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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III               ВРШАЦ, 08. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ  БРОЈ 14/2018

1.

     
На основу чланова 27.став 10. и 29.став 3. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016, 108/2016 и 
113/2017), члана 20. Закона о експропријацији 
("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 
16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 
20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - ау-
тентично тумачење), Плана детаљне регулације  
блока 83а („Ново гробље“) у Вршцу („Службени 
лист Града  Вршца“ бр.17/2017 и 20/2017), члана 
27. став 1. Тачка 14б. и 14в. Статута Град Вршац 
(''Сл. лист Општине Вршац'' број 10/08, 13/08 и 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града  Вршца“ 
бр.1/2016), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 7. децембра 2018. године,  донела је

О Д Л У К У 
о покретању поступка за  прибављање 
неизграђеног грађевинског земљишта

у јавну својину Града Вршца 
експропријацијом 

Члан 1.       
Покреће се поступак за прибављање неиз-

грађеног грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Вршца експропријацијом зa потребе Гра-
да Вршца, као корисника експропријације, ради 
уређења површина јавне намене - изградње обје-
кта комуналне инфраструктуре »Новог Гробља« 
у Вршцу, блок 83А  и то: кат.парц.бр. 30022, 30027, 
30028, 30030, 30035, 30037, 30064, 30065, 30070 све 
у КО Вршац. 

Члан 2.
Грађевинско земљиште из члана 1.ове Од-

луке  прибавиће се се  по тржишним условима, 
према процени  органа надлежног за утврђивање 
пореза на пренос апсолутних права на непокрет-
ностима.

Члан 3.
Поступак прибављања грађевинског 

земљишта  наведеног  у члану 1. ове Одлуке екс-
пропријацијом спровешће Градска управа Вр-
шац, Одeљење за имовинско правне послове.

Задужује се Градско правобранилаштво 
Града Вршца да у име Града Вршца поднесе Вла-
ди РС предлог за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију.

Задужује се Одeљење за имовинско прав-
не послове Градске управе града Вршца да Град-
ском правобранилаштву Града Вршца доста-
ви сву потребну документацију за подношење 
предлога за утврђивање јавног интереса за екс-
пропријацију. 

Члан 4.
 У поступку прибављања грађевинског 

земљишта наведених  у члану 1. ове Одлуке у 
свему поступити према одредбама Закона о 
експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, 
"Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. 
гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 
106/2016 - аутентично тумачење).

Члан 5.
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: 011-86/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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2.

На основу чланова 27.став 10. и 29.став 4. 
Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', број 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016), 
члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлу-
ка УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), члана 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности  непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у  јавној својини, од-
носно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права , као и поступцима  
јавног надметања и прикупљања писмених  пону-
да (“ Сл. гласник РС“ , бр.16/2018 године),   члана 
27. став 1. тачка 14в. Статута Града Вршца (¨Сл. 
лист Oпштине Вршац¨, бр. 10/2008, 13/20008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, 
бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седни-
ци одржаној 7. децембра 2018. године,  донела је

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ 
ГРАДА  ВРШЦА  ИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.9025 
КО ВРШАЦ И ОБЈЕКАТА БР.1 И БР.2  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокрет-

ности из јавне својине Града Вршца  путем непо-
средне погодбе и то:

Породична стамбена зграда – објекат оз-
начен бројем 1. изграђен пре доношења прописа 
о изградњи објеката,  спратности П+0, површине 
71м2 и помоћна зграда- објекат означен бр.2. из-
грађен пре доношења прописа о изградњи обје-
ката,  спратности П+0, површине 41м2, које се 
налазе у Вршцу , ул. Жарка Зрењанина 119 упи-
сане у  у Лн бр. 13263 Ко Вршац у јавној своји-
ни Града Вршца, у обиму удела 1/1 и катастарска 
парцела у јавној својини  Града Вршца бр.9025 КО 
Вршац , са обимом удела 1/1, земљиште под згра-

дом–објектом површине 71м2, земљиште под 
зградом–објектом површине 41м2 земљиште под 
зградом–објектом површине 91м2 земљиште под 
зградом–објектом површине 62м2  и земљиште 
уз зграду – објекат површине 276 м2, укупне по-
вршине 541 м2.

Члан 2.
Непокретност из чл. 1. ове Одлуке  отуђиће 

се  из јавне својине  Града Вршца  непосредном 
погодбом  јер то у конкретном  случају предста-
вља једино могуће решење из следећих разлога:

а) На катастарској парцели која је предмет 
покретања поступка отуђења поред 
објеката    означених  бр.1 и 2 који су 
у јавној својини  Града Вршца , налазе 
се и објекти бр. 3 и 4 , који су у влас-
ништву другог правног лица.

б) Због положаја грађевинских објеката 
немогуће је  извршити  парцелацију  и 
формирање посебне грађевинске пар-
целе.

в) Грађевински објекти, породична стам-
бена зграда спратности П+0,површине     
71м2 и помоћна зграда спратности 
П+0, површине 41м2, који су у јав-
ној     својини Града Вршца  су у  лошем  
грађевинском стању и довођење истих 
у функционално стање за употребу  за-
хтева знатна  финансијска  средства, а 
како се налазе у зони  Града  где се не 
могу  ставити у функцију  комерцијал-
не намене, ово  улагање не би имало  
економску оправданост за Град Вршац.

Из свега  наведеног,  отуђење непокрет-
ности из чл. 1 ове Одлуке  једино је могуће у пос-
тупку непосредне погодбе  и то у корист правног 
лица  које је  власник објеката  бр.3 и 4 на истој 
катастарској парцели.

Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке  

отуђиће се  из јавне својине непосредном пого-
дбом , али не испод , од стране  надлежног органа  
процењене тржишне вредности .

У циљу спровођења поступка отуђења   
непокретности из јавне својине Града Вршца  а 
сходно чл. 2. Уредбе  о условима прибављања и 
отуђења непокретности  непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у  јавној својини, од-
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носно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених  понуда / “ 
Сл. гласник РС“ , бр.16/2018 године/,  прибавље-
на је процена тржишне вредности горе наведе-
не непокретности од Министарства  финансија, 
Пореске управе  Регионални центар Нови Сад, 
филијала Вршац под бр: 241-464-08-00049/2018-
К2В02 од 09.11.2018. године у укупном износу од 
3.099,237,04, словима: /тримилионадеведесетде-
ветхиљададвестатридесетседам динара и 04/100/, 
односно  26.177.10 евра, у динарској противвред-
ности по средњем курсу НБС на дан  закључења 
уговора .

Члан 4.
Поступак прибављања непокретности  

наведених  у члану 1. ове Одлуке  сходно одре-
дама члана 3 Уредбе  о условима прибављања и 
отуђења непокретности  непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у  јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као поступцима  јавног над-
метања и прикупљања писмених  понуда /“ Сл. 
гласник РС“ , бр.16/2018 године/,   спровешће Ко-
мисија за прибављање, отуђење и  давање у закуп 
непокретности у јавној  својини ( у даљем тексту 
: „ Комисија“) у следећем саставу:

1. Славица Станојковић -председник
2. Санела Јосимов -члан
3. Драгана Чанковић -члан
4. Снежана Сабо- члан
5. Александра Попић- члан
Задатак ове Комисије јесте да спроведе 

поступак непосредне погодбе  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/2013, 132/2014 и 
145/2014), Законом о јавној својини (''Сл. гласник 
РС'' број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 
108/2016) и Уредбом о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и  
давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2018), и током поступка води 
записник и исти са предлогом Одлуке  достави  
Скупштини  Града Вршца  на разматрање и ус-
вајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

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

ове Одлуке донеће Скупштина Града Вршца.

Члан 6.
У поступку отуђења непокретности на-

ведених  у члану 1. ове Одлуке у свему поступи-
ти према одредбама Закона о планирању и из-
градњи (''Сл. гласник РС'' број 72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/2013, 132/2014 и 145/2014), Закона о јав-
ној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016) и Уредби о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права ,као 
и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018).

Члан 7.
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 ВРШЦА

Број: 011-87/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

3.

                                                                                                                                      
На основу члана 19. став 2. и члана 27. 

став 10.  Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 
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и 113/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в  Статута 
Града Вршца („Службени лист Oпштине Вршац", 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016  и „Службе-
ни лист Града Вршца“, број 10/2017),  Скупштина 
Града  Вршца, на седници одржаној 7. децембра 
2018. године, донела је

О Д Л У К У
 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА ВРШЦА, АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ – ЗА 

ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА 

ВАРЈАШКИ“ У ВРШЦУ

Члан 1.
ДАЈУ  СЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ Аутономној 

покрајини Војводини, Булевар Михајла Пупина 
број 16, Нови Сад (у даљем тексту: прималац), за 
потребе Школе за основно и средње образовање 
„Јелена Варјашки“, Вршац,  Жарка Зрењанина 
број 22 (у даљем тексту: корисник), непокретнос-
ти у јавној својини Града Вршца, Трг победе број 
1, Вршац (у даљем тексту: давалац), које се налазе 
уписане у  Листу непокретности број:  9938 КО 
Вршац, катастарска парцела број 4556, број згра-
де 1, стамбено пословна зграда, Жарка Зрења-
нина  број 19,  приземље, број посебног дела 3, 
пословни простор-једна просторија за коју  није 
утврђена делатност, у површини од 64м2,  јавна 
својина Града Вршца, у уделу 1/1 и приземље, број 
посебног дела 6, пословни простор-девет и више 
просторија за које није утврђена делатност, у по-
вршини од 101м2, све јавна својина  Града Вршца, 
у уделу 1/1.  

Члан 2.
Давалац даје на коришћења примаоцу, а  

за потребе  корисника,  непокретности из члана 
1.  ове одлуке, на неодређено време и  без накнаде.

Члан 3. 
Корисник непокретности из члана 1. ове 

одлуке  има право да непокретности користи у 
складу са природом и   наменом ствари, само за 
делатност коју обавља, као и да се стара о наведе-
ној имовини и њоме  управља  као добар домаћин 
и у складу са законским прописима  који уређују 
јавну својину. 

Члан 4.
Коришћење непокретности наведених у 

члану 1. ове одлуке престају у случају њиховог 
отуђења из јавне својине Града Вршца на осно-
ву одлуке надлежног органа, независно од воље 
примаоца и независно од воље корисника,  као и 
у  другим случајевима утврђеним Законом о јав-
ној својини.

Члан 5.
На основу ове одлуке давалац, прималац 

и корисник закључиће уговор о давању на ко-
ришћење непокретности из члана 1.  ове одлуке,  
на неодређено време и без накнаде. 

Члан 6. 
У име Града Вршца уговор из претходног 

члана ове одлуке закључиће Градоначелник.

Члан 7.
О спровођењу ове одлуке стараће се 

Одељење за имовинско правне послове Градске  
управе Вршац.

Члан 8.
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 ВРШЦА

Број: 011-88/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.



08.12.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 14/2018  477

4.

                        
                                                                                                              
 
На основу члана 19. став 2. и члана 27. став 10.  
Закона о јавној својини („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 
27. став 1. тачка 14в  Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Oпштине Вршац", број 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016  и „Службени лист Града Вршца“, 
број 10/2017),  Скупштина Града  Вршца, на седни-
ци одржаној 7. децембра године, донела је

О Д Л У К У
 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА ВРШЦА, АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 

ВОЈВОДИНИ – ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“  ВРШАЦ

Члан 1.
 ДАЈЕ  СЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ Аутономној 
покрајини Војводини, Булевар Михајла Пупина 
број 16, Нови Сад (у даљем тексту: прималац), за 
потребе  Специјалне болнице за психијатријске  
болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, улица 
Подвршанска 13, (у даљем тексту: корисник), не-
покретност у јавној својини Града Вршца, Трг по-
беде број 1, Вршац (у даљем тексту: давалац), која 
се налази  уписана у  Лист непокретности број:  
9938 КО Вршац, катастарска парцела број 4556, 
број зграде 1, стамбено пословна зграда, Жарка 
Зрењанина  број 19,  поткровље, број посебног де-
ла 6/А, пословни простор-осам  просторија за које 
није утврђена делатност, у површини од 114м2,  
јавна својина Града Вршца,  у уделу 1/1. 

Члан 2.
Давалац даје право коришћења примаоцу за пот-
ребе  корисника, на  непокретности из члана 1.  
ове одлуке, на неодређено време и  без накнаде.

Члан 3. 
Корисник  непокретности из члана 1. ове одлу-

ке  има право да непокретност држи и користи у 
складу са природом  и   наменом ствари, само за 
делатност коју обавља, као и да се стара о наведе-
ној имовини и њоме управља  као добар домаћин 
и у складу са законским прописима  који уређују 
јавну својину. 

Члан 4.
Коришћење непокретности наведене у члану 1. ове 
одлуке престаје у случају њеног отуђења из јавне 
својине Града Вршца на основу одлуке надлежног 
органа, независно од воље примаоца и независно 
од воље корисника, као и у    другим случајевима 
утврђеним Законом о јавној својини.

Члан 5.
На основу ове одлуке давалац, прималац и ко-
рисник закључиће уговор о давању на коришћење 
непокретности из члана 1.  ове одлуке, на не-
одређено време  и без накнаде. 

Члан 6. 
У име Града Вршца уговор из претходног члана 
ове одлуке закључиће Градоначелник.

Члан 7.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за 
имовинско правне послове Градске  управе Вршац.

 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: 011-89/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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На основу члана 19. став 2. и члана 27. 

став 10.  Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник Републике Србије“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 
и 113/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в  Статута 
Града Вршца („Службени лист Oпштине Вршац", 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016  и „Службе-
ни лист Града Вршца“, број 10/2017),  Скупштина 
Града  Вршца, на седници одржаној 7. децембра 
2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА  КОРИШЋЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА ВРШЦА, АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ – ЗА 

ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА  ВРШАЦ

Члан 1.
ДАЈУ  СЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ Аутоном-

ној покрајини Војводини, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, Нови Сад (у даљем тексту: прима-
лац), за потребе Дома ученика средњих школа 
Вршац, улица Стевана Немање број 9, Вршац (у 
даљем тексту: корисник), непокретности у јавној 
својини Града Вршца, Трг победе број 1 (у даљем 
тексту: давалац),  које се налазе уписане у  Лист 
непокретности број:  13305 КО Вршац,  катастар-
ска парцела број  4287, број зграде 1, породична 
стамбена  зграда, Ђуре Јакшића 22,  у површи-
ни од 170м2, број зграде 2, помоћна зграда, Ђу-
ре Јакшића, у површини од 22м2 и број зграде 3, 
помоћна зграда, Ђуре Јакшића, у површини  од 
14м2, све јавна својина Града Вршца,  у уделу 1/1. 

Члан 2.
Давалац даје на коришћење примаоцу, а 

за потребе корисника, непокретности  из члана 
1. ове одлуке, на неодређено време и без накнаде. 

Члан 3. 
Корисник непокретности из члана 1. ове 

одлуке има право да непокретности користи у 
складу са природом и наменом ствари, само за 
делатност коју обавља, као и да се стара о наведе-
ној имовини и њоме управља као добар домаћин 
и у складу са законским прописима који уређују 
јавну својину.

Члан 4.
оришћење непокретности наведених у 

члану 1. ове одлуке престаје у случају њиховог 
отуђења из јавне својине Града Вршца на осно-
ву одлуке надлежног органа, независно од воље 
примаоца и независно од воље корисника, као и у  
другим случајевима утврђеним Законом о јавној 
својини.

Члан 5.
На основу ове одлуке давалац, прималац 

и корисник закључиће уговор о давању на ко-
ришћење непокретности из члана 1. ове одлуке, 
на неодређено време и без накнаде. 

Члан 6.
У име Града Вршца уговор из претходног 

члана ове одлуке закључиће градоначелник.

Члан 7.
 О спровођењу ове одлуке стараће се 

Одељење за имовинско правне послове Градске 
управе Вршац.

Члан 8.
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 ВРШЦА

Број: 011-90/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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На основу члана 20. тачка 15, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и  члана 27. став 1. тачка 14/в  
Статута Града Вршца („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, број 10/2017), 
Скупштина Града  Вршца, на седници одржаној 
дана 7. децембра 2018. године, донела је

О Д Л У К У
 О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 
У КОРИСТ „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 
9841/1 И 9899/1 КО ВРШАЦ

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза, права извођења радова на 
постављању нисконапонског кабла за напајање 
нове стамбено  пословне зграде  инвеститора 
КАЗ 013 која се налази на катастарској парцели 
број 790 КО Вршац, у Вршцу, улица Стевана Не-
мање број 48,  и права извођења радова на одржа-
вању наведене мреже, права за извођење радова 
на постављању нисконапонског  0,4 kV каблов-
ског вода, односно кабла типа ПП00-А 4x150 мм2  
спољног пречника ø 48мм, од улице Стевана Не-
мање број 41 до улице Жарка Зрењанина  број 1, 
у Вршцу,  све према Ситуационом плану од јула 
2018. године израђеном од стране  „Предојевић 
инжењеринга“, који је саставни део ове Одлуке, 
у дужини од 60 м    и то на катастарској парцели:

- број 9841/1, Стевана Немање, земљиште 
под зградом-објектом, у површини од 2ха 14а 
62м2, јавно грађевинско земљиште, јавна своји-

на Града Вршца, у уделу 1/1, уписаној у Лист не-
покретности број:  15348 КО Вршац и

- број 9899/1, Жарка Зрењанина, земљиште 
под зградом–објектом, у површини од 5ха 75а 
74м2, јавно грађевинско земљиште, јавна своји-
на Града Вршца, у  уделу 1/1, уписаној у Лист не-
покретности  број: 15348 КО Вршац,

а све у корист „ЕПС Дистрибуција“ ДОО 
Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, 
Панчево, Милоша Обреновића  6, а по претходно 
исходованој  Сагласности Градске управе Вршац 
Одељење за инвестиције и капитална улагања 
број: Сл. 91/1/2018-IV-05 од 18.07.2018. године.

Члан 2.
Корисник послужног добра „ЕПС Дистри-

буција“ ДОО Београд, Огранак Електродистри-
буција Панчево, Панчево, Милоша Обреновића  
6, има обавезу да при коришћењу  права успоста-
вљене службености пролаза и права извођења 
радова за које је службеност успостављена при-
мени упутства, односно смернице извођача гео-
детско-техничких радова на уређењу земљишта 
и објеката на предметним парцелама, односно да 
их врати у пређашње стање.

Члан 3.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за имовинско правне послове Градске  
управе Вршац.

Члан 4.
 У име Града Вршца, као  власника  пос-

лужног  добра,  уговор  о   установљавању    права  
службености из члана 1. ове одлуке закључиће 
Градоначелник Града Вршца.

Члан 5.
Ступањем   на   снагу   ове   Одлуке  престаје  

да  важи   Одлука  о  установљавању  права  служ-
бености на непокретностима у јавној својини 
Града Вршца у корист „ЕПС Дистрибуција“ ДОО 
Београд Огранак Електродистрибуција Панчево 
на катастарским парцелама број 9841/1 и 9899/1 
КО Вршац број: 011-53/2018-II-01 од 15.10.2018.
       

Члан 6.
Ова одлука ступа  на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града  Вр-
шца“.
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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-91/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

7.

 На основу члана 20. став 1. тачка 2. За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 и др. 
закон и 47/2018), члана 13. став 1. Закона о ко-
муналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2011 и 104/2016) и члана 13. тачка 5. Статута 
Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), Скупшти-
на града Вршца, на седници одржаној  7. децем-
бра 2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 

ЧИСТОЋЕ

Члан 1.
 У Одлуци о одржавању чистоће („Служ-

бени лист Општине Вршац“, број 5/2010) у чла-
новима 1,4,6,8,15,17,39,45,48,50,51,53 и 55, реч 
„општина“ у одговарајућем падежу замењује се 
речју : „град“ у одговарајућем  падежу.

Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Послове из члана 2. ове Одлуке  обавља 

Јавно комунално предузеће „Други октобар“ из 
Вршца (у даљем тексту: комунално предузеће).“

Члан 3. 
У члану 20. став 5. мења се и гласи:  „На 

план и програм одржавања чистоће сагласност 
даје Градско веће“.

Члан 4.
Члан 45. став 2. мења се и гласи: „На Це-

новник комуналних услуга из претходног става 
сагласност даје Скупштина Града.“

Члан 5.
У члану 51. у ставу 1. речи „25.000,00 до 

250.000,00“ замењују се износом: “50.000,00“.
У ставу 2. истог члана речи:“2.500,00 до 

25.000,00“ замењују се износом: „10,000,00“.

Члан 6.
 У члану 52. у ставу 1. речи „25.000,00 до 

250.000,00“ замењују се износом: “50.000,00“.
У ставу 2. истог члана речи:“2.500,00 до 

25.000,00“ замењују се износом: „10,000,00“.
У ставу 3. речи: „5.000,00 до 50.000,00“ за-

мењују се износом: 20.000,00“.
У ставу 4. речи: “ 2.500,00 до 25.000,00“ за-

мењују се износом: „10,000,00“.
Став 5. брише се.

Члан 7.
 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 ВРШЦА

Број: 011-88/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

 

8.

На основу члана  60. став 4. Закона о јав-
ној својини ("Сл. гласник Р. Србије", бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и 
113/2017), члана 32. тачка 6. и члана 66. став 3. За-
кона о локалној самоуправи (''Сл. гласник Р. Ср-
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бије'' бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018) и члана 100 став 1. Стату-
та Града Вршца ("Сл. лист општине Вршац", бр. 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 ("Сл. лист Града 
Вршца", бр.10/2017), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 7. децембра 2018. године, до-
нела је

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилник о условима и начину ко-

ришћења и одржавања службених возила Градске 
управе Града Вршца (у даљем тексту: Правилник) 
уређује условe и начин коришћења и одржавања 
службених возила за потребе Скупштине града, 
Градоначелника, Градског већа, Градског правоб-
ранилаштва, Градске управе и других организа-
ција (у даљем тексту: органи града).

Члан 2.
Под службеним возилима, у смислу Пра-

вилника, подразумевају се путничка и друга во-
зила, која су у власништву или дата на коришћење 
Градској управи града Вршца.

II    УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 3.
Службена возила се користe искључиво за 

обављање службених послова, а нарочито за:
- учешће на седницама и састанцима,                                                                                
- обављања послова протоколарне природе,                                                   
- превоз опреме и материјала потребног   за-

рад органа Града                        
- превоз новчаних и других вредносних по-

шиљки и пошиљки које садрже податке по-
верљиве природе,

- превоз представника других органа или 
организација када они по позиву врше 
службене послове за потребе Града,

- обављање других службених послова ван 
службених просторија Града.

 Члан 4.
Службена возила користе се за обављање 

службених послова на територији Града,а ван 
територије Града,ако то природа посла захтева 
и ако се ти послови не могу обавити превозом у 
јавном саобраћају.

Службена возила се могу користити и за 
службено путовање у иностранству,на основу 
акта органа надлежног за одобравање службеног 
пута у иностранство, односно упућивању служ-
беног лица на службени пут  уиностранство.

Члан 5.
Право на стално коришћење службеног 

возила са возачем имају:
1. Председник Скупштине Града,
2. Градоначелник,                                                                                                       
3. Начелник Градске управе  и
4. друга лица по основу решења Градона-

челника.

Члан 6.
Право да користе службена возила за пот-

ребе обављања службених послова имају следећа 
лица (у даљем тексту: Корисници):

1. заменик Председника Скупштине,
 2. заменик Градоначелника,
3. чланови Градског већа,
4. секретар Скупштине града,
5. заменик секретара Скупштине града,
6. помоћници Градоначелника,
7. чланови радних тела и комисија,
8. запослени у Градској управи,
9. запослени у Градском правобранилаш-

тву.
Корисници из става 1. овог члана користе 

службено возило са возачем или без возача.

Члан 7.
Право на стално коришћење возила без 

професионалног возача имају:
- Одељење за инспекцијске послове и посло-

ве одбране и ванредних ситуација,
- Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине,
- Одељење за просторно планирање, урба-

низам и грађевинарство,
- Одељење локалне пореске администрације.
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Члан 8.
Службено возило ставља се на распола-

гање Кориснику на основу захтева саопштеног 
или достављеног службеном лицу задуженом за 
вођење евиденције о употреби и одржавању во-
зила.

За превоз ван подручја Града писмени за-
хтев Корисника доставља се најкасније 24 часа 
пре поласка на службени пут и исти садржи:

- име и презиме Корисника и његову функ-
цију односно положај или звање,

- одредиште,
- датум и време поласка и повратка, 
- број путника.
По обављеном превозу изван подручја 

Града, Корисник потврђује на налогу да је превоз 
обављен, са назнаком пређене километраже и 
времена када је превоз завршен.

Члан 9.
Начелник Градске управе, у сарадњи са 

службеним лицем задуженим за вођење евиден-
ције о употреби и одржавању возила, стара се о 
приоритетима коришћења службених возила и 
води рачуна о њиховом рационалном и еконо-
мичном коришћењу.

Ако због недостатака возила, возача, го-
рива или због других разлога нема могућности 
да се удовољи свим захтевима, приоритет у ко-
ришћењу службеног возила имају изабрана, име-
нована и постављена лица у органима Града, а на-
кон тога запослени, по редоследу значаја послова 
за које се употреба возила захтева, односно по 
реду пријема захтева.

Ако више корисника истог дана имају 
потребу да користе службено возило на истој ре-
лацији, службено лице задужено за вођење еви-
денције о употреби и одржавању возила ставља 
на располагање тим корисницима једно службено 
возило, с тим да корисници договорно утврђују 
час поласка и повратка.

Члан 10.
Предузећа, установе и друге организације 

чији је оснивач Град, као и удружења грађана, 
могу да поднесу захтев за коришћење службеног 
возила за одређену врсту службеног посла, ако не 
располажу сопственим возилом.

Корисник возила има обавезу да обезбеди 
гориво и дневницу за возача.

О захтеву за коришћење службеног вози-
ла из става 1.овог члана одлучује Начелник Град-
ске управе, имајући у виду слободан капацитет 
службених возила Града. 

Члан 11.
Службена возила се, по основу одобрења 

Начелника Градске управе, изузетно, користе у 
ситуацијама као што су: повреда запосленог на 
раду, превоз запосленог или члана домаћинства 
запосленог који је оболео у здравствену установу, 
превоз запосленог у случају смрти члана поро-
дице, превоз члана породице у случају смрти за-
посленог, превоз запосленог у случају саобраћај-
не несреће или елементарне непогоде.

Члан 12.
 У изузетним случајевима, када је нео-

пходно извршити хитне и неодложне послове, 
а да се не може обезбедити слободно службено 
возило, изабрано, именовано, постављено лице и 
запослени може користити  сопствено возило у 
складу са законом.

Изабраном, именованом, постављеном 
лицу и запосленом упућеном на службено пу-
товање, које користи сопствени аутомобил, ис-
плаћује се накнада од 10% цене за литар погонског 
горива по пређеном километру, ако је овлашћено 
лице одобрило употребу сопственог аутомобила.

Припадајућа накнада из става 2. овог чла-
на исплаћује се на основу закљученог путног на-
лога, евиденције о пређеној километражи и дока-
зима о плаћеној путарини и паркингу.

Корисник доставља обрачунској служби 
закључени путни налог са евиденцијом о пређе-
ној километражи и доказима о плаћеној путари-
ни и паркингу у року од три дана од дана кад је 
службено путовање завршено.

Поред накнаде из става 2.овог члана, иза-
брано, именовано, постављено лице и запослени 
имају право и на трошкове амортизације.

О праву коришћења сопственог возила за 
обављање службеног посла из става 2. овог чла-
на одлучује Начелник Градске управе својим ре-
шењем.

Члан 13.
Службеним возилом управља запослени 

на радном месту возача (у даљем тексту: Возач)
Службеним возилом може управљати и 
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друго лице лице у радном односу у органима Гра-
да Вршца, које има одговарајућу возачку дозволу, 
ако потребе посла то захтевају, као и лице које 
није у радном односу у органима Града, ако то за-
хтевају оправдани интереси Града, по претходно 
прибављеном овлашћењу начелника Градске уп-
раве.

Сваки возач, као и друго лице које је за-
дужено возилом, одговара за задужено службено 
возило, његову правилну и наменску употребу и 
одржавање.

Члан 14.
Службено лице задужено за вођење еви-

денције о употреби и одржавању возила издаје 
Возачу путни налог.

Возач је дужан да изврши вожњу на ре-
лацији наведеној у путном налогу. Изузетно, 
ако због потребе везане за обављање службеног 
задатка, дође до промене релације, Возач уноси 
промену релације у путни налог, а Корисник ову 
промену потврђује својим потписом.

О контроли путних налога стара се служ-
бено лице задужено за вођење евиденције о упо-
треби и одржавању возила.

Члан 15.
На основу издатих путних налога службе-

но лице задужено за вођење евиденције о употре-
би и одржавању возила води евиденцију  за свако 
службено возило посебно, која садржи податке о 
службеним возилима, возачима, корисницима, 
полазним и долазним одредиштима, дневној и 
месечној километражи, трошковима одржавања 
и утрошку горива.

Службено лице задужено за вођење еви-
денције о употреби и одржавању возила је ду-
жан да на основу евиденције из става1.овог 
члана,сачини месечни извештај о коришћењу 
службених возила.

Извештај из става 2. овог члана садржи 
податке о службеним возилима, возачима, ко-
рисницима, броју пређених километара, утрош-
ку горива, као и друге податке.

По истеку текућег месеца, а у периоду од 
првог до десетог у наредном месецу, службено 
лице задужено за вођење евиденције о употреби 
и одржавању возила доставља  месечни извештај 
из става 2. овог члана Начелнику Градске управе .

По истеку текуће године, а у периоду од 

првог до петнаестог јануара наредне године,  
службено лице задужено за вођење евиденције 
о употреби и одржавању возила доставља го-
дишњи извештај из става 2. овог члана Начелни-
ку Градске управе.

Члан 16.
Возач који управља службеним возилом, 

а који је распоређен на место возача дужан је да 
се подвргне редовном здраственом прегледу и то:

- пре заснивања радног односа,
- у временским размацима који не могу бити 

дужи од три године.
Возач за кога је на лекарском прегледу 

утврђено да има извесне психо- физичке недос-
татке који не представљају сметњу за управљање 
возилом, упућује се на редовни здравствени пре-
глед у року који лекар одреди.

Возачи се упућују на редовне здравствене  
прегледе по налогу Начелника Градске управе, а 
на предлог службеног лица задуженог за вођење 
евиденције о употреби и одржавању возила, ме-
сец дана пре истека важности лекарског уверења.

Возач који се у прописаном року није под-
вргао редовном лекарском прегледу не може уп-
рављати возилом.

Члан 17.
Дневну контролу психофизичког стања 

Возача (трезвеност, одморност и др.) врши служ-
бено лице задужено за вођење евиденције о упо-
треби и одржавању возила, које је у обавези да на 
основу процене предузме одговарајуће мере.

Службено лице задужено за вођење еви-
денције о употреби и одржавању возила ће за-
бранити управљање возила Возачу у случају 
сумње да због умора, болести, дејства алкохола, 
дејства опојних средстава или психофизичког 
стања, није у стању да безбедно управља возилом 
у јавном саобраћају. 

О изрицању забране из става 2. овог члана, 
службено лице задужено за вођење евиденције о 
употреби и одржавању возила води евиденцију и 
о истој дужан је да обавести Начелника Градске 
управе.

Возач се може упутити на ванредни кон-
тролни здраствени преглед на предлог Начелни-
ка Грдсаке управе.
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Члан 18.
Ако је Возачу из било ког разлога одузе-

та возачка дозвола, дужан је да то одмах пријави 
службеном лицу задуженом за вођење евиден-
ције о употреби и одржавању возила. 

III   ИСПРАВНОСТ И СЕРВИСИРАЊЕ 
ВОЗИЛА

Члан 19.
Возила која се укључују у саобраћај морају 

бити снабдевена исправним уређајима и опре-
мом, у складу са прописима.

У току зимске сезоне возило мора бити 
снабдевено зимском опремом, у складу са Пра-
вилником о подели моторних и прикључних во-
зила и техничким условима у саобраћају на путе-
вима.

За снабдевеност и исправност опреме и 
алата одговоран је Возач задужен са возилом.

Уређаји и опрема који се уграђују у возила 
морају бити одобреног типа (хомологовани) по 
важећим нормативима за поједине врсте уређаја.

Члан 20.
Контролу снабдевености возила исправ-

ном и одговарајућом опремом врши Возач при-
ликом поласка на вожњу.

Приликом преузимања возила Возач је ду-
жан да:

- преузме кључеве, саобраћајну дозволу, 
картицу за гориво и путни налог за возило,

- провери да ли је предходни Возач на по-
леђини путног налога попунио и потписао 
податке унете у одговарајућим рубрикама,

- попуни на полеђини рубрике путног нало-
га: датум, релацију и време поласка и по-
вратка,

- провери да ли на возилу има видљивих не-
достатака или оштећења, па ако их има, по-
пуни пријаву о недостатку на возилу.

Путни налог потписује и оверава службе-
но лице задужено за вођење евиденције о употре-
би и одржавању возила

Члан 21.
Приликом раздужења возила Возач је ду-

жан да:
- преда кључеве и саобраћајну дозволу, по-

пуњен путни налог за возило, рачуне за купљено 

гориво, картицу за гориво, рачуне за евентуално 
извршене поправке или замењене делове, писану 
изјаву уколико је било оштећења на возилу,

- последњег дана у месецу, ако не разду-
жује возило, евидентира стање пређених кило-
метара, предаје податке службеном лицу задуже-
ном за вођење евиденције о употреби и одржа-
вање возила и исте податке уписује као почетно 
стање за следећи месец.

Члан 22.
Ако се стање на возилу, (нарочито садр-

жај пратеће опреме, стање горива у резервоару, 
оштећење возила), приликом задужења возила 
од стране Возача не слажу са извештајем који је 
дао предходни возач истог возила приликом раз-
дужења, службено лице задужено за вођење еви-
денције о употреби и одржавању возила обавез-
но је да обавести Начелника Градске управе, који 
ће о томе затражити писану изјаву од Возача који 
је раздужио возило. 

Члан 23.
Возач је обавезан да у току времена у којем 

је задужен за возило:
- контролише исправност свих контролних 

иструмената на возилу, ниво уља и воде, 
рад мотора и понашање возила на путу,

-да на рачуну за гориво упише регистар-
ски број возила, стање у километрима на 
бројилу у тренутку сипања горива и да ра-
чун потпише,

- у случају саобраћајног удеса затражи по-
лису осигурања од другог учесника у удесу, 
забележи број и рок важења његове полисе 
и назив осигуравајућег друштва, регистар-
ски број возила, и да о томе обавести 

службено лице задужено за вођење евиден-
ције о употреби и одржавању возила,

- за сваку изненадну и оправдану интервен-
цију на возилу дужан је да обезбеди рачун 
са спецификацијом материјала и описом 
извршених радова,

- да се стара о техничкој контроли возила, 
као и о уредном одржавању и чишћењу во-
зила. 

Члан 24.
Службено лице задужено за вођење еви-

денције о употреби и одржавању возила обавез-
но је:
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- да сваки пријављени недостатак или 
оштећење на возилу и пратећој опреми 
евидентира и о томе обавести непосредног 
руководиоца,

- да закључи путне налоге за предходни ме-
сец,

- да благовремено припреми и попуни пут-
не налоге за следећи месец у складу са Пра-
вилником о садржини, начину издавања 
и вођењу путних налога и начину вођења 
евиденције о издатим путним налозима,

- да се стара о техничкој исправности во-
зила, о њиховом редовном одржавању и 
чишћењу и обезбеђењу неопходне опреме 
у возилу према одредбама ЗОБС-а (пр-
ва помоћ, троугао, сијалице, сајла за вучу, 
ланци и др.),

-да благовремено обавља редовни технички 
преглед и регистрацију возила,

-да се стара о благовременој замени пнеума-
тика код прелаза са летње на зимску екс-
плоатацију и обратно,

-да се стара о организацији одржавања воз-
ног парка.

Члан 25.
Текуће одржавање, сервисирање и по-

правка возила врши се искљичиво у овлашћеном 
сервису, са којим Градска управа има закључен 
уговор након спроведене јавне набавке.

Само у изузетним ситуацијама, изненад-
ног квара возила на службеном путу, оправка во-
зила се може извршити у неком другом сервису. 
Одобрење за хитну поправку даје Начелник Град-
ске управе.

IV    НАБАВКА ГОРИВА

Члан 26.
Набавка горива врши се, по правилу, кар-

тицама за гориво овлашћеног добављача, коме је 
у поступку јавне набавке додељен уговор о снаб-
девању горивом.

Гориво се требује према потребама.
Ради обављања превоза Возач, односно 

Корисник, задужује се корпоративном, односно 
компанијском картицом за преузимање горива.

Корисник је у обавези да картицу, по оба-
вљеном службеном послу, преда службеном лицу 
задуженом за вођење евиденције о употреби и 
одржавању возила.

Службено лице задужено за вођење еви-
денције о употреби и одржавању возила води 
рачуна да на картици увек има потребан износ 
новчаних срестава за нормално обављање посла.

V  КОНТРОЛА КРЕТАЊА ВОЗИЛА
                                                    

Члан 27.
Службена возила се паркирају у дворишту 

зграде и на паркингу на местима резервисаним за 
паркирање службених возила Градске управе.

Улазак и излазак возила из круга згра-
де или са паркинга резервисаног за паркирање 
службених возила Градске управе дужна је да 
евидентира портирска служба или служба обез-
беђења.

Приликом  изласка возила из зграде или 
са паркинга резервисаног за паркирање службе-
них возила Градске управе, Возач или Корисник  
дужан је дати на увид портирској служби или 
служби обезбеђења путни налог, оверен од стра-
не лица овлашћеног за издавање путног налога за 
возило.

 
Члан 28.

Возач, односно лице задужено службеним 
возилом, у обавези је да приликом завршетка во-
жње, службено возило врати на место одређено 
за паркирање службених возила и кључеве оста-
ви на одређено место у портирници Градске уп-
раве.

Изузетно, ако је то неопходно, и уз саглас-
ност начелника Градске управе, Возач није у оба-
вези да службено возило врати на место одређе-
но за паркирање службених возила. У том случају 
дужан је да возило остави на безбедном месту и 
заштити га од крађе и оштећења.

VI  ОДГОВОРНОСТ

Члан 29.
Сва изабрана, именована и постављена 

лица и запослени у Градској управи дужни су да 
се придржавају Правилника.

Возачу, односко лицу које управља служ-
беним возилом није дозвољено:

- превоз лица која нису евидентирана у пут-
ном налогу,

- употреба службеног возила у приватне 
сврхе,



486            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 14/2018   08.12.2018.

- неовлашћене поправке и преправке служ-
беног возила,

- истакање горива из резервоара службеног 
возила,

- точење горива коришћењем картице у дру-
га или приватна возила,

- вожња без овереног путног налога,
- коришћење службеног возила за долазак и 

одлазак са посла,
-паркирање возила изван места одређеног 

за паркирање,
- кршење саобраћајних прописа.
Возач је дужан да се придржава саобраћај-

них и других прописа који се односе  на ко-
ришћење службених возила.

Возач, односно друго лице које управља 
службеним возилом, дужан је да одбије захтев 
којим му се налаже кршење саобраћајних про-
писа или употреба службеног возила супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја и 
других прописа којима се утврђује коришћење и 
одржавање возила.

Члан 30.
Свако кршење овог Правилника предста-

вља повреду радне обавезе и повлачи дисциплин-
ску и материјалну одговорност Возача.

Пријаву за покретање дисциплинског 
поступка може покренути сваки запослени, или 
изабрано, односно постављено лице, који има 
сазнања да Возач користи службено возило про-
тивно чл. 29. Правилника. 

VII   ЗAВРШНE ОДРЕДБЕ 

Члан 31.
Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу Града Вршца''. 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 021-19/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

9.

На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања (¨Сл. гласник 
РС¨, бр. 88/2017 и 27/2018)  и члана 27. Статута 
Града Вршца (¨Сл. лист Oпштине Вршац¨, бр. 
10/2008, 13/20008, 3/2015 и  4/2016 и „ Службени 
лист Града Вршца“, бр. 10/2017),  Скупштина Гра-
да Вршца на седници одржаној  7. децембра 2018. 
године,  донела је   

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О   ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ «ВРШАЦ» У 

ВРШЦУ 
I

 Овим Решењем мења се Решење о име-
новању Школског одбора Пољопривредне шко-
ле „Вршац“ у Вршцу,  бр. 02-116/2016-II-01 од 
14.10.2016. године („Службени лист Града Вршца“, 
бр. 15/2016) и бр. 02-95/2017-II-01 од 31.10.2017. 
године („Службени лист Града Вршца“, бр. 18 
/2017).

II
Бојани Стојановић, представнику Савета 

родитеља, престаје функција члана Школског од-
бора Пољопривредне школе „Вршац“  у Вршцу.

Стојанка Павлов, именује се за члана 
Школског одбора Пољопривредне школе „Вр-
шац“  у Вршцу, као представник Савета роди-
теља.

 
III

У осталом делу Решење о именовању 
Школског одбора Пољопривредне школе „Вр-
шац“ у Вршцу, бр. 02-116/2016-II-01 од 14.10.2016. 
године („Службени лист Града Вршца“, бр. 
15/2016) и бр. 02-95/2017-II-01 од 31.10.2017. 
године („Службени лист Града Вршца“, бр. 18 
/2017), остаје непромењено.

.              
IV

Ово Решење биће објављено у „Службе-
ном листу Града Вршца“.
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  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-70/2018-II-01
Датум: 07.12.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

 
                                  

10.

Одељење за комуналне и стамбене посло-
ве Градске управе Града Вршца на основу члана 
157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013-одлука УС,  55/2014, 96/2015 - 
др. закон, 9/2016 – одлука УС и 24/2018), члана 
139. став 3. Закона о општем управном поступку 
(,,Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) и члана 19. Одлуке 
о организацији Градске управе ("Сл. лист Општи-
не Вршац", бр. 20/2016), у предмету техничког ре-
гулисања саобраћаја у Вршцу, доноси

РЕШЕЊЕ
 

I
УКИДА СЕ Привремено решење број 344-

49/2018-III-04 od 06.06.2018. године (»Службени 
лист Града Вршца«, бр. 08/2018) којим је забрањен 
саобраћај свим возилима на делу улице Николе 
Нешковића у Вршцу, од улице Ђуре Даничића до 
улице Косанчић Ивана, четвртком и суботом, у 
времену од 07,00 до 14,00 часова.

II
Градска управа Града Вршца уклониће 

саобраћајну сигнализацију у складу са тачком I 
овог решења.

III
Ово Решење биће објављено у »Службе-

ном листу Града Вршца«.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за комуналне
и стамбене послове и послове заштите 

животне средине

Број: 344-77/2018-IV-04
Датум: 29.11.2018. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
Босиљко Доневски, с.р.
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