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1.

У Одлуци о другом ребалансу Буџета
Града Вршца за 2018. годину («Службени лист
На основу члана 43. Закона о буџетском
Града Вршца» 13/2018 ), члан 1. мења се и
систему ( «Сл. гласник РС» бр. 54/2009,
гласи:
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
Приходи и примања буџета Града
63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
Вршца за 2018. годину, заједно са пренетим
68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017
средствима из претходне године утврђени су у
и 95/2018 ), члана 32. тачка 2. Закона о локалној
укупном износу од 2.107.500.000,00
самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр. 129/2007 и
динара ( извор 01 )
83/2014 – др.закон,101/2016- др.закон и
Укупни приходи и примања буџета
47/2018), и члана 27. Статута Општине Вршац
Града Вршца за 2018. годину, по свим
(»Сл. Лист општине Вршац«, бр.10/2008,
изворима финансирања ( у даљем тексту:
13/2008 , 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист
буџет), заједно са пренетим средствима из
Града Вршца 10/2017.) Скупштина Града
претходне године утврђени су у укупном
Вршца на седници одржаној 26.12.2018. године
1 износу од 2.213.224.714,00 динара.
донела је
Расходи
и
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динара
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01
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2.213.224.714,00динара.
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
Укупни расходи и издаци и отплата
ануитета, утврђени су у укупном износу од
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
2.213.224.714,00динара.
Примања и издаци буџета по економским Примања
класификацијама
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су у
и издаци буџета
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I
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Члан 1.
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РЕГИСТАР
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ГРАДА ВРШЦА
ЗА 2018. ГОДИНУ
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I - СКУПШТИНА ГРАДА
1.

Одлука о буџету Града Вршца за 2019.
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5.

Одлука о Завршном рачуну буџета Града
Вршца за 2017. годину са Консолидованим
извештајем о извршењу Одлуке о другом
ребалансу буџета града Вршца за период
01.01.2017-31.12.2017. године и Образложењем Одлуке о Завршном рачуну буџета
града Вршца за 2017. годину са Годишњим
извештајем о учинку програма........8/167

6.

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину Града Вршца.......13/426

7.

Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2019. годину на територији Града Вршца.....
........................................................................13/426

8.

Одлукa о накнадама за коришћење јавних добара.....................................................16/606

9.

Одлукa о локалним комуналним таксама.............................................................16/627

10. Одлукa о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта...................16/635
11. Одлука о кућном реду....................................5/29
12. Одлука о одржавању и заштити јавних зелених површина………………....…….…….15/530
13. Одлука о пијаци......……….…………..…..15/537
14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
такси превозу.....................................................1/1
15. Одлука о допунама Одлуке о такси превозу..........................................................7/130
16. Одлукa о изменама Одлуке о обављању делатности зоохигијене.....................................8/299
17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
постављању објеката на површинама јавне
намене .....................................................7/128
18. Одлука о изменама Одлуке о одржавању
чистоће..................................................14/480
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19. Одлука о допунама Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити у Граду
Вршццу.......................................................7/130
20. Одлукa о правима на финансијску подршку породици са децом на територији града
Вршца................................................................8/298
21. Одлука о сталним манифестацијама од
значаја за Град Вршац………..……..….…15/527
22. Одлука о додели јавних признања у
2018.години...................................................7/55
23. Одлука о изменама Одлуке o установљавању наградe „Никoла Брашован“.........1/2;
24. Одлука о изради Измене Генералног урбанистичког плана Вршца....................13/424
25. Одлука а изради измене Плана детаљне
регулације блока 83а („Ново гробље“) у
Вршцу;.............................................................5/27
26. Одлукa о изради плана детаљне регулације комплекса „Целанова Агро“ ДОО у
Вршцу..........................................................16/645
27. Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Други октобар“
са Законом о јавним предузећима........5/37
28. Одлука о изменама Одлуке о о усклађивању оснивачког акта ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним
пред узећима…………………………15/546
29. Одлука о давању сагласности на текст Уговора о поверавању вршења послова из области физичке културе и културе у Граду
Вршцу, са програмом за период 01.06.2018.
-31.12.2018. године..............................................7/55
30. Одлукa о отуђењу непокретности из јавне својине града Вршца непосредном
погодбом катастарске парцеле бр. 9025
КО Вршац и објекта број 1 и број 2 у Вршцу у улици Жарка Зрењанина 119.16/644
31. Одлука о прибављању неизграђеног
грађевинског земљишта непосредном
погодбом у јавну својину Града Вршац
за потребе изградње Новог Гробља у
Вршцу.......................................................7/126
32. Одлука о прибављању непокретрности
у јавну својину града Вршца поклоном удела на објекту зграде културе у
Избишту...................................................7/127
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34. Одлука о успостављању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца кат.парцела бр. 9771 КО
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5“ доо Београд , Војводе Степе 78/10“,......
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35. Одлука o установљавању права службености
на непокретностима у јавној својини Града
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за телекомуникацију а.д. Београд на катастарским парцелама број 271, 503, 563, 774
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38. Одлуке о успостављању права службености на непокретности у јавној својини
Града Вршца кат.парц.бр.4579/1 КО Вршац
у корист инвеститора ЕПС дистрибуција
доо Београд огранак електродистрибуција Панчево...................................................8/301
39. Одлукa о установљавању права службености на непокретностима у јавној
својини Града Вршца, кат. парц. бр. 9902,
9852/1, 9695 и 5582 КО Вршац у корист
инвеститора ЕПС Дистрибуција ДОО
Београд, огранак Електродистрибуција
Панчево................................................10/326
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број 9693 и 9772 КО Вршац, у корист инвеститора Теленор д.о.о Београд..................13/424
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2018.						 РЕГИСТАР		
Ред. 					
бр. 					

Бр. листа
/страна

права и обавеза са Печеничић Ратком поводом отуђења непокретности – гараже
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права и обавеза са Мијатов Војиславом поводом отуђења непокретности – гараже број 2 у улици Дворска у
Вршцу........................................................13/435
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Вршцу.......................................................13/440
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134. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Туристичке организације Вршац на Ценовник услуга туристичких
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