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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III    ВРШАЦ, 21. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ  БРОЈ 05/2018

1.

На основу члана 32. тачка 12 Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 
57. став 1. Статута Града Вршца, („Сл. лист Oпшти-
не Вршац“, бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
20.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНA 

ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРШЦА

I
Сантрач Дејану, престаје функција члана 

Градског већа Града Вршца, са 19.04.2018. године, 
због поднете оставке. 

    
II

Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Града Вршца".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-25/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

2.

На основу члана 32. тачка 12 Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. зако-
ни) и члана 23. став 1 Пословника о раду Скупшти-

не Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
број 8/2016), Скупштина Града Вршца, на седници, 
одржаној 20.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ВРШЦА

I
 Бобан Богосављевић, из Вршца бира се 

за члана Градског већа Града Вршца, почев од 
20.04.2018. године.
    

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-26/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

3.

На основу члана 46. 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 и 145/2014), 
члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 35. Пра-
вилника о садржини, начину и поступку израде до-
кумената просторног и урбанистичког планирања 
(Службени гласник РС“, бр. 64/2015), члана 13 ст. 1 
тачка 2. и члана 27. ст. 1. тачка 5. Статута Града Вр-
шца („Службени лист Oпштине Вршац“, бр.10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вр-
шца“, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца, уз пре-
тходно прибављено мишљење Комисије за планове 
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Града Вршца бр. 350-33/2018-IV-03 од 17.04.2018.
године, на седници одржаној 20.04.2018. године, до-
нела је 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 83А 
(„НОВО ГРОБЉЕ“) У ВРШЦУ

Члан 1.
Приступа се изради измене Плана детаљ-

не регулације блока 83а „Ново гробље“ у Вршцу (у 
даљем тексту: План).

Изради измени Плана се приступа на ини-
цијативу Града Вршца. 

Члан 2.
Границе обухвата измене Плана ће се дефи-

нисати Нацртом измена Плана, када се сагледају 
могућности за одговарајући приступ локацији но-
вог гробља. 

Члан 3.
Генералним планом Вршца („Сл. лист оп-

штине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) и Генералним 
урбанистичким планом Вршца („Сл.лист општине 
Вршац“, бр. 16/2015) утврђени су услови и смерни-
це који предвиђају да ће у Граду Вршцу постојати и 
даље главно насељско гробље уз које ће се проши-
рити и привести намени блок 83А намењен Новом 
градском гробљу.

Циљ израде измене Плана је проширење 
приступа локацији Новог гробља, а с тим у вези 
промена намене дела плана, који је подразумевао 
становање.

Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и заштита 

простора заснива се на следећим принципима: 
1) Одрживог развоја кроз интегрални при-

ступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја; 
3) Рационалног коришћења земљишта под-

стицањем мера урбане и руралне обнове 
и реконструкције;

4) Рационалног и одрживог коришћења не-
обновљивих ресурса и оптималног ко-
ришћења обновљивих ресурса; 

5) Заштите и одрживог коришћења природ-
них добара и непокретних културних до-
бара; 

6) Превенције техничко-технолошких не-

срећа, заштите од пожара и експлозија, 
заштите од природних непогода, от-
клањања узрока који изазивају климат-
ске промене; 

7) Планирања и уређења простора за потре-
бе одбране земље;

8) Усаглашености са европским прописима 
и стандардима из области планирања и 
уређења простора; 

9) Унапређења и коришћење информацио-
них технологија које доприносе бољој 
ефикасности и економичности рада јав-
не ураве на пословима изградње; 

10) Учешћа јавности; 
11) Очувања обичаја и традиције; 
12) Очувања специфичности предела; 
13) Хоризонталне и вертикалне координа-

ције.

Члан 5.
Саставни део ове одлуке је и одлука Градске 

управе Града Вршца, Одељења за просторно плани-
рање, урбанизам и грађевинарство, да се за План 
детаљне регулације за „Ново гробље“ у Вршцу не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
на животну средину.

Члан 6.
Ефективни рок израде измене Плана је 4 (че-

тири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.
Средства за израду измену Плана обезбеђе-

на су из буџета Града Вршца за 2018. годину.
Обрађивач измене Плана је ЈП Урбанизам 

Панчево.

Члан 8.
Одређује се Одељење за просторно плани-

рање, урбанизам и грађевинарство за носиоца из-
раде плана. 

Обавезује се Одељење за просторно плани-
рање, урбанизам и грађевинарство да организује 
упознавање јавности (правних и физичких лица) 
са општим циљевима и сврхом израде измене пла-
на, могућим решењима за развој просторне целине, 
могућим решењима за урбану обнову, као и ефек-
тима планирања (рани јавни увид).

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информи-
сања и у електронском облику на интернет стра-
ници јединице локалне самоуправе и на интернет 
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страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана 
објављивања. 

 
Члан 9.

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 Ко-
мисија за планове Града Вршца, која саставља из-
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 доста-
вљања извештаја поступи по датим примедбама.

Члан 10.
После извршене стручне контроле и посту-

пања 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 локал-
ном листу, као и у информативним емисијама.

О обављању јавног увида стараће се Оде-
љење за просторно планирање, урбанизам и грађе-
винарство Града Вршца.

После обављеног јавног увида Комисија 
саставља извештај који представља саставни део 
образложења предлога измене плана.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-05/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

4.

На основу члана 76. Закона o становању и 
одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016) и 
члана 27. тачка 6. и члана 101. став 1. Статута Гра-

да Вршац („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист 
Града Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 20.04.2018. године, донела је 

О Д Л У К У
О КУЋНОМ РЕДУ 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се општа правила 
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама (у даљем тексту: зграда) на територији 
града Вршца. 

Кућним редом, у смислу става 1. овог члана, 
подразумевају се општа правила понашања у згра-
дама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем се 
обезбеђује ред, мир и сигурност у згради, свим ста-
нарима неометано коришћење пословних и зајед-
ничких делова зграде, као и земљишта за редовну 
употребу зграде, очување заједничких делова у чис-
том, исправном и употребљивом стању, сигурном 
за коришћење. 

Члан 2.
Стамбена зграда је зграда намењена за ста-

новање и користи се за ту намену, а састоји се од 
најмање три стана. 

Стамбено-пословна зграда је зграда која се 
састоји од најмање једног стана и једног пословног 
простора. 

Посебан део зграде је посебна функционал-
на целина у згради која може да представља стан, 
пословни простор, гаражу, гаражно место или га-
ражни бокс. 

Самостални део зграде су просторија са 
техничким уређајима, просторија трансформатор-
ске станице и склоништа (кућна и блоковска).

Заједнички делови зграде су делови зграде 
који не представљају посебан или самостални део 
зграде, који служе за коришћење посебних или са-
мосталних делова зграде, односно зграде као цели-
ни, као што су: заједнички простор (степениште, 
улазни простори и ветробрани, заједнички ходник 
и галерија, тавански простор, подрум, бициклар-
ница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге 
просторије намењене заједничкој употреби власни-
ка посебних или самосталних делова зграде и др.), 
заједнички грађевински елементи (темељи, носећи 
зидови и стубови, међуспратне и друге конструк-
ције, конструктивни део зида или зидна испуна, 
изолација и завршна обрада зида према спољњем 
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простору или према заједничком делу зграде, 
стрехе, фасаде, кров, димњаци, канал за прове-
травање, светларници, конструкција и простори 
за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и 
заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутра-
шње електричне, водоводне и канализационе, гасо-
водне и топловодне инсталације, лифт, громобра-
ни, апарати за гашење, откривање и јављање пожа-
ра, безбедносна расвета, телефонска инсталација и 
сви комунални прикључци који су намењени зајед-
ничком коришћењу), ако не представљају саставни 
део самосталног дела зграде и не чине саставни део 
посебног дела зграде, односно не представљају део 
инсталације, опреме и уређаја који искључиво слу-
жи једном посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу зграде је 
земљиште испод и око објекта које испуњава услове 
за грађевинску парцелу и које по спроведеном по-
ступку, у складу са законом којим се уређује плани-
рање и изградња, постаје катастарска парцела. 

Стамбена заједница има статус правног ли-
ца и њу чине сви власници посебних делова стамбе-
не, односно стамбено-пословне зграде. 

Органи управљања зградом, у смислу одре-
даба ове одлуке, су скупштина стамбене заједнице 
(у даљем тексту: скупштина) и управник односно 
професионални управник (у даљем тексту: управ-
ник). 

Станари, у смислу ове одлуке, су власници 
станова и других посебних делова зграде, носиоци 
станарског права, закупци станова, као и подста-
нари ових лица, сустанари, чланови њиховог по-
родичног домаћинства и друга лица која станују са 
њима, и власници, односно корисници пословних 
просторија у згради, као и лица запослена у тим по-
словним просторијама (у даљем тексту: станари). 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 3.

О кућном реду у зградама дужни су да се 
старају станари и органи стамбене заједнице: скуп-
штина и управник. 

Члан 4.
Станари су дужни да посебне и заједнич-

ке делове зграде и земљиште за редовну употребу 
зграде одржавају и користе са потребном пажњом и 
чувају их од оштећења и квара, на начин да не оме-
тају остале станаре у мирном коришћењу посебног 
и заједничког дела зграде и земљишта за редовну 
употребу зграде и не угрожавају безбедност других. 

Време одмора 
Члан 5.

Станари се морају понашати на начин који 
обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време 
одмора): 

- радним данима у времену од 16,00 до 18,00 
часова и од 22,00 до 07,00 часова наредног 
дана, 

- у данима викенда у времену од 14,00 до 
18,00 часова, и од 22,00 часа у суботу до 
10,00 часова у недељу. 

Власници посебних делова зграде могу пра-
вилима власника, у складу са законом, одредити и 
други временски период као време одмора и та од-
лука мора бити истакнута на огласној табли зграде 
заједно са овом одлуком.

Члан 6.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, иг-

рањем лопте и сличним поступцима правити буку 
у време одмора и нарушавати мир у згради. 

У време одмора коришћење кућних апарата 
(веш машина, усисивач и слично), вентилационих 
система, клима уређаја, уређаја за музичку репро-
дукцију, ТВ пријемника и других уређаја, машина и 
апарата у згради, дозвољено је само до собне јачине 
звука. 

Време одмора мора се поштовати и при ко-
ришћењу машина за одржавање зелених површина 
око зграде (косачица, моторна тестера и сл.). 

У случају породичног славља, станари су 
дужни да постављањем обавештења на видном 
месту у згради о томе обавесте остале станаре, с 
тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа 
после поноћи. 

Коришћење посебних делова зграде 
Члан 7.

На терасама, лођама и балконима забрање-
но је држати и депоновати ствари које нарушавају 
изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни 
материјал и слично. 

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балко-
не и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, 
остатке хране, просипати воду, трести постељину, 
столњаке, крпе и друге сиичне предмете. 

Забрањено је на деловима зграде из става 1. 
овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем 
и друге предмете који падом могу повредити, оште-
тити или упрљати пролазнике и возила. 
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Држање кућних љубимаца 
Члан 8.

Станари могу, у складу са посебним пропи-
сима, држати кућне љубимце али су дужни да во-
де рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у 
заједничким просторијама и не нарушавају мир и 
тишину у згради. 

Обављање привредне делатности 
Члан 9.

Привредна делатност чије је обављање у 
стамбеној згради, односно стамбено пословној 
згради, дозвољено посебним прописима мора се 
обављати тако да не ремети мир у коришћењу ста-
нова. 

Пара, дим, мириси и бука који се стварају 
обављањем привредне делатности морају бити из-
оловани и уређени тако да не ометају становање и 
здравље станара. 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских 
и инсталатерских радова у згради 

Члан 10.
Станар који изводи грађевинске, грађевин-

ско-занатске и инсталатерске радове у згради или 
на згради дужан је да претходно о томе обавести 
управника, достави на увид одобрење надлежног 
органа за извођење радова, уколико је посебним за-
коном прописана обавеза прибављања одобрења за 
извођење тих радова, а потом постави обавештење 
на видном месту у згради и обавести станаре о дану 
почетка извођења радова, врсти и трајању радова. 

Станар који изводи радове из става 1. овог 
члана дужан је да по завршетку радова делове згра-
де на којима су извођени радови односно делове 
зграде и земљиште за редовну употребу које је ко-
ришћено за извођење радова врати у првобитно 
стање. 

Радови из става 1. овога члана, осим у слу-
чајевима хаварије и потребе за хитним интервен-
цијама, не могу се изводити у време одмора. 

Коришћење заједничких делова зграде 
Члан 11.

Заједнички делови зграде су делови који 
служе за коришћење посебних или самосталних 
делова зграде, сматрају се једном ствари над којом 
власници посебних делова зграде имају право зајед-
ничке недељиве својине. 

Станари употребљавају заједничке делове 
зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој 

то одговара њиховим потребама и потребама чла-
нова њиховог домаћинства, односно обављања де-
латности. 

Станар је дужан да трпи употребу зајед-
ничких делова зграде од стране осталих станара, у 
складу са њиховом наменом. 

Капија и улазна врата 
Члан 12.

Капија и улазна врата на згради морају бити 
закључана у периоду од 23,00 до 5,00 часова наред-
ног дана лети, и од 22,00 до 6,00 часова наредног да-
на зими ако зграда нема спољне сигналне уређаје за 
позивање станара. 

Станари зграда у којима постоје спољни си-
гнални уређаји за позивање станара, могу на сед-
ници скупштине донети одлуку да улазна врата у 
згради буду стално закључана. 

Станари који даљинским управљачем отва-
рају улазну капију ради уласка или изласка возила из 
гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је 
капија закључана након уласка или изласка возилом. 

Обавештавање
Члан 13.

Управник је дужан да на видном месту на 
уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних 
посебним законима, истакне: 

- ову одлуку или правила власника донета 
у складу са Законом о становању и одржа-
вању зграда, 

- време одмора, 
- обавештење код кога се налазе кључеви од 

заједничких просторија и просторија са 
техничким уређајима, просторија транс-
форматорске станице и склоништа (кућна, 
блоковска), 

- обавештење којем јавном предузећу, прав-
ном лицу или предузетнику су поверени 
послови одржавања зграде, 

- упутство о начину пријаве квара и оште-
ћења на инсталацијама, уређајима и опре-
ми зграде и 

- друге информације и одлуке скупштине, 
битне за стварање и успостављање реда, 
мира и поштовање одредаба посебних за-
кона и ове одлуке. 

Списак станара, који садржи име и презиме 
станара и чланова његовог домаћинства, број стана 
и спрат, списак заједничких делова зграде са назна-
ком њихове намене, дужан је да поседује управник. 
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У случају промене станара, односно броја 
станара, управник је дужан да ажурира списак из 
става 2. овог члана.

Власник стана дужан је да управнику прија-
ви промену станара, односно броја станара, у року 
од 8 дана од дана настале промене.

Власник пословног простора дужан је да уп-
равнику пријави промену закупца ако је исти издао 
у закуп у року од 8 дана од дана настале промене.

 
Заједнички простор 

Члан 14.
Заједнички простор у згради (степениште, 

улазни простор и ветробрани, заједнички ходник 
и галерија, тавански простор, подрум, бициклар-
ница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге 
просторије намењене заједничкој употреби власни-
ка посебних или самосталних делова зграде и др.) 
служе за потребе свих станара и користе се у складу 
са њиховом наменом. 

Члан 15.
Скупштина одређује распоред коришћења 

просторија намењених заједничкој употреби, а уп-
равник се стара о њиховој правилној употреби и 
придржавању распореда коришћења. 

Станари су дужни да просторије намењене 
заједничкој употреби после сваке употребе очисте 
и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате ли-
цу задуженом за његово чување. 

Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о еконо-

мичности и да употребом заједничких просторија 
неоправдано не повећају укупне трошкове освет-
љења и грејања. 

Члан 17.
У заједничким просторијама, осим ствари 

које су нужне за наменско коришћење тих просто-
рија, забрањено је држати ствари које ометају њи-
хово наменско коришћење. 

Станари су дужни да одржавају чистоћу 
заједничких просторија и обезбеде несметани и 
слободан пролаз кроз њих. 

Забрањено је бацати или остављати отпатке, 
смеће и нечистоћу по степеништу и другим зајед-
ничким просторијама, као и пушење на степеништу 
и ходнику. 

Забрањено је цртати, писати или на би-
ло који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 
уређаје и друге делове зграде. 

Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде, који не-

мају уређај за аутоматско осветљење, треба ноћу да 
буду осветљени до почетка времена закључавања 
улазних врата прописаног одредбом члана 12. став 
1. ове одлуке. 

Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и зи-

довима ходника, на земљишту за редовну употре-
бу зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и 
другим спољним деловима зграде, станар може 
постављати уколико обавља пословну делатност, у 
складу са важећим прописима и обавезном саглас-
ношћу скупштине. 

По исељењу, станар је дужан да натписе и 
рекламу уклони и да простор на коме су били по-
стављени доведе у исправно стање. 

Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, 

а станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

Подрумске просторије
Члан 21.

Улазна врата у подрум морају бити закључана. 
Станари морају имати кључ од врата подрума. 
У подруму није дозвољено држање запаљи-

вих предмета и течности. 

Огревни материјал 
Члан 22.

Станари могу држати огревни материјал са-
мо у просторијама које су намењене или одлуком 
скупштине одређене за то. 

Забрањено је цепати огревни материјал у 
становима и на другим местима која за то нису од-
ређена. 

Таван 
Члан 23.

Улазна врата у таван морају бити стално 
закључана, а кључ доступан станарима зграде. 

На тавану је забрањено држање и употреба 
запаљивих предмета и течности. 

Тераса и кров зграде 
Члан 24.

На непроходну терасу и кров стамбене згра-
де приступ је дозвољен само стручним лицима ра-
ди поправки, постављања антена и сличних уређаја, 
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уклањања снега, леда и слично. 
Приликом постављања антена и других 

сличних уређаја не сме се оштетити кров као ни 
други заједнички део зграде. 

Спољни делови зграде 
Члан 25.

Спољни делови зграде (врата, прозор, изло-
зи и сл.) морају бити чисти и исправни. 

О чистоћи и исправности спољних делова 
пословних просторија у згради старају се корисни-
ци тих просторија, а станари о осталим спољним 
деловима зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне, и сл. у при-
земљу зграде морају се користити и држати тако да 
не ометају кретање пролазника. 

Земљиште за редовну употребу зграде 
Члан 26.

Земљиште за редовну употребу зграде слу-
жи свим станарима. 

Скупштина одлучује о начину коришћења и 
одржавања земљишта за редовну употребу зграде, 
у складу са пројектно-техничком документацијом 
зграде. 

Одлуком скупштине на земљишту за ре-
довну употребу зграде може бити одређен део за 
игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила 
и других моторних возила, као и вршење других, 
уобичајених, заједничких потреба станара. 

Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржа-

вање земљишта за редовну употребу зграде и оба-
везна је да редовно поправља и замењује оштећене 
делове ограде, организује чишћење, кошење тра-
ве, орезивање живе ограде и другог растиња, ук-
лањање корова, одржавање бетонских површина, 
тротоара, прилазних стаза и степеништа, интерних 
саобраћајница, противпожарних стаза, уклањање 
грађевинског и другог отпада, као и да предузи-
мање других радова како би простор око зграде био 
у уредном стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде 
не сме се депоновати грађевински материјал, осим 
уколико се изводе грађевински радови, за које ста-
нар има потребно одобрење надлежног органа и са-
гласност скупштине. 

Ограда, зеленило и други елементи уређења 
земљишта за редовну употребу зграде морају се 
одржавати тако да не оштећују зграду и инстала-
ције, омогућавају коришћење зграде, тих површина 

и површина са којима се граниче (улица, суседна 
зграда и парцела и сл.). 

Забрањено је уништавати и оштећивати 
ограду, зеленило и друге елементе уређења повр-
шине око зграде. 

Обезбеђење зграде у случају
временских непогода 

Члан 28.
Станари су дужни да за време кише, снега и 

других временских непогода, обезбеде да простори 
на степеништу, светларницима, тавану, подруму и 
другим заједничким просторијама зграде буду за-
творени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, 
балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају 
водити рачуна да не оштете заједничке просторије 
и заједничке делове зграда и да не угрожавају без-
бедност осталих станара и пролазника. 

Уколико не постоји могућност да се на без-
бедан начин уклони лед са крова зграде који може 
угрозити пролазнике и имовину, управник је ду-
жан да предузме мере у циљу обезбеђења простора 
испред зграде или да на други начин упозори про-
лазнике на опасност. 

Станари су дужни да у зимском периоду 
предузму мере заштите од смрзавања и прскања во-
доводних и канализационих инсталација и уређаја 
у становима и пословним просторијама. 

Органи управљања зградом је дужни су да у 
зимском периоду обезбеде предузимање мера заш-
тите од смрзавања и прскања водоводних и кана-
лизационих инсталација и уређаја у заједничким 
просторијама. 

Унутрашње електричне инсталације 
Члан 29.

Није дозвољено неовлашћено отварање раз-
водних кутија и ормарића са електричним уређаји-
ма који служе згради као целини или заједничким 
деловима зграде. 

Поправка кварова на електричним инста-
лацијама и контролно отварање кутија и ормарића 
могу обављати само стручна лица овлашћена за 
обављање ових послова. 

Водоводне и канализационе инсталације 
Члан 30.

Станари су дужни да водоводне и канали-
зационе инсталације држе у исправном и уредном 
стању. 

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје, 
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који су повезани на канализациону инсталацију, 
није дозвољено бацање отпадака и других предмета 
који могу загушити или оштетити инсталације. 

Котларница и инсталације грејања 
Члан 31.

Котларницом и инсталацијама грејања у 
згради може руковати само стручно лице. 

Скупштина одређује време почетка, односно 
време престанка коришћења индивидуалне или бло-
ковске котларнице којом управљају станари зграде. 

Лифт, противпожарни уређаји
и уређај за узбуну у згради 

Члан 32.
Органи управљања зградом дужни су да се 

старају о редовној контроли исправности лифта, про-
тивпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради. 

Управник је дужан да на видном месту у 
згради истакне упутство за употребу лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити 
из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозо-
рење да је у квару и о насталом квару обавестити 
предузеће коме је поверено одржавање зграде, о че-
му се стара управник.

Громобрани и електричне инсталације 
Члан 33.

Органи управљања зградом дужни су да се 
старају о исправности и редовном сервисирању 
громобрана и електричних инсталација. 

Послове сервисирања и испитивања гро-
мобранских инсталација и отклањање недостата-
ка, као и сервисирање и испитивање електричних 
инсталација и мера заштите од електричног удара 
и отклањање кварова могу вршити само стручна 
лица, на основу правила прописаних посебним за-
коном. 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара 
Члан 34.

Органи управљања зградом дужни су да 
воде рачуна о исправности и чувању од оштећења 
опреме, уређаја и средства за гашење пожара, као 
и да предузму друге превентивне мере прописане 
одредбама посебног закона. 

Безбедносна расвета 
Члан 35.

Забрањено је оштећивати и уништавати 
безбедносну расвету. 

Радови на текућем одржавању заједничких 
делова стамбене зграде 

Члан 36.
Радови на текућем одржавању заједничких 

делова стамбене зграде обухватају: 

1) редовно сервисирање лифтова; 
2) поправке или замену аутомата за зајед-

ничко осветљење, прекидача, сијалица и 
друго; 

3) редовне прегледе и сервисирање хидро-
форских постројења у згради, инстала-
ција централног грејања (котларница, 
подстаница, мреже са грејним телима, 
вентила, димњака централног грејања) и 
др. инсталација и уређаја за гашење пожа-
ра у згради, громобранских инсталација, 
инсталација водовода и канализације у 
згради, електроинсталација, уређаја за 
нужно светло, уређаја и опреме за кли-
матизацију и вентилацију зграде. 

Радове на текућем одржавању заједничких 
делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да 
обављају привредни субјекти или предузетници који 
су регистровани за обављање наведених делатности. 

Остале одредбе 
Члан 37.

Забрањено је у заједничким деловима згра-
де извођење радова на постављању и демонтирању 
инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађе-
винских радова без потребног одобрења надлежног 
органа и без сагласности скупштине. 

Члан 38.
За непоштовање кућног реда одговорни су 

станари и органи управљања. 
Власник и закупац посебног дела зграде 

одговоран је и за понашање малолетног детета, ус-
војеника или лица над којим има старатељство, као 
и за понашање других лица која су у његовом стану 
или пословној просторији, а нису станари у смислу 
одредаба ове одлуке. 

Члан 39
О непоштовању кућног реда станари најпре 

обавештавају управника, који ће по пријему оба-
вештења поучити прекршиоца да је у обавези да 
поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а 
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након тога, уколико је то потребно, учињени прекр-
шај пријавити и надлежној инспекцији како би се 
предузеле мере у складу са Законом о становању и 
одржавању зграда. 

III НАДЗОР
Члан 40.

Надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Градска управа. 

Послoве инспекцијског надзора врши кому-
нални инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора над одред-
бама ове одлуке, комунални инспектор има овла-
шћење да:

1. решењем наложи предузимање мера од-
носно отклањање недостатака,

2.  изда прекршајни налог за прекршаје за 
које су овом одлуком прописане новчане 
казне у фиксном износу,

3.  врши друге послове у складу са овла-
шћењима из закона и ове одлуке. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 41.

Новчаном казном у фиксном износу од 
5.000,00 динара казниће се за прекршај станар - фи-
зичко лице ако: 

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове 
одлуке,

2. поступи супротно одредбама члана 7. ове 
одлуке,

3. поступи супротно одредбама члана 10. 
ове одлуке,

4. поступи супротно одредбама члана 13. 
став 4. и 5. ове одлуке,

5. поступи супротно одредбама члана 15. 
став 2. ове одлуке,

6. поступи супротно одредбама члана 17. 
ове одлуке,

7. поступи супротно одредбама члана 19. 
став 2. ове одлуке,

8. поступи супротно одредбама члана 20. 
ове одлуке,

9. поступи супротно одредбама члана 21. 
ове одлуке став 3,

10. поступи супротно одредбама члана 22. 
ове одлуке став 2.,

11. поступи супротно одредбама члана 23. 
став 2. ове одлуке,

12. поступи супротно одредбама члана 24. 
ове одлуке,

13. поступи супротно одредбама члана 25. 
ове одлуке,

14. поступи супротно одредбама члана 27. 
став 2. и 4. ове одлуке,

15. поступи супротно одредбама члана 28. 
став 1. и 2. ове одлуке,

16. поступи супротно одредбама члана 29. 
став 1. ове одлуке,

17. поступи супротно одредбама члана 30. 
ове одлуке, 

18. поступи супротно одредбама члана 35. 
ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће 
се правно лице новчаном казном у фиксном износу 
од 20.000,00 динара а одговорно лице у правном ли-
цу новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 
динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара. 

Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара казниће се за прекршај зграда уко-
лико органи управљања: 

1. поступе супротно одредбама члана 13. 1,2 
и 3. ове одлуке,

2. поступе супротно одредбама члана 27. 
став 1. и 3. ове одлуке,

3. поступе супротно одредбама члана 28. ове 
одлуке,

4. поступе супротно одредбама члана 32. ове 
одлуке,

5. поступе супротно одредбама члана 33. 
став 1. ове одлуке,

6. поступе супротно одредбама члана 34. ове 
одлуке.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 43.

Управник је дужан да на видном месту у 
згради истакне ову одлуку, као и извод из прописа 
којима се уређују мере заштите од пожара у року од 
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 44
На питања о кућном реду која нису уређена 

овом одлуком примењују се одредбе Закона о ста-
новању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“, бр. 104/16). 
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Члан 45
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Служ-
бени лист општине Вршац“, бр. 3/2003 и 6/2006). 

Члан 46
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-17/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

5.

На основу чланова 27.став 10. и 29.став 1. За-
кона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 99. За-
кона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 19.-21. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања у закуп ства-
ри у јавној својини,односно прибаљања и уступања 
искоришћавања других имовинских права,као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/2018) и 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 седници одржаној 
20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ-ПАРЦЕЛЕ У ШУШАРИ 
 КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ВРШЦА

 Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретно-

сти у јавној својини Града Вршца, уписаних у ЛН 

бр. 797 КО Шушара, путем поступка јавног надме-
тања (прикупљања писмених понуда ) и то:

1. Кат. парцела број 6303/1 К.О. Шушара, 
земљиште уз зграду-објекат, површине 
7а 19м2, њива 4. класе, површине 36а и 
65м2, њива 5. класе, површине 73а и 30м2 
односно укупне површине 1 ха 17а 14 м2, 
која је јавна својина града Вршца.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке отуђује 

се по тржишним условима, полазећи од тржишне 
вредности коју је проценио надлежни порески орган.

Почетна цена непокретности описане у чла-
ну 1. став 1. тачка 1. ове Одлуке, износи 1.792.242,00 
динара. 

Депозит за учешће у поступку отуђења се 
утврђује у износу од 20% од почетне цене за непокрет-
ност у јавној својини утврђену у претходном ставу.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведених 

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

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

јавног огласа и да спроведе поступак јавног надме-
тања у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-од-
лука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/2013, 132/2014 
и 145/2014), Законом о јавној својини („Сл. гла-
сник 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 
прибаљања и уступања искоришћавања других 
имовинских права,као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/2018).

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог да се непокретност у јавној својини 
отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.

Комисија сачињава предлог Решења о оту-
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ђењу непокретности које потписује председник Ко-
мисије.

Члан 4.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

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

Члан 5.
Непокретност у јавној својини се отуђује 

учеснику који је понудио највишу цену за отуђење 
непокретности.

Записник о спроведеном поступку јавног 
надметања и предлог Одлуке о избору најповољ-
нијег понуђача Комисија доставља Градоначелници. 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, 
након спроведеног поступка јавног надметања до-
носи Градоначелник и исту доставља га свим учес-
ницима у поступку јавног надметања као и Град-
ском Правобранилаштву. 

У року од 30 дана од дана правноснажнос-
ти Одлуке о отуђењу, Градоначелник и лице које је 
понудило највишу купопродајну цену за предметну 
непокретност закључују уговор о купопродаји.

Уговор о отуђењу (купопродаји) оверава на-
длежни јавни бележник, а трошкове овере Уговора 
сноси лице коме се отуђује непокретност у јавној 
својини.

Члан 6.
Ако лице које је прибавило непокретност 

у својину не приступи закључењу уговора, Градо-
начелник ће ставити ван снаге Одлуку о отуђењу 
непокретности у јавној својини. У том случају, ли-
це коме је понудило највишу купопродајну цену за 
непокретност која је предмет отуђења, нема право 
на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу за 
спровођење поступка јавног надметања.

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- 06/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 5. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 
32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – 
др. Закон и 101/2016-др.закон), члана 4. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 13. став 1. тачка 
5. и члана 27. став 1. тачка 8. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, број 10/2017), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ
са Законом о јавним предузећима

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ са 
Законом о јавним предузећима број: 011-053/2016-
II-01 од 14.09.2016. године, Одлуци о измени Одлуке 
о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ са Законом о јавним пре-
дузећима број: 011-031/2017-II-01 од 15.06.2017. го-
дине и Одлуци о допуни Одлуке о усклађивању ос-
нивачког акта јавног комуналног предузећа „Други 
октобар“ Вршац са Законом о јавним предузећима 
број 011- 86/2017-II-01 од 26.12.2017. године (у даљем 
тексту: Оснивачки акт), у члану 3а, иза алинеје 

„- зоохигијена“, брише се зарез и речи: 
„осим дела послова из дeлaтнoсти зooхигиjeнe и 
то: нeшкoдљивoг уклaњaњa и трaнспoртa лeшeвa 
живoтињa сa jaвних пoвршинa и oбjeкaтa зa узгoj, 
држaњe, дрeсуру, излaгaњe, oдржaвaњe тaкмичeњa 
или прoмeт живoтињa дo oбjeкaтa зa сaкупљaњe, 
прeрaду или уништaвaњe спoрeдних прoизвoдa 
живoтињскoг пoрeклa нa нaчин кojи нe прeдстaвљa 
ризик пo другe живoтињe, људe или живoтну срe-
дину“ и додаје тачка.

Члан 2. 
ЈКП „Други октобар“ дужан је да усклађује 

делатност и акта са позитивно правним прописима 
који се односе на вршење комуналних делатности.
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Члан 3.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука 

о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вр-
шац са Законом о јавним предузећима број 011- 
86/2017-II-01 од 26.12.2017. године

Члан 4.
У свему осталом Оснивачки акт остаје не-

промењен.

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

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011- 08/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 20. тачка 25, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), 
члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-од-
лука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
и члана 27. став 1. тачка 14/в Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине 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 20.04.2018. године, донела је

 
О Д Л У К У 

О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 
СЛУЖБЕНОСТИ

НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА 

 кат. парц. бр. 9771 КО Вршац 
У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА

 „Stop.Shop 5“ доо Београд, Војводе Степе 78/10

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање права 

службености пролаза, права извођења радова на 
постављању инфрастуктурних инсталација на не-
покретности у јавној својини Града Вршца, са уде-
лом 1/1, јавно грађевинско земљиште - улица на ка-
тастарској парцели бр.9771 КО Вршац и то:

- прикључка на канализациону мрежу у ду-
жини од 7,60 м од граница парцеле

- прикључка на телекомуникациону мрежу 
у дужини од 6,23 м од граница парцеле, 

а све у корист инвеститора STOP.SHOP.5 
D.O.O. Београд-Вождовац, Војводе Степе 78/10, а по 
претходно исходованој Сагласности Градске управе 
Вршац Одељења за инвестиције и капитална ула-
гања број: Сл.-1/30/2018-IV-05 од 16.04.2018. године.

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење 

за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.
 У име Града Вршца, као власника послужног 

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

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-07/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

8.

На основу члана 20. тачка 25, члана 32. та-
чка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), 
члана 69. и члана 135. став 4. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике Ср-
бије“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-од-
лука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
и члана 27. став 1. тачка 14/в Статута Града Вршца 
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(„Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца на се-
дници одржаној 20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА

 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА
бр. 9770 КО Вршац 

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ установљавање пра-

ва службености пролаза, права извођења радова 
на постављању инфрастуктурних инсталација –
двоструког 20КV kaбловског вода на непокрет-
ности у јавној својини Града Вршца у дужини од 
112,61м и то на катастарској парцели:

- број 9770 КО Вршац, јавно грађевинско 
земљиште, улица, јавна својина Градa Вршца у уде-
лу 1/1 уписана у Лист непокретности број 13946 КО 
Вршац, а све у корист инвеститора ЕПС ДИСТРИ-
БУЦИЈА ДОО БЕОГРАД, ул. Масарикова 1-3, Огра-
нак „Електродистрибуција Панчево“, финансијера 
STOP.SHOP.5 D.O.O. Београд-Вождовац, Војводе 
Степе 78/10, а по претходно исходованој Саглас-
ности Градске управе Вршац, Одељења за инвести-
ције и капитална улагања, број: Сл.-3/1/2018-IV-05 
од 26.01.2018. године.

Члан 2.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Оде-љење 

за имовинско-правне послове Градске управе Вршац.
 У име Града Вршца, као власника послужног 

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

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-09 /2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

9.

На основу члана 22.став 1.,2. и 6, Зако-
на о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 
88/2013, 105//2014, 104/2016-и др.закон и 108/2016), 
члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Град Вршца 
(''Сл. лист Општине Вршац'' број 10/08, 13/08 и 
3/2015 и 4/2016), и члана 2. Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Службени лист Града Вршца“ 
бр.1/2016), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној дана 20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАРОДНОМ 

ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ 
ВРШАЦ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОСТ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА ВРШЦА

I
ДАЈЕ СЕ НАЧЕЛНА САГЛАСНОСТ да На-

родно позориште „Стерија“ из Вршца може да изда у 
закуп део непокретности која је у јавној својини Гра-
да Вршца а на којој Народно позориште „Стерија“ 
Вршац има установљено право коришћење уписано 
у евиденцију непокретности код Републичког гео-
детског завода-Катастар непокретности Вршац, која 
се налази на кат. парц. бр. 4248/4, уписане у ЛН бр. 
13606 К.O. Вршац и то: зграда културе означена бр. 1 
у површини од 1662м2, помоћна зграда означена бр. 
2 у површини од 372м2 и помоћна зграда означена са 
бројем 3 у површини од 20м2.

II
Град Вршац, даје начелну сагласност Народ-

ном позоришту „Стерија“ Вршац да може да изда у 
закуп део непокретности из предходне тачке, и то део 
улазног хола-фоајеа (од улаза до првог преградног па-
ноа) у површини од 145,00м2 и то за обављање угос-
титељске делатности типа кафеа, кафе-посластича-
рнице, кафе бара и посластичар-нице без могућности 
справљања било какве хране или сластичарских про-
извода у оквиру пословног простора који је предмет 
закупа као и да закључи уговор о закупу са најповољ-
нијим понуђачем. По-ступак издавања у закуп као и 
закључење уговора о закупу спровести у складу са 
Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл. 
Града Вршца“, бр. 16/2017). НП „Стерија“ Вршац, као 
носилац права коришћења на наведеној непокрет-
ност у обавези је да Граду Вршцу, као носиоцу права 
јавне својине на предметној непокретности, достави 
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податке о спроведеном поступку давања у закуп, у ро-
ку од 8. дана по окончању поступка.

III
Средства остварена давањем у закуп дела 

непокретности из тачке I и II приход су Народног 
позоришта „Стерија“ Вршац као носиоца права ко-
ришћења а у складу са чл. 22. став 5. Закона о јавној 
својини Републике Србије.

 IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-10/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 22.став 1., 2. и 6, Зако-
на о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 
88/2013, 105//2014, 104/2016-и др.закон и 108/2016), 
члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Град Вршца („Сл. 
лист Општине Вршац“, број 10/08, 13/08 и 3/2015 
и 4/2016), и члана 2. Одлуке о утврђивању органа 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 
1/2016), на основу писменог захтева ОШ „Младост“ 
Вршац, Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ „МЛАДОСТ“ ВРШАЦ ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА

I
ДАЈЕ СЕ НАЧЕЛНА САГЛАСНОСТ да Ос-

новна школа „Младост“ из Вршца може да изда у за-
куп непокретност-објекат за спорт и физичку културу 
, који је у јавној својини Града Вршца а на којој Основ-
на школа „Младост“ Вршац има установљено право 
коришћење које је уписано у евиденцију непокрет-
ности код Републичког геодетског завода-Катастар 

непокретности Вршац, која се налази на кат. парц. бр. 
6166, уписана у ЛН бр. 13263 К.O. Вршац.

II
Град Вршац, даје начелну сагласност Основ-

ној школи „Младост“ Вршац да може да изда у за-
куп објекат за спорт и физичку културу (салу) из 
предходне тачке у површини од 786м2 и то за спoрт 
и рeкрeaциjу трећих лица и то у терминима када 
нема наставе и када се она не користи за спорске 
и физичке активности ученика. Даје се сагласност 
Одлуку школског одбора ОШ „Младост“ Вршац о 
утврђивању висине закупа сале по сату коришћења, 
обзиром да иста није утврђена Одлуком о давању у 
закуп пословног простора Града Вршца за спорске 
сале и објекте. ОШ „Младост“ Вршац, као носи-
лац права коришћења на наведеној непокретност у 
обавези је да Граду Вршцу, као носиоцу права јав-
не својине на предметној непокретности, достави 
податке о спроведеном поступку давања у закуп, у 
року од 8. дана по окончању поступка.

III
Средства остварена давањем у закуп објекта 

за спорт и физичку културу – сале из тачке I и II 
приход су ОШ „Младост“ Вршац као носиоца пра-
ва коришћења а у складу са чл. 22. став 5. Закона о 
јавној својини Републике Србије.

 IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-11/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

11.

На основу члана 22.став 1., 2. и 6, Зако-
на о јавној својини („Сл. гласник РС“. бр. 72/2011, 
88/2013, 105//2014, 104/2016-и др. закон и 108/2016), 
члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Град Вршца 
(„Сл. лист Општине Вршац“, број 10/08, 13/08 и 
3/2015 и 4/2016), и члана 2. Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Службени лист Града Вр-
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шца“, бр.1/2016), Скупштина Града Вршца, на сед-
ници одржаној дана 20.04.2018. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ ЈАБЛАНКА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА

I
ДАЈЕ СЕ НАЧЕЛНА САГЛАСНОСТ да Мес-

на заједница Јабланка може да изда у закуп део не-
покретности која је у јавној својини Града Вршца а 
на којој Месна заједница Јабланка има установље-
но право коришћење које је уписано у евиденцију 
непокретности код Републичког геодетског завода-
Катастар непокретности Вршац, која се налази на 
кат. парц. бр. 307, уписана у ЛН бр. 711 К.O. Јаблан-
ка и то: зграда јединице територијалне аутономије 
означена бр. 1 у површини од 163м2.

II
Град Вршац, даје начелну сагласност Мес-

ној зеједници Јабланка да може да изда у закуп део 
непокретности из предходне тачке у површини 
од 64,00м2 и то за обављање трговачке делатнос-
ти-продавнице прехрамбених производа, као и да 
закључи уговор о закупу са најповољнијим понуђа-
чем.Поступак издавања у закуп као и закључење 
уговора о закупу спровести у складу са Одлуком о 
давању у закуп пословног простора („Сл. Града Вр-
шца“, 16/2017). Месна заједница Јабланка, као носи-
лац права коришћења на наведеној непокретност у 
обавези је да Граду Вршцу, као носиоцу права јавне 
својине на предметној непокретности, достави по-
датке о спроведеном поступку давања у закуп, у ро-
ку од 8. дана по окончању поступка.

III
Средства остварена давањем у закуп де-

ла непокретности из тачке I и II приход су Месне 
заједнице Јабланка као носиоца права коришћења 
а у складу са чл.22. став 5. Закона о јавној својини 
Републике Србије.

 IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-12/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

12.

На основу одредбе члана 537. став 1. Зако-
на о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) а у ве-
зи члана 76. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) 
и члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, 
бр.10/2017), Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдници 
oдржaнoj дaнa 20.04.2018. гoдинe, дoнeлa je 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА JАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ 

ВРШАЦ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај 

Јавног предузећа за стамбено пословање ВРШАЦ 
Вршац У ЛИКВИДАЦИЈИ, поднет од стране лик-
видационог управника, Драгане Станков, дана 
16.03.2018. године.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-13/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

13.

На основу одредбе члана 32. став 1. Закона о 
рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2013), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-



42            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 05/2018   21.04.2018.

сник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-
др. закон) и члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вр-
шца“, бр.10/2017), Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдни-
ци oдржaнoj дaнa 20.04.2018. гoдинe, дoнeлa je

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ 

ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА JАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ 

ВРШАЦ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се редовни финансијски извештај 

Јавног предузећа за стамбено пословање ВР-
ШАЦ Вршац У ЛИКВИДАЦИЈИ, бр. 7-2/2018, од 
06.03.2018. године.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-14/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

14.

На основу одредбе члана 537. став 1. Зако-
на о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) а у ве-
зи члана 76. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) 
и члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, 
бр.10/2017), Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдници 
oдржaнoj дaнa 20.04.2018. гoдинe, дoнeлa je 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, 

РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА 
ГРАДА ВРШЦА ВАРОШ ВРШАЦ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА 
ВАРОШ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ поднет од 
стране ликвидационог управника, Лазин Радојице, 
дана 29.03.2018. године.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-15/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

15.

На основу одредбе члана 32. став 1. Закона о 
рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2013), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-
др. закон) и члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вр-
шца“, бр.10/2017), Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдни-
ци oдржaнoj дaнa 20.04.2018. гoдинe дoнeлa je 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 
2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА ВАРОШ 
ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ
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Члан 1.
Усваја се Годишњи финансијски извештај за 

2017. годину ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, 
РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРА-
ДА ВРШЦА ВАРОШ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ, 
бр.116 од 31.03.2018. године.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-16/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

16.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 12. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе „Чаро-
лија» у Вршцу („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 5/92, 
4/97, 6/02 и 3/11) и члана 27. тачка 9. Статута Гра-
да 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 
седници одржаној 20.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ

I
 Даје се сагласност на Статут Предшколске 

установе „Чаролија“ Вршац број 309/1-2018 од 
26.03.2018. године, који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе „Чаролија» у Вршцу, на сед-
ници одржаној 26.03.2018. године.

 II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-27/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

17.

На основу члана 93. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/2014-др.закон), члана 27. тачка 20. Статута Гра-
да Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/20008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, бр. 10/2017) и члана 4. Одлуке о одређи-
вању и означавању назива улица и тргова и означа-
вању зграда кућним бројевима („Сл. лист Oпшти-
не Вршац“, бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016 
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017) и 
сагласности Покрајинског секретаријата за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу бр.141-015-1/2018-03-1 од 06.02.2018. 
године, Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 20.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ВРШЦУ

I
 Овим Решењем улица „Борачка 2 лево“ у 

Вршцу, која се налази између „Горанске улице“ и 
„Улице Леополда Фишера“, мења назив у „Улица 
Србослава Васиљевића“.

II
 У складу са чланом 5. Уредбе о означавању 

назива насељених места, улица и тргова, означа-
вању зграда кућним бројевима и вођењу регистра 
кућних бројева, улица и тргова („Службени гласник 
РС“, бр. 16/2012), Служба за катастар непокретнос-
ти је дужна да означи назив улице, у року од 15 дана 
од дана достављања овог Решења.
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III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења и биће објављено у „Службеном 
листу Града Вршца».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-028/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

18.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/2014 - др. закон), члана 130. став 3. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС» бр. 107/05, 
72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012, 45/2013-др.закон 93/2014, 96/2015 и 
106/2015), члана 27. став 1. тачка 9. 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), члана 14. став 1. и члана 17. 
став 2. Одлуке о оснивању Апотеке Вршац („Сл. 
лист Oпштине Вршац“, бр. 2/07), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 20.04.2018. године, до-
нела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА АПОТЕКЕ ВРШАЦ

I
Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању Управног одбора и Надзорног одбора Апотека 
Вршац бр. 02-084/2016-II-01 од 07.07.2016. године 
(„Службени лист Града Вршца“, број 10/16).

II
мр.пх. Мануели Ђан, престаје функција 

члана, Управног одбора Апотеке Вршац, због суко-
ба интереса.

мр.пх. Мариора Ђина именује се за члана, Уп-
равног одбора Апотеке Вршац, из реда запослених.

III
У осталом делу Решење о именовању Уп-

равног и Надзорног одбора Апотека Вршац бр. 02-
084/2016-II-01 од 07.07.2016. године („Службени 
лист Града Вршца“, број 10/16), остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02- 29 /2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

19.

На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) 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 Града Вршца на седници одр-
жаној 20.04.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ“ У 

ГУРУДИЦИ

I
Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању чланова Школског одбора Основне школе 
„Моше Пијаде“ у Гудурици, бр. 02-129/2016-II-01 од 
14.10.2016. године

II
 Јаковљевић Горану представнику Савета 

родитеља, престаје функција члана Школског одбо-
ра Основне школе „Моше Пијаде“ у Гудурици.
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Кнежевић Свијетлана, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Моше Пијаде“ у 
Гудурици, као представник Савета родитеља.

III
У осталом делу Решење о именовању чла-

нова Школског одбора Школског одбора Основне 
школе „Моше Пијаде“ у Гудурици, бр. 02-129/2016-
II-01 од 14.10.2016. године, остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-30/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

20.

На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) 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 Града Вршца на седници одр-
жаној 20.04.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У ВРШЦУ

I
 Овим Решењем мења се Решење о име-

новању чланова Школског одбора Основне шко-
ле „Младост“ у Вршцу, бр. 02-123/2016-II-01 од 
14.10.2016. године

II
 Алексић Марии представнику локалне са-

моуправе, престаје функција члана Школског одбо-
ра Основне школе „Младост“ у Вршцу, због поднете 
оставке.

Панић Александра именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Младост“ у Вр-
шцу, као представник локалне самоуправе.

III
У осталом делу Решење о именовању чла-

нова Школског одбора Школског одбора Основне 
школе „Младост“ у Вршцу, бр. 02-123/2016-II-01 од 
14.10.2016. године, остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-31/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

21.

На основу члана 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) 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 Града Вршца на седници одр-
жаној 20.04.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У 

ПАВЛИШУ
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I
 Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању чланова Школског одбора Основне школе 
„Ђура Јакшић“ у Павлишу, бр. 02-128/2016-II-01 од 
14.10.2016. године

II
 Ердеји Александри представнику локал-

не самоуправе, престаје функција члана Школског 
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу, 
због поднете оставке.

Бојан Лауш именује се за члана Школског 
одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу, 
као представник локалне самоуправе.

III
У осталом делу Решење о именовању чла-

нова Школског одбора Школског одбора Основне 
школе „Ђура Јакшић „ у Павлишу, бр. 02-123/2018-
II-01 од 14.10.2016. године, остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-32/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

22.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Гра-
да Вршац („Службени лист Општине Вршац“, бр. 
102008,13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист 
Града Вршца“, бр.10/2017) и члана 3. Одлуке о ус-
тановљењу Међународног фестивала „Вршачка по-
зоришна јесен“ („Службени лист Општине Вршац“, 
бр.6/93 и 2/94), Скупштина Града Вршца, на седни-
ци одржаној 20.04.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ 
ФЕСТИВАЛА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА 
ЈЕСЕН“ И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА

I
 Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању директора Међународног фестивала „Вршачка 
позоришна јесен“ и председника и чланова Фести-
валског одбора, бр. 02-72/2016-II-01 („Службени 
лист Града Вршца“, бр.10/2016) и бр. 02-85/2017-II-
01 („Службени лист Града Вршца“, бр.17/2017).

II
Ђури Мрђа, престаје функција директора Ме-

ђународног фестивала „Вршачка позоришна јесен“.

Марина Лазаревић именује се за директо-
ра Међународног фестивала ''Вршачка позоришна 
јесен“.

III
Маријани Голомеић престаје чланство у 

Фестивалском одбору Међународног фестивала 
„Вршачка позоришна јесен“.

Вељко Стојановић, члан Градског већа име-
нује се за члана Фестивалског одбора фестивала 
„Вршачка позоришна јесен“.

IV
У осталом делу Решење о именовању дирек-

тора Међународног фестивала „Вршачка позоришна 
јесен“ и председника и чланова Фестивалског одбо-
ра, бр. 02-72/2016-II-01 („Службени лист Града Вр-
шца“, бр.10/2016) и бр. 02-85/2017-II-01 („Службени 
лист Града Вршца“, бр.17/2017), остаје непромењено.

V
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-33/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.



21.04.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 05/2018  47

23.

На основу члана 35. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Службени гласник» РС» број 
62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015) члана 32. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон) и чла-
на 27. став 1. тачка 6. Статута Града Вршца („Сл. 
лист општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017) 
и члана 5. Одлуке о приступању пољопривредног 
земљишта комасацијом („Службени лист Општине 
Вршац број 3/08), Скупштина Града Вршца, на сед-
ници одржаној 20.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 

ВРШЦА

I
Овим Решењем мења се Решење о обра-

зовању Комисије за комасацију пољопривредног 
земљишта Града Вршца број: 02-144/2016-II-0, 02-
038/2017-II-01 и 02-038/2017-II-01 („Сл. лист Града 
Вршца“, број 16/2016, 8/2017 и 1/2018). 

II
Добривоју Николићу, геодетском инжењеру 

престаје функција заменика члана Комисије за ко-
масацију пољопривредног земљишта Града Вршца.

Иван Бељин, геодетски инжењеруи име-
нује се за заменика члана Комисије за комасацију 
пољопривредног земљишта Града Вршца.

III
У осталом делу Решење о образовању Ко-

мисије за комасацију пољопривредног земљишта 
Града Вршца 02-144/2016-II-0, 02-038/2017-II-01 
и 02-038/2017-II-01 („Сл. лист Града Вршца“, број 
16/2016, 8/2017 и 1/2018), остаје непромењено. 

V
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-34/2018-II-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

24.

На основу члана 58. став 3. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 
83/2014 – др. Закон) и члана 46. став 1. тачка 8.Ста-
тута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 
10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист 
Града Вршца број 10/2017), Градоначелник Града 
Вршца, дана 20.04.2018. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА

I
Дејан Сантрач, дипломирани инжењер ме-

наџмента, поставља се за помоћника Градоначелни-
ка Града Вршца за област инвестиције, са 20.04.2018. 
године.

II
Помоћник Председника за ивестиције ради 

послове на припреми инвестиција, контактира и 
преговара са домаћим и страним инвеститорима, 
координира на капиталним и развојним пројекти-
ма Града, пројектима који се финансирају из виших 
нивоа власти, контролише реализацију пројеката 
изградње и реконструкције, одржавања, зашти-
та, коришћење, развоја и управљања инвестицио-
них пројеката, прати конкурсе на којима Град мо-
же учествовати пројектима из предметне области, 
прати коришћење буџетских средстава у области 
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инвестиција. Прати све инвестиционе послове који 
су финансирани од стране Града као инвеститора, 
као и у оним случајевима где је инвеститор био дру-
ги ниво власти али су радови били на територији и 
за потребе Града.

Поред наведених послова Помоћник Гра-
доначелника, координираће рад чланова Градског 
већа поводом припрема седница Већа. 

III
Помоћник Градоначелника Града Вршца, по-

стављен овим Решењем, обављаће наведене посло-
ве за време трајања мандата Градоначелника која је 
донела Решење о постављењу.

IV
Помоћнику Градоначелника припада накна-

да зараде у висини која је утврђена посебним Ре-
шењем.

V
Права из радног односа Помоћник Градона-

челника остварује у Градској управи Града Вршца.

VI
Ово Решење ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављено у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-36/2018-I-01
Датум: 20.04.2018. године
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ВРШЦА

Драгана Митровић, с.р.
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