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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА V               ВРШАЦ, 22. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ   БРОЈ 16/2020

1.

	 На	основу	члана	43.	Закона	о	буџетском	
систему	(	«Сл.	гласник	РС»	бр.	54/2009,	73/2010,	
101/2010,	 101/2011,	 93/2012,	 62/2013,	 63/2013	
–	 исправка,	 108/2013,	 142/2014,	 68/2015	 и	
др.закон,	103/2015,	99/2016,	113/2017,	95/2018,	
31/2019	 и	 72/2019),	 члана	 32.	 тачка	 2.	 Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 (»Сл.	 гласник	 РС«,	
бр.	 129/2007	 и	 83/2014	 –	 др.закон,	 101/2016	 -	
др.закон	и	47/2018)	и	члана	40.	тачка	2	Статута	
Града	 Вршца	 („Сл.лист	 Града	 Вршца”,	 број	
1/2019),	 Скупштина	 Града	Вршца	 на	 седници	
одржаној	21.12.2020.	године	донела	је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ

ГРАДА ВРШЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

	 Oвом	 Oдлуком	 уређују	 се	 приходи	
и	 примања,	 расходи	 и	 издаци	 буџета	 Града	

Вршца	 за	 2021.	 годину,	 његово	 извршавање,	
коришћење	сопствених	прихода,	као	и	права	и	
обавезе	корисника	буџетских	средстава.
	 Приходи	 и	 примања	 буџета	 Града	
Вршца	 за	 2021.	 годину,	 заједно	 са	 пренетим	
средствима	из	претходне	 године	утврђени	 су	
у	укупном	износу	од	2.059.000.000,00	динара	(	
извор	01	)
	 Укупни	 приходи	 и	 примања	 буџета	
Града	 Вршца	 за	 2021.	 годину,	 по	 свим	
изворима	 финансирања	 (	 у	 даљем	 тексту:	
буџет),	 заједно	 са	 пренетим	 средствима	 из	
претходне	 године	 утврђени	 су	 у	 укупном	
износу	од	2.216.773.869,00	динара.
	 Расходи	 и	 издаци	 и	 отплата	
ануитета,	 утврђени	 су	 у	 укупном	 износу	 од	
2.059.000.000,00	динара	(	извор	01	).
	 Укупни	 расходи	 и	 издаци	 и	 отплата	
ануитета,	 по	 свим	 изворима	 финансирања,	
утврђени	 су	 у	 укупном	 износу	 од	
2.216.773.869,00	динара.
	 Приходи	и	примања,	расходи	и	издаци	
буџета	града	Вршца	за	2021.	годину	(у	даљем	
тексту:	буџет),	састоје	се	од:
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Буџет 2021

2020 Страна 118 од 118

Члан 33.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Вршца за 2021. годину.

Члан 34.

Изузетно, у случају да се буџету Града Вршац из другог буџета, односно другог нивоа власти 
(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и 
финансије , на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан 
законом, односно актом Скупштине Града Вршца и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Вршца и доставити Министарству финансија.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у («Службеном листу Града Вршца»), 
а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-87 / 2020-II-01
Дана: 21.12.2020.године
Вршац, Трг победе 1 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић

Буџет 2021

2020 Страна 118 од 118

Члан 33.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Вршца за 2021. годину.

Члан 34.

Изузетно, у случају да се буџету Града Вршац из другог буџета, односно другог нивоа власти 
(Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и 
финансије , на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора 
неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан 
законом, односно актом Скупштине Града Вршца и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Града Вршца и доставити Министарству финансија.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у («Службеном листу Града Вршца»), 
а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-87 / 2020-II-01
Дана: 21.12.2020.године
Вршац, Трг победе 1 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Предраг Мијатовић
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2.

                                                                                                                                                              
	 На	основу	члана	6.	став	1.	тачка	3.	и	члана	
11.	 Закона	 о	 финансирању	 локалне	 самоуправе	
(«	Службени	гласник	РС»,	број	62/2006,	47/2011,	
93/2012,	99/2013	-	усклађени	дин.	изн.,		125/2014	
-	 усклађени	дин.	 изн.,	 95/2015	 -	 усклађени	дин.	
изн.,	 83/2016,	 91/2016	 -	 усклађени	 дин.	 изн.,	
104/2016-др.закон,	 96/2017-усклађен	 дин.	 изн.,	
89/2018-	усклађени	дин.	изн.,	95/2018-др.	закон,		
86/2019-усклађени	дин.	изн.	и	126/2020	усклађени	
дин.	изн.),	члана	32.		Закона		о	локалној	самоуправи	
(«Службени	гласник	РС»,	броj	129/2007,	83/2014	
др	 закон,	 101/2016	 -	 др.закон	и	47/2018.),	 члана	
40.	Статута	Града		Вршца	(«Службени	лист	Града	
Вршца»,	број	1/2019),	Скупштина	Града		Вршца,	
на	 седници	 одржаној	 дана	 21.децембра	 2020.		
године,	донела	је				

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
                                                           

Члан 1.
	 Овом	одлуком	мења	се	Одлука	о	локалним	
комуналним	таксама	број:	011-104/2018-II-01.	oд	
26.	 децембра	 	 2018.	 године,	 («Службени	 лист	
Града		Вршца»,	број	16/2018	и	16/2019).	
  

Члан 2.
	 У	Таксеној	тарифи	у	 	 тарифном	броју	3.	
став	1.	тачке	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7.	и	8.	мењају	се	и	сада	
гласе:		

	 1)	за	теретна	возила	:
 - за камионе до 2 т носивости  до             

1.780 динара 
 - за камионе од 2 т до 5 т носивости до   

2.370 динара  
 - за камионе од 5 т до 12 т носивости 

до 4.130 динара 
 - за камионе преко 12 т носивости до      

5.900 динара.
	 2)	 за	 теретне	 и	 радне	 приколице	 (за	
путничке	аутомобиле)	до			590	динара	.

	 3)	зa	путничка	возила	
- до 1.150 цм3 до 590 динара,  
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 до     1.170 

динара,     
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 до          1.770 

динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 до          2.370 

динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 до 3.570 

динара, 
- преко 3.000 цм3 до   5.900 динара,

	 4)		за	мотоцикле	:	
- до  125 цм3 до     470 динара,  
- преко 125 цм3 до 250 цм3 до 700 дина-

ра, 
- преко 250 цм3 до 500 цм3 до 1.170 ди-

нара, 
 - преко 500 цм3 до 1.200 цм3 до 1.440 ди-

нара, 
 - преко 1.200 цм3 до  1.770 динара, 

	 5)	 за	 аутобусе	 и	 комби	 бусеве	 по	
регистрованом	седишту	до	50	динара,
	 6)	 за	 прикључна	 возила:	 теретне	
приколице,	полуприколице	и	специјалне	теретне	
приколице	за	превоз	одређених	врста	терета:

 - 1 т носивости до 480 динара, 
- од 1 т до 5 т носивости до  820 динара, 
- од 5 т до 10 т носивости до 1.120 дина-

ра, 
- од 10 т носивости до 12 т носивости до      

1.550 динара,  
- носивости преко 12 т до  2.370 динара,

	 7)	за	вучна	возила	(тегљаче)	:
- чија је снага мотора до 66 киловата до          

1.770 динара,
- чија је снага мотора од 66-96 киловата 

до     2.370 динара,  
- чија је снага мотора од 96-132 киловата 

до   2.980 динара,  
- чија је снага мотора од 132-177 килова-

та до 3.570 динара,
 - чија је снага мотора преко 177 килова-

та  до  4.740 динара,
	 8)	за	радна	возила,	специјална	адаптирана	
возила	 за	 превоз	 реквизита	 за	 путујуће	 забаве,	
радње	 и	 атестирана	 специјализована	 возила	 за	
превоз	пчела	до	1.170	динара.	«		
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Члан 3.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 	 дана	
од	дана	објављивања	у	«Службеном	листу	Града	
Вршца»,	 	 a	 примењиваће	 	 се	 од	 01.01.	 2021.	
године.
                               
                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

		Аутономна	Покрајина	Војводина
ГРАД	ВРШАЦ	

СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-89/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р.

  
                                                           
3.

      
	 На	 основу	 чланова	 27.став	 10.,	 31а		
став	1	 а	 у	 вези	члана	29.став	1.	 Закона	о	 јавној	
својини	(''Сл.	гласник	РС'',	број	72/2011,	88/2013,	
105/2014,	 104/2016	 –	 др.закон,	 	 и	 108/2016,	
113/2017	 и	 95/2018),	 члана	 19-21	 	 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	
и	поступцима	 	 јавног	надметања	и	прикупљања	
писмених		понуда	(“	Сл.	гласник	РС“	,	бр.16/2018)	
и		члана	40.	став	1	тачка	34	Статута		Градa	Вршцa	
(''Службени	 лист	 Града	 	 Вршца“,	 бр.1/2019),	
Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној	
дана	21.децембра	2020	године.,		донела	је

О Д Л У К У 
О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА КОЈИ НИЈЕ 

УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ У ВРШЦУ  У 
УЛИЦИ ХЕРОЈА ПИНКИЈА  БРОЈ 96  

КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
 ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
	 Покреће	 се	 поступак	 отуђења	
непокретности-пословног	 простора	 за	 који	 није	
утврђена	делатност-шупа,	из	јавне	својине	Града	
Вршца,	уписане		у	Лист	непокретности	број	10180	

КО	Вршац,	путем	поступка		јавног	надметања	и	
то	:
	 1.	Пословни	простор	за	који	није	утврђена	
делатност,	 број	 посебног	 дела	 10,	 подброј	
посебног	дела	6,	 у	приземљу,у	површини	од	16	
м2	 ,	 који	 је	 у	 јавној	 својини	 	 Града	 Вршца	 	 са	
уделом	 1/1	 и	 налази	 се	 у	 породичној	 стамбеној	
згради	 означеној	 као	 објекат	 број	 1	 у	 Вршцу,	
у	 ул.	 Хероја	 Пинкија	 	 број	 96,	 саграђена	 на	
катастарској	 парцели	 број	 5934	 КО	 Вршац,	
као	 и	 право	 na	 	 земљишту	 под	 зградом	 и	
другим	 објектом,	 земљиште	 	 уз	 зграду	 и	 други	
објекат	које	 је	у	заједничкој	својини	са	осталим	
власницима	посебних	делова	уписаних	у	В	листу	
непокретности.

Члан 2.
	 Непокретност	 из	 члана	 1.ове	 Одлуке		
отуђује	се,	полазећи	од	тржишне	вредности	коју	
је	 проценио	 надлежни	 порески	 орган-записник	
о	процени	тржишне	вредности	број	241-464-08-
00005/2020-0000	од		25.01.2020	године.
	 Почетна	 цена	 непокретности	 описане	 у	
члану	1.	Одлуке	јe		67.920,00	динара.	
	 Депозит	 за	 учешће	 у	 поступку	 јавног	
надметања	 се	 утврђује	 у	 износу	 од	 	 20	 %	 од	
почетне	цене	 за	 непокретност	 	 у	 јавној	 својини		
утврђене	у	претходном	ставу.

Члан 3.
	 Поступак	 отуђења	 непокретности		
наведених	 	 у	 члану	 1.	 ове	 Одлуке	 спровешће	
Комисија	 за	 прибављање,	 отуђење	 и	 	 давање	 у	
закуп	непокретности	у	јавној		својини	(	у	даљем	
тексту	 :	 „Комисија“),	 путем	 поступка	 јавног	
надметања	у	следећем	саставу:

1.Андријана Максимовић- председник
2 Славица Станојковић.........   члан
3 Славица Поповић.................. члан
4. Вања Радека .....................   члан
5. Предраг Ђукић ....................члан

	 Задатак	 ове	 Комисије	 јесте	 да	 сачини	
нацрт	 јавног	 огласа	 и	 да	 спроведе	 поступак	
јавног	 надметања	 у	 складу	 са	 Законом	 о	 јавној	
својини	 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	
надметања	 и	 прикупљања	 писмених	 понуда,	
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током	поступка	води	записник	и	исти	са	предлогом	
Одлуке	 	 о	 отуђењу	достави	 	Скупштини	 	Града	
Вршца		на	разматрање	и	усвајање.
	 Комисија	 одлучује	 већином	 од	 укупног	
броја	својих	чланова.
	 Основни	 критеријум	 за	 избор	
најповољнијег	 понуђача	 је	 висина	 	 понуђене	
купопродајне	цене.
	 Комисија	 ће	 о	 току	 поступка	 водити	
записник	 и	 по	 окончаном	 поступку	 јавног	
надметања	 утврдити	 испуњеност	 услова	 за	
отуђење	непокретности	и	предлог	Одлуке	да	се	
непокретност	 из	 јавне	 својине	 отуђи	 понуђачу	
који	 је	 понудио	 највишу	 купопродајну	 цену,	
доставити	 Скупштини	 Града	 на	 разматрање	 и	
усвајање.
	 Поступак	 јавног	 надметања	 спровешће	
се	 и	 у	 случају	 да	 пристигне	 најмање	 једна	
благовремена	и	потпуна	пријава	на	основу	које	се	
подносилац	региструје	и	проглашава	купцем,	ако	
почетну	цену	по	којој	се	непокретност	отуђује	из	
јавне	својине		прихвати	као	купопродајну	цену,	с	
тим	да	уколико	не	прихвати		купопродајну	цену,	
губи	право	на	враћање	депозита.

Члан 4.
	 Оглас	 	 о	 спровођењу	 поступка	 јавног	
надметања	 за	 отуђење	 непокретности	 из	 јавне	
својине	 	 Града	 Вршца,	 објавиће	 се	 у	 дневном	
листу	 који	 се	 дистрибуира	 на	 целој	 територији	
Републике	Србије.

Члан 5.
	 Одлуку	о	отуђењу	непокретности	из	чл.	1.	
ове	Одлуке	донеће	Скупштина	Града	Вршца.

Члан 6.
	 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:011-88/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

4.

	 На	 основу	 чланa	 26.	 став	 1.	 тачка	 3.	
Закона	 о	 јавној	 својини	 (''Сл.	 гласник	 РС'',	 бр.	
72/2011,	 88/2013,105/2014,	 104/2016	 –	 др.закон,	
108/2016,	 113/2017	 и	 95/2018),	 члана	 3.	 став	
1.	 тачка	 2.	 Уредбе	 о	 условима	 прибављања	 и	
отуђења	непокретности	 	непосредном	погодбом	
и	давања	у	закуп	ствари	у	јавној	својини,	односно	
прибављања	и	уступања	искоришћавања	других	
имовинских	 прав	 ,	 као	 и	 поступцима	 	 јавног	
надметања	и	прикупљања	писмених		понуда	(“	Сл.	
гласник	РС“	,	бр.16/2018	године)	и	члана	40.став	
1	тачка	34	Сатута		Градa	Вршцa	(''Службени	лист	
Града	 	 Вршца“,	 бр.1/2019),	 Скупштина	 Града	
Вршца,	 на	 седници	 одржаној	 дана	 21.децембра	
2020.	године,		донела	је

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ СТАНА-СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ У ВРШЦУ У УЛ.ФЕЛИКСА 

МИЛЕКЕРА БР.28 У  ЈАВНУ СВОЈИНУ  
ГРАДА ВРШЦА  БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 1.
					 	ПОКРЕЋЕ	СЕ		поступак	за	прибављање	
у	 јавну	 својину	 Града	 Вршца	 путем	 преноса	
права	јавне	својине	без	накнаде	из	јавне	својине	
Аутономне	покрајине	Војводине	у	јавну	својину		
Града	Вршаца	и	то:
				 	 Стана-спортске	 хале,	 која	 се	 састоји	 из	
једне	 собе	 у	 приземљу	 у	 површини	 од	 363	 м2	
а	 налази	 се	 у	 стамбеној	 згради	 за	 колективно	
становање	у	Вршцу	у	ул.	Феликса	Милекера	28,	
број	зграде	1,	саграђена	на	катастарској	парцели	
број	 4669	 КО	 Вршац,уписана	 у	 ЛН	 број	 10035	
КО	 Вршац	 који	 је	 у	 јавној	 својини	 Аутономне	
покрајине	 Војводине	 у	 уделу	 1/1,	 као	 и	 право	
јавне	својине	на	земљишту	под	зградом	и	другим	
објектом	 и	 земљиштем	 уз	 зграду	 и	 другим	
објектом	 на	 кат.парцели	 4669	 КО	 Вршац	 која	
је	 у	 сусвојини	 и	 на	 којем	 је	 удело	 Аутономне	
покрајине	Војводине	у	уделу	585/834.
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Члан 2.
				 	 У	 складу	 са	 чланом	 26.	 став.1	 тачка	 3.	
Закона	о	јавној	својини	Републике	Србије	поднети	
захтев	 Влади	 Аутономне	 покрајине	 Војводине,	
путем	 Управе	 за	 имовину	 АП	 Војводине,	 за	
пренос	 права	 јавне	 својине	 на	 непокретности	
из	 чл.	 1.	 ове	 Одлуке	 	 ,без	 накнаде,	 	 из	 јавне	
својине	Аутономне	покрајине	Војводине	у	јавну	
својину	Града	Вршца.	По	 доношењу	Одлуке	 од	
стране	 Владе	 Аутономне	 покрајине	 Војводине,	
Скупштина	 Града	 Вршца	 донеће	 Одлуку	 о	
прибављању	непокретности	стана-спортске	хале	
у	 Вршцу	 у	 ул.	 Феликса	 Милекера	 28,	 у	 јавну	
својину	Града	Вршца.	

Члан 3.
				 Одлуку	 о	 прибављању	 	 непокретности	
из	 чл.	 1.	 ове	 одлуке	 доноси	 Скупштина	 Града	
Вршца.																		 								

Члан 4.
			 	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:011-98/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

5.

         
                                     
На	 основу	 члана	 99.	 Закона	 о	 планирању	 и	
изградњи	(''Сл.	гласник	РС''	број	72/2009,	81/2009-
испр.,	 64/10-одлука	 УС,	 24/2011,	 121/2012,	
42/2013-одлука	УС,	50/2013-одлука	УС,	98/2013	
-	одлука	УС,	132/2014,	145/2014,	83/2018,	31/219,	
39/2019-и	др.	закон	и	9/2020),		члана	40.	тачка	34.	
Статута	 Града	 Вршца	 (	 ''Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	број	1/2019),	Скупштина	Града	Вршца,	
на	 седници	 одржаној	 дана	 21.	 децембра	 2020	
године.,		донела	је

О   Д  Л  У   К  У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА  

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА  БРОЈ 
18648/2,18648/3 И 18648/6 КО ВРШАЦ  

ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Члан 1.
	 ПОКРЕЋЕ	СЕ		поступак	отуђења		из	јавне	
својине	 Града	 Вршца	 путем	 јавног	 надметања		
катастарске	 парцеле	 	 број	 18648/2	 КО	 Вршац,	
потес	 Јарак	 и	 долина,	 	 њива	 2.	 класе,	 	 укупне	
површине	 	 2289	 м2,	 градско	 	 грађевинско	
земљиште,	 са	 обимом	 удела	 	 Града	 Вршца	 1/1,	
уписане	у	Извод	 	из	Листа	непокретности	 	број	
13592	КО	Вршац.
	 ПОКРЕЋЕ	 СЕ	 	 поступак	 отуђења	 	 из	
јавне	 својине	 Града	 Вршца	 путем	 јавног	
надметања	 	 катастарске	 парцеле	 	 број	 18648/3	
КО	Вршац,	потес	Јарак	и	долина,		њива	2.	класе,		
укупне	 површине	 	 648	м2,	 градско	 грађевинско	
земљиште,	 са	 обимом	 удела	 Града	 Вршца	 1/1,	
уписане	у	Извод	 	из	Листа	непокретности	 	број	
13592	КО	Вршац.
	 ПОКРЕЋЕ	 СЕ	 	 поступак	 отуђења	 	 из	
јавне	 својине	 Града	 Вршца	 путем	 јавног	
надметања	 	 катастарске	 парцеле	 	 број	 18648/6	
КО	Вршац,	потес	Јарак	и	долина,		њива	2.	класе,		
укупне	површине		239	м2,	градско		грађевинско	
земљиште,	 са	 обимом	 удела	 	 Града	 Вршца	 1/1,	
уписане	у	Извод	 	из	Листа	непокретности	 	број	
13592	КО	Вршац.

Члан 2.
	 Непокретности	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке		
отуђују	 се	 из	 јавне	 својине	 по	 почетној	 цени		
утврђеној	у	односу	на	висину	тржишне	вредности	
предметне	непокретности	изражене	у	еврима,	то	
јест	 на	 основу	 акта	 надлежног	 пореског	 органа	
-	 	 Министарста	 финансија,	 Регионални	 центар	
Нови	 Сад,	 пореске	 управе	 Филијале	 Вршац	
број	 241-464-08-00083/2020-0000	 од	 17.12.2020	
године,	 која	 је	 	 записником	 о	 процени	 без	
изласка	 на	 терен	 проценила	 	 вредност	 градског	
грађевинског	земљишта		и	то	:
	 Катастарска	 парцела	 	 број	 18648/2	 КО	
Вршац	 у	 површини	 од	 2289	 м2,	 цена	 	 по	 м2	
у	 износу	 од	 1063,40	 динара,	 односно	 	 укупно		
2.434.122,60	динара		што	чини		по	средњем	курсу	
ЕУР	 	Народне	 банке	Србије	 	 на	 дан	 17.12.2020	
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године	 	 износ	 	 од	 	 20.703,9551	 ЕУР.,	 са	 тим	
што	 ће	 се	 исплата	 	 постигнуте	 купопродајне	
цене		извршити	у	динарској		противредности	по	
средњем	 	 званичним	 курсу	 НБС	 на	 дан	 уплате	
постигнуте	купопродајне	цене.
	 Катастарска	 парцела	 	 број	 18648/3	 КО	
Вршац	 	 у	 површини	 од	 648м2,	 цена	 по	 м2	 у	
износу	 од	 1063,40	 динара,	 односно	 укупно		
689.083,20	динара,	што	чини		по	о	средњем	курсу	
ЕУР	 	Народне	 банке	Србије	 	 на	 дан	 17.12.2020	
године	 	 износ	 	 од	 	 5.861,1458	ЕУР,	 са	 тим	што	
ће	 се	 исплата	 	 постигнуте	 купопродајне	 цене		
извршити	 у	 динарској	 	 противредности	 по	
средњем	 	 званичним	 курсу	 НБС	 на	 дан	 уплате	
постигнуте	купопродајне	цене.
	 Катастарска	 парцела	 	 број	 18648/6	 КО	
Вршац	 	 у	 површини	 од	 239м2,	 цена	 по	 м2	 у	
износу	 од	 	 1063,40	 динара,	 односно	 укупно		
254.152,60	динара,	што	чини		по	о	средњем	курсу	
ЕУР	 	Народне	банке	Србије	 	на	дан	17.12.2020.	
године	 	износ	 	 од	 	 2.161,7497	ЕУР.,	 са	 тим	што	
ће	 се	 исплата	 	 постигнуте	 купопродајне	 цене		
извршити	 у	 динарској	 	 противредности	 по	
средњем	 	 званичним	 курсу	 НБС	 на	 дан	 уплате	
постигнуте	купопродајне	цене.
	 Депозит	 за	 учешће	 у	 поступку	 	 јавног	
надметања	 утврђује	 се	 	 у	 износу	 од	 20%	 од	
почетне		цене		за	непокретности	у	јавној	својини	
утврђене	у	претходном	ставу.

Члан 3.
	 Поступак	 отуђења	 непокретности		
наведене	 	 у	 члану	 1.	 ове	 одлуке	 	 	 спровешће	
Комисија	 за	 прибављање,	 отуђење	 и	 	 давање	 у	
закуп	непокретности	у	јавној		својини	(	у	даљем	
тексту	 :	 	 Комисија	 ),	 путем	 поступка	 јавног	
надметања	у	следећем	саставу:

1.Андријана Максимовић -председник
2.Славица Поповић......................члан
3.Славица Станојковић...............члан
4.Вања Радека ........................... члан
5.Предраг Ђукић......................... члан

	 Задатак		Комисије	је	да		сачини	текст	јавног	
огласа,	 	 спроведе	поступак	 јавног	надметања	 	у	
складу	са	Законом	о	планирању	и	изградњи,	током	
поступка	 води	 записник	 и	 исти	 са	 предлогом		
Одлуке	о	отуђењу			достави		Скупштини		Града	
Вршца		на	разматрање	и	усвајање.

Члан 4.
	 Комисија	 одлучује	 већином	 од	 укупног	
броја	својих	чланова.
	 Основни	 критеријум	 за	 избор	
најповољнијег	 понуђача	 је	 висина	 понуђене	
купопродајне	цене.	
	 Непокретност	 	 у	 јавној	 својини	 	 отуђује	
се	учеснику		који		понуди	највишу		купопродајну	
цену.
	 Поступак	 	 јавног	 надметања	 спровешће	
се	 и	 у	 случају	 	 да	 пристигне	 	 најмање	 једна	
благовремена		и	потпуна	пријава	на	основу	које	се	
подносилац	региструје	и	проглашава	купцем,	ако	
почетну	цену		по	којој	се		непокретност		отуђује	
из	 јавне	 својине	 	 прихвати	 	 као	 купопродајну	
цену,	с	тим	да	уколико	не	прихвати	купопродајну	
цену,	губи	право	на	враћање	депозита.

Члан 5.
	 Оглас	 о	 спровођењу	 поступка	 јавног	
надметања	 за	 отуђење	 непокретности	 у	 јавној	
својини	 Града	 Вршца,	 објавиће	 се	 у	 дневном	
листу	 који	 се	 дистрибуира	 на	 целој	 територији	
Републике	 Србије	 и	 на	 званичном	 интернет	
порталу		Града	Вршца.

Члан 6.
	 Одлуку	о	отуђењу	непокретности	из	члана	
1.	ове	одлуке	доноси	Скупштина	Града	Вршца.

Члан 7.
	 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:011-99/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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6.

													На	основу	члана	2а,	а	у	вези	члана	67.	
став	 4.	 тачка	 3.	 Закона	 о	 пореском	 поступку	 и	
пореској	 администрацији	 („Сл.гласник	 РС“,	
бр.	 80/2002,	 84/2002	 –	 испр.,	 23/2003	 –	 испр.,	
70/2003,	 55/2004,	 61/2005,	 85/2005	 –	 др.	 закон,	
62/2006	 –	 др.	 закон,	 63/2006	 –	 испр.	 др.	 закона,	
61/2007,	 20/2009,	 72/2009	 –	 др.	 закон,	 53/2010,	
101/2011,	 2/2012	 –	 испр.,	 93/2012,	 47/2013,	
108/2013,	68/2014,	105/2014,	91/2015-аутентично	
тумачење,	 112/2015,	 15/2016,	 108/2016,	 30/2018,	
95/2018,86/2019	 и	 144/2020),	 Закључка	 Владе	
Републике	 Србије	 05	 број	 023-3611/2018-1	
од	 19.априла	 2018.	 године,	 Закључка	 Владе	
Републике	 Србије	 05,	 број	 023-4235/2019-3	 од	
9.	 маја	 2019.	 године	 и	 члана	 40.	 Статута	 Града		
Вршца	 (	 „Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 број	
01/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца	 на	 седници	
одржаној	дана	21.децембра	2020.	године,	донела	
је	

О Д Л У К У
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА 

ВРШЦА
У КАПИТАЛ «СИМПО» АД ВРАЊЕ

I
																Скупштина	Града	Вршца	је	сагласна	
да	 укупно	 потраживање	 на	 дан	 	 21.02.2019.	
године	 у	 износу	 од	 106.841,70	 динара	 које	 има	
Град	 Вршац	 	 према	 «СИМПО»	 АД	 Врање	 	 са	
седиштем	у	Врању	Радничка	број	12,	конвертује	
као	 трајни	 улог	 у	 74	 акције	 Града	 Вршца	 у	
капиталу	«СИМПО»АД	Врање	које	се	односи	на	
обавезе	 «Симпо»	 АД	 Врање,	 по	 основу	 јавних	
прихода,	 Комуналне	 таксе	 за	 истицање	 фирме	
на	 пословном	 простору	 у	 износу	 од	 106.841,70	
динара	(	од	чега	је	главница	60.026,35	динара,	а	
камата	46.815,35		динара).	

II

	 Потраживање	 Града	 Вршца	 у	 износу	
од	 106.841,70	 динара	 предмет	 је	 Уговора	 о	
конверзији	 потраживања	 Града	 Вршца,	 као	

капитал	Града	Вршца	у	«СИМПО»	АД	Врање.
	 Уговор	 о	 конверзији	 потраживања	 Града	
Вршца	у	«СИМПО»	АД	Врање,	саставни	је	део	
ове	Одлуке.	

III
	 Овлашћује	 се	 Градоначелник	 Града	
Вршца,	Драгана	Митровић,	да	у	име	Града	Вршца	
потпише	Уговор	о	конверзији	потраживања	Града	
Вршца	у	капитал	Града	Вршца	у	«СИМПО»	АД	
Врање.	

IV
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	дана	доношења	и	објавиће	се	у	«Службеном	
листу	Града	Вршца».

                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-90/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

7.

       
  
	 На	основу	члана	27	и	35	Закона	о	планирању	
и	изградњи	(„Сл.	Лист	РС“,	бр.	72/2009,	81/2009	
–	испр.,	64/2010	–	одлука	УС,	24/2011,	121/2012,	
42/2013	 –	 одлука	 УС,	 50/2013	 –	 одлука	 УС,	
98/2013	–	одлука	УС,	132/2014	145/2014,	83/2018,	
31/2019,	37/2019	и	9/2020),	чл.	35	Правилника	о	
садржини,	начину	и	поступку	израде	докумената	
просторног	 и	 урбанистичког	 планирања	 („Сл.	
Гласник	РС“,	бр.	32/2019),	члана	20	став	1	тачка	1	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Сл.	Гласник	РС“,	
бр.	129/2007,	83/2014	-	др.	закон	и	101/2016	-	др.	
Закон	и	47/2018),	члана	40	ст.	1	тачка	5	Статута	
Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	
1/2019),	Скупштина	Града	Вршца,	уз	претходно	
прибављено	 мишљење	 Комисије	 за	 планове	
Града	Вршца	бр.	350-48/2020-IV-03	од	16.12.2020.	
године,	 на	 седници	 одржаној	 дана	 	 21.12.2020.	
године,	донела	је	
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О  Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА 

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

Члан 1.
	 Овом	 одлуком	 усваја	 се	 Измена	 Плана	
детаљне	регулације	блока	83а	(„Ново	гробље“)	у	
Вршцу	(у	даљем	тексту:	План)	урађен	у	складу	са	
одредбама	Закона	о	планирању	и	изградњи	(„Сл.	
Гласник	РС“,	бр.	72/2009,	81/2009,	24/11,	121/12,	
42/13	 -	Одлука	УС,	 50/13	 -	Одлука	УС,	 98/13	 -	
Одлука	УС		132/14,	145/14,	83/18,	31/19,	37/2019	
и	9/2020)	и	Генералним	планом	Вршца	(„Сл.лист	
општине	Вршац“,	бр.4/2007	и	6/2007).	Обрађивач	
Плана	је	ЈП	„Урбанизам“	Панчево,	а	наручилац	и	
инвеститор	је	Град	Вршац.	

Члан 2.
	 Циљ	доношења	Плана	је:

- обезбеђивање планског основа за реа-
лизацију намена у складу са планом 
вишег реда;

- прикупљање информационе основе са 
елементима од значаја за израду ПДР-
а;

- сагледавање релевантних планских ус-
ловљености на предметном подручју 
и

- процена развојних могућности са ас-
пекта доступности грађевинског 
земљишта, неопходности и могућ-
ности опремања земљишта комунал-
ном инфраструктуром.

У складу са горе наведеним, План се 
спроводи непосредно у складу са пра-
вилима уређења и грађења и пред-
ставља правни и плански основ за 
издавање Информације о локацији, 
Локацијских услова и израду пројека-
та препарцелације односно Пројеката 
геодетског обележавања у укупном 
обухвату Плана.

Члан 3.
	 Планом	је	обухваћен	и	дефинисан	простор	
површине	11ха	74а	25м2.

	 У	обухвату	плана	су	следеће	катастарске	
парцеле	КО	Вршац:	30022,	30023,	30033,	30034,	
30035,	30036,	30037,	30038,	30039,	30058,	30059,	
30060,	30061,	30062,	30063,	30064,	30065,	30066,	
30067,	 30068,	 30069,	 30070,	 30071	 и	 делови	
катастарских	парцела	КО	Вршац:	 30024,	 30025,	
30026,	30027,	30028,	30029,	30030,	30031,	30032,	
30033,	30034,	30035,	30036,	30037,	30038,	30039,	
30443	и	9709/6.

Члан 4.
	 План	 се	 састоји	 из	 текстуалног	 дела	 и	
графичког	дела.	
	 Текстуални	 део	 Плана	 се	 објављује	 у	
"Службеном	листу	Града	Вршца",	уз	ову	Одлуку.
	 Графички	део	Плана	садржи:

1. Прегледна карта
2. Постојеће стање
3. Планирана претежна намена повр-

шина
4. Регулационо нивелациони план
4а. Профили саобраћајница
4б. Детаљ гробних места
5. План инфраструктурне мреже
6. Грађевинске парцеле јавне намене

	 Текстуални	 и	 графички	 део	 Плана	 су	
увезани	и	заједно	чине	целину.

Члан 5.
	 Саставни	део	образложења	ове	Одлуке	је	
Извештај	о	извршеној	стручној	контроли	сачињен	
од	стране	Комисије	за	планове	Скупштине	Града	
Вршца,	 у	 складу	 са	 одредбама	 чл.52	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Сл.	 Гласник	 РС“,	 бр.	
72/2009,	 81/2009,	 24/11,	 121/12,	 42/13	 -	 Одлука	
УС,	50/13	-	Одлука	УС,	98/13	-	Одлука	УС		132/14,	
145/14,	83/18,	31/19,	37/2019	и	9/2020),	Извештај	
о	обављеном	јавном	увиду	у	нацрт	измене	Плана	
и	краћа	информација	о	изради	и	контроли	Плана.

Члан 6.
	 О	 спровођењу	 ове	 Одлуке	 стараће	 се	
Одељење	за	просторно	планирање,		урбанизам	и	
грађевинарство	Градске	управе	Града	Вршца.

Члан 7. 
	 Плански	документ	са	прилозима	доступан	
је	на	увид	 јавности	у	 току	важења	документа	у	
седишту	 доносиоца,	 односно	 органа	 надлежног	
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за	 послове	просторног	планирања	и	 урбанизма,	
у	аналогном	и	дигиталном	облику,	осим	прилога	
који	се	односе	на	посебне	мере,	услове	и	захтеве	
за	прилагођавање	потребама	одбране	земље,	као	
и	 података	 о	 подручјима	 и	 зонама	 објеката	 од	
посебног	значаја	и	интереса	за	одбрану	земље.	
Плански	документи,	по	усвајању	и	објављивању	
доступни	 су	 у	 Централном	 регистру	 планских	
докумената.	Начин	чувања,	увођење,	одржавање,	
доступност	 и	 формат	 планских	 докумената	
за	 потребе	 Централног	 регистра	 планских	
докумената	прописује	се	посебним	подзаконским	
актом.

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:011-102/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р.

8.

	 На	 основу	 члана	 46.	 став	 1.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 ("Службени	 гласник	
РС",бр.	 72/09,	 81/09-исправка,	 64/10-УС,	 24/11,	
121/12,	 42/13-УС,	 50/13-УС,	 98/13-УС,	 132/14,	
145/14,	 83/18,	 31/2019,	 37/2019	и	 9/2020),	 члана	
20.	 тачка	 2.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Србије“,	
129/2007,	 83/2014	 –	 др.	 Закона,	 101/2016	 –	
др.	 Закона,	 47/2018)),	 члана	 36	 Правилника	 о	
садржини,	начину	и	поступку	израде	докумената	
просторног	 и	 урбанистичког	 планирања	 („Сл.	
гласник	 РС",	 бр.	 64/2015)	 и	 члана	 40	 став	 1.	
тачка	 5.	Статута	 Града	Вршца	 („Сл.	 лист	 Града	

Вршца“,	 бр.	 1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	
уз	 претходно	 прибављено	 позитивно	 мишљење	
Комисије	 за	 планове	 Града	 Вршца	 16.12.2020.,	
на	 седници	одржаној	21.децембра	2020.	 године,	
донела	је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ 

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ВРШЦА

 ЗА ПРОСТОР БИВШЕ КАСАРНЕ

Члан 1.
	 У	члану	2	став	1.	након	парцеле	бр.	24682	
додају		се		следеће	парцеле:		
	 „	24683		и	24684	К.О.	Вршац.“

Члан 2.
	 Мења	 се	 члан.	 8	 Одлуке	 	 тако	 да	 сада		
гласи:
	 ,,Израда	 Измена	 и	 допуна	 Генералног	
урбанистичког	 плана	 Вршца	 поверава	 се	
предузећу	,,Југословенски	институт	за	урбанизам	
и	 становање	 -	 ЈУГИНУС",	 Андрићев	 венац	
2,	 11000	 Београд,	 а	 за	 носиоца	 израде	 Плана	
одређује	 се	 Одељење	 за	 просторно	 планирање,	
урбанизам	и	грађевинарство.
	 Ефективни	 рок	 израде	 Плана	 је	 5	 (пет)	
месеци	од	дана	ступања	на	снагу	ове	одлуке."

Члан 3.
	 Мења	 се	 члан.	 10	 Одлуке	 	 тако	 да	 сада		
гласи:
	 „Пре	подношења	предлога	Измене	Плана	
Скупштини	 Града	Вршца	 на	 доношење,	 измена	
Плана	подлеже	стручној	контроли	и	излаже	се	на	
јавни	увид.	Стручну	контролу	измене	Плана	врши	
Комисија	за	планове	Града	Вршца,	која	саставља	
извештај	 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	достављања	
извештаја	поступи	по	датим	примедбама“.

Члан 4.
	 После	 	 члана	 10	 Одлуке	 додаје	 се	 нови	
члан	10а	који		гласи:
		 „После	 извршене	 стручне	 контроле	 и	
поступања	 по	 датим	 примедбама	 обавља	 се	
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јавни	 увид	 у	 холу	 Скупштине	 Града	 Вршца,	
Трг	 Победе	 бр.1	 у	 трајању	 од	 15	 дана	 од	 дана	
оглашавања.	 Јавни	 увид	 се	 оглашава	 у	 дневном	
и	локалном	листу	и	на	интернет	страници	Града	
Вршца.	 О	 обављању	 јавног	 увида	 стараће	 се	
Одељење	за	просторно	планирање,	урбанизам	и	
грађевинарство	 Града	Вршца.	После	 обављеног	
јавног	 увида	 Комисија	 саставља	 извештај	 који	
представља	саставни	део	образложења	предлога	
Измене	Плана.“
   

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:011-100/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

9.

	 На	 основу	 члана	 46.	 став	 1.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 ("Службени	 гласник	
РС",бр.	 72/09,	 81/09-исправка,	 64/10-УС,	 24/11,	
121/12,	 42/13-УС,	 50/13-УС,	 98/13-УС,	 132/14,	
145/14,	83/18,	31/2019,	37/2019	и	9/2020),	члана	20.	
тачка	2.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	Републике	Србије“,	129/2007,	83/2014	–	
др.	Закона,	101/2016	–	др.	Закона,	47/2018),	члана	
35	Правилника	 о	 садржини,	 начину	 и	 поступку	
израде	 докумената	 просторног	 и	 урбанистичког	
планирања	 („Сл.	 гласник	 РС",	 бр.	 64/2015)	 и	
члана	 40	 став	 1,	 тачка	 5.	 Статута	 Града	 Вршца	
(„Сл.	лист	Града	Вршца“,	бр.	1/2019),	Скупштина	
Града	 Вршца,	 уз	 претходно	 прибављено	
позитивно	мишљење	Комисије	за	планове	Града	
Вршца	 број	 сл-95/2020-IV-03	 од	 30.10.2020.,	 на	
седници	 одржаној	 21.	 децембра	 2020.	 године,	
донела	је

О Д Л У К У
 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 82 (ТЕХНОЛОШКИ ПАРК)

Члан 1.
	 Приступа	 се	 изради	 ИЗМЕНА	 И	
ДОПУНА	 ПЛАНА	 ДЕТАЉНЕ	 РЕГУЛАЦИЈЕ	
ДЕЛА	 БЛОКА	 82	 (ТЕХНОЛОШКИ	 ПАРК)	 	 (у	
даљем	тексту:	План).

Члан 2.
	 Овом	 одлуком	 утврђује	 се	 оквирна	
граница	 обухвата	 Плана,	 а	 коначна	 граница	
обухвата	Плана	ће	се	дефинисати	Нацртом	Плана.
	 Оквирна	 граница	 обухвата	 Плана	 је	
граница	парцеле	бр.18649	КО	Вршац	(свих	њених	
делова)	и	потребна	околина		те	парцеле	како	би	
се		формирала	зона	за	даљи	развој	Технолошког	
парка.	
	 Укупна	 површина	 подручја	 обухваћеног	
оквирном	 границом	 обухвата	Плана	 износи	 око	
1,1	hа.
	 Коначна	 граница	 плана	 детаљне	
регулације	 ће	 се	 утврдити	 приликом	 израде	 и	
верификације	Нацрта	плана.	
	 Графички	 приказ	 оквирне	 границе	
обухвата	 планског	 подручја	 је	 саставни	 део	 ове	
Одлуке.

Члан 3.
	 Услови	 и	 смернице	 од	 значаја	 за	 израду	
Плана	 дати	 су	 у	 планским	 документима	 вишег	
реда:	 Генерални	 план	 Вршца	 ("Службени	 лист	
општине	Вршац",	бр.	4/2007	и	6/2007),	Генерални	
урбанистички	 планаВршца	 ("Службени	 лист	
општине	 Вршац",	 План	 детаљне	 регулације	
дела	 блока	 82	 (Технолошког	 парка)	 у	 Вршцу	
("Службени	 лист	 општине	Вршац",	 бр.	 1/2009),	
Измене	и	допуне	плана	детаљне	регулације	дела	
блока	82	-	Технолошки	парк	у	Вршцу	(„Службени	
лист	општине	Вршац“,	бр.	12/2013).
	 Bлок	 број	 82	 –	 намењен	 је	 постојећој	 и	
планираној	 радној	 зони,	 теретним	 терминалима	
и	 саобраћајним	 и	 комуналним	 површинама.	
Непосредна	 околина	 парцеле	 број	 18649	 КО	
Вршац	намењена	је	улици,	заштитном	зеленилу,	
производним	 и	 пратећим	 делатностима,	
индустријском	колосеку.	
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Члан 4.
	 Принципи	 планирања,	 коришћења,	
уређења	 и	 заштите	 простора	 у	 обухвату	 Плана	
засниваће	 се	 на	 принципима	 рационалне	
организације	и	уређења	простора	и	усклађивању	
планираних	 садржаја	 са	 могућностима	 и	
ограничењима	у	простору.

Члан 5.
	 Циљ	израде	 овог	Плана	 је	 да	 се	 изврши	
усаглашавање	важећих	планова	са	променама	које	
су	 настале	 на	 терену,	 формирање	 грађевинских	
парцела	 у	 складу	 са	 новим	 потребама	 Града,	
што	 ће	 омогућити	 боље	 просторно	 уређење	 и	
искоришћење	предметног	простора.	

Члан 6.
	 У	складу	са	чланом	28.	Закона	о	планирању	
и	 изградњи	 	 ("Службени	 гласник	 РС",	 бр.	 72/	
2009,	 81/2009,	 64/2010	 -	 одлука	 УС,	 24/2011,	
121/2012,	42/2013	-	одлука	УС,	50/2013	-	одлука	
УС,	 98/2013	 -	 одлука	УС	 и	 132/2014,	 145/2014,	
83/2018,	 31/2019,	 37/2019	 и	 9/2020)	 садржајем	
Плана	детаљне	регулације	ће	се	обухватити:

• граница плана и обухват грађевин-
ског подручја, 

• детаљна намена земљишта;
• регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на гео-
детској подлози;

• нивелационе коте улица и јавних по-
вршина (нивелациони план);

• попис парцела и опис локација за јав-
не површине, садржаје и објекте;

• коридори и капацитети за саобраћај-
ну, енергетску, комуналну и другу ин-
фраструктуру;

• мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина;

• локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује 
конкурс;

• правила уређења и правила граћења 
по целинама и зонама;

• друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регулације;

• графички део.

	 Када	 се	 урбанистичким	 планом	 намена	
земљишта	 мења	 тако	 да	 нова	 намена	 захтева	
битно	 другачију	 парцелацију	 план	 детаљне	
регулације	 може	 садржати	 и	 план	 парцелације.	
Планом	 детаљне	 регулације	 могу	 се	 утврдити	
посебна	 правила	 парцелације/препарцелације	
и	 за	 грађевинске	 парцеле	 које	 су	 дефинисане	
планом	парцелације,	 који	 је	 саставни	део	плана	
детаљне	регулације.

Члан 7.
	 Планирање,	 уређење,	 коришћење	 и	
заштита	 простора	 заснива	 се	 на	 следећим	
принципима:	

1) Одрживог развоја кроз интегрални 
приступ у планирању;

2) Равномерног територијалног развоја; 
3) Рационалног коришћења земљишта 

подстицањем мера урбане и руралне 
обнове и реконструкције;

4) Рационалног и одрживог коришћења 
необновљивих ресурса и оптималног 
коришћења обновљивих ресурса; 

5) Заштите и одрживог коришћења при-
родних добара и непокретних кул-
турних добара; 

6) Превенције техничко-технолошких 
несрећа, заштите од пожара и експло-
зија, заштите од природних непого-
да, отклањања узрока који изазивају 
климатске промене; 

7) Планирања и уређења простора за 
потребе одбране земље;

8)Усаглашености са европским пропи-
сима и стандардима из области пла-
нирања и уређења простора; 

9) Унапређења и коришћење информа-
ционих технологија које доприносе 
бољој ефикасности и економичности 
рада јавне управе на пословима из-
градње; 

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

нације.

Члан 8.
	 Ефективни	рок	израде	Плана	је	4	(четири)	
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месеца	од	дана	ступања	на	снагу	ове	одлуке.

Члан 9.
	 Одређује	 се	 Одељење	 за	 просторно	
планирање,	 урбанизам	 и	 грађевинарство	 за	
носиоца	израде	Плана.	

Члан 10.
	 Израда	 Плана	 детаљне	 регулације	
поверава	се	предузећy	ЈП	„Урбанизам“	Панчево	
из	Панчева	улица	Карађорђева	број	4.

Члан 11.
	 Средства	 за	 израду	 Плана	 детаљне	
регулације	обезбедиће	Град	Вршац

Члан 12.
	 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	
Комисија	за	планове	Града	Вршца,	која	саставља	
извештај	 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	достављања	
извештаја	поступи	по	датим	примедбама.

Члан 13.
	 После	 извршене	 стручне	 контроле	 и	
поступања	 по	 датим	 примедбама	 обавља	 се	
јавни	 увид	 у	 холу	 Скупштине	 Града	 Вршца,	
Трг	 Победе	 бр.1	 у	 трајању	 од	 15	 дана	 од	 дана	
оглашавања.	 Јавни	 увид	 се	 оглашава	 у	 дневном	
и	локалном	листу	и	на	интернет	страници	Града	
Вршца.	 О	 обављању	 јавног	 увида	 стараће	 се	
Одељење	за	просторно	планирање,	урбанизам	и	
грађевинарство	 Града	Вршца.	После	 обављеног	
јавног	 увида	 Комисија	 саставља	 извештај	 који	
представља	саставни	део	образложења	предлога	
Измене	Плана.

Члан 14.
	 За	потребе	израде	ИЗМЕНА	И	ДОПУНА	
ПЛАНА	 ДЕТАЉНЕ	 РЕГУЛАЦИЈЕ	 ДЕЛА	
БЛОКА	82	(ТЕХНОЛОШКИ	ПАРК)		не	приступа	
се	изради	стратешке	процене	утицаја	планираних	
намена	на	животну	средину,	у	складу	са	одредбама	
Закона	о	стратешкој	процени	утицаја	на	животну	

средину	 ("Сл.	 Гласник	 Републике	 Србије"	 бр.	
135/04,	88/10).	

Члан 15.
	 Елаборат	 Плана	 израдиће	 cе	 у	 3	 (три)	
оригинала	примерка	 у	 аналогном	и	 дигиталном	
облику	који	ће	се	по	овери	чувати	код	Скупштине	
Града	 Вршца	 као	 доносиоца	 плана	 и	 Одељења	
за	 просторно	 планирање,	 урбанизам	 и	
грађевинарство	Града	Вршца.	

Члан 16.
	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 графички	
прилог	 –	 положај	 парцеле	 у	 насељу	 и	 намена	
простора.	
Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 Одлука	 о	
неприступању	изради	стратешке	процене	утицаја	
на	животну	средину	Плана	
   

Члан 17.
	 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:011-101/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

10.

	 На	 основу	 члана	 38.	 став	 2.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 	 бр.	
15/2016	 и	 88/2019),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(„Сл.	гласник	РС“,		
бр.	129/07	и	83/2014	-	др.	закон,101/2016-др.закон	
и	47/2018),	члана	40.	став	1.	тачка	12	(„Службени	
лист	Града	Вршца“,	бр.1/2019),	Скупштина	Града	
Вршца,	на	седници	одржаној	21.	децембра	2020.	
године,	донела	је
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О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - 

ОКТОБАР“  ВРШАЦ

Члан 1.
	 Расписује	 се	 јавни	 конкурс	 за	 избор	
директора	Јавног	комуналног	предузећа	«ДРУГИ-
ОКТОБАР»	Вршац	(у	даљем	тексту:	ЈКП	„Други-
октобар"	Вршац).

Члан 2.
	 Јавни	конкурс,	у	смислу	ове	Одлуке,	чини	
скуп	 активности	 на	 припреми	 и	 објављивању	
огласа,	 прикупљању	 пријава,	 као	 и	 доношење	
одговарајућих	правних	аката	у	складу	са	Законом.

Члан 3.
	 На	јавном	конкурсу	могу	учествовати	сва	
заинтересована	лица	која	испуњавају	услове.
	 Учесник	 на	 конкурсу	 је	 свако	 физичко	
лице	које	подноси	пријаву	на	конкурс.

Члан 4.
	 Услови	за	учешће	на	 јавном	конкурсу	су	
минимални	захтеви	који	се	постављају	учеснику.
	 Утврђени	услови	за	учешће	објавиће	се	у	
огласу	 јавног	конкурса	 за	именовање	директора	
ЈКП	„Други-октобар"	Вршац.
	 Услови	 за	 учешће	 на	 конкурсу	 не	 могу	
имати	 дискриминаторски	 карактер	 у	 било	 ком	
смислу.

Члан 5.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Општи	и	посебни	услови	и	критеријуми	
за	 именовање	 директора	 ЈКП	 „Други-октобар"	
Вршац,	 прописани	 су	 Законом	 о	 јавним	
предузећима	 и	 Статутом	 ЈКП	 „Други-октобар"	
Вршац.

Члан 6.
	 Поступак	 спровођења	 јавног	 конкурса	
и	 предлагања	 кандидата	 спровешће	 Комисија	
за	 спровођење	 конкурса	 за	 избор	 директора,	
образована	Решењем	Скупштине	града	Вршца	(у	
даљем	тексту:	Комисија).
	 Комисија	је	независна	у	својим	одлукама	
и	ставовима.

Члан 7.
	 Рок	 за	 подношење	 пријава	 на	 јавни	
конкурс	 је	 30	 дана	 од	 дана	 објављивања	 јавног	
конкурса	 у	 „Службеном	 гласнику	 Републике	
Србије“.
	 Оглас	 о	 јавном	 конкурсу	 за	 избор	
директора	 објавиће	 се	 и	 у	 најмање	 једним	
дневним	новинама	које	се	дистрибуирају	на	целој	
територији	Републике	Србије,	у	року	од	најдуже	
осам	дана	од	дана	доношења	ове	Одлуке,	као	и	
на	интернет	страници	Града	Вршца,	с	тим	што	се	
мора	навести	и	када	је	јавни	конкурс	објављен	у	
„Службеном	гласнику	Републике	Србије“.
	 Неблаговремене,	 неразумљиве	 и	 пријаве	
уз	 које	 нису	 приложени	 сви	 	 потребни	 докази,	
Комисија	 одбацује	 закључком	 против	 кога	 није	
допуштена	посебна	жалба.

Члан 8.
	 По	 истеку	 рока	 за	 подношење	 пријава	
Комисија	прегледа	све	приспеле	пријаве	и	поднете	
доказе	и	саставља	списак	кандидата	међу	којима	
се	спроводи	изборни	поступак.	
	 Чланови	 Комисије	 дужни	 су	 да	 дају	
писане	 изјаве	 о	 томе	 да	 ли	 они	 или	 са	 њима	
повезана	лица	имају	интерес	везан	за	спровођење	
конкурса.	
	 У	 изборном	 поступку	 оцењивање	
стручне	оспособљености,	знања	и	вештина,	које	
се	 проверавају	 у	 изборном	 поступку	 и	 начин	
њихове	провере:	познавање	делокруга	рада	ЈКП	
„Други-октобар“	;	стручна	оспособљеност	за	рад	
на	 месту	 директора	 и	 вештина	 комуникације-
увидом	 у	 податке	 из	 пријаве	 и	 разговором;	
вештина	 аналитичког	 резоновања	 и	 логичког	
закључивања,	 организационе	 способности	 и	
стручне	 способности	 у	 вези	 са	 	 руковођењем-	
писано	 путем	 стандардизованих	 тестова;	 знање	
једног	 светског	 језика,	 провераваће	 се	 усменим	
разговором	 или	 писано.	 Оцењивање	 стручних	
оспособљености,	знања	и	вештина	врши	се	и	на	
основу	 мерила	 која	 су	 утврђена	 подзаконским	
актима.
	 Кандидатима	 међу	 којима	 се	 спроводи	
изборни	 поступак	 доставља	 се	 писано	
обавештење	 о	 томе	 кад	 отпочиње	 изборни	
поступак,	најмање	осам	(8)	дана	пре	отпочињања	
изборног	поступка.	
	 Ако	 се	 изборни	 поступак	 спроводи	 у	
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више	 делова,	 кандидати	 се	 на	 почетку	 сваког	
дела	 обавештавају	 о	 томе	 кад	 почиње	 наредни	
део	изборног	поступка.	
	 Кандидат	 који	 се	 не	 одазове	 позиву	 да	
учествује	 у	 једном	 делу	 изборног	 поступка,	 не	
позива	се	да	учествује	у	наредном	делу	изборног	
поступка.	

Члан 9.
	 Комисија	саставља	ранг	листу	са	највише	
три	 кандидата	 која	 су	 са	 најбољим	 резултатом	
испунила	 мерила	 за	 избор	 директора	 јавног	
предузећа.	
	 Ранг	 листу	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 и	
записник	 о	 спроведеном	 изборном	 поступку	
Комисија	доставља	Градској	управи.

Члан 10.
	 Градска	 управа	 на	 основу	 листе	 за	
именовање	 и	 записника	 о	 изборном	 поступку,	
припрема	 предлог	 решења	 о	 именовању	 првог	
кандидата	са	ранг	листе	и	доставља	га	на	усвајање	
Скупштини	Града	Вршца.

Члан 11.
	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 након	
разматрања	 достављене	 листе	 и	 предлога	
решења,	одлучује	о	именовању	директора	Јавног	
предузећа,	 доношењем	 решења	 о	 именовању	
предложеног	кандидата.
	 Решење	о	именовању	директора	коначно	
је.

Члан 12.
	 Решење	 о	 именовању	 доставља	 се	 лицу	
које	је	именовано	и	објављује	се	са	образложењем	
у	 „Службеном	 гласнику	 Републике	 Србије“,	
„Службеном	листу	АПВ“	и	у	„Службеном	листу	
Града	Вршца“.
	 Решење	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 са	
образложењем	обавезно	се	објављује	на	интернет	
страници	Града	Вршца.
	 По	 примерак	 решења	 о	 именовању	 са	
образложењем	доставља	се	и	свим	кандидатима	
који	су	учествовали	у	поступку	јавног	конкурса.

Члан 13.
	 Кандидату	који	је	учествовао	у	изборном	
поступку,	 на	 његов	 захтев,	 Комисија	 је	 дужна	

да	 у	 року	 од	 два	 дана	 од	 дана	 пријема	 захтева	
омогући	увид	у	документацију	 јавног	конкурса,	
у	присуству	члана	Комисије.

Члан 14.
	 Именовани	кандидат	дужан	је	да	ступи	на	
функцију	у	року	од	осам	дана	од	дана	објављивања	
Решења	 о	 именовању	 у	 „Службеном	 гласнику	
Републике	Србије“.
	 Рок	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 Скупштина	
Града	 Вршца	 из	 оправданих	 разлога	 може	
продужити	за	још	8	дана.

Члан 15.
	 Ако	 именовано	 лице	 не	 ступи	 на	 рад	 у	
року	који	му	је	одређен,	Скупштина	Града	Вршца	
може	 да	 именује	 следећег	 кандидата	 са	 ранг	
листе.
	 Ако	 нико	 од	 кандидата	 са	 листе	 за	
именовање	 не	 ступи	 на	 рад	 у	 року	 који	 му	 је	
одређен,	спроводи	се	нови	јавни	конкурс.	

Члан 16.
	 Уколико	 овом	Одлуком	 није	 	 	 регулисан		
у	 	 	 потпуности	 	 поступак	 	 и	 	 начин	 избора,	
односно	именовања	директора	Јавног	предузећа,	
примениће	 се	 одредбе	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	и	одговарајућа	подзаконска	акта.
 

Члан 17.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	наредног	дана	
од	дана	доношења,	а	објавиће	се	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.

                         РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-92/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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11.

  
	 На	основу	члана	5.	став		5.	Закона	о	јавним	
путевима	(„Сл.	гласник	РС“,	бр.	41/2018	и	95/2018	
–	др.	закон),	члана	7.	Уредбе	о	критеријумима	за	
категоризацију	јавних	путева		(„Сл.	гласник	РС“,	
бр.	38/2019)	и		члана	40.		тачка	6.	Статута	Града	
Вршца	 („Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 број	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	
одржаној	21.децембра	2020.	године,	донела	је

О Д Л У К У 
О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 

ПУТЕВИМА

Члан 1.
	 У	 Одлуци	 о	 општинским	 путевима		
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 број	 6/2015,	
16/2017	и	22/2017),	у	члану	3.	став	3.	у	постојећој	
табели	додаје	се	нова	колона	и	то:
	 “ОП	–	115	 ДП	 10	 (обилазница	
Београдски	пут)	-	ДП	18	(Вршац)		 4483
	 Општински	 пут	 ОП	 –	 115	 пружа	 се	 од	
Државног	пута	ДП	10	(обилазница	на	Београдском	
путу)	 до	 Државног	 пута	 ДП	 18	 (раскрсница	
улица	Доситејева	и	Стевана	Немање	у	Вршцу)	на	
катастарскиој	 	парцели	број	3251	KO	Павлиш	и	
на	катастарским	парцелама	број	27339/1,	27339/3,	
9985,	9709/6,	9986/1,	9693,	9960/1,	9786,	9802	и	
9805	КО	Вршац.“.

Члан 2.
	 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:011-91/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

 

12.

	 На	основу	члана	20.		став	1.	тачка	2.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
број	 129/2007,	 83/2014-	 други	 закон,	 101/2016-
др.	закон	и	47/2018),	 	члана	13.	став	1.	Закона	о	
комуналним	 делатностима	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	88/11,	104/16	и	95/2018),	члана	4.	став	
1.	 	 Закона	 о	 прекршајима	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	65/2013,	13/2016	и	98/2016-	одлука	УС)	
и	 члана	 40.	 тачка	 6.	 и	 тачка	 18.	 	Статута	 Града	
Вршац	 („Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	
одржаној	21.	децембра	2020.	године	донела	је	

O Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ 

И ГРОБЉИМА

 Члан 1 
	 У	 Одлуци	 о	 сахрањивању	 и	 гробљима	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 15/2019)	 у	
члану	45.	после	речи:	„у	вези	са	сахрањивањем“,	
речи:	 “опремање	 умрлих,	 превоз	 посмртних	
остатака,	 чување	 посмртних	 остатака	 до	
сахрањивања,“,		бришу	се.	
 

       Члан 2. 
	 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:011-97/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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13.

       
  
	 На	 основу	 члaна	 40.	 став	 1.	 тачка	 6)	
Статута	 Града	 Вршца	 („Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	 број	 1/2019)	 и	 члана	 115.	 став	 5.	
Закона	 о	 националним	 саветима	 националних	
мањина	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број:	 72/09,	
20/14-одлука	 УС,	 55/14	 и	 47/18),	 Скупштина	
Града	Вршца,	на	седници	одржаној		21.децембра	
2020.	године,	донела	је

О Д Л У К У 
О  КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ  

СРЕДСТАВА  ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
ВРШЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РАДА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Члан 1.
	 Овом	Одлуком	(у	даљем	тексту:	Одлука)	
уређују	 се	 начин	 и	 критеријуми	 расподеле	
средстава	из	буџета	Града	Вршца	за	финансирање	
рада	 националних	 савета	 националних	 мањина	
(у	даљем	тексту:	национални	савети).

Члан 2.
	 Право	 на	 доделу	 средстава	 имају	
национални	 савети	 	 који	 својим	 радом	 и	
активностима	 штите	 и	 доприносе	 развоју	
националних	 интереса	 националних	 мањина	
у	 граду	Вршцу,	 а	испуњавају	 један	од	 следећих	
услова	:
	 -	 имају	 седиште	 на	 територији	 града	
Вршца
	 -	 број	 припадника	 националне	 мањине	
коју	 они	 представљају	 на	 територији	 града	
Вршца,	 чини	 10%	 од	 укупног	 становништва	
према	 званичним	 подацима	 Републичког	 завода	
за	 статистику,	 на	 основу	 последњег	 пописа	
становништва
	 -	 представљају	 националне	мањине	 чији	
је	 језик	 у	 службеној	 употреби	 на	 територији	
града	Вршца.

Члан 3.
	 Средства	 за	 финансирање	 рада	

националних	 савета	 националних	 мањина	
обезбеђују	се	у	буџету	Града	Вршца.

Члан 4.
	 Средства	 за	 рад	 националних	 савета,	
додељују	 се	 тако	 што	 се	 50%	 од	 укупно	
расположивих	средстава	распоређује	у	једнаким	
деловима	 свим	 националним	 саветима	 који	
испуњавају	један	од	услова	из	члана	2.	ове	Одлуке,	
док	се	преосталих	50%	,	распоређује	у	складу	с	
критеријумима	и	на	начин	утврђен	одредбама	ове	
Одлуке.

Члан 5.
	 Остатак	 средстава	 за	 рад	 националних	
савета	 распоређује	 се	 према	 следећим	
критеријумима:
	 -процентуално	 учешће	 поједине	
националне	 мањине	 у	 укупном	 становништву	
према	 званичним	 подацима	 Републичког	 завода	
за	 статистику,	 на	 основу	 последњег	 пописа	
становништва	у	граду	Вршцу
	 -	број	насељених	места	у	којима	су	језик	и	
писмо	националне	мањине	у	службеној	употреби	
на	територији	града	Вршца.

Члан 6.
	 Применом	 критеријума	 из	 члана	 5.ове	
Одлуке,	утврђује	се	следећи	распоред	преосталих	
50%	средстава:
	 -	50%	средстава	се	додељује	националном	
савету	националне	мањине	која	има	највећи	број	
припадника	у	укупној	популацији	града	Вршца	
	 -	 50%	 средстава	 додељује	 се	 у	 једнаким	
деловима	 националним	 саветима	 националнух	
мањина	чији	 је	 језик	у	службеној	 	употреби	 	на	
територији	града	Вршца

Члан 7.
	 Решење	 о	 распоређивању	 и	 висини	
додељених	 средстава	 националним	 саветима,	
доноси	 	 градоначелник	 Града	 Вршца,	 уз	
претходно	 прибављено	 мишљење	 Савета	 за	
међунационалне	односе.
	 Решење	из	става	1.	овог	члана	је	коначно	
и	 против	 њега	 се	 не	 може	 употребити	 правно	
средство.
	 Градоначелник	 Града	 Вршца	 закључује	
Уговоре	о	финансирању	делатности	Националних	
савета	са	председником	националног	савета.
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Члан 8.
	 Одељење	за	финансије	преноси	додељена	
средства	на	рачуне	националних	савета,	у	складу	
с	 динамиком	 прилива	 средстава	 у	 буџет	 Града	
Вршца.

Члан 9.
	 Национални	савети	националних	мањина	
којима	 су	 одобрена	 средства	 су	 у	 обавези	 	 да	
иста	 користе	 за	 редовне	 активности	 и	 сталне	
трошкове,	 за	 унапређење	 положаја	 националне	
мањине,	очување,	унапређење	и	развој	културе	и	
очување	 националног	 идентитета,	 остваривање	
права	 на	 образовање	 и	 васпитање,	 као	 и	 јавно	
информисање	 на	 језику	 националне	 мањине	 у	
складу	 са	 законом,	 те	 да	 за	 додељена	 средства	
сачине	финансијски	план	коришћења	из	кога	ће	
се	видети	наменски	утрошак	средстава.

Члан 10.
	 Национални	 савети	 су	 у	 обавези	 да	
поднесу	 Захтев	 за	 пренос	 средстава	 Одељењу	
за	друштвене	делатности	Градске	управе	Вршaц	
који	мора	да	буде	у	сагласности	са	финансијским	
планом	одобрених	финансијских	средстава.
	 Национални	савети	су	дужни	да	добијена	
средства	користе	наменски,	у	складу	са	законом	
и	 	да	на	крају	календарске	године	најкасније	до	
1.	 марта	 наредне	 године,	 поднесу	 Одељењу	 за	
друштвене	 делатности	 Градске	 управе	 Вршац	
извештај	 о	 утрошку	 и	 коришћењу	 додељених	
средстава.

Члан 11.
	 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:011-93/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

14.

                                                                                                                                                           
	 На	основу	члана	121.	Закона	о	основама	
система	 образовања	 и	 васпитања	 (Сл.	 Гласник	
РС“,	 бр.	 88/2017,	 27/2018.	 –	 др.	 Закона,	
10/2019,27/2018	–	др.закон	и	6/2020)	и	члана	40.	
став	 6.	 Статута	 Града	 Вршца	 („Службени	 лист	
Града	 Вршца“,	 број	 1/2019),	 Скупштина	 Града	
Вршца	 на	 седници	 одржаној	 21.децембра	 2020.	
године,	донела	је	

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ   

ГРАДСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА   
ВРШЦА

Члан 1.
	 У	 	Одлуци	 о	 оснивању	 	 Градског	 савета	
родитеља	 Града	 Вршца	 бр.	 011-89/2017-II-01	
од	 26.12.2017.	 године,	 	 бр.	 011-83/2018-II-01	
од	 19.11.2018.	 године	 и	 бр.	 011-144/2019-II-01	
од	 20.12.2019.	 године,	 („Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	бр.	24/2017,13/2018	и	16/2019),	(у	даљем	
тексту:	Одлука)		мења	се	члан	1.	став	2.		и	гласи:
	 „Чланови	Градског	савета	родитеља	Града	
Вршца	су:

1. Ђулија Герга, представник Савета ро-
дитеља Гимназије „Борислав Петров 
Браца“ Вршац, Соња Ђукић, заменик 
представника Савета родитеља Гим-
назије „Борислав Петров Браца“ Вр-
шац,

2. Јелена Бугаринов, представник Са-
вета родитеља Хемијско-медицинске 
школе Вршац, Драгана Рађеновић, 
заменик представника Савета роди-
теља Хемијско-медицинске школе у 
Вршцу,

3. Сретко Марјанов, представник Саве-
та родитеља  Пољопривредне школе 
у Вршцу, Александра Белић, заме-
ник представника Савета родитеља 
Пољопривредне школе у Вршцу,

4. Светлана Јоца, представник Савета 
родитеља Школског центра „Никола 
Тесла“ Вршац, Милан Милошев, за-
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меник представника Савета родитеља 
Школског центра „Никола Тесла“ Вр-
шац,

5. Весна Пашалић, представник Савета 
родитеља ОШ „Јован Стерија Попо-
вић“ Вршац, Цветана Радуловић-Ко-
жокари, заменик представника  Саве-
та родитеља ОШ „Јован Стерија По-
повић“ Вршац,

6. Ђурица Стојанов, представник Саве-
та родитеља ОШ „Oлга Петров Ради-
шић“ Вршац, Горан Груловић, заме-
ник представника Савета родитеља  
ОШ „Олга Петров Радишић“ Вршац,

7. Петар Иричанин, представник Саве-
та родитеља  ОШ „Паја Јовановић“ 
Вршац, Дарко Ранић, заменик пред-
ставника Савета родитеља  ОШ „Паја 
Јовановић“ Вршац,

8. Јовица Момиров, представник Саве-
та родитеља  ОШ „Младост“ Вршац, 
Наташа Радисављевић, заменик пред-
ставника Савета родитеља ОШ „Мла-
дост“ Вршац,

9. Никола Танкосић, представник Са-
вета родитеља ОШ „Вук Караџић“ 
Вршац, Ивана Леваја, заменик пред-
ставника Савета родитеља ОШ „Вук 
Караџић“ Вршац,

10. Сандра Маринковић, представник  
Савета родитеља ОШ „Ђура Јакшић“ 
Павлиш, Јелена Ристић, заменик 
представника  Савета родитеља ОШ 
„Ђура Јакшић“ Павлиш,

11. Лазар Чејић, представник Савета ро-
дитеља ОШ „Бранко Радичевић“ Уљ-
ма, Лазар Барбу, заменик представ-
ника савета родитеља ОШ „Бранко 
Радичевић“ Уљма,

12. Анита Стричевић, представник Саве-
та родитеља ОШ „Жарко Зрењанин“ 
Избиште, Валентина Секулић, заме-
ник представника Савета родитеља  
ОШ „Жарко Зрељанин“ Избиште,

13. Свјетлана Кнежевић, представник  
Савета родитеља ОШ „Моша Пија-
де“ Гудурица, Александра Јовановић, 
заменик представника Савета роди-
теља ОШ „Моша Пијаде“ Гудурица,

14. Нада Петровић, представник Савета 
родитеља  ОШ „Бранко Радичевић“ 
Велико Средиште, Душан Врањеш, 
заменик представника Савета роди-
теља ОШ „Бранко Радичевић“ Велико 
Средиште,

15. Кристијан Царан, представник Саве-
та родитеља ОШ „Кориолан Добан“ 
Куштиљ, Кристина Гајта, заменик 
представника Савета родитеља  ОШ 
„Кориолан Добан“ Куштиљ,

16. Александра Молнар, представник 
Савета родитеља Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ Вршац, Дијана 
Грујин, заменик представника Савета 
родитеља Музичке школе „Јосиф Ма-
ринковић“ Вршац,

17. Маријета Банда, представник  Савета 
родитеља Школе за основно и средње 
образовање „Јелена Варјашки“ Вр-
шац, Јулка Катанић, заменик пред-
ставника  Савета родитеља Школе за 
основно и средње образовање „Јелена  
Варјашки“ Вршац,

18. Радивоје Николић, представник Са-
вета родитеља  Предшколске устано-
ве „Чаролија“ Вршац, Слађана Стефа-
новић, заменик представника  Савета 
родитеља Предшколске установе „Ча-
ролија“ Вршац  и

19. Мирослав Лепир, представник ло-
калне самоуправе.“.

Члан 2.
	 У	 свему	 осталом	 Одлука	 о	 оснивању	
Градског	савета	родитеља	Града	Вршца	бр.	011-
89/2017-II-01	 од	 26.12.2017.	 године,	 	 бр.	 011-
83/2018-II-01	 од	 19.11.2018.	 године	 и	 бр.	 011-
144/2019-II-01	од	20.12.2019.	године,	(„Службени	
лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 24/2017,	 13/2018	 и	
16/2019),		остаје	непромењена.

Члан 3.
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	дана	објављивања	у	«Службеном	листу	Града	
Вршац».
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                     РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-96/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

15.

	 На	 основу	 члана	 20.	 став	 4.	 Закона	 о	
социјалној	 заштити	 („Службени	 гласник	 РС“,	
бр.	 24/2011),	 члана	 32.	 став	 1	 тачка	 4.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
бр.		129/2007,	83/2014	-	др.	закон,	101/2016	-	др.	
закон	и	47/2018)	и		члана	40.став	1.тачка	4.Статута	
града	 Вршца	 ("Службени	 лист	 града	 Вршца",	
бр.1/2019),	Скупштина	Града	Вршца,	на	седници	
одржаној	21.децембра	2020.	године,	донела	је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА ВРШЦА  2021-2025

I
	 Усваја	 се	 Стратегија	 развоја	 социјалне	
заштите	града	Вршца	2021-2025.

II
	 Ова	Одлука	биће	објављена	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.

                    РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-94/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

16.

	 На	 основу	 члана	 42.	 Закона	 о	 правима	
пацијената	 („Сл.гласник	 РС“,	 бр.	 45/2013	 и	
25/2019	 -	 др.закон),	 	 члана	 36.	 став	 1.	 Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.гласник	 РС“	 ,	
бр.129/2007,	 83/2014	 –	 др.закон,	 101/2016	 -	
др.закон	 и	 47/2018),	 и	 члана	 72.	 Пословника	
Скупштине	 Града	 Вршца,	 Скупштина	 Града	
Вршца	 на	 седници	 одржаној	 21.децембра	 2020.
године,	донела	је

О Д  Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
	 Овом	 одлуком	 образује	 се	 Савет	 за	
здравље	 	 Града	 Вршца	 (у	 даљем	 тексту:	 Савет	
за	 здравље),	 као	 стално	 радно	 тело	 Скупштине	
Града	Вршца,	на	период	од	четири	(4)	године.

Члан 2.
	 Савет	 за	 здравље	 има	 председника	 и	 6	
чланова,	и	то:

1. др Јелена Ђокић, председник, пред-
ставник Града Вршца као локалне са-
моуправе

2. Винко Болић, члан, представник Ре-
публичког фонда за здравствено оси-
гурање Филијала Панчево, 

3. Љиљана Марковић, члан, представ-
ник удружења грађана из реда пације-
ната, са територије града Вршца

4. др Фируца Талиану Сонка, члан, 
представник Дома здравља Вршац,

5. др Кристина Лазаревић Чебзан, члан, 
представник Опште болнице Вршац.

6. др Каролина Ропић, члан, представ-
ник СПБ „Др Славољуб Бакаловић“ у 
Вршцу и

7. Драгана Станисављев, члан, пред-
ставник Апотекарске установе “Апо-
тека Вршац“ Вршац.
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Члан 3.
	 По	 потреби	 седници	 Савета	 може	
присуствовати	 и	 представник	 Завода	 за	 јавно	
здравље	надлежне	филијале.

Члан 4.
	 Савет	за	здравље	обавља	следеће	задатке:
	 1.	 разматра	 питања	 и	 предлоге	 из	
области	примарне	здравствене	заштите,	као	и	из	
области	 развоја	 и	 унапређивања	 здравствених	
услуга	у	оквиру	надлежности	Града	и	предлаже	
Скупштини	 доношење	 одговарајућих	 одлука	
и	 мера	 ради	 спровођења	 друштвене	 бриге	 за	
здравље;

- обезбеђује услове за обављање делат-
ности здравствене установе, планира 
и спроводи програме  у области здра-
вља и подизања свести о томе да је 
здравље врхунска вредност;

2. одређене задатке из области заштите 
права пацијената, и то:

- разматра приговоре о повреди права 
пацијената на основу достављених  
и прикупљених  доказа и утврђених 
чињеница;

- о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора 
здравствене установе, односно осни-
вача приватне праксе на коју се при-
говор односи и даје одговарајуће пре-
поруке;

- разматра извештаје Заштитника права 
пацијената, прати остваривање пра-
ва пацијената на  територији Града и 
предлаже мере за заштиту и промо-
цију права пацијената;

- подноси Скупштини града, Градској уп-
рави, као и министарству надлежном 
за послове здравља, грађана годишњи 
извештај о свом раду и о предузетим 
мерама за заштиту права пацијената.

 Члан 5.
	 Савет	 за	 здравље	 доноси	 	 Пословник	
којим	регулише	рад	Савета.

 Члан 6.
	 Чланови	 Савета	 за	 здравље	 обавезни	 су	

да	у	свом	раду	поступају	у	складу	са	Законом	о	
заштити	података	о	личности.

   Члан 7.
	 Административно	–	техничке	послове	 за	
потребе	рада	Савета	за	здравље	обавља	Градска	
управа	Града	Вршца.

Члан 8.
	 Доношењем	ове	Oдлуке	престаје	да	важи	
Одлука	 	 о	 образовању	Савета	 за	 здравље	Града	
Вршца,	 број:	 011-51/2017-II-	 01	 од	 11.09.2017.	
године	 („Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 број	
16/2017)

Члан 10.
	 	 	 	 	 	 	 	Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	(8)	дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“

                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:011-95/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

17.

	 На	основу	члана	77.	Закона	о	запосленима	
у	аутономним	покрајинама	и	јединицама	локалне	
самоуправе	 („Сл.гласник	 РС“,	 бр.	 	 21/16,	
113/17,113/17	др	закон	и	95/18)	и	члана	40.	став	
1.	тачка	17.	Статута	града	Вршца(„Сл.	лист	града	
Вршца“	 бр.1/19),	 Скупштина	 града	 Вршца	 на	
својој	седници	одржаној	дана	21.децембра	2020.	
године,	усвојила	је	

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 

2021. ГОДИНУ:
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На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.  21/16, 113/17,113/17 др закон и 95/18) и члана 
40. став 1. тачка 17. Статута града Вршца(„Сл. лист града Вршца“ бр.1/19), Скупштина 
града Вршца на својој седници одржаној дана 21.децембра 2020. године, усвојила је  
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 
 Постојећи број запослених на неодређено време на дан 21.12.2020. године: 
 
 

1.  По радним местима 
 

 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА 

ПОЛОЖАЈУ 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Начелник Градске управе 1
У К У П Н О: 1
 
 

 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА 

ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Руководилац Одељења за 
привреду, пољопривреду и 
локално – економски развој 

1 

Послови економског развоја и маркетинга 1
Послови европских интеграција 1 
Послови у области пољопривреде и  
руралног развоја 

 
1  

Послови у области привреде и туризма 1
Административно технички послови 1
Руководилац Одељења за буџет и 
финансије 

1 

Аналитичар буџета и финансијско 
планирање 

 
1

Послови извршења буџета директног 
корисника 

1 

Послови извршења буџета индиректних 
корисника и осталих корисника буџета

2 

Финансијски послови капиталних 
инвестиција  

1 

Руководилац Одсека за рачуноводство 1
Главни контиста главне књиге трезора 1
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 Послови евидентирања и праћења 
реализације уговора и преузетих обавеза 
по уговорима директних корисника и  
матерјално – финансијско књиговотство 
основних средстава 

1 

Књиговођа 2
Ликвидатор 1
Обрачун плата, накнада и других личних 
прихода и послови благајне 

1 

Руководилац Одељења за послове 
јавних набавки 

1 

Послови планирања набавки и спровођења 
поступака јавних набавки 

1 

Административно-стручни послови 
спровођења поступака јавних набавки

0 

Послови праћења реализације јавних 
набавки 

1 

Административно-технички послови 
спровођења поступака јавних набавки

0 

Руководилац Одељења локалне 
пореске администрације 

 
1 

Порески инспектор  4
Порески извршитељ 1
Послови утврђивања локалних јавних 
прихода 

2 

Послови пореске евиденције   
2

Послови теренске контроле 0
Руководилац Одељења за 
просторно планирање , урбанизам 
и грађевинарство 

 
1 

Водећи планер и обједињена процедура- 
послови контроле техничке документације

 
 
3

Обједињена процедура – управно – правни 
послови 

2 

Правни послови озакоњења објеката 1
Прикупљање података и евиденциони 
послови  у области планирања 

1 

Канцеларијски послови у области 
урбанизма 

1 

Руководилац Одељења  за 
имовинско – правне послове 

1 

Имовинско – правни послови 2
Имовинско – правни послови управљања 
имовином 

0 

Стручно – технички послови управљања 
имовином  

1 

Евиденција уговора о закупу стамбеног и 
пословног простора и уговора о откупу 
станова 

1 

Послови евиденције непокретности 0
Канцеларијски послови 0
Руководилац Одељења за 
комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине 

1 

Управно -  стамбени послови 1
Послови праћења рада предузећа у области 
комуналних  делатности  

1 

Послови енергетике и енергетског 
менаџера 

0                            

Послови у области путева и саобраћаја 0
Послови процене утицаја и стратешке 
процене утицаја на животну средину и 
управљања отпадом 

1 

Послови праћења стања животне средине 0
Послови праћења одржавања јавне 
хигијене и јавних зелених површина

4 

Руководилац Одељења за 
инвестиције и капитална улагања

0 
 

Послови инвестиција  у високоградњи и 
нискоградњи 

2 

Послови инвестиција у хидроградњи 0
Послови саобраћаја  1
Послови инвестиција у области 
озелењавања 

1 

Послови техничке припреме 
инвестиционих пројеката 

1 

Послови планирања и праћења реализације 
инвестиција 

0 

Послови уређења грађевинског земљишта 0
Административно – технички послови 1
Руководилац Одељења за 
друштвене делатности 

 
1 

Послови утврђивања породиљских права и 
права на родитељски и дечији додатак

3 

Ликвидатор по правима из области 
друштвене бриге о деци 

 
0

Послови пријема захтева за остваривање 
породиљских права и права на родитељски 
и дечији додатак 

1 

Послови утврђивања права  на борачко – 
инвалидску заштиту 

1 
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 Послови евидентирања и праћења 
реализације уговора и преузетих обавеза 
по уговорима директних корисника и  
матерјално – финансијско књиговотство 
основних средстава 

1 

Књиговођа 2
Ликвидатор 1
Обрачун плата, накнада и других личних 
прихода и послови благајне 

1 

Руководилац Одељења за послове 
јавних набавки 

1 

Послови планирања набавки и спровођења 
поступака јавних набавки 

1 

Административно-стручни послови 
спровођења поступака јавних набавки

0 

Послови праћења реализације јавних 
набавки 

1 

Административно-технички послови 
спровођења поступака јавних набавки

0 

Руководилац Одељења локалне 
пореске администрације 

 
1 

Порески инспектор  4
Порески извршитељ 1
Послови утврђивања локалних јавних 
прихода 

2 

Послови пореске евиденције   
2

Послови теренске контроле 0
Руководилац Одељења за 
просторно планирање , урбанизам 
и грађевинарство 

 
1 

Водећи планер и обједињена процедура- 
послови контроле техничке документације

 
 
3

Обједињена процедура – управно – правни 
послови 

2 

Правни послови озакоњења објеката 1
Прикупљање података и евиденциони 
послови  у области планирања 

1 

Канцеларијски послови у области 
урбанизма 

1 

Руководилац Одељења  за 
имовинско – правне послове 

1 

Имовинско – правни послови 2
Имовинско – правни послови управљања 
имовином 

0 

Стручно – технички послови управљања 
имовином  

1 

Евиденција уговора о закупу стамбеног и 
пословног простора и уговора о откупу 
станова 

1 

Послови евиденције непокретности 0
Канцеларијски послови 0
Руководилац Одељења за 
комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине 

1 

Управно -  стамбени послови 1
Послови праћења рада предузећа у области 
комуналних  делатности  

1 

Послови енергетике и енергетског 
менаџера 

0                            

Послови у области путева и саобраћаја 0
Послови процене утицаја и стратешке 
процене утицаја на животну средину и 
управљања отпадом 

1 

Послови праћења стања животне средине 0
Послови праћења одржавања јавне 
хигијене и јавних зелених површина

4 

Руководилац Одељења за 
инвестиције и капитална улагања

0 
 

Послови инвестиција  у високоградњи и 
нискоградњи 

2 

Послови инвестиција у хидроградњи 0
Послови саобраћаја  1
Послови инвестиција у области 
озелењавања 

1 

Послови техничке припреме 
инвестиционих пројеката 

1 

Послови планирања и праћења реализације 
инвестиција 

0 

Послови уређења грађевинског земљишта 0
Административно – технички послови 1
Руководилац Одељења за 
друштвене делатности 

 
1 

Послови утврђивања породиљских права и 
права на родитељски и дечији додатак

3 

Ликвидатор по правима из области 
друштвене бриге о деци 

 
0

Послови пријема захтева за остваривање 
породиљских права и права на родитељски 
и дечији додатак 

1 

Послови утврђивања права  на борачко – 
инвалидску заштиту 

1 
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Ликвидатор по правима из области 
борачко инвалидске заштите  

1 

Послови заштите и остваривања личних и 
колективних права националних мањина, 
етничких група, избеглих и прогнаних 
лица 

0                                 

Послови праћења и унапређења 
доступности, ефикасности и квалитета у 
области образовања 

1 

Координатор за ромска питања 0                               
Послови праћења и развоја културе и 
јавног информисања 

1 

Послови у области спорта  1
Послови праћења рада јавних установа у 
области јавних установа у области дечје, 
социјалне, примарне здравствене заштите 
и друштвене бриге о јавном здрављу

0 

Послови локалне канцеларије за младе 0
Руководилац Одељења за послове 
органа града 

1 

Нормативно – правни послови за потребе 
Скупштине града 

1 

Нормативно- правни послови за потребе 
Градског већа  

0 

Нормативно –правни послови за органе 
града 

0 

Администратор интернет презентације 
града 

0 

Канцеларијски послови 3
Руководилац Одељења за општу 
управу  

1 

Матичар 1
Заменик матичара  2
Грађанска стања  1
Послови ажурирања јединственог и 
посебног бирачког списка 

0 

Послови бирачког списка  1
Послови пружања правне помоћи, 
приступа информацијама од јавног значаја 
и заштите података о личности, родне 
равноправности, сарадње са 
организацијама цивилног друштва и 
послови саветника за заштиту права 
пацијената 

1 

ИТ администратор 2
Послови месне канцеларије и месне 
заједнице - матичар 

7 

Пријем поднесака и завођење предмета 
 

1 

Послови пријема и отпремања поште и 
распоређивања аката 

1 

Архивар 1
Помоћни радник у архиви 1
Пружање информација странкама 1
 Руководилац Одељења за 
инспекцијске послове и послове 
одбране и ванредних ситуација 

1 

Управно-правни послови у области 
инспекцијског надзора 

0 

Грађевински инспектор 1
Просветни инспектор 2
Инспектор за заштиту животне средине 1
Инспектор за послове саобраћаја и путеве 1
Комунални инспектор 3
Градски туристички инспектор 0
Послови одбране, противпожарне и 
цивилне заштите, заштите и безбедности 
на раду и ванредне ситуације 

0 

Послови извршења решења 1
Руководилац Одељења комуналне 
милиције 

0 

Комунални милицајац-вођа патроле 0
Комунални милицајац 0
Руководилац Одељења за 
управљање људским ресурсима 

0 

Унапређење и управљање људским 
ресурсима  

0 

Послови радних односа запослених 1
Послови социјалне заштите безбедности и 
здравља на раду  запослених 

1 

Канцеларијски послови 0
У К У П Н О: 
 

                                                             108       

 
 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
 

Руководилац службе за 
заједничке послове 

1 
 
 

Шеф послова економата и руковаоца 
имовине и вођење евиденције о употреби 
и одржавању возила  

1 

Послови одржавања уређаја и инсталација 2
Возач моторног возила 3
Послови умножавања матерјала 1
Портир 2
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Ликвидатор по правима из области 
борачко инвалидске заштите  

1 

Послови заштите и остваривања личних и 
колективних права националних мањина, 
етничких група, избеглих и прогнаних 
лица 

0                                 

Послови праћења и унапређења 
доступности, ефикасности и квалитета у 
области образовања 

1 

Координатор за ромска питања 0                               
Послови праћења и развоја културе и 
јавног информисања 

1 

Послови у области спорта  1
Послови праћења рада јавних установа у 
области јавних установа у области дечје, 
социјалне, примарне здравствене заштите 
и друштвене бриге о јавном здрављу

0 

Послови локалне канцеларије за младе 0
Руководилац Одељења за послове 
органа града 

1 

Нормативно – правни послови за потребе 
Скупштине града 

1 

Нормативно- правни послови за потребе 
Градског већа  

0 

Нормативно –правни послови за органе 
града 

0 

Администратор интернет презентације 
града 

0 

Канцеларијски послови 3
Руководилац Одељења за општу 
управу  

1 

Матичар 1
Заменик матичара  2
Грађанска стања  1
Послови ажурирања јединственог и 
посебног бирачког списка 

0 

Послови бирачког списка  1
Послови пружања правне помоћи, 
приступа информацијама од јавног значаја 
и заштите података о личности, родне 
равноправности, сарадње са 
организацијама цивилног друштва и 
послови саветника за заштиту права 
пацијената 

1 

ИТ администратор 2
Послови месне канцеларије и месне 
заједнице - матичар 

7 

Пријем поднесака и завођење предмета 
 

1 

Послови пријема и отпремања поште и 
распоређивања аката 

1 

Архивар 1
Помоћни радник у архиви 1
Пружање информација странкама 1
 Руководилац Одељења за 
инспекцијске послове и послове 
одбране и ванредних ситуација 

1 

Управно-правни послови у области 
инспекцијског надзора 

0 

Грађевински инспектор 1
Просветни инспектор 2
Инспектор за заштиту животне средине 1
Инспектор за послове саобраћаја и путеве 1
Комунални инспектор 3
Градски туристички инспектор 0
Послови одбране, противпожарне и 
цивилне заштите, заштите и безбедности 
на раду и ванредне ситуације 

0 

Послови извршења решења 1
Руководилац Одељења комуналне 
милиције 

0 

Комунални милицајац-вођа патроле 0
Комунални милицајац 0
Руководилац Одељења за 
управљање људским ресурсима 

0 

Унапређење и управљање људским 
ресурсима  

0 

Послови радних односа запослених 1
Послови социјалне заштите безбедности и 
здравља на раду  запослених 

1 

Канцеларијски послови 0
У К У П Н О: 
 

                                                             108       

 
 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
 

Руководилац службе за 
заједничке послове 

1 
 
 

Шеф послова економата и руковаоца 
имовине и вођење евиденције о употреби 
и одржавању возила  

1 

Послови одржавања уређаја и инсталација 2
Возач моторног возила 3
Послови умножавања матерјала 1
Портир 2
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Курир 
1

Кафе кувар- конобар 2
Послови одржавања хигијене радних 
просторија 

3 

Курир – помоћни радник у месној 
канцеларији  

5 

 
У К У П Н О:                                                                   21

  
 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА 
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА У КАБИНЕТУ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА – НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПОМОЋНИЦИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

 

Шеф кабинета 0
Послови протокола 1
Координатор за односе са јавношћу и 
послове информисања 

1 

Пословни секретар 0
Помоћници Градоначелника 1                                                                    
У К У П Н О : 3

  
2. По звањима  

  
СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

положаји у првој групи                                                                        
1

положаји у другој групи -
 
У К У П Н О: 1
 
          - Запослени на неодређено време

 
СЛУЖБЕНИЦИ НА  

ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник 12
саветник 59
млађи саветник -  
сарадник 5  
млађи сарaдник -  
виши референт 31
референт 1  
млађи референт  
 
У К У П Н О: 108
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Курир 
1

Кафе кувар- конобар 2
Послови одржавања хигијене радних 
просторија 

3 

Курир – помоћни радник у месној 
канцеларији  

5 

 
У К У П Н О:                                                                   21

  
 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА 
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА У КАБИНЕТУ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА – НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПОМОЋНИЦИ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

 

Шеф кабинета 0
Послови протокола 1
Координатор за односе са јавношћу и 
послове информисања 

1 

Пословни секретар 0
Помоћници Градоначелника 1                                                                    
У К У П Н О : 3

  
2. По звањима  

  
СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

положаји у првој групи                                                                        
1

положаји у другој групи -
 
У К У П Н О: 1
 
          - Запослени на неодређено време

 
СЛУЖБЕНИЦИ НА  

ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник 12
саветник 59
млађи саветник -  
сарадник 5  
млађи сарaдник -  
виши референт 31
референт 1  
млађи референт  
 
У К У П Н О: 108

НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
прва врста радних места -
друга врста радних места 1
трећа врста радних места 1
четврта врста радних места 7
пета врста радних места 12
 
У К У П Н О: 21

- Запослени на одређено време 
 

СЛУЖБЕНИЦИ НА 
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник -
саветник 14
млађи саветник -
сарадник 2
млађи сарадник -
виши референт 3
референт -
млађи референт -
 
У К У П Н О: 19

 
 

НАМЕШТЕНИЦИ 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
прва врста радних места -
друга врста радних места -
трећа врста радних места -
четврта врста радних места -
пета врста радних места 2
 
У К У П Н О: 2

 
 

СЛУЖБЕНИЦИ НА 
ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА  И ПОМОЋНИЦИ  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник -
саветник 2
млађи саветник -
сарадник -
млађи сарадник -
виши референт -
референт -
млађи референт -
помоћници Градоначелника 1
У К У П Н О: 3
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- Приправници 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

-

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

-

Средња стручна спрема -
 
У К У П Н О: -

 
II 

 Планирани број запослених за 2021. годину: 
 

СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
положаји у првој групи 1
положаји у другој групи -
 
У К У П Н О: 

 
1

  
 
          - Запослени на неодређено време
СУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ 

РАДНИМ МЕСТИМА
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
самостални саветник 15
саветник 96
млађи саветник -  
сарадник 9  
млађи сардник -  
виши референт 48
референт 1  
млађи референт  
 
У К У П Н О: 169

 
 

 
НАМЕШТЕНИЦИ

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

прва врста радних места -
друга врста радних места 1
трећа врста радних места 1
четврта врста радних места                                                                  8   
пета врста радних места 14
 
У К У П Н О: 24
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- Приправници 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

-

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

-

Средња стручна спрема -
 
У К У П Н О: -

 
II 

 Планирани број запослених за 2021. годину: 
 

СЛУЖБЕНИЦИ НА ПОЛОЖАЈУ 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
положаји у првој групи 1
положаји у другој групи -
 
У К У П Н О: 

 
1

  
 
          - Запослени на неодређено време
СУЖБЕНИЦИ НА ИЗВРШИЛАЧКИМ 

РАДНИМ МЕСТИМА
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
самостални саветник 15
саветник 96
млађи саветник -  
сарадник 9  
млађи сардник -  
виши референт 48
референт 1  
млађи референт  
 
У К У П Н О: 169

 
 

 
НАМЕШТЕНИЦИ

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

прва врста радних места -
друга врста радних места 1
трећа врста радних места 1
четврта врста радних места                                                                  8   
пета врста радних места 14
 
У К У П Н О: 24

  
 
 
 

- Запослени на одређено време 
СЛУЖБЕНИЦИ НА 

ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник -
саветник 11
млађи саветник -
сарадник 4
млађи сарадник -
виши референт 5
референт -
млађи референт -
 
У К У П Н О: 20

 
НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

прва врста радних места -
друга врста радних места                                                                     -
трећа врста радних места                                                                      -
четврта врста радних места                                                                      -
пета врста радних места                                                                      -
 
У К У П Н О: 

-

 
- Запослени на одређено време у Кабинету Градоначелника 

 
СЛУЖБЕНИЦИ НА 

ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА  И ПОМОЋНИЦИ  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

самостални саветник -
саветник 3
млађи саветник -
сарадник 1
млађи сарадник -
виши референт -
референт -
млађи референт -
помоћници Градоначелника 3
У К У П Н О: 7

 
НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

прва врста радних места -
друга врста радних места -
трећа врста радних места -
четврта врста радних места -
пета врста радних места -
 
У К У П Н О: 

-

- Приправници 
 

СТРУЧНА СПРЕМА 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ 
бодова) 

-

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ 
бодова) 

-

Средња стручна спрема -
 
У К У П Н О: 

-

 
III 

 
 Овај Кадровски план ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном 
листу града Вршца“ . 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

       ГРАД  ВРШАЦ 
        СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА 

 

 
Број:021-021/2020-II-01                                                           ПРЕДСЕДНИК  
Датум: 21.децембар 2020. године                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Вршац, Трг победе 1                                 др Предраг Мијатовић 
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III
	 Овај	Кадровски	план	ступа	на	снагу	
осмог	дана	након	објављивања	у	„Службеном	
листу	града	Вршца“	.

                          РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:021-021/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

18.

	 На	основу	члана	17.	став	3	Закона	о	јавним	
предузећима	 ("Сл.	 гласник	 РС",	 бр.	 15/2016	
и	 88/2019),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Сл.гласник	 РС“,	 бр.	 бр.	
129/2007,	83/2014	-	др.	закон,	101/2016	-	др.	закон	
и	 47/2018)	 и	 члана	 40.	 тачка	 12.	 Статута	 Града	
Вршца	 (¨Сл.	 лист	 Града	 Вршац¨,	 бр.	 1/20019),	
Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној		
21.	децембра	2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
  О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ДРУГИ ОКТОБАР»  ВРШАЦ 

I
	 У	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 комуналног	
предузећа	"Други	октобар"	Вршац,	именују	се:
	 за	председника:
	 1.	Игор	Кнежевић
     
	 за	чланове:
	 	2.	Веселин	Тутић	и
	 3.	Милош				Салапура,			запослен	у				ЈКП	
«Други	октобар»	Вршац.

II
									Мандрат	председника	и	чланова	Надзорног	
одбора	траје	4	године.

III
	 Доношењем	 овог	 Решења,	 престаје	 да	
важи	Решење	о	именовању	председника	и	чланова	
Надзорног	одбора	ЈКП	„Други	октобар“	Вршац,	
бр.011-048/2015-II-01	 од	 22.10.2015.	 године	
(„Службени	лист	Општине	Вршац“,	бр.12/2015),	
бр.011-037/2016-II-01	 од	 26.05.2016.	 године	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.8/2016)	 и	
бр.	 011-160/2016-II-01	 од	 20.12.2016.	 године	
(„Службени	лист	Града	Вршца	“,	бр.20/2016).

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-118/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

19.

	 На	 основу	 члана	 229.	 став	 2	 Закона	 о	
привредним	 друштвима	 („Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	
36/2011,	 99/2011,	 83/2014	 –	 др.	 закон,	 5/2015,	
44/2018,	 95/2018	 и	 91/2019),	 	 члана	 40.	 став	 1.	
тачка	10.	Статута	Града	Вршца	(„Службени	лист	
Града	Вршца“,	бр.	1/2019),	и	члана	25.a	Одлуке	о	
организовању	Привредног	друштва	„Технолошки	
парк“	 ДОО	 Вршац	 („Службени	 лист	 Општине	
Вршац“,	бр.	12/2012	и	3/2015	и	„Службени	лист	
Града	 Вршца“,	 бр.15/2016),	 	 Скупштина	 Града	
Вршца,	 у	 функцији	 Скупштине	 Друштва,	 на	
седници	 одржаној	 	 21.децембра	 2020.	 године,	
донела	је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
„TЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ

I
	 У	 Надзорни	 одбор	 Привредног	 друштва	
за	 економски	 развој	 и	 развој	 пројеката	 о	
некретнинама	Града	Вршца	„Tехнолошки	парк“	
Вршац,	бирају	се:
	 За	председника:
	 Срђан	Нишић,		
	 За	чланове:
	 Наташа	Маљковић	Чонић	и	
	 Оливера	Ступар.	

II
	 Председник	и	чланови	Надзорног	одбора	
бирају	се	на	време	од	четири	године.	

III
	 Доношењем	 овог	 Решења	 престаје	 да	
важи	 Решење	 о	 именовању	 	 Надзорног	 одбора		
Привредног	 друштва	 за	 економски	 развој	 и	
развој	 пројеката	 о	 некретнинама	 Града	 Вршца	
„Tехнолошки	 парк“	 Вршац,	 бр.02-136/2016-
II-01	 од	 03.11.2016.	 године	 („Службени	 лист	
Града	Вршца“,	 бр.	 16/2016)	 и	 бр.	 02-21/2020-II-
01	од	08.05.2020.	године	(„Службени		лист	Града	
Вршца“,	бр.	6/2020).

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-112/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р.

20.

	 На	 основу	 чланова	 120.	 и	 122.	 Закона	
о	 здравственој	 заштити	 («Сл.	 гласник	 РС»	 бр.	
25/2019),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	 129/2007,	 83/2014	 -	 др.	 закон	 и	 101/2016	 –	
др.	закон	и	47/2018),	 	члана	40	став	1.	тачка	13)	
Статута	 Града	 Вршца	 (	 „Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	бр.	1/2019),	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	21.децембра	
2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ

 ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ 
„АПОТЕКА ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I
	 Овим	 Решењем	 мења	 се	 Решење	 о	
именовању	 Управног	 и	 Надзорног	 одбора	
Апотекарске	установе	„Апотека	Вршац“	Вршац,	
бр.	02-56/2019-II-01	од	02.септембра	2019.године	
(«Службени	 лист	 Града	 Вршца»,	 бр.12/2019)	 и	
бр.	 02-578/2020-II-01	 од	 30.октобра	 2020.године	
(«Службени	лист	Града	Вршца»,	бр.15/2020).

II
		 Весни	Меденица,	представнику	оснивача,	
престаје	функција	председника	Управног	одбора		
Апотекарске	установе	„Апотека	Вршац“	Вршац,	
због	поднете	оставке.
	 Душица	 Панић,	 досадашњи	 члан,		
именује	 се	 за	 председника	 Управног	 одбора		
Апотекарске	установе	„Апотека	Вршац“	Вршац,	
као	представник	оснивача.
	 Др	Ивана	Пурић	Мишљен,		именује	се	за	
члана	 Управног	 одбора	 	 Апотекарске	 установе	
„Апотека	 Вршац“	 Вршац,	 као	 представник	
оснивача.
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III
	 Домници	 Микша,	 представнику	
запослених,	престаје	функција	члана	Надзорног	
одбора		Апотекарске	установе	„Апотека	Вршац“	
Вршац.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Весна	Атанацков,	 именује	 се	 за	 члана	
Надзорног	 одбора	 	 Апотекарске	 установе	
„Апотека	 Вршац“	 Вршац,	 као	 представник	
запослених.

IV
	 У	 	 осталом	 делу	 Решење	 о	 именовању	
Управног	 и	 Надзорног	 одбора	 Апотекарске	
установе	 „Апотека	 Вршац“	 Вршац,	 бр.	 02-
56/2019-II-01	 од	 02.септембра	 2019.године	
(«Службени	 лист	 Града	 Вршца»,	 бр.12/2019)	 и	
бр.	 02-578/2020-II-01	 од	 30.октобра	 2020.године	
(«Службени	 лист	 Града	 Вршца»,	 бр.15/2020),	
остаје	непромењено.

V
	 Ово	 Решење	 биће	 објављено	 у	
«Службеном	листу	Града	Вршца».

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-111/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

21.

                                                           
	 На	 основу	 члана	 32.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007,	83/2014-	други	закон,	101/2016-др.	
закон	и	47/2018),	члана	117.		Закона	о	здравственој	
заштити	(„Службени	гласник	РС“,	број	25/2019),	
члана	40.	став	1.	тачка	13	Статута	Града	Вршца	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 1/2019)	 	 и	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Апотеке	 	 Вршац	
(„Службени	лист	Oпштине	Вршац“,	број	02/07),	

Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној	
21.децембра	2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ „АПОТЕКА 

ВРШАЦ“ ВРШАЦ

I
	 Жељку	 Пешуту,	 магистру	 економских	
наука	 из	 Вршца,	 престаје	 функција	 вршиоца	
дужности	 директора	 Апотекарске	 установе	
„Апотека	Вршац“	Вршац,	са	21.	децембром	2020.	
године,	због	истека	мандата.	

 II
												Ово	Решење	биће	објављено	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-116/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

                                          

22.

                                                           
	 На	 основу	 члана	 32.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	129/2007,	83/2014-	други	закон,	101/2016-др.	
закон	и	47/2018),	члана	117.		Закона	о	здравственој	
заштити	(„Службени	гласник	РС“,	број	25/2019),	
члана	40.	став	1.	тачка	13	Статута	Града	Вршца	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 1/2019)	 	 и	
члана	 11.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Апотеке	 	 Вршац	
(„Службени	лист	Oпштине	Вршац“,	број	02/07),	
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Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној	
21.	децембра	2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ „АПОТЕКА 

ВРШАЦ“ ВРШАЦ

        I
	 Драгана	Анђић,	дипломирани	фармацеут	
из	 Вршца,	 	 именује	 се	 за	 	 вршиоца	 дужности	
директора	 Апотекарске	 установе	 „Апотека	
Вршац“,	почев	од	21.12.2020.	године,	на	период		
не	дужи	од	шест	месеци.

II
													Ово	Решење	биће	објављено	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-117/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

23.

	 На	 основу	 члана	 31.	 и	 34.	 Закона	 о	
јавним	предузећима	 („Сл.	 гласник	РС“,	 15/2016	
и	 88/2019),	 члана	 40.	 став	 1.	 тачка	 12.	 	Статута	
Града	Вршца	(¨Сл.лист	Града	Вршца¨,	бр.	1/2019),	
Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној	
21.12.2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ- ОКТОБАР“ 
ВРШАЦ

I
	 Образује	 се	 Комисија	 за	 спровођење	
конкурса	 за	 избор	 директора	 ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	 ПРЕДУЗЕЋА	 „ДРУГИ-	
ОКТОБАР“	Вршац	у	саставу:	
	 за	председника:	

1. Миланче Симоновић, 
за чланове: 
2.  Наташа Барачков,
3. Сања Стојковић,
4. Весна Ранковић и 
5. Слободан Кецман.

II
	 Комисија	 за	 спровођење	 конкурса,	
одређена	 тачком	 I	 овог	 Решења,	 предложиће	
кандидата	 у	 складу	 са	 Одлуком	 о	 спровођењу	
Јавног	 конкурса	 за	 избор	 директора	 ЈАВНОГ	
КОМУНАЛНОГ	 ПРЕДУЗЕЋА	 „ДРУГИ-
ОКТОБАР“	Вршац.

III
	 Ово	Решење	биће	објављено	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.
                                      

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-110/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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24.

	 На	 основу	 члана	 36.	 став	 1	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 ("Службени	 гласник	 РС“,	
бр.	129/2007,	83/2014	 -	др.	 закон,	101/2016	 -	др.	
закон	и	47/2018),	члана	45.	Статута	Града	Вршца	
(	 "Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 1/2019)	 и	
члана	9.став	2	Одлуке		о		начину	и	критеријумима	
расподеле	 средстава	 за	 доделу	 материјалне	
помоћи	 ученицима	 и	 студентима	 са	 територије	
Града	Вршца	(«Службени		лист	Града	Вршца»,	бр.	
11/2018),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	
одржаној	21.децембра	2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ        
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

I
	 Овим	Решењем	именују	се	председник	и	
чланови	Комисије	за	доделу	материјалне	помоћи	
ученицима	 и	 студентима	 са	 територије	 Града	
Вршца	(у	даљем	тексту:	Комисија)	у	саставу:
	 Председник
	 Мирослав	Лепир		и
	 чланови:
	 Славица	Поповић,
	 Андријана	Максимовић,
	 Драгана	Чанковић	и
	 Тања	Прерадовић.

II
	 Задатак	 Комисије	 је	 да	 обавља	 послове	
утврђене	 Одлуком	 о	 начину	 и	 критеријумима	
расподеле	 средстава	 за	 доделу	 материјалне	
помоћи	 ученицима	 и	 студентима	 са	 територије	
Града	Вршца.

III
	 Доношењем	 овог	 	 Решења	 престаје	 да	
важи	 Решење	 о	 именовању	 комисије	 за	 доделу	
материјалне	помоћи	ученицима	и	студентима	са	
територије	 Града	 Вршац	 бр.	 02-142/2016-II-01	
од	 03.	 новембра	 2016.	 године	 («Службени	 лист	

Града	Вршца»,	бр.	16/2016)	и	бр.02-08/2018-II-01	
од	 13.	 фебруара	 2018.	 године	 («Службени	 лист	
Града	Вршца»,	бр.	1/2018).													
                           

IV
	 Ово	 Решење	 биће	 објављено	 у	
«Службеном	листу	Града	Вршца».

                       РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-113/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

25.

 
	 На	 основу	 члана	 36.	 став	 1	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 ("Службени	 гласник	 РС“,	
бр.	129/2007,	83/2014	 -	др.	 закон,	101/2016	 -	др.	
закон	и	47/2018),	члана	45.	Статута	Града	Вршца	
(	 "Службени	 лист	 Града	 Вршац“,	 број	 1/2019)	
и	 члана	 7.	 	 Одлуке	 о	 установљавању	 Награде	
„Никола	 Брашован“	 („Службени	 лист	 Општине	
Вршац“,	број	8/2003,	10/2004	и	„Службени	лист	
Града	 Вршца“,	 број	 1/2018),	 Скупштина	 Града	
Вршца,	на	седници	одржаној	21.децембра	2020.	
године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ НАГРАДЕ 
 ''НИКОЛА БРАШОВАН'' 

I
	 У	 Комисију	 за	 доделу	 Награде	 ''Никола	
Брашован''		и	м	е	н	у	ј	у			с	е	:	

1. Јелена Перић, председник комисије,
2. Тамара Пешић, члан, 
3. Биљана Младеновић, члан, 
4. Гордана Обреновић, члан  и 
5. Весна Брковић, члан. 
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II
	 Надлежност	 Комисије	 утврђена	 је	
Одлуком	 о	 установљавању	 Награде	 ''Никола	
Брашован''	 (''Службени	 лист	 Општине	 Вршац'',	
бр.	 8/2003,	 10/2004	 и	 „Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	бр.	1/2018	).

III
	 Доношењем	 овог	 Решења	 престаје	 да	
важи	 Решење	 о	 именовању	Комисије	 за	 доделу	
Награде	“Никола	Брашован“	број	02-139/2016-II-
01	од	03.11.2016.године	(''Службени		лист	Града	
Вршца'',	бр.	16/2016	).

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-114/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

 

26.

												На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	6.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
бр.	 129/2007,	 83/2014	 –	 др.	 закони,	 101/2016-	
др.	 закони	 и	 47/2018)	 и	 члана	 40	 став	 1.	 тачка	
6.	Статута	Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	
Вршца“,	 бр.	 1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца	
на	 седници	одржаној	21.децембра	2020.	 године,	
донела	је	

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ТЕКСТ УГОВОРА О РЕГУЛИСАЊУ 
МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА 

ГРАДА ВРШЦА И ЈКП „ДРУГИ – 
ОКТОБАР“ ВРШАЦ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 Уговора	 о	
регулисању	 међусобних	 права	 и	 обавеза,	 Града	
Вршца	и	ЈКП	„Други	–	октобар“	Вршац.	

II
	 Овлашћује	се	Градоначеник	Града	Вршца,	
да	у	име	Града	Вршца	потпише	Уговор	из	тачке	I	
ове	Одлуке.

III
	 Уговор,	из	тачке	 I	ове	Одлуке,	чини	њен	
саставни	део.

IV
	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
објављивања	у	„Службеном	листу	Града	Вршца“.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-104/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

27.

	 На	основу	члана	32.	став	1.	тачка	6.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	
бр.	 129/2007,	 83/2014	 –	 др.	 закони,	 101/2016-	
др.	 закони	 и	 47/2018)	 и	 члана	 40	 став	 1.	 тачка	
6.	Статута	Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	
Вршца“,	 бр.	 1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца	
на	 седници	одржаној	21.децембра	2020.	 године,	
донела	је	

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ 

УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ ВРШЕЊА 
ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ И КУЛТУРЕ У ГРАДУ ВРШЦУ 
ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ
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I
	 Даје	 се	 сагласност	 на	 текст	 Уговора	 о	
поверавању	вршења	послова	из	области	физичке	
културе	 и	 културе	 у	 Граду	 Вршцу	 Центру	
Миленијум,	са	Програмом	рада	за	2021.	годину.

II
	 Овлашћује	се	Градоначеник	Града	Вршца,	
да	у	име	Града	Вршца	потпише	Уговор	из	тачке	I	
ове	Одлуке.

III
	 Уговор	 и	 Програм	 рада,	 из	 тачке	 I	 ове	
Одлуке,	чини	њен	саставни	део.

IV
	 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:02-103/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

	28.

      
 
	 На	 основу	 члана	 40.	 тачка	 6.	 и	 18.	
Статута	Града	Вршца		(„Сл.	лист	Града	Вршца“,	
бр.	 1/2019),	 члана	 3.	 	 став	 4.	 Одлуке	 о	 јавним	
паркиралиштима	 (	 „Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	 бр.	 1/2019),	 	 Скупштина	 Града	 Вршца	
на	седници	одржаној	21.	децембра	2020.	године,	
донела	је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ
 ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ

I
	 Допуњује	 се	 Решење	 о	 одређивању		
општих	 и	 посебних	 паркиралишта	 у	 Вршцу,	
бр.02-19/2019-II	–	01		од	17.априла	2019.	године	
(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	5/2019),	тако	
што	се	у	Зони		II,		сектор	10,	додаје	нова	алинеја	
која	гласи:																
	 „	 -	 у	 улици	 Абрашевићева	 (	 испред		
Градског	парка)“

II
	 У	 осталом	 делу	 Решење	 о	 одређивању		
општих	 и	 посебнх	 паркиралишта	 у	 Вршцу,	
бр.02-19/2019-II	–	01		од	17.априла	2019.	године	
(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	5/2019),остаје	
непромењено.

III
	 Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана		
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“,	а	примењиваће	се	од	01.01.2021.	године.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-115/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

29.

	 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
15/2016	 и	 88/2019),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 8.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.	 гласник	
РС“,		бр.	129/2007,	83/2014-др.	закон,	101/2016	–	
др.	закон	и	47/2018),	члана	40.	тачка	10.	Статута	
Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 	 на	 седници	
одржаној			21.децембра		2020.	године,	донела	је	
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ДРУГИ ОКТОБАР" ВРШАЦ 
ЗА 2020. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Ребаланс	Програма		
пословања	Јавног	комуналног	предузећа		„Други	
октобар"	Вршац	за	2020.	годину,	који	је	Одлуком	
број:	 01-6-18/2020-2	 усвојио	 Надзорни	 одбор	
овог	предузећа,	на	седници	одржаној	13.11.2020.	
године.	

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-119/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

30.

	 На	 основу	 члана	 59.	 став	 7.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
15/2016	 и	 88/2019),	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 8.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.	 гласник	
РС“,		бр.	129/2007,	83/2014-др.	закон,	101/2016	–	
др.	закон	и	47/2018),	члана	40.	тачка	10.	Статута	
Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 	 на	 седници	
одржаној		21.децембра		2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДРУГИ 

ОКТОБАР" ВРШАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Програм		пословања	
Јавног	 комуналног	 предузећа	 	 „Други	 октобар"	
Вршац	 за	 2021.	 годину,	 који	 је	 Одлуком	 број:	
01-6-19/2020-2	 усвојио	 Надзорни	 одбор	 овог	
предузећа,	 на	 седници	 одржаној	 22.11.2020.	
године.	

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:021-20/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

31.

	 На	 основу	 члана	 69.	 став	 1.	 тачка	 9)		
Закона	о	јавним	предузећима	(„Сл.	гласник	РС“,	
("Сл.	гласник	РС",	бр.	15/2016	и	88/2019),	члана	4.		
Одлуке	о	погребним	делатностима	 	 („Службени	
лист	Града	Вршца“,	бр.	15/2019)	и	члана	40.	тачка	
43.	Статута	Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	
Вршца“,	 бр.	 1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	
на	 седници	 одржаној	 дана	 21.децембра	 2020.	
године,	донела	је
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ 
ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ 

ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА 
ПОГРЕБНИХ ДЕЛАТНОСТИ

I
	 Даје	се	сагласност	на	Одлуку	Надзорног	
одбора	 ЈКП	„Други	октобар“	Вршац	о	усвајању	
Ценовника	 комуналних	 услуга	 погребних	
делатности,	 број:	 01-6-19/2020-6	 од	 22.11.2020.	
године.

II
	 Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана		
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“,	а	примењиваће	се	од	01.01.2021.	године.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-120/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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32.

	 На	основу	члана	69.	став	1.	тачка	9)		Закона	
о	 јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 ("Сл.	
гласник	 РС",	 бр.	 15/2016	 и	 88/2019),	 члана	 28.	
став	2	Закона		о	комуналним	делатностима	("Сл.	
гласник	 РС",	 бр.	 88/2011,	 104/2016	 и	 95/2018),	
члана	 45.	 	 Одлуке	 о	 сахрањивању	 и	 гробљима	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 5/2019)	
и	 члана	 40.	 тачка	 43.	 Статута	 Града	 Вршца	
(„Службени	 лист	 Града	 Вршца“,	 бр.	 1/2019),	
Скупштина	 Града	 Вршца,	 на	 седници	 одржаној	
дана	21.децембра	2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДРУГИ 
ОКТОБАР“ ВРШАЦ О УСВАЈАЊУ 

ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ 
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

I
	 Даје	се	сагласност	на	Одлуку	Надзорног	
одбора	 ЈКП	„Други	октобар“	Вршац	о	усвајању	
Ценовника	 комуналних	 погребних	 услуга,	 број:	
01-6-19/2020-5	од	22.11.2020.	године.

II
	 Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана		
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“,	а	примењиваће	се	од	01.01.2021.	године.

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:02-121/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р
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33.

	 На	 основу	 члана	 61.	 став	 3.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
15/2016	и	88/2019)	и	члана	40.	тачка	10.	Статута	
Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 	 на	 седници	
одржаној			21.децембра		2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 Јавном	 комуналном	
предузећу	 „Други	 октобар"	 Вршац	 на	 Посебан	
програм	коришћења	субвенција	за	2020.	годину,	
који	 је	 усвојио	Надзорни	одбор	овог	предузећа,	
на	седници	одржаној	25.11.2020.	године.	

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

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина

ГРАД	ВРШАЦ	
СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:021-25/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

34.

	 На	 основу	 члана	 61.	 став	 3.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	
15/2016	и	88/2019)	и	члана	40.	тачка	10.	Статута	
Града	Вршца	(„Службени	лист	Града	Вршца“,	бр.	
1/2019),	 Скупштина	 Града	 Вршца,	 	 на	 седници	
одржаној			21.децембра		2020.	године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
	 Даје	 се	 сагласност	 Јавном	 комуналном	
предузећу	 „Други	 октобар"	 Вршац	 на	 Посебан	
програм	коришћења	субвенција	за	2021.	годину,	
који	 је	 усвојио	Надзорни	одбор	овог	предузећа,	
на	седници	одржаној	25.11.2020.	године.	

   II
	 Ово	Решење	биће	објављено	у	"Службеном	
листу	Града	Вршца".	
                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА

		Аутономна	Покрајина	Војводина
ГРАД	ВРШАЦ	

СКУПШТИНА	ГРАДА	ВРШЦА

Број:021-26/2020-II-01
Датум:21.12.2020.	године
Вршац,	Трг	победе	1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ	ГРАДА

др Предраг	Мијатовић,	с.р

35.

	 На	 основу	 члана	 66.став	 2.	 Пословника	
Скупштине	 Града	 Вршца	 („Службени	 лист	 Града	
Вршца“,	 број	 5/2019),	 Комисија	 за	 статутарна	
питања,	организацију	и	нормативна	акта,	дана	18.	
новембра	2020.	године,	утврђује:

ОСНИВАЧКИ АКТ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ 

	 -пречишћен	текст-
	 Пречишћен	текст	обухвата:	
	 Одлуку	 о	 усклађивању	 оснивачког	 акта	
Јавног	комуналног	предузећа	„ДРУГИ	ОКТОБАР“	
ВРШАЦ	са	Законом	о	јавним	предузећима	број	011-
053/2016-II-01	 од	 14.09.2016.	 године,	 објављена	 у	
„Службеном	листу	Града	Вршца“,	број	14/2016,
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	 Одлуку	 о	 измени	 Одлуке	 о	 усклађивању	
оснивачког	 акта	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
,,ДРУГИ	ОКТОБАР”	Вршац	 са	 Законом	 о	 јавним	
предузећима	број	011-031/2017-II-01	од	15.06.2017.	
године,	 објављена	 у	 „Службеном	 листу	 Града	
Вршца“,	број	10/2017,	
	 Oдлуку	 о	 изменама	 и	 допунама	 Одлуке	 о	
усклађивању	 оснивачког	 акта	 Јавног	 комуналног	
предузећа	,,ДРУГИ	ОКТОБАР”	Вршац	са	Законом	
о	 јавним	 предузећима	 број	 011-08/2018-II-01	 од	
20.04.2018.	године,	објављена	у	„Службеном	листу	
Града	Вршца“,	број	5/2018,
	 Одлуку	о	изменама	Одлуке	о	усклађивању	
оснивачког	 акта	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
„ДРУГИ	ОКТОБАР“	ВРШАЦ	са	Законом	о	јавним	
предузећима	 број	 011-99/2018-II-01	 од	 20.12.2018.	
године,	 објављена	 у	 „Службеном	 листу	 Града	
Вршца“,	број	15/2018,
	 Одлуку	 о	 допуни	 Одлуке	 о	 усклађивању	
оснивачког	 акта	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
,,ДРУГИ	ОКТОБАР”	Вршац	 са	 Законом	 о	 јавним	
предузећима	 број	 011-3/2020-II-01	 од	 31.јануар	
2020.	годинe,	објављена	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“,	број	2/2020	и
	 Одлуку	 о	 допуни	 Одлуке	 о	 усклађивању	
оснивачког	 акта	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
,,ДРУГИ	ОКТОБАР”	Вршац	 са	 Законом	 о	 јавним	
предузећима	 број	 011-78/2020-II-01	 од	 30.октобра	
2020.	године,	објављена	у	„Службеном	листу	Града	
Вршца“,	број	15/2020.

	 I	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ
	 Предмет	одлуке

Члан 1.
	 Предузеће	 у	 друштвеној	 својини	 за	
комуналне	 делатности	 „Други	 октобар“	 Вршац,		
вршило	је			усклађивање	Оснивачког	акта	–	Одлуком	
о	усклађивању	оснивачког	акта	са	Законом	о	јавним	
предузећима	број	011-053/2016-II-01	од	14.09.2016.	
године	 објављена	 у	 „Службеном	 листу	 Града	
Вршца“,	 број	 14/2016,	 које	 је	 уписано	 у	 регитар	
Агенције	за	привредне	регистре	Републике	Србије.	

Члан 2.
	 Предузеће	 у	 друштвеној	 својини	 за	
комуналне	 делатности	 „Други	 октобар“	 Вршац,	
основано	 је	 Решењем	 Народног	 одбора	 	 Градске	
општине	Вршац	бр.	18150/54	од	28.09.1954.	године	
и	 уписано	 у	 Регистар	 привредних	 предузећа	
Решењем	Привредног	суда	у	Зрењанину	Фи.	572/54	
од	22.12.1954.	године.

	 Скупштина	 општине	 Вршац	 под	 бр.	
01-3710/1-964	 доноси	 Решење	 о	 интеграцији	
привредних	 организација	 у	 граду	 Вршцу,	 а	 на	
основу	 Одлука	 Комуналног	 предузећа	 „Други	
октобар“	 Вршац,	 Предузећа	 за	 расподелу	 и	
продају	 гаса	 „Плиновод“	 Вршац,	 Предузећа	
за	 одржавање	 водовода	 „Водовод“	 у	 изградњи	
Вршац	 и	 Димничарске	 задруге	 „Слога“	 Вршац,	
тако	што	се	наведена	предузећа	спајају	и	почев	од	
01.06.1964.	 године	настављају	делатност	у	оквиру	
новонасталог	 предузећа	 под	 називом	 Комунално	
предузеће	„Други	октобар“	Вршац,	које	је	уписано	
код	Окружног	привредног	суда	Панчево	под	бр.	Фи.	
199/64-2	дана	30.05.1964.	године.
	 Предузеће	 је	у	том	облику	функционисало	
до	 17.02.1975.	 године	 када	 је	 трансформисано	 у	
Основну	организацију	удружног	рада	за	комуналне	
делатности	 у	 оквиру	 Радне	 организације,	
саобраћајне,	 туристичке	 и	 услужне	 делатности	
уписане	код	Окружног	привредног	суда	у	Панчеву	
решењем	број	Фи	71/75.
	 Дана	 22.12.1978.	 године	 извршена	 је	
промена	 у	 организовању	 предузећа	 и	 оно	 је	
организовано	као	Радна	организација	комуналних,	
занатских,	 угоститељских	 и	 станичних	 услуга	
Решењем	Основног	 суда	 удруженог	 рада	Панчево	
бр.	Фи	1801/78.
	 У	том	статусу	предузеће	је	функционисало	
до	 31.12.1989.	 године	 када	 је	 организовано	 као	
Друштвено	 јавно	 комунално	 предузеће	 „Други	
октобар“	Вршац,	што	је	уписано	код	Основног	суда	
удруженог	 рада	 Панчево	 решењем	 бр.	 Фи	 627/89	
дана	31.12.1989.	године.
	 Скупштина	 општине	 Вршац	 донела	 је	
дана	 25.04.2000.	 године	 одлуку	 и	 дала	 сагласност	
да	 Друштвено	 јавно	 комунално	 предузеће	
„Други	 октобар“	 Вршац	 изврши	 промену	 облика	
организовања	у	Друштвено	предузеће	за	комуналне	
делатности	„Други	октобар“	Вршац,	што	је	уписано	
решењем	 Привредног	 суда	 у	 Панчеву	 број	 Ф	 и	
617/00.
	 Решењем	 Агенције	 за	 привредне	 регистре	
под	 бр.	 БД	 14453/2005	 од	 10.05.2005.	 године,	
извршено	 је	 превођење	 из	 Регистра	 Привредног	
суда	Панчево	у	Регистар	привредних	субјеката	под	
пуним	пословним	именом	Предузеће	у	друштвеној	
својини	за	комуналне	делатности	„Други	октобар“	
Вршац,	 Стевана	 Немање	 26,	 матични	 број:	
08010072.
	 Правоснажном	 пресудом	 Привредног	
суда	 у	 Панчеву	 бр.	 5.П	 201/2015	 од	 25.06.2015.	
године,	утврђено	је	да	је	Општина	Вршац	оснивач	
Предузећа	 у	 друштвеној	 својини	 за	 комуналне	



22.12.2020.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2020  983

делатности	„Други	октобар“	Вршац.
	 Решењем	 Агенције	 за	 привредне	 регистре	
бр.	БД	94108/2015	од	10.11.2015.	године	извршена	
је	 промена	 у	 организовању	 предузећа	 и	 оно	 је	
организовано	 као	 Јавно	 комунално	 предузеће		
„Други	октобар“	Вршац.

Члан 3.
	 Јавно	 комунално	 	 предузеће	 оснива	 се	 на	
неодређено	време.	

Члан 3 а
	 Предузеће	 „Други	 октобар“	 Вршац	 (у	
даљем	 тексту:	 Јавно	 предузеће)	 основано	 је	 и	
послује	 ради	 обезбеђивања	 услова	 за	 трајно	
обављање	 комуналних	 делатности	 од	 општег	
интереса	 и	 делатности	 од	 општег	 и	 посебног	
интереса,	 у	 циљу	 уредног	 задовољавања	 потреба	
крајњих	корисника	услуга,	са	искључивим	правом	
обављања	делатности,	а	које	обухватају:

 - Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосфер-

ских и отпадних вода,
- Управљање комуналним отпадом, које 

подразумева: сакупљање комуналног 
отпада, његово одвожење, и безбед-
но одлагање укључујући управљање, 
одржавање, санирање и затварање де-
понија,

 - Јавно снабдевање природним гасом,
 - Дистрибуцију гаса,
 - Дистрибуцију топлотне енергије, 
- Јавна паркиралишта,
 -Управљање гробљима и погребне услу-

ге,
 -Управљање пијацама,
 -Димничарске услуге,
 -Одржавање јавних зелених површина,
 -Чистоће на површинама јавне намене 

на територији града Вршца,
 –Зоохигијена,
 - Одржавање улица и путева и
 - Обезбеђивање јавног осветљења.

Члан 4.
	 Овом	 oдлуком,	 у	 складу	 са	 Законом	 о	
јавним	предузећима,	регулисана	су	права	и	обавезе	
оснивача	 и	 Јавног	 комуналног	 предузећа	 ''Други	
октобар“	у	обављању	делатности,	а	нарочито:

 -  назив, седиште и матични број ос-

нивача;
 -  пословно име и седиште Јавног ко-

мунлног предузећа ''Други октобар;
 -  претежна делатност Јавног кому-

налног предузећа ''Други октобар'';
 - права, обавезе и одговорности ос-

нивача према Јавном комуналном 
предузећу ''Други    

                  октобар''  и Јавног комуналног 
предузећа ''Други октобар'' према ос-
нивачу;

 - услови и начин утврђивања и рас-
поређивања добити, односно начин 
покрића 

                  губитака и сношењу ризика;
 -  условима и начину задуживања 

Јавног комуналног предузећа ''Други 
октобар'';

 -  заступање Јавног комуналног пре-
дузећа ''Други октобар'';

 -  износ основног капитала, као и оп-
ис, врста и вредност неновчаног уло-
га;

 -  органи Јавног комуналног преду-
зећа ''Други октобар“;

 -  податак о уделима оснивача у ос-
новном капиталу израженог у про-
центима;

 -  имовина која се не може отуђити;
 - располагање стварима у јавној своји-

ни која су пренета у својину Јавног 
комуналног предузећа ''Други окто-
бар'' у складу са законом;

 -  заштита животне средине;
 - друга питања од значаја за несме-

тано обављање делатности за коју се 
оснива Јавно комунално предузеће 
''Други октобар''.

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.

	 Оснивач	 Јавног	 комуналног	 	 предузећа	
„Други	 октобар“	 Вршац	 (у	 даљем	 тексту:	 Јавно	
предузеће),	 	 је	Град	Вршац,	као	правни	следбеник	
Општине	 Вршац,	 	 Трг	 победе	 1,	 Вршац,	 матични	
број	08267944.
	 Права	оснивача	остварује	Скупштина	Града	
Вршца.	
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Члан 6.
	 Јавно	преузеће	има	статус	правног	лица,	са	
правима	и	обавезама	и	одговорностима	утврђеним	
законом.
	 Јавно	 предузеће	 	 у	 правном	 промету	 са	
трећим	лицима		има	сва	олашћења	и	иступа	у	своје	
име	и	за	свој	рачун.

Члан 7.
	 Јавно	 предузеће	 за	 своје	 обавезе	 одговара	
целокупном	својом	имовином.
	 Оснивач	 не	 одговара	 за	 обавеза	 Јавног	
предузећа,	 осим	 у	 	 случајевима	 прописаним		
законом.
	 Оснивач	 је	 дужан	 да	 обезбеди	 да	 се	
делатност	Јавног	предузећа		обавља	у	континуитету.
 

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И 
ОБЕЛЕЖЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно	име
Члан 8.

Пословно	име	Јавног	предузећа	је:		Јавно	комунално	
предузеће		„ДРУГИ	ОКТОБАР“			Вршац.
	 Матични	број	јавног	предузећа	je		08010072.
		 Скраћено	 пословно	 име	 Јавног	 предузећа	
је:	ЈКП	„ДРУГИ	ОКТОБАР“		ВРШАЦ.
	 О	 промени	 	 пословног	 	 имена	 одлучује	
Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа,	 уз	 сагласност	
оснивача.

Члан 9.
	 Седиште	 Јавног	предузећа	 је	 у	Вршцу,	 ул.	
Стевана	Немање		бр.	26.
	 О	 промени	 седишта	 Јавног	 предузећа	
одлучује		Надзорни	одбор,	уз	сагласност	оснивача.	
	 Печат,		штамбиљ	и	знак	Јавног	предузећа

Члан 10.
	 Јавно	 предузеће	 има	 печат	 округлог	
облика,	 промера	 30	 мм,	 садржи	 пуно	 пословно	
име	 и	 седиште	 Јавног	 предзузећа	 са	 исписаним		
текстом	на	српском	језику		и	ћириличним	писмом,	
на	 румунском	 језику	 и	 латиничним	 писмом	 	 и	
мађарском	језику	и	латиничним	писмом.	
	 Штамбиљ	је	правоугаоног	облика	и	садржи	
пуно	 пословно	 име	 	 и	 седиште	 Јавног	 предузећа	
и	 место	 за	 датум	 и	 број,	 на	 српском	 језику	 и	
ћириличним	писмом.

Члан 11.
	 Јавно	предузеће	има	свој	знак,	који	садржи	

назив	и	седиште	Јавног	предузећа	и	ознаку	његове	
делатности,	 који	 ће	 бити	 	 дефинисан	 Статутом	
Јавног	предузећа.		
	 Знак	 Јавног	 предузећа	 одређује	 и	 мења	
Надзорни	одбор.

	 Ознаке	у	пословној	комуникацији

Члан 12.
	 Пословна	акта	 Јавног	предузећа	намењена	
трећим	лицима	(меморандум,	фактура,	наруџбеница	
и	 сл.)	 садрже,	 поред	 пуног	 пословног	 имена	 и	
седишта,	матични	број,	ПИБ,	број	текућег	рачуна	и	
пословно	име	и	седиште	банке	код	које	има	рачун.

Члан 13.
	 Јавно	 предузеће	 	 се	 за	 обављање	 своје	
делатности	 од	 општег	 интереса,	 утврђене	 овом	
одлуком,	уписује		у	регистар	у	с	кладу	са		законом	
којим	 се	 уређује	 	 правни	 положај	 привредних	
друштава	 и	 поступак	 регистрације,	 у	 складу	 са	
законом.	

 IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
	 Претежна	делатност	

Члан 14.
	 Претежна	 делатност	 Јавног	 предузећа	 је:		
38.11	сакупљање	отпада	који	није	опасан.

	 Осим	претежне	делатности,	Јавно	предузеће	
ће	обављати	и	друге	делатности	и	то:

3522- Дистрибуциja гaсoвитих гoривa 
гaсoвoдoм

3530 - Снабдевање паром и климатиза-
ција,

3600 - Скупљање, пречишћавање и дист-
рибуција воде,

3700 - Уклањање отпадних вода,
3900 – Санација,рекултивација и друге 

услуге у области управљања отпадом,
5221 - Услужне делатности у копненом 

саобраћају,
6820 –Изнајмљивање властитих или из-

најмљених некретнина и управљање 
њима,

8130 - Услуге уређења и одржавања око-
лине,

9603 - Погребне и сродне делатности .
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Члан 15.
	 Надзорни	 орган	 Јавног	 комуналног	
предузећа	,,Други	октобар”	Вршац,	поред	претежне	
делатности	из	члана	14.	ове	Одлуке,	може	обављати	
и	све	друге	делатности	које	нису	законом	забрањене	
независно	 од	 тога	 да	 ли	 су	 одређене	 оснивачким	
актом,	односно	статутом,	уз	сагласност	оснивача	у	
складу	са	законом.

Члан 16.
	 Јавно	 предузеће	 може	 да	 отпочне	 са	
обављањем	 одређене	 делатности	 ради	 чијег	
обављања	 је	 основано	 када	 надлежни	 државни	
орган	утврди	да	су	испуњени	услови	за	обављање	
те	делатности	у	погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне сре-

дине;
5) других услова прописаних законом.

	 Одредбе	става	1.	овог	члана	не	примењују	
се	 у	 ситуацијама	 када	 нису	 прописани	 услови	
за	 обављање	 делатности,	 односно	 када	 није	
предвиђена	и	уређена	надлежност	органа	за	оцену	
да	ли	су	прописани	услови	испуњени.

V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНИВАЧА И 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

	 Права	оснивача	према	Јавном	предузећу

Члан 17.
	 Оснивач	има	статусна	и	имовинска	права.

Члан 18.
	 Статусна	права	оснивача	су:

- право на информисање,
- право учешћа у управљању,
- право контроле рада Јавног предузећа.

Члан 19.
	 Јавно	предузеће	и	његови	органи	су	дужни	
да	 оснивача	 информишу	 о	 свом	 пословању	 и	
финансијском	 стању	 и	 да	 му	 учине	 доступним	
информације	од	значаја	за	права	и	обавезе	оснивача	
или	Јавног	предузећа.
	 Оснивач	 има	 право	 да	 од	 органа	 Јавног	
предузећа	 тражи	 податке	 и	 информације	 	 у	 вези	
са	 пословањем	 Јавног	 предузећа	 и	 финансијским	
стањем,	 а	 надлежни	 орган	 Јавног	 предузећа	 је	

дужан	да	дâ	одговор.
	 Давање	одговора	може	се	ускратити	само	из	
законом	предвиђених	разлога.
	 Право	управљања	оснивач	врши	доношењем	
одлука	за	које	је	законом	предвиђено	да	их	доноси	
оснивач.

Члан 20.
	 Јавно	 предузеће	 	 може,	 уз	 претходну	
сагласност	оснивача,	основати	друштво	капитала	за	
обављање	делатности	од	општег	интереса	из	члана	
3.	ове	одлуке,	као	и	друштво	капитала	за	обављање	
делатности	која	није	делатност	од	општег	интереса,	
у	складу	са	Законом	о	привредним	друштвима.
	 Јавно	 предузеће	 може	 улагати	 капитал	
у	 већ	 основана	 друштва	 капитала,	 уз	 претходну	
сагласност	оснивача.		
	 На	одлуку	Надзорног	одбора	из	става	1.	и	2.	
овог	члана	сагласност	даје	Скупштина	Града.

Члан 21.
	 Оснивач	 има	 право	 контроле	 рада	 јавног	
предузећа.
	 У	 вршењу	 права	 контроле	 оснивач	 је	
овлашћен	да	захтева	од		Јавног	предузећа:

- да му доставља на сагласност акте које 
Јавно предузеће доноси уз сагласност 
оснивача;

- да му доставља податке о реализацији 
програма, запошљавању и исплатама 
зарада на начин и када је то предвиђе-
но законом;

- да поступа по налозима оснивача ка-
да је законом или оснивачким актом 
предвиђена таква обавеза.

Члан 22.
	 Имовинска	права	оснивача	су:

- право на учешће у расподели добити 
Јавног предузећа;

- право учешћа у расподели стечајне или 
ликвидационе масе у случају прес-
танка Јавног    

    предузећа;
- право располагања уделима;
- право пречег стицања удела приликом 

повећања основног капитала.

	 Расподела	добити
Члан 23.
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	 Јавно	предузеће	је	дужно	да	део	остварене	
добити	уплати	у	буџет	Града,	по	завршном	рачуну	
за	претходну	годину.
	 Висина	и	 рок	 	 за	 уплату	 удела	 оснивача	 у	
добити	из	става	1.		овог		члана	утврђује	се		одлуком	
Надзорног	одбора,	у	складу	са	законом,	оснивачким	
актом	Јавног	предузећа	и	одлуком	о	буџету	Града	за	
наредну	годину.
	 Оснивач	има	право	на	учешће	у	расподели	
расположиве	добити	Јавног	предузећа	која	се	дели	
оснивачима	 на	 основу	 позитивног	 финансијског	
резултата	 пословања	 у	 пословној	 години,	 која	
преостане	након	одбитка	свих	трошкова	пословања	
и	обавеза	предвиђених	законом.

Члан 24.
	 Оснивачем	који	има	право	на	добит	сматра	
се	 оснивач	 који	 је	 на	 дан	 доношења	 одлуке	 о	
расподели	добити	уписан	код	Агенције	за	привредне	
регистре	као	оснивач	Јавног	предузећа.
Јавно	 предузеће	 је	 дужно	 да	 о	 одлуци	 о	 исплати	
добити	обавести	оснивача.	

Члан 25.
	 Оснивач	има	право	на	учешће	у	расподели	
стечајног	 или	 ликвидационог	 остатка	 Јавног	
предузећа	 у	 случају	 престанка	 Јавног	 предузећа	
сразмерно	 номиналној	 вредности	 удела	 које	
поседује,	 применом	 правила	 стечајног	 или	
ликвидационог	поступка.

Члан 26.
	 Оснивач	 има	 право	 да	 располаже	 својим	
уделом,	 односно	 да	 га	 прода,	 поклони,	 пренесе	
право	на	удео	на	други	начин	ако	то	чини	у	корист	
лица	које	може	бити	оснивач	јавног	предузећа.
	 Оснивач	може	да	располаже	својим	уделом	
и	у	корист	лица	које	не	може	бити	оснивач	јавног	
предузећа,	 као	 и	 да	 заложи	 свој	 удео	 уз	 обавезу	
оснивача	да	 када	 треће	лице	 стекне	удео	промене	
правну	 форму	 јавног	 предузећа	 у	 привредно	
друштво.

	 Обавезе	оснивача	према	Јавном	предузећу

Члан 27.
	 Оснивач	је	дужан	да:

- унесе свој улог у облику, року и вред-
ности која је одређена уговором;

- чува пословну тајну коју сазна по осно-
ву својства оснивача или на други на-

чин за време док има статус оснивача 
и у року од 5 година од дана престан-
ка статуса оснивача;

- обавести Јавно предузеће о постојању 
личног интереса у правном послу или 
правној радњи коју Јавно предузеће 
предузима, ако има значајно учешће у 
основном капиталу Јавног предузећа 
или се сматра контролним оснивачем 
у смислу одредаба Закона о привред-
ним друштвима;

- се уздржава од коришћења имовине 
Јавног предузећа;

- се уздржава од коришћења информа-
ција до којих је дошао у својству ос-
нивача, а које нису јавно доступне;

- не злоупотребљава свој положај у Јав-
ном предузећу;

- не користи могућности за закључење 
уговора или других правних послова 
у своје име, ако су се могућности ука-
зале Јавном предузећу.

		 Одговорност	оснивача

Члан 28.
	 Оснивач	 не	 оговара	 за	 обавезе	 Јавног	
предузећа.
	 Изузетно	 од	 одредбе	 става	 1.	 овог	 члана	
оснивач	 може	 одговарати	 за	 обавезе	 Јавног	
предузећа	ако	је	то	предвиђено	посебним	законом,	
као	 и	 по	 основу	 пробијања	 правне	 личности,	 у	
случајевима	и	на	начин	предвиђен	законом.

		 Обавезе	Јавног	предузећа	према	оснивачу

Члан 29.
	 Јавно	предузеће	је	дужно	да	делатност	 	од	
општег	 интереса	 за	 коју	 је	 основано	 	 обавља	 на	
начин		којим	се	обезбеђује	редовно,	континуирано	о	
кавалитетно		пружање	услуга	крајњим	корисницима.
 

Члан 30.
	 Јавно	предузеће	је	дужно	да	предузима	мере	
и	 активности	 за	 редовно	 одржавање	 и	 несметано	
функционисање	 постројења	 и	 других	 објеката	
неопходних	за	обављање	своје	делатности,	у	складу	
са	законима	и	другим	прописима	којима	се	уређују	
услови	 обављања	 делатности	 од	 општег	 интереса	
због	које	је	основано.
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Члан 31.
	 У	 случају	 поремећаја	 у	 пословању	 Јавног	
предузећа	Скупштина	града	предузеће	мере	којима	
ће	обезбедити	услове	за	несметан	рад	и	пословање	
предузећа	 у	 обављању	 делатности	 од	 општег	
интереса,	у	складу	са	законом,	а	нарочито	:

 -  разрешење Надзорног одбора и ди-
ректора,

 - ограничење права огранка Јавног 
предузећа да иступа у правном про-
мету са трећим  лицима,  

 - ограничење у погледу права распо-
лагања појединим средствима у јавној 
својини,

 - друге мере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
делатности од	општег	интереса	и	овом	
одлуком.

Члан 32.
	 У	 случају	 поремећаја	 у	 пословању	 Јавног	
предузећа	 Градско	 веће	 предузеће	 мере	 којима	 ће	
обезбедити	 услове	 за	 несметан	 рад	 и	 пословање	
предузећа	 у	 обављању	 делатности	 од	 општег	
интереса,	у	складу	са	законом,	а	нарочито	:
	 -	 промену	унутрашње	организације	 Јавног	
предузећа.

Члан 33.
	 Јавно	 предузеће	 послује	 по	 тржишним	
условима,	 ради	 стицања	 добити,	 у	 складу	 са	
законом.	

Члан 34.
	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа	 доноси	
дугорочни	и	средњерочни	план	рада	и	развоја.
	 Годишњи	 односно	 трогодишњи	 Програм	
пословања	 садржи	 планиране	 набавке	 и	 план	
инвестиција.
	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа	 доноси	
годишњи	 програм	 пословања	 и	 доставља	 га	
Оснивачу	 ради	 давања	 сагласности,	 најкасније	
до	01.	децембра	текуће	 године	 за	наредну	годину.	
Програм	се	сматра	донетим	када	на	њега	сагласност	
да	Оснивач.
	 Програм	 садржи,	 нарочито:	 планиране	
изворе	 прихода	 и	 позиције	 расхода	 по	 наменама;	
планирани	 начин	 расподеле	 добити	 Јавног	
предузећа,	 односно	 планирани	 начин	 покрића	
губитка	 Јавног	 предузећа;	 елементе	 за	 целовито	
сагледавање	 политике	 цена	 производа	 и	 услуга,	

зарада	и	запошљавања	у	Јавном	предузећу,	односно	
зависном	 друштву	 капитала,	 који	 се	 утврђују	 у	
складу	 са	 политиком	 пројектованог	 раста	 зарада	
у	јавном	сектору,	коју	утврђује	Влада	за	годину	за	
коју	се	програм	доноси;	критеријуме	за	коришћење	
средстава	 за	 помоћ,	 спортске	 активности,	
пропаганду	и	репрезентацију,	као	и	критеријуме	за	
одређивање	накнаде	за	рад	председника	и	чланова	
надзорног	одбора.

Члан 35.
	 Јавно	предузеће	дужно	је	да	министарству	
надлежном	 за	 послове	 финансија,	 министарству	
надлежном	 за	 послове	 рада	 и	 ресорном	
министарству	 доставља	 тромесечне	 извештаје	 о	
реализацији	годишњег	програма	пословања.
	 Јавно	 предузеће	 је	 дужно	 да	 	 звештаје	 из	
став	1.	овог		члана		достави	и	оснивачу,	у	року	од	30	
дана	по	истеку	тромесечја.

	 Промена	 делатности	 седишта	и	 пословног	
имена

Члан 36.
	 Јавно	 предузеће	 не	 може	 да	 промени	
претежну	делатност,	седиште	или	пословно	име	без	
сагласности	Оснивача.
	 Одлуку	 о	 промени	 пословног	 имена	 или	
седишта	доноси	Надзорни	одбор	Јавног	предузећа.

	 Овлашћења	 оснивача	 према	 Јавном	
предузећу

Члан 37.
	 Ради	 обезбеђивања	 заштите	 општег	
интереса	 у	 Јавном	 предузећу	 надлежни	 орган	
оснивача	даје	сагласност	Јавном	предузећу	на:

1) статут;
2) дугорочни и средњорочни план по-

словне стратегије и развоја;
3) годишњи, односно трогодишњи про-

грам пословања, усклађен са дуго-
рочним и средњорочним планом по-
словне стратегије и развоја из тачке 2. 
овог става;

4) одлуку о расподели добити;
5) одлуку о статусним променама, осни-

вању других правних субјеката и ула-
гању капитала;

6) одлуку о исплати стимулације дирек-
тора и извршног директора;

7) посебан програм за коришћење сред-
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става из буџета;
8) давање гаранција, авала, јемстава, за-

лога и других средстава обезбеђења 
за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса;

9) тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.) осим ако другим зако-
ном није предвиђено да ту сагласност 
даје други државни орган;

10) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа, 
веће вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делатности 
од општег интереса, утврђених овим 
актом;

11) акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга;

12) акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у уделима, 
као и на програм и одлуку о својин-
ској трансформацији;

13) друге одлуке, у складу са законом 
којим се уређује обављање делатнос-
ти од општег интереса и оснивачким 
актом. Сагласност	 на	 одлуке	 из	 става	
1.	тач.	1,	2,	3,	4,	5.	и	12.	даје	Скупштина	
Града.Сагласност	 на	 одлуке	 из	 става	 1.	
тач.	6,	7,	8,	9,	10.	и	11.	даје	Градско	веће.

Члан 38.
	 У	 случају	 поремећаја	 у	 пословању	 Јавног	
предузећа,	 оснивач	 може	 предузети	 мере	 којима	
ће	 обезбедити	 услове	 за	 његово	 несметано	
функционисање,	као	и	за	обављање	делатности	од	
општег	интереса,	а	нарочито:

1) промену унутрашње организације 
Јавног предузећа;

2) разрешење органа које именује и име-
новање привремених органа Јавног 
предузећа;

3) ограничења права огранака Јавног 
предузећа и друштва капитала или 
њихових зависних друштава да ис-
тупају у правном промету са трећим 
лицима;

4) ограничење у погледу права распола-
гања појединим средствима у јавној 
својини;

5) друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања де-
латности од општег интереса и осни-
вачким актом.

VI ОДГОВОРНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 39.

	 За	 обавезе	 преузете	 у	 правном	 промету	
према	 трећим	 лицима	 Јавно	 предузеће	 одговара	
целокупном	својом	имовином.
Оснивач	не	 одговара	 за	 обавезе	 Јавног	 предузећа,	
осим	случајевима	предвиђеним	законом.

VII  ОСНОВНИ (РЕГИСТРОВАНИ) 
КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 40.
	 Укупна	 вредност	 основног	 (новчаног	 и	
неновчаног)	капитала	Јавног	предузећа,	на	основу	
Извештаја	 о	 процени	 овлашћеног	 проценитеља	
након	усклађивања	новчаног	капитала	и	повећања	
капитала	уписом	и	уносом	неновчаног	капитала	по	
основу	нераспоређене	добити	и	ревалоризационих	
резерви	 и	 након	 спроведене	 статусне	 промене	
издвајања	дела	имовине	и	обавеза	Јавног	предузећа	
утврђене	 планом	 поделе,	 износи	 1.545.792.120,75	
динара,	 од	 чега	 новчани	 капитал	 у	 износу	 од	
427.068.298,56	 динара	 и	 неновчани	 капитал	 у	
износу	 од	 1.118.723.822,19	 динара	 и	 чини	 један	
удео	Града	Вршац	од	100%.

Члан 41.
	 Основни	капитал	Јавног	предузећа	подељен	
је	на	уделе.
	 Оснивачу	 припада	 100%	 удела	 у	 Јавном	
предузећу.

Члан 42.
	 Оснивач	може	да	располаже	својим	уделом,	
у	целости	или	делимично,	и	пренесе	право	на	њему	
другом	 субјекту	 који	 може	 бити	 оснивач	 јавног	
предузећа.

Члан 43.
	 Одлуку	 о	 повећању	 основног	 капитала	
доноси	оснивач.
	 Одлуком	 о	 повећању	 основног	 капитала	
одређује	 се	 износ	 повећања,	 начин	 повећања,	
почетак	учествовања	у	расподели	добити	по	основу	
улога	 којим	 се	 повећава	 основни	 капитал,	 време	
уплате	односно	уношења	улога	у	имовину	друштва,	
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као	 и	 друга	 питања	 у	 складу	 са	 законом	 којим	 се	
уређује	тржиште	хартија	од	вредности.

Члан 44.
	 Основни	 капитал	 Јавног	 предузећа	 може	
се	 повећати:	 новим	 улозима;	 из	 добити	 или	 из	
резерви	 друштва,	 претварањем	 (конверзијом)	
потраживања	према	 јавном	мпредузећу	у	основни	
капитал	и	припајањем	другог	јавног	предузећа	или	
привредног	друштва.

Члан  45.
	 Основни	 капитал	 Јавног	 предузећа	
повећава	се	новим	улозима	који	могу	бити	новчани	
или	 неновчани	 (ствари	 и/или	 права),	 у	 складу	 са	
одлуком	о	повећању	капитала.
	 Кад	се	улажу	ствари	и/или	права	у	одлуци	
о	 повећању	основног	 капитала	наводе	 се	 предмет	
или	 право	 које	 јавно	 предузеће	 стиче	 улагањем,	
вредност	улагања	и	вредност	удела	који	се	стиче	по	
основу	таквог	улагања.
	 Улоге	 у	 стварима	 и	 правима	 процењује	
један	или	више	процењивача	овлашћених	законом.
Процењивача	 бира	 надлежни	 орган	 јавног	
предузећа.

Члан 46.
	 Оснивач	 може	 одлучити	 да	 се	 основни	
капитал	 Јавног	 предузећа	 повећа	 претварањем	
резерви	 или	 нераспоређене	 добити	 у	 основни	
капитал	друштва.
	 Одлука	о	повећању	садржи	износ	повећања	
основног	 капитала,	 износ	 средстава	 резерви,	
односно	нераспоређене	добити	и	рок	 за	повећање	
вредности	основног	капитала.
	 Резерве	 и	 нераспоређена	 добит	 јавног	
предузећа	не	могу	се	претворити	у	основни	капитал	
ако	је	у	билансу	успеха	на	којем	се	заснива	одлука	
исказан	губитак.	Резерве	за	одређену	намену	могу	
се	претворити	у	нераспоређену	добит	само	ако	је	то	
у	складу	са	том	наменом.

Члан 47.
	 Потраживање	 Оснивача	 према	 Јавном	
предузећу	може	се	конвертовати	у	основни	капитал	
Јавног	предузећа.
	 Одлуку	 из	 става	 1.	 овог	 члана	 доноси	
оснивач	Јавног	предузећа.
	 Потраживања	 других	 субјеката	 који	 по	
закону	могу	бити	оснивачи	јавног	предузећа	могу	се	
конвертовати	у	основни	капитал	јавног	предузећа,	
ако	 о	 конверзији	 закључе	 уговор	 оснивач	 јавног	

предузећа	 и	 треће	 лице	 које	 има	 потраживање	
према	јавном	предузећу,	а	оно	може	по	закону	бити	
оснивач	јавног	предузећа.

Члан 48.
	 Припајањем	 другог	 јавног	 предузећа	 или	
привредног	друштва	повећава	се	основни	капитал	
јавног	предузећа	у	складу	са	уговором	о	припајању.

Члан 49.
	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа	 може	
донети	 одлуку	 о	 повећању	 основног	 капитала	 до	
вредности	од	30	%	од	вредности	укупног	основног	
капитала,	 на	 терет	 добити	 или	 резерви	 Јавног	
предузећа	ако	постоји	хитна	потреба	да	се	основни	
капитал	 повећа,	 а	 оснивач	 не	 може	 да	 у	 кратком	
року	донесе	одлуку	о	повећању.
	 Надзорни	 одбор	 дужан	 је	 да	 од	 оснивача	
затражи	 одобрење	 одлуке	 о	 повећању	 основног	
капитала,	 најкасније	 у	 року	 од	 30	 дана	 од	 дана	
извршеног	 повећања,	 а	 ако	 је	 оснивач	 не	 одобри,	
дужан	је	да	изврши	смањење	основног	капитала	за	
износ	за	који	је	извршио	повећање.

Члан 50.
	 Одлуку	 о	 смањењу	 основног	 капитала	
доноси	оснивач.	
	 Одлуком	 о	 смањењу	 основног	 капитала	
Јавног	 предузећа	 утврђује	 се	 обим,	 циљ,	 врста	 и	
начин	спровођења	смањења	основног	капитала.

Члан 51.
	 Основни	 капитал	 може	 се	 смањити	 у	
редовном	поступку,	поједностављеном	поступку	и	
поступку	смањења	ради	претварања	у	резерве.
	 Смањење	 основног	 капитала	 Јавног	
предузећа	 по	 једном	 основу	 може	 се	 вршити	
истовремено	 са	 повећањем	 његовог	 основног	
капитала	по	другом	основу.
	 Смањење	 основног	 капитала	 врши	 се	 по	
одговарајућем	поступку	у	складу	са	законом	којим	
се	 уређују	 привредна	 друштва	 и	 статутом	 Јавног	
предузећа.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 52.

	 Органи	Јавног	предузећа	су:
	 -	Надзорни	одбор;	и
	 -	директор.
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Члан 53.
	 Надзорни	 одбор	 Јавног	 предузећа	 има	 	 3	
члана,	од	којих	је	један	председник.
      

Члан 54.
	 Председника	 и	 чланове	 Надзорног	 одбора	
именује	Скупштина	Града,	на	период	од	4	године.	
	 Један	члан	надзорног	одбора	именује	се	из	
реда	запослених	у	Јавном	предузећу.

Члан 55.
	 За	 члана	и	 председника	Надзорног	 одбора	
може	бити	именовано	лице	које	испуњава	следеће	
услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање 

на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама 
или специјалистичким струковним 
студијама;

3) да има најмање пет година радног ис-
куства на пословима за које се захте-
ва високо образовање из тачке 2) овог 
става;

4) да има најмање три године радног ис-
куства на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног уп-
рављања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности 

и дужности.

Члан 56.
	 Председник	 и	 чланови	 	 Надзорног	 одбора	
дужни	 су	 да	 се	 додатно	 стручно	 усавршавају	 	 у	
области	корпоративног	управљања.
	 Представник	 запослених	 у	 Надзорном	
одбору	 	 мора	 испуњавати	 услове	 предвиђене	
чланом	57.	ове	одлуке	и	бира	се	на	основу	предлога	
одбора	репрезентативног	синдика.

Члан 57.
	 Мандат	чланова	Надзорног	одбора	почиње	
даном	доношења	одлуке	о	њиховом	именовању,	ако	
сâмом	одлуком	није	утврђен	неки	други	датум	као	
почетак	мандата.

Члан 58.
	 Председник,	 односно	 члан	 Надзорног	
одбора	 може	 бити	 именован	 поново	 по	 истеку	
мандата.
	 Мандат	 председника	 и	 чланова	Надзорног	
одбора	 престаје	 истеком	 периода	 на	 који	 су	
именовани,	оставком	или	разрешењем,	у	складу	са	
законом	и	статутом	Јавног	предузећа.

Члан 59.
	 Надзорни	одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни 
план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трого-
дишњи програм пословања, усклађен 
са дугорочним и средњорочним пла-
ном пословне стратегије и развоја из 
тачке 1. овог члана;

3) усваја извештај о степену реализа-
ције годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализо-
ваних активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, ос-

нивању других правних субјеката и 
улагању капитала;

9) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка;

10) закључује уговоре о раду са дирек-
тором, у складу са законом којим се 
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уређују радни односи;
11) одлучује о статусним променама за-

висних ДОО;
12) доноси тарифу (одлуку о ценама);
13) одлучује о задуживању предузећа;
14) одлучује о улагању капитала;
15) одлучује о располагању (прибављању 

и отудјењу) средстава у јавној својини 
која су пренета

у својину јавног предузећа, веће вред-
ности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности    од општег ин-
тереса;

16) врши друге послове у складу са зако-
ном и статутом.

	 Одлуке	из	става	1.	тач.	1,	2,	7,	9,	12.	и	13.	
Надзорни	одбор	доноси	уз	 сагласност	Скупштине	
града,	 а	 одлуке	 из	 става	 1.	 тач.	 8,	 11.	 и	 14.	 уз	
претходну	сагласност	Скупштине	града.
	 Надзорни	 одбор	 не	 може	 пренети	 право	
одлучивања	 о	 питањима	 из	 своје	 надлежности	 на	
директора	или	друго	лице	у	јавном	предузећу.
	 Надзорни	 одбор	 на	 првој	 седници,	 на	
предлог	 председника,	 већином	 гласова	 присутних	
чланова	 доноси	 пословник	 о	 раду	 Надзорног	
одбора.

Члан 60.
	 Ако	 није	 другачије	 предвиђено	 законом,	
Надзорни	одбор:

- може да ради и одлучује ако седници 
присуствује више од половине члано-
ва;

- доноси одлуке већином од укупног 
броја чланова.

Члан 61.
	 Председник	 и	 чланови	 надзорног	 одбора	
имају	 право	 на	 одговарајућу	 накнаду	 за	 рад	 у	
надзорном	одбору.
	 Висину	 накнаде	 утврђује	 Оснивач	 у	
складу	 са	 законом	 и	 подзаконским	 актима,	 на	
основу	извештаја	о	 степену	реализације	програма	
пословања	 јавног	 предузећа,	 а	 исплаћује	 Јавно	
предузеће.

Члан 62.
	 Јавно	предузеће	има	директора.
	 Директора	 именује	 Скупштина	 Града,	 на	
основу	спроведеног		јавног	конкурса.

	 Директора		разрешава	Скупштина	Града.
	 Мандат	директора	траје	четири	године,	ако	
законом	није	другачије	одређено.

Члан 63.
	 За	 директора	 може	 бити	 именовано	 лице	
које	испуњава	следеће	услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање 

на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама 
или специјалистичким струковним 
студијама у области правних, економ-
ских и техничких наука;

3) да има најмање пет година радног ис-
куства на пословима за које се захте-
ва високо образовање из тачке 2) овог 
става;

4) да има најмање три године радног ис-
куства на пословима који су повезани 
са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног уп-
рављања;

6) да има радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке стран-
ке, односно да му је одређено мирова-
ње у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности 

и дужности.
	 Директор	Јавног	предузећа		је	функционер	
који	обавља	јавну	функцију.
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	 Директор	не	може	имати	заменика.

Члан 64.
	 Директор	Јавног	предузећа:

1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног 

предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трого-
дишњи програм пословања и одгово-
ран је за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа 

у скупштини друштва капитала чији 
је једини власник јавно предузеће, уз 
сагласнот Скупштине Града;

11) закључује уговоре о раду са изврш-
ним директорима, у складу са зако-
ном којим се уређују радни односи;

12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене зако-

ном, оснивачким актом и статутом 
јавног предузећа.

                                                                                     
Члан 65.

	 Директор	 се	 именује	 у	 складу	 и	 на	 начин	
предвиђен	законом.

Члан 66.
	 Директор	 је	у	Јавном	предузећу	 	у	радном	
односу	на	одређено	време	и	има	право	на	зараду	у	
складу	са	законом	и	одлуком	оснивача.
	 Директор	има	право	на	стимулацију	када	је	
Јавно	предузеће	пословало	позитивно,	у	складу	са	
законом	и	подзаконским	актима.
	 Одлуку	 о	 исплати	 стимулације	 директору	
доноси	 Надзорни	 одбор	 уз	 сагласност	 оснивача,	
односно	оснивачи.
	 Стимулација	 се	 исплаћује	 из	 средстава	
Јавног	предузећа.

Члан 67.
	 Мандат	директора	престаје	истеком	периода	
на	који	је	именован,	оставком	и	разрешењем.

Члан 68.
	 Директор	 може	 у	 свако	 доба	 поднети		
оставку	у	писаној	форми.		
	 Оставка	 се	 подноси	 органу	 надлежном	 за	
именовање	директора.
	 Оставка	 производи	 дејство	 даном	
подношења,	 осим	 ако	 у	 њој	 није	 наведен	 неки	
каснији	датум.
	 Директор	 који	 је	 дао	 оставку,	 у	 обавези	
је	 да	 настави	 да	 предузима	 послове	 који	 не	 трпе	
одлагање	до	именовања	новог	директора.

Члан 69.
	 Мандат	 директора	 престаје	 даном	 истека	
периода	на	који	је	именован.
	 Ако	нови	директор	или	вршилац	дужности	
није	 именован,	 директор	 чији	 је	 мандат	 истекао	
дужан	 је	 да	 настави	 са	 обављањем	 функције	
директора	до	именовања	новога.
	 Директор	 може	 бити	 разрешен	 из	 разлога	
предвиђених	законом	и	Статутом	Јавног	предузећа.
Мандат	директора	који	је	разрешен	престаје	даном	
разрешења,	ако	у	одлуци	о	разрешењу	није	одређен	
неки	други	датум.

		 Извршни	директор

Члан 70.
	 Јавно	 предузеће	 има	 до	 7	 извршних	
директора.	 Број	 извршних	 директора	 утврђује	 се	
Статутом	Јавног	предузћеа.
	 Извршни	директор	не	може	имати	заменика.
Извршни	 директор	 мора	 бити	 у	 радном	 односу	 у	
Јавном	предузећу.
	 Извршни	директори	региструју	се	у	складу	
са	законом	о	регистрацији.

Члан 71.
	 Мандат	 извршног	 директора	 траје	 четири	
године,	с	тим	да	може	бити	поново	именован.

Члан 72.
	 За	 извршног	 директора	 може	 бити	
именовано	лице	које	испуњава	следеће	услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање 

на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 



22.12.2020.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2020  993

мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама 
или специјалистичким струковним 
студијама;

3) да има најмање пет година радног ис-
куства на пословима за које се захте-
ва високо образовање из тачке 2. овог 
става;

4) да има најмање три године радног ис-
куства на пословима за које ће бити 
задужен у јавном предузећу;

5) да има радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова;

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности 

и дужности.

Члан 73.
	 Извршни	 директор	 може	 у	 свако	 доба	
поднети	оставку	у	писаној	форми.	
	 Оставка	 производи	 дејство	 даном	
подношења,	 осим	 ако	 у	 њој	 није	 наведен	 неки	
каснији	датум.

Члан 74.
	 Извршни	директор	обавља	послове	у	оквиру	
овлашћења	које	му	је	одредио	директор,	у	складу	са	
законом,	оснивачким	актом	и	статутом.
	 Извршни	 директор	 за	 свој	 рад	 одговара	
директору.

Члан 75.
	 Извршни	 директор	 мора	 бити	 	 	 у	 радном	
односу	 у	 	 јавном	 предузећу	 и	 по	 том	 основу	 има	
право		на	зараду	у	складу	са	законом,	подзаконским	
актом	оснивача	и	актима	Јавног	предузећа.
	 Извршни	директор	може	да	има	и	право	на	
стимулацију,	 под	 условима	 и	 критеријумим	 које	
одређује	закон	и	подзаконски	акти.

	 Одлуку	 о	 исплати	 стимулације	 извршном		
директориу	 	 доноси	 Надзорни	 одбор,	 на	 предлог	
директора,	уз	сагласност	надлежног	органа	Града.

	 Вршилац	дужности	директора		 	
      

Члан 76.
	 Оснивач	 може	 именовати	 вршиоца	
дужности	 директора	 до	 именовања	 директора	
Јавног	предузећа	по	спроведеном	јавном	конкурсу.
	 Период	 обављања	 функције	 вршиоца	
дужности	директора	не	може	бити	дуже	од	1	године.
Исто	 лице	 не	 може	 бити	 два	 пута	 именовано	 за	
вршиоца	дужности	директора.
	 Вршилац	 дужности	 директора	 мора	
испуњавати	 услове	 за	 именовање	 директора	
предузећа	прописане	законом	и	Статутом.
	 Вршилац	дужности	има	сва	права,	обавезе	
и	овлашћења	која	има	директор	предузећа.

Члан 77.
	 Директор,	 извршни	 директор	 	 и	 в.	 д.	
директора	 	 не	 смеју	 бити	 у	 сукобу	 интереса,	 у	
смислу	закона	којим	се	уређује	спречавање	сукоба	
интереса.

	 Надзор
Члан 78.

	 Јавно	 предузеће	 мора	 имати	 извршену	
ревизију	 финансијског	 извештаја	 	 од	 стране	
овлашећног	ревизора.
	 Надзорни	 одбор	 одлучује	 о	 избору	
овлашћеног	 ревизора	 са	 којим	 ће	 бити	 закључен	
уговор	о	ревизији	финансијског	извештаја.
	 Финансијски	 извкештај	 са	 ивештајем	
овлашћеног	 ревизора,	 Јавно	 предузеће	 доставља	
надлежноморгану	оснивача,	ради	информисања.

IX СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ
Члан 79.

	 Поред	 директора,	 Јавно	 предузеће	 	 могу	
заступати	и	друиг	заступници	који	имају	функцију	
или	обављају	одређени	посао	у	Јавном	предузећу.
Лица	из	става	1.	овог	члана	уписују	се	у	регистар	
као	лица	овлашћена	за	заступање	Јавног	предузећа.
Ограничења	за	заступање	које	имају	лица	из	става	1.	
овог	члана	одређују	се	одлуком	Надзорног	одбора.

Члан 80.
	 Одлуку	да	се	дâ	прокура	доноси	Надзорни	
одбор.
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Надзорни	 одбор	 бира	 и	 разрешава	 прокуристу	
већином	од	укупног	броја	чланова.

Члан 81.
	 Прокура	 се	 може	 дати	 једном	 лицу	 или	
већем	броју	лица.
	 Прокуриста	 не	 може	 пренети	 прокуру	 на	
друго	лице.
	 Прокура	се	може	опозвати	у	свако	доба,	без	
навођења	разлога	за	опозивање.

X ПОКРИЋЕ  ГУБИТАКА
Члан 82.

	 О	 покрићу	 губитака	 из	 средстава	 Јавног	
предузећа	одлучује	Надзорни	одбор	уз	сагласност	
оснивача.
	 О	покрићу	губитака	из	средстава	оснивача,	
одлучује	надлежни	орган	оснивача.
Дужност	 обавештавања	 о	 губитку	 и	 мерама	 за	
покриће	губитака

Члан 83.
	 Надзорни	одбор	Јавног	предузећа	дужан	је	
да	обавести	Оснивача	о	губитку	Јавног	предузећа,	
као	 и	 о	 мерама	 које	 намерава	 да	 предузме	 ради	
покрића	 губитака	 и	 спречавања	 да	 се	 губитак	
понови,	односно	увећа.
	 Надзорни	 одбор	 ће	 анализирати	 узроке	
губитка	и	о	резултатима	обавестити	Оснивача.
	 Ако	 је	 губитак	 настао	 због	 мера,	 односно	
ограничења	 које	 је	 одредио	 Оснивач,	 Оснивач	 ће	
покрити	губитак	Јавног	предузећа.

XI СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 84.

	 Ризик	 комерцијалних	 ефеката	 обављања	
делатности	Јавног	предузећа	сноси	Јавно	предузеће.
Ако	Јавно	предузеће	није	у	стању	да	из	сопствених	
средстава	отклони	негативне	ефекте	комерцијалних	
ризика,	 Оснивач	 ће	 предузети	 одговарајуће	 мере	
ради	 обезбеђења	 услова	 за	 обављање	 делатности	
Јавног	предузећа.

Члан 85.
	 Ризик	 некомерцијалних	 ефеката	 обављања	
делатности	 Јавног	 предузећа,	 по	 правилу,	 сноси	
Јавно	предузеће,	осим	ако	је	реч	о	ризику	од	мера	
које	доноси	Оснивач.
	 Последице	настале	услед	 ефеката	прописа	
и	других	мера	које	доноси	Оснивач	сноси	Оснивач.
Последице	 настале	 услед	 ефеката	 прописа	 и	

мера	 које	 доносе	 други	 државни	 органи	 сносе	
Јавно	 предузеће	 и	 Оснивач,	 у	 складу	 са	 својим	
могућностима.
	 Расподела	 ризика	 и	 управљање	 ризицима	
у	 Јавном	 предузећу	 уређују	 се	 актима	 који	 чине	
политику	управљања	ризицима	у	Јавном	предузећу.

XII ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 86.

	 Јавно	 предузеће,	 по	 правилу,	 самостално	
одлучује	 о	 задуживању	 код	 банака	 и	 других	
субјеката.
	 Јавно	 предузеће	 дужно	 је	 да	 прибави	
претходну	 сагласност	 Оснивача	 приликом	 сваког	
задужења	које	премашује		30	%	вредности	основног	
капитала.

Члан 87.
	 Јавно	 предузеће	 не	 може	 без	 претходне	
сагласности	оснивача	да	донесе	одлуку	о	стицању	
или	 располагању	 имовином	 које	 се,	 у	 смислу	
закона	којим	се	уређују	привредна	друштва,	сматра	
стицањем	 или	 располагањем	 имовином	 велике	
вредности.

XIII  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 88.
	 Стварима	у	 јавној	 својини	које	 је	Оснивач	
уложио	у	 Јавно	предузеће	предајом	у	државину	и	
преносом	 права	 коришћења,	 без	 преноса	 права	
својине,	 Јавно	 предузеће	 не	 може	 да	 располаже,	
нити	 да	 их	 даље	 уступа	 на	 коришћење,	 без	
сагласности	Оснивача.
Стицање	 права	 коришћења	 од	 других	 носилаца	
јавне	својине

Члан 89.
	 Јавно	 предузеће	 слободно	 стиче	 право	
коришћења	 на	 стварима	 у	 јавној	 својини	 других	
носилаца	јавне	својине.

XIV  АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА
Члан 90.

	 Јавно	 предузеће	 има	 следећа	 акта	 и	
документа:

- одлуку о оснивању;
- статут;
- решење о упису у регистар код Аген-

ције за привредне регистре;
- правилнике и друге опште акте које 
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Јавно предузеће доноси у складу са 
законом;

- записнике, одлуке и друге појединачне 
акте;

- документа која доказују својинска и 
друга права Јавног предузећа;

- записнике ревизора и његове писане 
налоге и закључке;

- друге појединачне акте које Јавно пре-
дузеће доноси у складу са законом.

	 Рачуноводство	 јавног	 предузећа	 уређује	
се	општим	актом	и	рачуноводственим	политикама	
Јавног	предузећа.
	 Јавно	предузеће	је	дужно	да	чува	наведена	
документа	 и	 акта	 у	 свом	 седишту	 или	 у	 другим	
местима	 познатим	 и	 доступним	 Оснивачу,	
државним	 органима	 и	 другим	 лицима	 која	 имају	
право	увида	у	документацију.
	 Јавно	 предузеће	 чува	 оснивачки	 акт	 и	
његове	 измене	 трајно,	 а	 остала	 документа	 пет	
година	ако	законом	није	одређен	други	рок,	а	после	
тога	документа	се	чувају	у	складу	са	прописима	о	
архивској	грађи.

Члан 91.
	 Јавно	 предузеће	 је	 дужно,	 ако	 посебним	
законом	 није	 друкчије	 прописано,	 да	 наведена	
акта	 стави	 на	 увид	 представнику	 или	 заступнику	
Оснивача,	 државним	 органима	 и	 другим	 лицима	
која	имају	право	на	увид.

XV  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 92.

	 Јавно	 предузеће	 је	 дужно	 да	 приликом	
обављања	 делатности	 води	 рачуна	 о	 заштити	
животне	средине.
	 Јавно	предузеће	може	да	отпочне	обављање	
делатности	 која	 обухвата	 производњу,	 промет,	
дистрибуцију,	 прераду	 и	 ускладиштење	 материја	
опасних	и	штетних	по	здравље	и	животну	средину,	
кад	надлежни	орган	утврди	да	друштво	испуњава	
услове	у	погледу	техничке	опремљености,	заштите	
на	раду	и	унапређења	животне	средине,	као	и	друге	
прописане	услове.

XVI ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 93.

	 Јавно	 предузеће	 престаје:	 протеком	
времена	 за	 које	 је	 основано;	 на	 основу	 одлуке	
Оснивача;	 правноснажном	 одлуком	 надлежног	
суда	 којом	 се	 утврђује	 да	 је	 регистрација	 Јавног	

предузећа	била	ништава	и	одређује	његово	брисање	
по	службеној	дужности;	одлуком	стечајног	већа	о	
отварању	 и	 закључењу	 стечајног	 поступка	 којом	
се	 одбија	 отварање	 главног	 стечајног	 поступка	
због	немогућности	да	се	из	стечајне	масе	покрију	
трошкови	 стечајног	 поступка;	 банкротством	
(стечајем)	 и	 у	 другим	 случајевима	 предвиђеним	
законом.

Члан 94.
	 Јавно	предузеће	престаје	у	поступку	стечаја	
или	поступку	ликвидације.
	 Право	на	учешће	у	расподели	стечајне	или	
ликвидационе	масе.

Члан 95.
	 Оснивачу	 припадају	 добра	 која	 преостану	
после	 измирења	 свих	 обавеза	 Јавног	 предузећа	 у	
стечајној	или	ликвидационој	маси.

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 96.

	 Надзорни	одбор	Јавног	предузећа	ће	у	року	
од	60	дана	од	дана	доношења	ове	одлуке	ускладити	
Статут	Јавног	предузећа	са	законом	и	овом	одлуком.

Члан 97.
	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 наредног	 дана	
од	дана	доношења	и	биће	објављена	у	„Службеном	
листу	Града	Вршца“.	
	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 одлуке	 престаје	
да	 важи	 Одлука	 о	 усклађивању	 оснивачког	 акта	
Предузећа	 у	 друштвеној	 својини	 за	 комуналне	
делатности	 „Други	 октобар“	 Вршац	 са	 Законом	
о	 јавним	 предузећима	 број:	 :	 011-046/2015-II-01	
од	 22.10.2015.	 године	 („Службени	 лист	 Општине	
Вршац“,	бр.12/2015).

                           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
		Аутономна	Покрајина	Војводина
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