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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА IV               ВРШАЦ, 10. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ  БРОЈ 4/2019

1.

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У  
ОДЛУЦИ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ГРАДА ВРШЦА ЗА 2019.ГОДИНУ

 У „Службеном листу Града Вршца“ број 
3/2019 у  Одлуци о првом ребалансу буџета 
града Вршца за 2019. годину (у даљем тексту: 
Одлука), начелник Одељења за инвестиције и 
капитална улагања  и начелница одељења за 
буџет и финансије, уочили су да је у члану 4. 
Одлуке, приликом штампе уграђена, а затим и 
објављена табела Планирани капитални изда-
ци буџетских корисника за 2019.,2020. и 2021. 
годину „ ,  у којој постоје техничке грешке и то 
у делу табеле означеном под  редним бројем 9, 
који се односи на пројекат  “Изградња канали-
зације употребљених отпадних вода у насеље-
ном  месту Павлиш“.

- У  колони  бр 3  „ Опис“ , под редним бројем 
9, “Изградња канализације употребљених 
отпадних вода у насељеном  месту Пав-
лиш“ у   реду  „Година завршетка финан-
сирања пројекта“ уместо  „2019“ треба да 
стоји „ 2021“. У реду „ Укупна вредност 
пројекта“ уместо износа  „80.000.000“ тре-
ба да стоји износ  „307.600.000“. 

- У колони број 5 „ 2020.“ , под редним бројем  
9,“Изградња канализације употребљених 
отпадних вода у насељеном  месту Пав-
лиш,“, у реду „- из текућих прихода буџе-
та“ треба да стоји  износ „113.800.000,“.

- У колони број 6 „ 2021.“ , под редним бројем 
9,“Изградња канализације употребљених 
отпадних вода у насељеном  месту Пав-
лиш,“, у реду „- из текућих прихода буџе-
та“ треба да стоји  износ „113.800.000“.

- У колони бр 3 „ Опис“,  на крају табеле у 
реду „ укупно 511+541+464+463“ у колони 

број , уместо износа „ 8.000.000„ треба да 
стоји износ  „121.800.000“, а у колони 6 
треба да стоји износ „113.800.000“

 Начелник  Одељења за инвестиције и 
капитална улагања
                                               Милош Салапура с.р.

  Начелник  Одељења за буџет и  финан-
сије
                                                         Вања Радека с.р. 
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