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директора Градског музеја у Вршцу  .........  4/183

166. Решењe о именовању директора Међуна-
родног фестивала ‘’Вршачка позоришна је-
сен’’, председника и чланова Фестивалског 
одбора  .............................................................  11/506

167. Решењe о давању сагласности на Одлуку о 
измени Статута Туристичке организације 
Града Вршца  ...................................................  3/145

168. Решењe о давању сагласности на одлуку 
Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ Вр-
шац о продаји непокретне и покретне имо-
вине доо “Хелвеција“ Вршац привредном 
друштву ДОО Електро-центар МР систем 
плус Чачак  .......................................................  4/184

169. Решењe о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ Вршац 
о покретању поступка поновне продаје не-
покретне и покретне имовине ДОО „Хел-
веција“ Вршац у Брзећу, Мраморска број 
108  .....................................................................  3/145

170. Решењe о давању сагласности на Ребаланс 
Усклађеног Програма пословања Јавног ко-
муналног предузећа „Други октобар“ Вр-
шац за 2021  ..................................................  20/1029

171. Решењe о давању сагласности на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац за 2022. годи-
ну  ...................................................................  20/1030

172. План детаљне регулације комплекса „Хе-
моград“ у Вршцу  ..............................................  1/36

173. План детаљне регулације за ДВ 110 kV бр. 
151/3 ТС Алибунар-ТС Вршац 1, рекон-
струкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 
за Град Вршац  ..............................................  17/723

174. Измене плана детаљне регулације дела се-
верне индустријске зоне у Вршцу  ...............  2/81

175. Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције дела блока 82 (Технолошки парк) у 
Вршцу  .........................................................  12/513

176. Измена Плана детаљне регулације цен-
тралне зоне Вршца за простор паркинга у 
Стеријиној улици у Вршцу  .......................  19/881

177. Исправка Одлуке о отуђењу катастарске 
парцеле број 2121/1 КО Вршац поступком 
јавног надметања  ........................................  17/742

178. Исправка Одлуке о отуђењу катастарске 
парцеле број 2121/2 КО Вршац поступком 
јавног надметања  ........................................  17/743

II - ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
179. Одлукa о раписивању избора за Савете 

месних заједница на територији Града Вр-
шца  ....................................................................  5/189

III-ГРАДОНАЧЕЛНИК
180. Решење о постављењу помоћника градона-

челника  ..............................................................  1/75
181. Одлука о избору програма од јавног ин-

тереса у области социјалне и здравстве-
не заштите на територији Града Вршца за 
прву половину 2021 године  ......................  11/507

182. Одлука o оснивању Службе за интерну ре-
визију Града Bpшцa  ..................................  20/1037

IV-ГРАДСКО ВЕЋЕ
183. Правилник о начину и поступку за оства-

ривања права на суфинансирање трошкова 
за биомедицински потпомогнуто оплођење 
у граду Вршцу  ..............................................  11/508

184. Правилник о суфинансирању мера енер-
гетске санације породичних кућа и стано-
ва на територији Града Вршца у 2021 годи-
ни  .................................................................. 13/533

185. Правилник о условима обезбеђивања и пру-
жања услуге лични пратилац детета ... 15/669

186. Правилник о условима обезбеђивања и 
пружања усллуге перслоналне асистен-
ције  ............................................................... 15/674

187. Правилник о условима обезбеђивања и 
пружања услуге помоћ и нега у кући  .....  15/679

188. Правилник о суфинансирању мера енер-
гетске санације породичних кућа и станова 
на територији града Вршца  ......................  15/683

189. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о постављању башти испред угос-
титељских објеката на територији града 
Вршца  .............................................................  16/717

190. Програм унапређења социјалне заштите 
Града Вршца за 2021. Годину  ........................  1/75

191. Решење о престанку функције Градског 
правобраниоца Града Вршца  ...................  17/743

192. Решење о постављењу Градског правобра-
ниоца Града Вршца  .....................................  17/744
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193. Решење о оснивању Градског савета за ко-
ординацију безбедности саобраћаја на пу-
тевима града Вршца ........................................  1/78

194. Решење о измени Решења о оснивању Град-
ског савета за Координацију безбедности 
саобраћаја на путевима Града Вршца  ..  20/1039

V-ГРАДСКА УПРАВА
195. Решење о промени режима саобраћаја у Ве-

ликом Средишту  .........................................  11/509
196. Решење о техничком регулисању са-

обраћаја на општинским путевима на тери-
торији града Вршца у периоду од 01.11.2021. 
до 01.04.2022. године  ...................................  18/879

VI-НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
197. Правилник о службеној легитимацији по-

реског инспектора и пореског извршитеља 
у Одељењу за локалну пореску админи-
страцију  .........................................................  16/717

VII - ИЗБОРНА КОМИСИЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТA МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА
198. Пословник Изборне комисије Града Вршца 

за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница  ...........................................  5/189

199. Извештај о спроведеним изборима за чла-
нове Савета месних заједница  .................  10/302

200. Упутство за спровођење избора за чланове 
Савета месних заједница .............................  5/192

201. Роковник за вршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора за чланове 
Савета месних заједница ............................. 5/200

202. Правила о раду бирачких одбора месних 
заједница за спровођење избора за Савете 
месних заједница  ...........................................  5/202

203. Одлукa о усвајању образаца за спровођење 
избора за чланове Савета месних заједни-
ца на територији Града Вршца МЗ-1, МЗ-2, 
МЗ-3, МЗ-4 и МЗ4/2  ......................................  5/210

204. Одлука о усвајању образаца за спро-
вођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији Града Вршца 
МЗ-5, МЗ-6, МЗ-7, МЗ-8, МЗ-9, МЗ-10, 
МЗ-11 И МЗ-12  ..........................................  7/223

205. Одлукa o одређивању боје гласачких и кон-
тролних листића за проверу исправности 

гласачке кутије за гласање на изборима 
за савете месних заједница на територији 
Града Вршца који су расписани за 23. мај 
2021. године  .....................................................  6/219

206. Одлукa o одређивању боје гласачких и кон-
тролних листића за проверу исправности 
гласачке кутије за гласање на изборима 
за савете месних заједница на територији 
Града Вршца који су расписани за 23. мај 
2021. године  .....................................................  8/283

207. Одлука o коначним резултатима избора 
за Савет месне заједнице „XII Војвођанска 
бригада“ у Вршцу за изборе који су одржа-
ни 23. маја 2021. године  ................................  9/287

208.  Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице „Жарко Зрењанин“ 
у Вршцу за изборе који су одржани 23. маја 
2021. године ................................................... 9/288

209. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице „Паја Јовановић“ у 
Вршцу за изборе који су одржани 23. маја 
2021. године  .....................................................  9/289

210.  Одлука о коначним резултатима избора 
за Савет месне заједнице „Братство једин-
ство“ у Вршцу за изборе који су одржани 
23. маја 2021. године  ......................................  9/289

211.  Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице „Други октобар“ у 
Вршцу за изборе који су одржани 23. маја 
2021. године  .....................................................  9/290

212. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице „Жива Јовановић“ у 
Вршцу за изборе који су одржани 23. маја 
2021. године  .....................................................  9/291

213. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Ватин за изборе који 
су одржани 23. маја 2021. године  ...............  9/292

214.  Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Велико Средиште за 
изборе који су одржани 23. маја 2021. годи-
не  .......................................................................  9/293

215. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Влајковац за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/294

216. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Војводинци за избо-
ре који су одржани 23. маја 2021. године  .  9/295

217. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Гудурица за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/295
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218. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Загајица за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/296

219. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Избиште за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/297

220. Одлука ..о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Јабланка за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/298

221. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Куштиљ за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/299

222. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Мали Жам за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ........  9/300

223. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Мало Средиште за 
изборе који су одржани 23. маја 2021. годи-
не  ....................................................................... 9/300

224. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Марковац за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/301

225. Одлука о коначним резултатима избора 
за Савет месне заједнице Месић за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/302

226. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Орешац за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/303

227. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Павлиш за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/304

228. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Парта за изборе који 
су одржани 23. маја 2021. године  ...............  9/304

229. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Потпорањ за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/305

230. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Ритишево за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  .......9/306

231. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Сочица за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ......  9/307

232. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Стража за изборе 
који су одржани 23. маја 2021. године  ..... 9/ 308

233. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Уљма за изборе који 
су одржани 23. маја 2021. године  ...............  9/309

234. Одлука о коначним резултатима избора за 
Савет месне заједнице Шушара за изборе 
који су одржани 23. маја 2021.године  .......  9/309

235. Решење о oдређивању бирачких места зa 
изборе за савете месних заједница на тери-
торији Града Вршца који су расписани за 
23. мај 2021. године  ........................................  6/219

236. Решење о oдређивању бирачких места зa 
изборе за савете месних заједница на тери-
торији Града Вршца који су расписани за 
23. мај 2021. године  ........................................ 8/284

237. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне 
листе кандидата за чланове савета месне 
заједнице „XII Војвођанска бригада“ у Вр-
шцу  ................................................................  7/245

238. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це „Жарко Зрењанин“ у Вршцу  .................  7/246

239. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це „Паја Јовановић“ у Вршцу  ......................  7/248

240. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це „Братствојединство“ у Вршцу  ...............  7/249

241.  Рeшeњe о утврђивању збирне изборне 
листе кандидата за чланове савета месне 
заједнице „Други октобар“ у Вршцу  ........  7/250

242. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це „Жива Јовановић“ у Вршцу  ...................  7/252

243. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Ватин  ...........................................................  7/253

244. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це ВеликоСредиште  ......................................  7/254

245. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Влајковац  ....................................................  7/256

246. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Војводинци  ................................................  7/257

247. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Гудурица  ....................................................  7/258

248. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Загајица  ......................................................  7/259

249. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
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кандидата за чланове савета месне заједни-
це Избиште  .....................................................  7/260

250. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Јабланка  ......................................................  7/262

251. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Куштиљ  .......................................................  7/263

252. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Мали Жам  ..................................................  7/264

253. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Мало Средиште  ........................................  7/265

254. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Марковац  ...................................................  7/266

255. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Месић  ..........................................................  7/268

256. Рeшeњe о утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за чланове савета месне заједни-
це Орешац  .......................................................  7/269
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