општине Вршац, на седници одржаној 02. 
септембра 2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА

I
 Овим решењем мења се Решење о образо-
вању Савета за управљање миграцијама и трајна 
решења, број 06.2-2/2009-III-01 од 15. јануара 2009. 

године, измењено Решењем број 06.2-30/2014-III-01 
од 26. септембра 2014. године.

II
 Решење из тачке I овог решења у тачки II:

- допуњује се тако што се након редног броја 
2. уписује име: „Игор Иваниш,“

 и
- мења се тако што се у редном броју 3. и 4. 

име: „Драган Петровић“ замењује именом: 
„Велизар Вемић“, а име: „Славиша Макси-
мовић“ замењује именом: „Весна Бранков“.

III
 У осталом делу решење из тачке I овог ре-
шења остаје непромењено.

IV
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 06.2-29/2015-III-01
Дана: 02.09.2015. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р.


