
С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VI  ВРШАЦ, 25. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ   БРОЈ 16/2021

1. 

На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 4. 
Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10 и одлуке УС и 54/1112/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) и члана 191. став 
1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 24. 
септембра 2021. године, донела је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШАЦ

I
 Ивани Обрадовић Дујић, из Вршца, дип-

ло-мираном економисти, одборници Скупштине 
Града Вршца са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, престаје мандат са 24. 
09. 2021. године, због поднете оставке.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-105/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

2.

На основу члана 48. став 1. и 5. Закона о ло-
калним изборима („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 
и одлуке УС и 54/1112/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020) и члана 18. Пословника о раду 

Скупштине Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града Вршца на сед-
ници одржаној 24. септембра 2021. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

I
 Потврђује се мандат одборнику Скупшти-

не Града Вршца, Кристини Лазић, дипломираном 
инжењеру заштите животне средине, из Марков-
ца, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, са 24. 09. 2021. године.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављена у „Службеном листу Града 
Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-106/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

3.

На основу члана 200. став 1. тачка 26. За-
кона о привредним друштвима („Сл. глaсник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015, 
44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 29. став 2. тач-
ка 16) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом 
одговорношћу које настаје издајањем дела имови-
не и обавеза из ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР ВРШАЦ – 
пречишћен текст - („Службeни лист Грaдa Вршцa“, 
број 1/2019) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 
1/2019), Скупштина Града, на седници одржаној 
24. септембра 2021. године, донела је 
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О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОО ХЕЛВЕЦИЈА О 
ДОНАЦИЈИ ГРАДУ ВРШЦУ

I
Даје се сагласност на Одлуку о донацији Гра-

ду Вршцу, бр. 36-2/21, коју је донео Надзорни одбор 
ДОО ХЕЛВЕЦИЈА ВРШАЦ на седници одржаној 
дана 21. 09. 2021. године. 

II
Нацрт Уговора о донацији, саставни је део 

материјала уз ову Одлуку.

III
Ова Одлука биће објављена у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-107/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

4.

На основу одредбе члана 43. став 1. Закона о 
рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 
и 44/2021 - др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члан 40. тачка 62) Статута Града Вршца („Службе-
ни лист Града Вршца“, бр.1/2019), Скупштинa Грaдa 
Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa 24. септембра 
2021. гoдинe, дoнeлa je 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ 

ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА JАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ВРШЦА „ВАРОШ“ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД
01.01.2020. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Усваја се редовни финансијски извештај 

Јавног предузећа за изградњу, развој и уређење гра-
да и подручја Града Вршца „Варош“ у ликвидацији 
за период 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. године.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-108/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

5.

На основу члана 27. и 35. Закона о плани-
рању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009, 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 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021), члана 9 Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 13. 
став 1 тачка 2) и члана 27. став 1 тачка 5) Статута 
Града Вршца („Службени лист Oпштине Вршац“, 
бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и „Службени лист Гра-
да Вршца“, бр. 10/2017), Скупштина Града Вршца на 
седници одржаној дана 24. септембра 2021. године, 
донела је

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ЗА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
КОМПЛЕКС СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА 

УЉМА 1, УЉМА 2 И УЉМА 3 У КО УЉМА

Члан 1
Приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулације за комплекс со-
ларних електрана Уљма 1, Уљма 2 и Уљма 3 у КО 
Уљма (у даљем текст План).
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Члан 2
Разлози за израду Стратешке процене де-

финисани су на основу територијалног обухвата 
и могућих утицаја Плана на животну средину, на 
следећи начин: 

- Значај Плана на заштиту животне средине 
и одрживи развој произилази из потребе 
да се заштити животна средина, побољша 
квалитет живота и обезбеди одрживи 
развој на подручју Плана;

- потреба да се у оквиру Плана сагледају 
стратешка питања заштите животне сре-
дине и обезбеди њихово решавање на 
одговарајући начин;

- чињеница да План представља оквир 
за припрему и реализацију развојних 
пројеката, програма и инвестиционих од-
лука;

Члан 3
Стратешка процена се ради истовремено са 

израдом Плана. Оквирна граница Плана је према 
графичком прилогу који је саставни део ове одлу-
ке, а тачна граница биће дефинисана у току израде 
нацрта Плана.

Члан 4
Израда Стратешке процене је заснована 

на студијско-аналитичкој документацији из об-
ласти просторног планирања, заштите животне 
средине, заштите природе и другој релевантној 
документацији. 

Члан 5
Стратешком проценом биће разматрана 

питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог 
света, природе и природних добара као и друга 
питања за која се у току израде утврди да захтевају 
одговарајућу обраду. 

Члан 6
Извештај о стратешкој процени, као доку-

мент којим се приказује поступак израде Стратеш-
ке процене, резултати до којих се дошло и начин 
интегрисања у поступак припреме Плана, садржи: 

- полазне основе Стратешке процене: об-
ухват, предмет и циљеви Плана, захтеви 
заштите животне средине из релевантних 
планских и других докумената; 

- опште и посебне циљеве Стратешке про-
цене и индикаторе; 

- процену могућих утицаја на животну сре-

дину: приказ стања животне средине на подручју 
Плана; процену утицаја варијантних решења 
повољних са становишта заштите животне средине 
са описом мера за спречавање и ограничавање не-
гативних, односно увећање позитивних утицаја на 
животну средину; поређење варијантних решења 
и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 
процену утицаја планских решења на животну сре-
дину са описом мера за спречавање и ограничавање 
негативних, односно увећање позитивних утицаја 
на животну средину; начин на који су при процени 
утицаја узети у обзир елементи животне средине и 
карактеристике утицаја. 

- смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

- програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Плана;

- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор планског решења са 
аспекта разматраних варијантних решења 
и приказ начина на који су питања животне 
средине укључена у План; 

- учешће заинтересованих страна у по-
ступку израде и разматрања Извештаја о 
стратешкој процени; 

- извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме).

Члан 7
Орган надлежан за припрему плана, 

одлучује о избору носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени, по поступку утврђеном зако-
ном. Носилац израде Извештаја о стратешкој про-
цени може бити правно лице или предузетник, које 
је уписано у одговарајући регистар за обављање де-
латности просторног и урбанистичког планирања 
и израде планских и других развојних докумената. 

Члан 8
Министарства, посебне организације, јав-

на предузећа и установе надлежне за послове 
пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобра-
ћаја, телекомуникација, енергетике, економије, 
регионалног развоја, туризма, заштите животне 
средине, просторног планирања, заштите споме-
ника културе, заштите природе, као и други за-
интересовани органи и организације, доставиће у 
року од 30 дана све расположиве податке, услове и 
документацију од значаја за израду Стратешке про-
цене из делокруга свог рада, Одељењу за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство. 
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Члан 9
Рок за израду Стратешке процене је двана-

ест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о из-
ради Плана. Стручни тим за израду Стратешке про-
цене биће састављен од стручњака одговарајућег 
профила. Стратешка процена се обавља у складу са 
европским и међународним принципима теорије и 
добре праксе у изради стратешке процене утицаја 
на животну средину за исту врсту планских доку-
мената. 

Члан 10
Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђује ДОО Мегабрик Београд. 

Члан 11
Учешће јавности у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног 
увида у Нацрт Плана, у трајању од 30 дана, у згради 
градске управе Града Вршца.

 
Члан 12

Одлука о изради Стратешке процене је са-
ставни део Одлуке о изради Плана. 

Члан 13
 Ова одлука се објављује у „Службеном ли-

сту Града Вршца“.

Члан 14
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-109/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

6.

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 
81/2009 - исправка, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС и 50/2013 - одлука УС, 98/2013, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 32-35 Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 32/2019), члана 20 став 1 тачка 2 За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон 
и 47/2018), члана 40 став 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-
1428/2021-IV-03 од 23. 09. 2021. године, на седници 
одржаној дана 24. септембра 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

КОМПЛЕКС СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА 
УЉМА 1, УЉМА 2 И УЉМА 3 У КО УЉМА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регу-

лације за комплекс соларних електрана Уљма 1, 
Уљма 2 и Уљма 3 у КО Уљма (у даљем тексту: План).

Изради Плана се приступа на иницијативу 
ДОО Мегабрик Београд. 

Члан 2.
Прелиминарни обухват Плана је на кат.

парц.бр.2037/3, 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 
2583, 2582, 2579/1, 2579/2, 2578, 2575, 2600, 2601, 
2602, 2603 и 2604 КО Уљма површине 32 hа. 

Тачан обухват Плана биће одређен у фази 
нацрта Плана. 

Члан 3.
Циљ израде Плана је унапређење усло-

ва за уређење, изградњу, коришћење и заштиту 
земљишта у обухвату Плана.

Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и заштита 

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

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

стицањем мера урбане и руралне обнове 
и реконструкције;

4) Рационалног и одрживог коришћења не-
обновљивих ресурса и оптималног кори-
шћења обновљивих ресурса; 
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5) Заштите и одрживог коришћења при-
родних добара и непокретних културних 
добара; 

6) Превенције техничко-технолошких не-
срећа, заштите од пожара и експлозија, 
заштите од природних непогода, откла-
њања узрока који изазивају климатске 
промене; 

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

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

9) Унапређења и коришћење информацио-
них технологија које доприносе бољој 
ефика-сности и економичности рада јав-
не упра-ве на пословима изградње; 

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

нације.

Члан 5.
Основна намена је изградња комплекса со-

ларних електрана, који ће се састојати од СЕ Уљма 
1, СЕ Уљма 2 и СЕ Уљма 3, чија инсталисана актив-
на снага за сваку СЕ износи 9,9MW.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је и Одлука о из-

ради стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину.

Члан 7.
Ефективни рок израде Плана је 12 (двана-

ест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана и стратешке про-

цене утицаја Плана на животну средину обезбедиће 
ДОО Мегабрик Београд.

Члан 9.
 Одређује се Одељење за просторно пла-

нирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца 
израде Плана. 

Члан 10.
 Пре подношења предлога плана Скупшти-

ни Града Вршца на доношење, План подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни увид.

 Стручну контролу Плана врши Комисија 

за планове Града Вршца, која саставља извештај са 
подацима о извршној контроли са свим примедба-
ма 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 11.
После извршене стручне контроле и посту-

пања по датим примедбама обавља се јавни увид 
у холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр.1 
у трајању од 30 дана од дана оглашавања. Јавни 
увид се оглашава у дневном и локалном листу. О 
јавном увиду стараће се Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Града 
Вршца. После обављеног јавног увида Комисија 
саставља извештај који представља саставни део 
образложења предлога Плана.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-110/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА ПЛАНА
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7.

На основу члана 99. став 1. и 5. Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/103 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), чла-
на 2. става 1, 2 и 6 Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, одно-
сно прибаљања и уступања искоришћавања дру-
гих 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 Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“ 
бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на седници 
одржаној дана 24. септембра 2021. године донела је:

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6739 
КО ВРШАЦ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 

ВРШЦА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1.
Покреће се поступак отуђења из јавне сво-

јине Града Вршца путем јавног надметања и то:
Катастарске парцеле уписане у евиденцији 

непокретности под бројем 6739 К.О. Вршац, остало 
грађевинско земљиште у јавној својини површине 
483 м2 која је јавна својина Града Вршца.

Члан 2.
Катастарска парцела из члана 1. ове Одлуке 

отуђиће се из јавне својине Града Вршца у поступку 
јавног надметања.

У циљу спровођења поступка отуђења не-
покретности из јавне својине Града Вршца, а сход-
но чл. 2. став 4. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, одно-
сно прибављања и уступања искоришћавања дру-
гих имовинских права, као поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда (у 
даљем тексту: Уредба) прибављена је процена тр-
жишне вредности наведене непокретности од 
стране Министарства финансија, Пореске управе 
Регионални центар Нови Сад, Филијала Вршац бр: 
464-08-00068/2021-0000 од 03.09.2021 г., у укупном 

износу од 517.776,00 динара (петстотинастоседамн
аестхиљадаседамстотинаседамдесетшест 00/100 ди-
нара), односно 4.404,00 евра у динарској против-
вредности по средњем курсу НБС на дан извршене 
процене.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведе-

них у члану 1. ове одлуке сходно одредама члана 
19. Уредбе спровешће Комисија за прибављање, 
отуђење и давање у закуп непокретности у јавној 
својини (у даљем тексту: Комисија) у следећем са-
ставу:

1. Aндриjaнa Maксимoвић, председник
2. Слaвицa Стaнojкoвић, члан
3. Александра Попић, члан
4. Вања Радека, члан
5. Предраг Ђукић, члан

Задатак ове Комисије јесте да спроведе по-
ступак јавног надметања у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 - одлука УС.24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлукаУС, 
98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), За-
коном о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Уредбом и 
да током поступка води записник и исти са пред-
логом одлуке достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Члан 4.
Одлуку о отуђењу по спроведеном поступку 

јавног надметања доноси Скупштина Града Вршца. 

Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-111/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 
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8.

На основу члана 20. тачка 15), члана 32. тач-
ка 6) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон, 
47/2018 ), члана 69.став 1. и чл. 2. тачка 20) Зако-
на о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 - одлукаУС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлукаУС, 50/2013 - одлукаУС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чла-
на 40. тачке 34) и 69) Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина 
Града Вршца на седници одржаној дана 24. септем-
бра 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ број 9629/1 КО Вршац

 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА У 
КOРИСT КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 9628/2 

КО Вршац

Члан 1.
УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 

пролаза у ширини од 3,50 м ради пешачког и кол-
ског пролаза на катастарској парцели број 9629/1 
КО Вршац,остало грађевинско земљиште у јавној 
својини која је у јавној својини Града Вршца са уде-
лом 1/1, уписане у Извод из листа непокретности 
број 13263 КО Вршац, као послужног добра и то уз 
међну линију са кат. парц, 9629/2 и 9630 /3 до из-
ласка на јавну саобраћајну површину-улицу – кат.
парц. 9630/4 КО Вршац, у корист:

Катастарске парцеле 9628/2 КО Вршац, 
уписана у лист непокретности 7222 КО Вршац, 
као повласног добра, која је у сувласништву Рајић 
Светислава, Рајић Биљане и Рајић Бисерке. 

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Оде-

љење за имовинско-правне послове Градске управе 
Вршац.

 У име Града Вршца, као власника послужног 
добра, уговор о установљавању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-112/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

9.

 На основу члана 27. и 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник 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 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члан 
67 Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тач-
ка 5) Статута Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, уз 
претходно прибављено Mишљење Комисије за пла-
нове Града Вршца бр. 350-49/2019-IV-03 од 24. 02. 
2021. године, на седници одржаној 24. септембра 
2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДВ 110КV БР.151/3 ТС АЛИБУНАР-ТС 

ВРШАЦ 1,
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОД ТС АЛИБУНАР ДО 

СТУБА БР.154 ЗА ГРАД ВРШАЦ

Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације за дв 

110КV бр.151/3 ТС Алибунар-ТС Вршац 1, рекон-
струкција од ТС Алибунар до стуба бр.154 за Град 
Вршац (у даљем тексту: План) урађен у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 
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24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - од-
лука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021) од стране Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ из Новог Сада, чији је одго-
ворни урбаниста дипл. инж. елек. Зорица Санадер.

Члан 2.
 Циљ израде Плана је дефинисање коридо-

ра далековода 110 kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС 
Вршац 1 и реконструкција далековода од трафоста-
нице Алибунар до стуба бр. 154 у граду Вршац, из 
једносистемског у двосистемски, како би се повећао 
капацитет преносних водова и омогућили услови 
за прикључење нових корисника, пре свега будућих 
ветроелектрана.

Члан 3.
Граница обухвата Плана је дефинисана за-

штитним коридором далековода у укупној ширини 
од 80,0m, тј. 40,0m обострано од осе трасе далеко-
вода и координатама преломних тачака. Границом 
Плана обухваћени су делови катастарскe општинe 
Уљма. Укупна површина подручја обухваћеног гра-
ницом обухвата Плана износи око 13,65hа.

Члан 4.
План се састоји из текстуалног дела и гра-

фичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у „Служ-

беном листу Града Вршца“, уз ову Одлуку.
 Графички део Плана садржи:
1 - Графички прилози постојећег стања:

- Извод ППО Вршац - Намена простора
- Извод ППО Вршац - Мрежа насеља и 
инфраструктурни системи
- Извод из ППО Вршац - Туризам и 
заштита простора
- Границе плана са постојећом наменом 
површина Р 1:2500

 2 - Графички прилози планираних решења:
- Границе плана са поделом на кара-
ктеристичне целине и зоне, планиранa 
наменa површина и заштита културних 
добара Р 1:2500
- План мреже и објеката инфраструктуре 
са регулацијом Р 1:2500
- План грађевинских парцела јавне намене 
са смерницама за спровођење Р 1:2500

Текстуални и графички део Плана су увеза-
ни и заједно чине целину.

Члан 5.
Саставни део образложења ове Одлуке је 

краћа информација о изради и контроли Плана, 
Извештај Комисије о стручној контроли нацрта 
плана и Извештај Комисије за планове о обављеном 
јавном увиду у нацрт Плана.

Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Оде-

љење за просторно планирање, урбанизам и грађе-
винарство Градске управе Града Вршца. 

Члан 7.
Плански документи са прилозима доступ-

ни су на увид јавности у току важења документа 
у седишту доносиоца, односно органа надлежног 
за послове просторног планирања и урбанизма, 
осим прилога који се односе на посебне мере, ус-
лове и захтеве за прилагођавање потребама одбра-
не земље, као и података о подручјима и зонама 
објеката од посебног значаја и интереса за одбрану 
земље.

Плански документи, по усвајању и објављи-
вању доступни су у Централном регистру планских 
докумената. Начин чувања, увођење, одржавање, 
доступност и формат планских докумената за по-
требе Централног регистра планских докумената 
прописује се посебним подзаконским актом.

Члан 8.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-113/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

10.

На основу члана 20. став 1. тачка 13), члана 32. 
став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
135. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
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гласник РС“, број 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 - др. закон, 9/2020 
и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 34) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
24. септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9951 КО ВРШАЦ У 

КОРИСТ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД, ОГРАНАК 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“

Члан 1.
УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 

пролаза и извођења радова, за постављање подзем-
ног објекта-нисконапонског кабловског вода типа 
PP00-АS 4x150mm2 од места пресецања постојећег 
нисконапонског кабловског вода у улици Пионир-
ска до кабловско прикључног ормана (КПК) типа 
ЕВ-2П који се налази на фасади објекта- згради у 
Пионирској 3, односно до кабловско прикључног 
ормана (КПК) типа ЕВ-2П који се налази на фасади 
објекта на згради у улици Пиониска 3 , ископавањем 
рова подбушивањем или пресецањем „до пола и од 
пола коловоза“ ради полагања кабла на минималној 
дубини од 0,8m, на катастарској парцели, као по-
служном добру и то:

- број 9951, јавно грађевинско земљиште, 
земљиште под зградом и другим објектом, 
јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, ули-
ца Пионирска у јавној својини Града Вршца 
у уделу 1/1, уписаној у лист непокретности 
број 15236 КО Вршац, до породичне стам-
бене зграде у улици Пионирска 3 у Вршцу, 
изграђене на катастарској парцели број 
7699, у површини од 562 m2, остало грађе-
винско земљиште у државној својини, 
земљиште под зградом и другим објектом, 
земљиште у државној својини, земљиште 
уз зграду и други објекат, са правом ко-
ришћења Василевски Биљане у уделу 1/1, 
стамбена зграда за породично становање, 
уписана у лист непокретности број 4771 
КО Вршац, као повласном добру, ради при-
кључења објеката на електродистрибутив-
ни систем, у укупној дужини од 18,00m. 

Члан 2.
Право службености из претходног чла-

на ове одлуке, установљава се на неодређено вре-
ме, уз накнаду утврђену посебним актом, у ко-
рист ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 
БЕОГРАД, Булевар уметности број 12, ПИБ 
100001378, матични број 07005466, ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО, Мило-
ша Обреновића 6, Панчево, ПИБ 102040644, за 
прикључење на дистрибутивни систем електрич-
не енергије породичног стамбеног објекта у ули-
ци Пионирска 3 у Вршцу, инвеститора Василевски 
Биљане, Жарка Зрењанина 16, по претходно издатој 
Сагласности Градске управе Вршац Одељење за 
инвестиције и капитална улагања број: 400-1-
107/2021-IV-05 од 04. агуста 2021. године и у свему 
према Идејном решењу пројекта електроенергет-
ских инсталација број техничке документације: 
Е-01-17/21 и Е-04-17/2021 од 02. јуна 2021. године. 

Члан 3.
У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о установљавању права службености 
из члана 1. ове одлуке закључиће Градоначелник, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског право-
бранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење 

за имовинско правне послове Градске управе Вршац.

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

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-114/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

11.

 На основу члана 20. став 1 тачка 13), чла-
на 32. став 1 тачка 6) и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 



704            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2021   25.09.2021.

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 69. став 5. и члана 135. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 
број 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 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021) и члана 40. став 1 тачка 34) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
24. септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКИМ 
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1129, 1200 
И 1564 КО УЉМА У КОРИСТ 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО“

Члан 1.
Установљава се право службености пролаза 

и право извођења радова за изградњу и одржавање 
СТС (стубне трафостанице) ЕВ-4 20/0, 4 kV „УЉМА 
11“ са СН и НН кабловским водовима, на катастар-
ским парцелама број 1129, 1200 и 1564 КО Уљма, све 
у јавној својини Града Вршца, уписане у лист непо-
кретности број 2605 КО Уљма, у планираној дужи-
ни постављања напонских инсталација – напонског 
кабла РР00-А 4x150mm2 у дужини од 120,00m и на-
понског кабла XНЕ 49Аz 3x(1x150mm2) у дужини 
од 50,00m, у делу укрштања наведених парцела у 
саобраћајној путној раскрсници према Графичкој 
документацији Идејног пројекта из члана 2. ове 
одлуке и Локацијским условима ROP-VRS-12040-
LOC-1/2020, заводни број: 353-84/2020-IV-03, тако 
да постави на катастарској парцели:

- број 1129, број дела 1, земљиште у грађе-
винском подручју, земљиште под зградом 
и другим објектом, улица Љубе Вренчева, 
својина јавна Града Вршца у уделу 1/1, у 
дужини од 10,00m напонски кабал РР00-А 
4x150mm2 fi48, 

- број 1200, број дела 1, земљиште у грађе-
винском подручју, земљиште под зградом 
и другим објектом, улица Срдана Петрова, 
својина јавна Града Вршца у уделу 1/1, у ду-
жини од 30,00m напонски кабал XНЕ 49Аz 
3x(1x150mm2) 3xfi38mm и у дужини од 50,00 
m напонски кабал РР00-А 4x150mm2 fi48 и

- број 1564, број дела 1, земљиште у грађе-
винском подручју, земљиште под зградом 
и другим објектом улица Љубе Вренчева, 
својина јавна Града Вршца у уделу 1/1, 
у дужини од 20,00m напонски кабал 
XНЕ 49Аz 3x(1x150mm2) 3xfi38mm и у 
дужини од 60,00m напонски кабал РР00-А 
4x150mm2 fi48.

Члан 2.
Право службености из претходног члана 

ове одлуке, установљава се на неодређено време, у 
корист ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ д.о.о. 
БЕОГРАД ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ПАНЧЕВО“, Милоша Обреновића 6, Панчево, у 
складу са претходно исходованом Сагласносшћу 
Градске управе Вршац Одељење за инвестиције и 
капитална улагања број: 400-1-92/2021-IV-05 од 
26. јула 2021. године и у свему према техничкој 
документацији Идејном пројекту (ИДП) проје-
ктанта „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд 
Дирекција за планирање и инвестиције Сектор 
за планирање и инвестиције Нови Сад Служба за 
пројектовање, Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 
број дела пројекта: 20-138-4 од 21.08.2020. 

Члан 3.
У име Града Вршца, као власника послужног 

добра, уговор о установљавању права службености 
из члана 1. и 2. ове одлуке закључиће Градоначел-
ник, по претходно прибављеном мишљењу Град-
ског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 4.
 О спровођењу ове одлуке стараће се Оде-

љење за имовинско правне послове Градскe управe 
Вршац.

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

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-115/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 
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12.

На основу члана 99. став 3 Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлу-
ка 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 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021), чл. 2 Уредбе о условима,начину 
и поступку под којима се грађевинско земљиште 
у јавној својини може отуђити или дати у закуп 
по цени мањој од тржишне цене, односно закуп-
нина или без накнаде, као и услове, начин и по-
ступак размене непокретности („Службени глас-
ник РС“ бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), 
члана 30.став 1. тачка 1. Закона о јавној својини 
(„Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), члана 3.став 1 тачка 3. став 2 Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом,давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018) 
и члана 40. став 1. тачка 34 Статута Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), Скуп-
штина Града Вршца на седници одржаној дана 24. 
септембра 2021. године, донела је

 
ОДЛУКУ

О ПOKРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ПРИБАВЉАЊА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 

ВРШЦА ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА – КАТ. ПАРЦ. 153/2 
КО ВРШАЦ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за прибављање 

у јавну својину Града Вршца путем размене непо-
средном погодбом остало грађевинско земљиште 
у својини – кат. парц. 153/2 у површини од 740,00 
м2, која се налази у Вршцу у ул. Подвршанска, 
уписана у ЛН бр.15357 КО Вршац власништво 
Јовановић Нинослава са обимом удела 1/1, без тере-
та a за узврат Град Вршац даје остало грађевинско 
земљиште у својини – кат. парц. 30722 (настала 
препарцелацијом кат. парц. 180/1 и 180/7) КО 
Вршац, површине од 740,00 м2, која се налази у 

Вршцу ул. Подвршанска, уписана у ЛН бр. 14295 
КО Вршац која је у јавној својини Града Вршца са 
обимом удела 1/1, без терета, и ПРЕНОСИ СЕ у 
приватну својину Јовановић Нинослава из Вршца, 
Подвршанска 82.

Члан 2.
Процењену тржишну вредност катастар-

ских парцела утврдило је Министарство финансија 
пореске управе регионалног центра Нови Сад- 
Филијале Вршац Записником бр.: 241-464-08-
00066/2020-0000 од 28. 10. 2020 године, и то тако 
што је утврдило да је вредност 1 м2 кат.парцеле 
153/2 – 818,00 дин односно 605.320,00 дин. а за кат 
парцеле 180/1 и 180/7 из којих је препарцелацијом 
настала кат. парц. 30722 вредност 1м2 је 818,00 дин. 
односно укупно 605.320,00 дин. 

Члан 3.
Како су тржишне вредности обе непокрет-

ности идентичне уговорне стране немају обавезе 
доплате за катастарске парцеле које су предмет раз-
мене. 

Члан 4.
Поступак размене непокретности из члана 

1 ове Одлуке спровешће Комисија за прибављање, 
отуђење и давање у закуп непокретности у јавној 
својини у / у даљем тексту: Комисија/следећем са-
ставу:

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

Задатак Комисије је да спроведе поступак 
размене непокретности непосредном погодбом 
у складу са чл. 99 став 3. Закона о планирању и 
изградњи, чл. 2 Уредбе о условима, начину и по-
ступку под којима се грађевинско земљиште у 
јавној својини може отуђити или дати у закуп по 
цени мањој од тржишне цене односно закупнина 
или без накнаде, као и услове, начин и поступак раз-
мене непокретности, чл. 30 Закона о јавној својини 
и одредбама Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, одно-
сно прибављања и уступања искоришћавања дру-
гих имовинских права као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда, током 
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поступка води записник и исти са предлогом одлу-
ке достави Скупштини Града Вршца на разматрање 
и евентуално усвајање. 

Комисија одлучује већином од укупног 
броја чланова. 

Члан 5.
Одлуку о прибављању неизграђеног грађе-

винског земљишта у јавну својину путем размене 
непокретности из чл. 1 ове Одлуке донеће Скуп-
штина Града Вршца. 

Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Оде-

љење за имовинско-правне послове Градске управе 
Вршац.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-116/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

13.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 40. став 1. тач-
ка 34) Сатута Градa Вршцa („Службени лист Града 
Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној дана 24. септембра 2021. године, 
доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊA У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 
ВРШЦА ДЕЛА ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА У 
ВРШЦУ,УЛИЦА ДВОРСКА БРОЈ 11, БЕЗ 

НАКНАДЕ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак прибављањa у 

јавну својину Града Вршца, путем преноса права 
јавне својине на непокретности у својини Репу-
блике Србије у јавну својину Града Вршца, без на-
кнаде. Предмет прибављања у јавну својину Града 
Вршца чини идеална ½ права Републике Србије, у 
чију корист је уписана државна својина РС у уде-
лу 1/1, на некретнини уписаној у лист непокрет-
ности број 9014 КО Вршац, катастарска парцела 
број 4053 у површини од 396m2, број дела 1, оста-
ло грађевинско земљиште у државној својини, 
земљиште под зградом и другим објектом у повр-
шини од 296m2, на којем су уписани имаоци права 
коришћења Задужбина Марте Руже Дурса, Вршац, 
Дворска 11, у ½ дела, и Ловачко удружење Фазан, 
Вршац, Дворска 11, у ½ дела, затим идеална ½ права 
Републике Србије, у чију корист је уписана држав-
на својина РС у уделу 1/1, на некретнини катастар-
ска парцела број 4053 у површини од 396m2, број 
дела 2, остало грађевинско земљиште у државној 
својини, земљиште уз зграду и други објекат у 
површини од 100m2, на којем су уписани имаоци 
права коришћења Задужбина Марте Руже Дурса, 
Вршац, Дворска 11, у ½ дела, и Ловачко удружење 
Фазан Вршац, Дворска 11, у ½ дела.

Истовремено, предмет прибављања у јавну 
својину Града Вршца чини и ½ дела стамбено-по-
словне зграде у укупној површини од 296m2, од-
носно прибављање у јавну својину Града Вршца у 
целини половине стамбено – пословне зграде коју 
чини део зграде на којем Ловачко удружење Фазан, 
Вршац, Дворска 11, има уписано право коришћења 
у уделу 1/1, а Република Србија право државне 
својине РС у уделу 1/1, а који је у В2 листу листа не-
покретности број 9014 КО Вршац означен као број 
објекта 1, евиденциони број 1, начин коришћења: 
пословни простор пословних услуга-локал са улице 
П=19,26m2, број посебног дела 1, подброј посебног 
дела 1, приземље, собност: пословни простор - че-
тири просторије, корисне површине 84m2, опис: 
локал са улице П=19,26m2.

Члан 2.
Уписана права коришћења у корист Задуж-

бине Марте Руже Дурса, Вршац, Дворска 11 и Ло-
вачког удружења Фазан, Вршац, Дворска 11, и на 
земљишту и на објектима остају непромењена.

Члан 3.
Предлог за пренос права јавне својине Репу-

блике Србије на непокретности из чл. 1. ове одлуке, 
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без накнаде, у јавну својину Града Вршца, на осно-
ву члана 27. став 1., 2. и 4. и члана 28. став 1. За-
кона о јавној својини биће поднет Влади Републике 
Србије, путем Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије.

По доношењу Одлуке од стране Владе Репу-
блике Србије, Скупштина Града Вршца донеће Од-
луку о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Вршца, без накнаде, дела земљишта и објекта 
у Вршцу, улица Дворска број 11, како је то описано 
у члану 1. став 2. и 3. ове одлуке. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-117/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

14.

На основу чланова 26.став 1. тачка 3. Зако-
на о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. став 1. тачка 
3 Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом и давања у за-
куп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, 
број 16/2018 године), члана 40. став 1 тачка 34) Са-
тута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној дана 24. септембра 2021 године, доноси:

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ ЈЕДНОСОБНОГ СТАНА 
У ВРШЦУ У УЛ.АНЂЕ РАНКОВИЋ 12в/3 У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА 
БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за прибављање у 

јавну јавну својину Града Вршца путем преноса 
права јавне својине без накнаде из јавне својине Ре-
публике Србије у јавну својину Града Вршаца и то:

Једнособног стана у приземљу, означеног 
са бројем 3 у површини од 49,00 м2 са боксом у 
сутерену а који се налази у стамбеној згради за ко-
лективно становање у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 
12в објекат 1, саграђена на катастарској парцели 
број 4271/4 КО Вршац, уписана у ЛН број 10142 КО 
Вршац који је у јавној својини Републике Србије 
у уделу 1/1, као и право заједничке својине на кат.
парцели на којој се налази објекат са осталим влас-
ницима посебних делова зграде уписаних и В листу 
- 2део и право заједничке својине на објекту у коме 
се налази предметни стан.

Члан 2.
У складу са чланом 26. став.1 тачка 3. За-

кона о јавној својини Републике Србије поднети 
захтев Влади Републике Србије, путем Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије, за пренос 
права јавне својине на непокретности из чл. 1. ове 
Одлуке, без накнаде, из јавне својине Републике 
Србије у јавну својину Града Вршца. По доношењу 
Одлуке од стране Владе Републике Србије, Скуп-
штина Града Вршца донеће Одлуку о прибављању 
непокретности стана из чл. 1 ове одлуке, 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 осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-118/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 
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15.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020), члана 20. став 1. тачка 13), 
члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) и члана 40. став 1 тачка 34) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 24. 
септембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ВРШЦА, АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ – ЗА ПОТРЕБЕ 

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

У ВРШЦУ

Члан 1.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању 

на коришћење непокретности у јавној својини Гра-
да Вршца, Аутономној покрјини Вовјодини – за 
потребе Школе за основно и средње образовање 
„Јелена Варјашки“ у Вршцу, донета на седници 
Скупштине Града Вршца одржаној 07. 12. 2018. го-
дине, број: 011-88/2018-II-01 и објављена у „Служ-
беном листу Града Вршца“, број 14/2018.

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-119/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

16.

На основу члана 20. став 1. тачка 10), чла-
на 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закона, 
101/2016 - др. закона и 47/2018) и члана 15. став 1. 
тачка 10) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 24. 
септмебра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 
ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И 

РОМКИЊА
 

Члан 1.
Члан 2. Одлуке о образовању Локалног ко-

ординационог тела за социјално укључивање рома 
и ромкиња („Службени лист Града Вршца“, број 
10/2018 и 6/2019) мења се у потпуности тако да гла-
си:

„Координационо тело чине:
Председник 
1. Градоначелник Град Вршца 

Заменик председника
2. координатор Мобилног тима,

Чланови
3. директор ОШ „Паја Јовановић“ Вршац, 
4. директор ПУ „Чаролија“ Вршац
5. директор Дома здравља Вршац,
6. директор Националне службе за запо-

шљавање, Филијала Вршац,
7. директор Центра за социјални рад 

Вршац,
8. диркетор Културног центра Вршац,
9. начелник Полицијске станице Вршац,
10. директор ЈКП „Други октобар“ Вршац,
11. секретар Црвеног крста Вршац и
12. представник НВО са територије Града 

Вршца, из области инклузије Рома,“.

Члан 2.
У осталом делу Одлука о образовању Локал-

ног координационог тела за социјално укључивање 
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Рома и Ромкиња остаје непромењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-120/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

17.

На основу члана 20. став 1. тачка 10) чла-
на 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закона, 
101/2016 - др. закона и 47/2018) и члана 15. став 1. 
тачка 10) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 24. 
септембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

МОБИЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

 
Члан 1.

Члан 2. Одлуке о образовању Мобилне 
јединице за социјално укључивање рома и ромкиња 
(„Службени лист Града Вршца“, број 10/2018 и 
6/2019) мења се у потпуности тако да гласи:

„Мобилни тим чине: координатор тима, 
један члан и један заменик члана из редова запосле-
них из следећих органа, установа и организација:

1. Градске управе Града Вршца,
2. Центра за социјални рад Града Вршца,
3. Дома здравља Вршац,
4. Националне службе за запошљавање – 

Филијала Вршац,
5. Основне школе са територије града 

Вршца,

6. Предшколске установе „Чаролија“ и
7. НВО са територије Града Вршца, из 

области инклузије Рома.

Координатора тима, чланове и заменике 
чланова Мобилног тима Решењем именује Градо-
начелник, а на основу предлога органа, установа и 
организација из става 1. овог члана.“ 

Члан 2.
Члан 3. и члан 9. став 2. бришу се у потпу-

ности а досадашњи чланови 4, 5, 6, 7, 8 и 9 постају 
чланови 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

 
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-121/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

18.

На основу члан 20. став 1. тачка 8. и члан 66. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 38. став 2. Одлуке о 
постављању објеката на површинама јавне намене 
(„Службени лист Града Вршац“ број 10/2017, 7/2018, 
3/2019-испр и 10/2019), члана 15 став 1. тачка 8) и 
члана 40. тачка 6) Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Гра-
да Вршца на седници одржаној дана 24. септембра 
2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О ИЗГРАДЊИ, ПОСТАВЉАЊУ И 

ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА, СПОМЕН 
ОБЕЛЕЖЈЕ, СПОМЕН – ПЛОЧА 
И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се изградња, поста-
вљање и одржавање споменика, спомен плоча, 
скулптуралних дела и спомен обележја на површи-
нама јавне намене на територији града Вршца, као и 
услови за њихово подизање, односно постављање и 
одржавање и начин обезбеђивања средстава. 

Члан 2.
Споменик у смислу ове одлуке је дело ли-

ковне или примењене уметности - фигура попрсје, 
биста, рељеф или друго спомен - обележје које по-
ред уметничке вредности, обележава догађај или 
личност значајну за град Вршац или српску држа-
ву, националну историју и културу или светску по-
литичку и културну баштину, а које се поставља на 
површини јавне намене. 

Спомен – плоча у смислу ове Одлуке је пло-
ча која се поставља на одређени објекат са циљем да 
обележи његов значај у смислу важности за живот 
и рад истакнуте личности или догађаја. 

Скулптурално дело у смислу ове одлу-
ке је дело које се због своје уметничке вредности 
поставља на површини јавне намене. 

Члан 3.
Површина јавне намене у смислу одредбе 

ове одлуке јесте простор одређен планским доку-
ментима за уређење или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина, за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
законом (улице, тргови, паркови и др.). 

Члан 4.
Споменик, спомен обележје, спомен – пло-

ча и скулптурално дело (у даљем тексту: споменик) 
се поставља на основу одлуке Скупштине града 
Вршца (у даљем тексту: Скупштина града), у складу 
са одредбама ове одлуке и посебним законом. 

Споменици се не могу изграђивати и 
постављати ван површина јавне намене. 

Члан 5.
Одредбе ове одлуке, осим у погледу органа 

надлежног за доношење одлуке о постављању спо-
меника, не примењује се када се споменик поставља 
на иницијативу друге државе. За изградњу и 
постављање споменика на јавним гробљима при-
мeњују се одредбе посебне одлуке, којом је уређена 
ова материја.

II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 
Члан 6.

Иницијативу за постављање споменика 
може поднети физичко, правно лице, удружења 
грађана, организације и др. 

Иницијатива из става 1. овог члана, подноси 
се Градском већу града Вршца (даље: Градско веће) у 
писаном облику и мора бити образложена. 

Иницијатива из става 1. овог члана, може да 
садржи и предлог локације за постављање споме-
ника. 

Члан 7.
Градско веће разматра иницијативу за 

поста-вљање споменика. У поступку разматрања 
ини-цијативе за постављање споменика, Градско 
веће прибавља мишљења одељења градске управе 
надлежног за послове урбанизма као и одељења 
за комунално стамбене послове, ради утврђивања 
оправданости и локације као и осталих услова за 
постављање споменика. 

Уколико Градско веће прихвати иницијативу 
из члана 6. ове Одлуке, утврдиће предлог Одлуке о 
изградњи и постављању споменика, и доставити 
скупштини града ради доношења након претходно 
прибављене сагласности Министарства надлежног 
за послове културе.

Градско веће обавештава подносиоца ини-
цијативе о исходу иницијативе. 

Члан 8.
Истовремено са доношењем Одлуке о 

изградњи и постављању споменика, Скупштина 
града образује Комисију за спровођење одлуке о 
изградњи и постављању споменика (у даљем тек-
сту: Комисија).

Актом о образовању Комисије утврђује се 
задатак, број чланова и друга питања од значаја за 
рад Комисије. У Комисију се именују стручњаци 
из области културе (историчари уметности, ака-
демски сликари, вајари, књижевници и други), 
урбанизма (архитекте, планери и урбанисти), 
представник Градског музеја, члан Градског већа 
за културу и друга стручна лица. У Комисију мо-
же да се именује и лице које је обезбедило ми-
нимално 50% потребних средстава за подизање 
споменика. Административно – техничке посло-
ве за потребе Комисије обавља организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове ко-
муналних послова. 
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Члан 9.
Комисија одлучује или да се спроведе кон-

курс за избор аутора или идејног решења, или да се 
ангажује аутор по позиву или ће (на основу струч-
ног мишљења) користити постојећи односно ре-
плику постојећег споменика. 

Уколико Комисија одлучи да се спроводи 
конкурс, конкурс се објављује најмање у једном 
дневном листу, који се дистрибуира на територији 
целе Републике Србије. 

Комисија може одлучити да се спроведе 
конкурс по позиву уз учешће најмање три аутора. 
Комисија спроводи конкурс и врши избор идејног 
решења споменика. 

Комисија изузетно може одлучити о кори-
шћењу постојећег споменика односно реплике већ 
постојећег споменика. 

Члан 10.
Пре расписивања конкурса, Комисија мо-

же прибавити додатна стручна мишљења струч-
них и правних лица из члана 7. ове одлуке, ради 
утврђивања ближих услова конкурса. 

Члан 11.

Градоначелник Града Вршца, на основу од-
луке Комисије о избору аутора споменика са ис-
тим, закључује уговор којим се ближе дефинишу 
међусобне обавезе. На основу Уговора из става 1. 
овог члана, надлежна организациона јединица за 
послове урбанизма издаје одобрење за извођење 
радова на постављању споменика. 

Члан 12.
Споменик се може уклонити, односно пре-

местити, ако за то постоје оправдани разлози, а по 
претходно прибављеном мишљењу Министарства 
надлежног за послове културе.

Одлуку о уклањању, односно премештању 
споменика, доноси Скупштина града на предлог 
Градског већа. 

Члан 13.
Надлежно одељење за комуналне послове, 

води евиденцију о постављеним споменицима на 
територији града Вршца и у року од 30 дана од дана 
постављања споменика, о истом обавештава над-
лежни Завод за заштиту споменика културе.

 
Члан 14.

У буџету града Вршца обезбеђују се сред-
ства за постављање споменика. Средства за 

постављање споменика могу се обезбедити при-
лозима, поклонима, донацијама или на други при-
мерен начин од стране правног и физичког лица, 
удружења или страних држава. 

Члан 15.
Правна или физичка лица, удружења и дру-

ги који обезбеде сва или више од 50% потребних 
средстава за постављање споменика, имају право 
да им се име упише на постамент или поред спо-
меника. 

На захтев лица и органа из става 1. овог 
члана, Градско веће Града Вршца може одобрити и 
коришћење маркетиншких права у вези са споме-
ником, о чему се закључује посебан уговор.

III ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 
Члан 16.

Споменици који су проглашени за култур-
но добро одржавају се по програму заштите непо-
кретних културних добара и у складу са програ-
мом рада надлежног Завода за заштиту споменика 
културе.

 О одржавању споменика који није прогла-
шен за културно добро, стара се град Вршац.

Члан 17.
Средства за одржавање споменика, обез-

беђују се у буџету града Вршца у складу са годиш-
њим програмом одржавања чистоће.

Члан 18.
Одржавање споменика обухвата редовну 

контролу и одржавање: чистоће споменика, про-
стора и расвете око споменика, прилазних стаза 
или путева до споменика.

 Радове на одржавању споменика обавља 
правно лице којем је поверено вршење послова 
одржавања чистоће површина јавне намене у скла-
ду са програмом из члана 17. ове Одлуке, по налогу 
Градске управе или надлежног Завода за заштиту 
споменика културе уколико су споменици прогла-
шени културним добром. 

Члан 19.
Мере конзерваторско - рестаураторске за-

штите споменика спроводе се на основу услова које 
утврђује надлежни Завод за заштиту споменика 
културе уколико су споменици проглашени кул-
турним добром. 
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IV ЗАШТИТА СПОМЕНИКА 
Члан 20.

Споменици се не смеју прљати, оштетити 
или уништити. 

Грађани су дужни да се према споменици-
ма односе са дужном пажњом као и да спрече или 
пријаве њихово оштећење. 

Члан 21.
Правно или физичко лице које неовлашћено 

подигне, премести, уклони, оштети или уништи 
споменик дужно је да успостави пређашње стање 
под надзором Градске управе и надлежног Завода 
за заштиту споменика културе, или да надокнади 
насталу штету.

V НАДЗОР 
Члан 22.

 Надзор над применом ове Одлуке врши 
Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над приме-
ном ове одлуке врши комунални инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора комунал-
ни инспектор је овлашћен да:

1) Решењем наложи мере за отклањање 
поступања супротних одредбама чланова 
20. и 21. ове Одлуке,

2) Издаје прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом Одлуком.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 23.

Новчаном казном за прекршај у фиксном 
износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице, 
ако: 

- подигне споменик супротно одредбама 
члана 4., 11., 12., 20. и 21. ове Одлуке, 

- не поступи по решењу комуналног 
инспектора из члана 22. став 3. тачка 1) 
ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном каз-
ном у фиксном износу од 10.000, динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 25.000, динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном у фиксном изно-
су од 10.000, динара. 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Члан 24.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-122/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

19.

На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 44. Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 66. став 3. Послов-
ника о раду Скупштине Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 24. септембра 2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I
Мења се Решење о оснивању Комисије за 

кадровска и административна питања Скупшти-
не Града Вршца број: 02-44/2020-II-01 од 21. 08. 
2020. године („Службени лист Града Вршца“, број 
13/2020).

II
Ивани Обрадовић Дујић, престаје фун-

кција председника Комисије за кадровска и адми-
нистративна питања Скупштине Града Вршца, због 
поднете оставке.

Валентина Јованов, одборник у Скупштини 
Града Вршца, именује се за председника Комисије 
за кадровска и административна питања Скупшти-
не Града Вршца.
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III
У осталом делу Решење о оснивању Ко-

мисије за кадровска и административна питања 
Скупштине Града Вршца број: 02-44/2020-II-01 од 
21.08.2020. године („Службени лист Града Вршца“, 
број 13/2020), остаје непромењено.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-41/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

20.

На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 44. Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 66. став 2. Послов-
ника о раду Скупштине Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, бр. 5/2019), Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 24.септембра 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I
Мења се Решење о оснивању Комисије за 

статутарна питања, организацију и нормативна ак-
та Скупштине Града Вршца број: 02-68/2020-II-01 од 
11. 09. 2020. године („Службени лист Града Вршца“, 
број 14/2020).

II
Ненаду Барошу, престаје функција председ-

ника Комисије за статутарна питања, организацију 

и нормативна акта Скупштине Града Вршца, због 
поднете оставке.

Милован Вујичић, одборник у Скупштини 
Града Вршца, именује се за председника Комисије 
за статутарна питања, организацију и нормативна 
акта Скупштине Града Вршца.

III
У осталом делу Решење о оснивању Коми-

сије за статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта Скупштине Града Вршца број: 
02-68/2020-II-01 од 11.09.2020.године („Служ-
бени лист Града Вршца“, број 14/2020), остаје 
непромењено.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-42/2021-II-01 
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 

21.

На основу члана 69. Закона о заштити жи-
вотне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 
36/2009, 3/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др. закон), члана 15. За-
кона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 
бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон) и члана 
40. став 1. тачка 6) Статута Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019), по прибављеној Саглас-
ности Министарства заштите животне средине, 
број 353-01-00228/2021-03 од 29. 03. 2021. године, 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 
24. септембра 2021. године донела је 

П Р О Г Р А М 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА 
ЗА 2021 ГОДИНУ
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I ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Програмом контроле квалитета ваздуха на 

територији Града Вршца успоставља се Локална 
мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих 
материја у 2021.години, одређује број и распо-
ред мерних места, као и обим, врста и учесталост 
мерења.

Праћење квалитета ваздуха остварује се 
контролом нивоа загађујућих материја пореклом од 
стационарних извора загађивања и од покретних 
извора загађивања и праћењем утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи и животну средину.

Програм контроле квалитета ваздуха на 
територији града Вршца ће се спроводити мерењем 
загађујућих материја азот-диоксида (NO2), чађи, 
и PM10 (уз накнадну анализу тешких и токсичних 
метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и садржај 
бензо-а-пирена) на три мерна места, премa распо-
реду датом у табели датој у прилогу 2. 

Контрола квалитета ваздуха ће се спроводи-
ти континуалним фиксим мерењима, 24-часовно, 
365 дана у години и индикативним мерењима.

II ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНА МЕСТА 
Локална мрежа мерних места за праћење 

квалитета ваздуха у Граду Вршцу успоставља се 
овим програмом, а чине је фиксна мерна места за 
утврђивање

• Концентрације азотдиоксида (NO2)
• Концентрације чађи
• Суспендованих честица PM10 (24 

концентрације) уз накнадну анализу 
тешких и токсичних метала на шести дан 
(олово, кадмијум, арсен, никл) као и и 
садржај бензо-а-пирена

Мерења загађујућих материја у ваздуху 
вршиће се на три мерна места Царински терминал, 
Општина и Војнички трг.

1) Мерно место Царински терминал које се 
налази на граници зоне предграђа (ре-
лативно слабе густине насељености) и 
радне-индустријске зоне (у којој је кон-
центрисан део извора загађивања и у 
чијој близини се налази градска обилаз-
ница).

2) Мерно место Општина репрезентује сре-
дишњу градску зону, пословну и рези-
денцијалну, веће густине насељености и 
са интензивним саобраћајем, тако да спа-
да у тип „traffic“ станица. Како је за топла-

ну, која се налази у близини мерног места 
и која као енергент користи природни 
гас, утврђено на основу појединачних 
мерења да су нивои загађујућих материја 
у оквиру законом дозвољених граничних 
вредности емисије, може се закључити 
да је доминантан извор загађујућих мате-
рија саобраћај 

3) Мерно место Војнички трг представља зо-
ну становања веће густине насељености 
са умереним интензитетом саобраћаја, и 
спада у тип „urban“ станица. На овој ло-
кацији се налази мерна станица Државне 
мреже.

Табеларни приказ мерних места са приказом 
основних карактеристика мерних места и врстама 
загађујућих материја које се прате дат је у прилогу 2.

Графичким приказом дат је распо-
ред локација мерних места и највећих изво-
ра загађивања и означене су саобраћајнице са 
најинтензивнијим саобраћајем. Означени извори 
загађивања су углавном постројења за сагоревање 
за производњу топлотне енергије која као гориво 
користе природни гас, осим извора загађивања оз-
начених бројем 4, 5 и 3 који представљају и стаци-
онарне изворе загађивања који нису постојења за 
сагоревање.

Графички приказ мерних места и локација 
највећих извора загађивања дат је у прилогу 1. 

Одређивање 24-часовних концентрација 
чађи, азотоксида у ваздуху на мерним местима Оп-
штина и Царински терминал одређиваће се свакод-
невно у периоду од 01. 01. 2021. до 31.12. 2021. године. 

Узорковање и испитивање суспендованих 
честица фракције PM10 на локацији Царински тер-
минал ће се вршити сваки шести дан током једне 
календарске године, одакле ће се из сваког узорка 
накнадно анализирати садржај тешких и токсичних 
метала олова (Pb), кадмијума (Cd), никла (Ni) и ар-
сена (As), као и саджај полицикличних ароматич-
них угљоводоника, односно бензо(а)пирена. 

Узорковање и испитивање суспендованих 
честица фракције PM10 на локацији Војнички трг 
ће се вршити свакодневно током једне календарске 
године, одакле ће се из сваког шестог узорка на-
кнадно анализирати садржај тешких и токсичних 
метала олова (Pb), кадмијума (Cd), никла (Ni) и 
арсена (As), као и саджај полицикличних арома-
тичних угљоводоника, односно бензо(а)пирена. 
Узорковање и испитивање на овом мерном месту 
вршиће се у периоду 01. 01. 2021. године до 31. 12. 
2021. године.
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III ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ

1. Обезбеђивање квалитета података 
Мерења квалитета ваздуха, обраду и 

анализу података, проверу валидности резул-
тата добијених мерењеми/или узимањем узо-
рака и инерпретацију резултата биће поверени 
овлашћеној стручној организацији која је акреди-
тована као лабораторија за испитивање, односно 
која испуњава прописане услове и која поседује 
дозволу министарства надлежног за послове за-
штите животне средине, да врши мониторинг ваз-
духа.

Стручна организација која врши монито-
ринг ваздуха стара се о примени адекватних мето-
да испитивања, одржавању мерних места, мерних 
инструмената са пратећом опремом, опреме за 
пријем и пренос података ради обезбеђивања зах-
тева у погледу квалитета података који се користе 
за оцењивање квалитета ваздуха.

Контролу квалитета ваздуха спроводиће 
овлашћена институција која испитивање наведе-
них параметара врши методама акредитованим 
према захтевима стандарда - SCS ISO/IEC 17025: 
Узорковање и испитивање суспендованих честица 
фракције PM10 као и одређивање садржаја теш-
ких и токсичних метала и садржаја бензо(а)пире-
на спроводи се референтним методама које су на-
ведене у законској регулативи за област праћења 
квалитета амбијенталног ваздуха.

Континуирано праћење наведених пара-
метара од стране установе која је овлашћена од 
стране Министарства заштите животне сре-
дине за праћење квалитета ваздуха допринеће 
сагледавању утицаја квалитета ваздуха на здравље 
становништва на територији Града Вршца.

2. Редовно извештавање
Овлашћена оранизација биће у обавези 

да о извршеним мерењима резултате доставља 
Градској управи Вршац, Одељењу за комуналне 
и стамбене послове и послове заштите животне 
средине електронском поштом једном недељно 
осим резултата тешких и токсичних метала и 
бензо(а)пирена из суспендованих честица који 
ће бити дотављани једном месечно електронском 
поштом. 

Један завршни (годишњи) извештај са про-
ценом утицаја на здравље, у оквиру којег ће бити 
достављени резултати садржаја тешких и токсич-
них метала и бензо(а)пирена из суспендованих 
честица ће бити достављен у писаној форми након 

истека рока периода мерења и након статистичке 
обраде резултата мерења у року од 60 дана од ис-
тека 2020. године.

У завршном (годишњем) извештају биће 
описана методологија рада праћења квалитета 
ваздуха, а резултати приказани табеларно, гра-
фички и текстуално објашњени, са закључком на 
предвиђеним мерним местима у Граду Вршцу.

Одељење за комуналне и стамбене послове 
и послове заштите животне средине дужнo је да 
податке доставља Агенцији за заштиту животне 
средине у складу са чланом 17. Закона о зашти-
ти ваздуха, до 15. у месецу за претходни месец, а 
годишњи извештај, најкасније 60 дана од дана исте-
ка календарске године за претходну годину, као и да 
о квалитету ваздуха редовно обавештава јавност, у 
складу са законом.

Податке о резултатима контроле квалитета 
ваздуха у Граду Вршцу, Одељење за комуналне и 
стамбене послове и послове заштите животне сре-
дине објављиваће на интернет презентацији Града 
Вршца – www.vrsac.com 

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програма контро-

ле квалитета ваздуха на територији Града Вршца 
за 2021. годину обезбеђују се у буџету Града Вршца 
– Буџетском фонду за заштиту животне среди-
не. Програмом коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине опредељују се 
средтва према ближим наменама и исплаћују на 
основу уговора закључених у складу са законом.

ПРИЛОГ 1. Приказ мерних места и лока-
ција највећих извора загађивања.

ПРИЛОГ 2. Табела мерних места

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм биће објављен у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 021-22/2021-II-01
Дана: 24.09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с. р. 
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ПРИЛОГ 1
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СТУП
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2

1
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Победе

Доситејева

Анђе Ранковић

Војнички трг3

3 Га
вр

ил
а

ПРИЛОГ 2

Приказ мерних места на територији града Вршца

Назив координате

Над-
мор-
ска 

виси-
на

Тип мерног 
места Учесталост мерења Врста мониторинга

Општина
N 45° 07' 15,6''
E 21° 17' 54,6''

nv 
94m Саобраћајни

-свакодневно
-свакодневно

- одређивање 24-часовне концентрације NO2 
- одређивање 24-часовне концентрације чађи

Царински 
терминал

N 45° 06' 48,9''
E 21° 17' 01,3''

95m Индустријски

-свакодневно
-свакодневно

-на сваки шести 
дан

- одређивање 24-часовне концентрације NO2 
- одређивање 24-часовне концентрације чађи

- одређивање суспендованих честица PM10 (24-ча-
совне концентрација (уз накнадну анализу тешких и 

токсичних метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и 
садржај бензо-а-пирена)

Војнички трг
N 45° 6' 52''
E 21° 17' 44''

95m Градски
-свакодневно - одређивање суспендованих честица PM10 (24-ча-

совне концентрација (уз накнадну анализу тешких и 
токсичних метала (олово, кадмијум, арсен, никл) као и 

садржај бензо-а-пирена)
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22.

На основу члана 143. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“, број 1/2019) и чла-
на 23. став 4. Одлуке о постављању објеката на 
површинама јавне намене („Службени лист Гра-
да Вршца“, број 10/2017, 7/2018 исправка 3/2019 
и 10/2019), Градско веће Града Вршца, на седници 
одржаној дана 17. септембра 2021. године, донело је 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ПОСТАВЉАЊУ БАШТИ 
ИСПРЕД УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1
У Правилнику о постављању башти испред 

угоститељских објекaта на територији Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“, број 16/2018) у ста-
ву 2. члана 22. речи: „Комисија за планове“ замењују 
се речима „Градско веће“.

Члан 2
У члану 24. после става 3. додаје се нови став 

4. који гласи:
„Није дозвољено прикључивање зимске 

баште на комуналну инфраструктуру“.

Члан 3
У члану 25. алинеја 1. мења се и гласи:

„идејним пројектом зимске баште израђеним 
у складу са Законом о планирању и изградњи“.

 У истом члану, после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи:

„Када се зимска башта поставља уз објекат, 
власник односно корисник баште, уз захтев за 
добијање одобрења за њено постављање, доставља 
и писмену сагласност власника тог објекта односно 
скупштине стамбене заједнице.“

Члан 4
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 021-21/2021-III-01
Дана: 17. 09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с. р. 

23.

На основу члана 162. став 4. Закона о по-
реском 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. за-
кон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. зако-
на, 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 тума-
чење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 
86/2019 и 144/2020), и члана 39. Одлуке о органи-
зацији Градске управе Града Вршца („Сл. лист Гра-
да Вршца“, бр. 20/2016), Начелник Градске управе 
Града Вршца, уз сагласност министра надлежног за 
државну управу и локалну самоуправу број 110-00-
00198/2021-08 од 14. 09. 2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ 

ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ 
ИЗВРШИТЕЉА

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина 

и образац службене легитимације која се издаје по-
реским инспекторима и пореским извршитељима 
Одељења за локалну пореску администрацију Град-
ске управе Града Вршца (у даљем тексту: службена 
легитимација).

Члан 2.
Службена легитимација је јавна исправа 

која служи за идентификацију, којом се доказује 
овлашћење пореског инспектора и пореског извр-
шитеља за обављање послова пореске контроле, од-
носно послова принудне наплате изворних јавних 
прихода јединице локалне самоуправе.
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Службена легитимација се може користити 
само у сврху обављања послова из става 1. овог чла-
на.

Порески инспектор и порески извршитељ 
дужан je да покаже службену легитимацију пре по-
четка предузимања радњи из своје законом пропи-
сане надлежности.

                  
Члан 3.

Службена легитимација je четворострана, 
правоугаоног облика, димензија 70 x 95 mm, у виду 
књижице.

Спољне стране корица су обложене кожом 
тамно тегет боје, док на унутрашњим странама ко-
рица и листовима доминирају светло плава и бела 
боја.

Службена легитимација је обложена про-
видним пластифицираним заштитним материја-
лом.

Службена легитимација издаје се на обра-
сцу који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део.

Текст службене легитимације исписује се на 
српском језику ћириличким писмом, и на румун-
ском и мађарском језику латиничним писмом.

              
Члан 4.

Корице службене легитимације на предњој 
спољној страни садрже:

1) на средини мали грб Републике Србије ;

2) испод грба, на средини једно испод дру-
гог, текст:

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“,
„АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА“,
„ГРАД ВРШАЦ,                
„ГРАДСКА УПРАВА“,
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АД-

МИНИСТРАЦИЈУ“;
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“;
               

Члан 5.
Прва унутрашња страна обрасца службене 

легитимације садржи:

1) у горњем делу, на средини, текст:
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕС-

КОГ ИНСПЕКТОРА“ односно
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕС-

КОГ ИЗВРШИТЕЉА“;

2) испод, на средини - место за фотографију 
димензија 25 мм x 35 мм, преко које се у ле-
вом горњем углу поставља заштитна мар-
кица;

3) испод, код доњег десног угла места за 
фотографију, место за печат са ознаком: 
„М.П.“;

4) испод места за фотографију и печата, на 
средини, линију за својеручни потпис има-
оца службене легитимације и испод тога, 
на средини, речи: „(својеручни потпис)“.

Друга унутрашња страна службене легити-
мације садржи:

1) на врху, у средини, једно испод другог, 
натпис:

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „АУТОНОМНА 
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА“, „ГРАД ВР-
ШАЦ – ГРАДСКА УПРАВА“, „ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИ-
СТРАЦИЈУ“;

2) испод тога, на средини, линију за уписи-
вање имена и презимена имаоца службене 
легитимације, и, испод тога, на средини, 
речи: „(име и презиме)“;

3) испод тога, на средини, линију за уписи-
вање положаја, односно радног места има-
оца службене легитимације и испод тога, на 
средини, речи: „(положај - радно место)“;

4) испод тога, на левој страни, речи: „Једин-
ствени број“, а у продужетку линију за упи-
сивање тог броја.

Трећа унутрашња страна обрасца службене 
легитимације садржи:

1) на врху, у средини, текст:
„ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ“;
2) испод тога, текст:

„Порески инспектор у обављању послова по-
реске контроле изворних локалних јавних 
прихода, које обавља као изворне послове, 
овлашћен је да предузима радње и мере 
прописане Законом о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник 
РС“, бр. 80/2002...144/2020), другим порес-
ким и са њима повезаним прописима, као 
и Законом о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) 
и Законом о инспекцијском надзору („Сл. 
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гласник РС“ 36/2015, 44/2018 и 95/2018).“
или текст:
„Порески извршитељ у обављању послова 

принудне наплате пореске обавезе по ос-
нову изворних локалних јавних прихода, 
које обавља као изворне послове, овла-
шћен је да предузима радње и мере про-
писане Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији („Сл. гласник 
РС“, бр. 80/2002...144/2020)“ као и подза-
конским актима којима се уређују поједине 
радње и мере у поступку принудне наплате 
пореске обавезе“;

3) испод тога, на левој страни, линију за 
уписивање датума и испод тога речи: „(да-
тум издавања)“, а у продужетку, на среди-
ни, место за печат и ознаку „М.П.“;

4) испод, на десној страни, линију за потпис 
начелника Градске управе и, испод тога, ре-
чи: „Начелник Градске управе“.

Члан 6.
Четврда унутрашња страна обрасца службе-

не легитимације садржи:

1) у горњем делу, на левој страни, текст: 
„Напомене“:
2) испод тога, у случају привременог рада на 

пословима који нису у опису радног места 
инспектора, уноси се текст: „Ималац ове 
службене легитимације, по писменом на-
логу предпостављеног, због привремено 
повећаног обима посла или замене одсут-
ног инспектора, привремено врши посло-
ве инспектора, који нису у опису његовог 
радног места, јер за њих испуњава услове“.

Задња спољна страна обрасца службене ле-
гитимације је празна.

Члан 7.
Порески инспектор и порески извршитељ 

коме престане радни однос у Одељењу за локалну 
пореску администрацију, који буде распоређен на 
друго радно место у Одељењу за локалну пореску 
администрацију, који буде распоређен у другу ор-
ганизациону јединицу Градске управе, коме ми-
рују права и обавезе из радног односа у складу са 
законом, или који буде удаљен с посла у складу са 
законом, дужан је да врати своју службену легити-
мацију овлашћеном лицу Одељења за локалну по-
реску администрацију.

О издатим службеним легитимацијама 
Одељење за локалну пореску администрацију води 
посебну евиденцију у коју се уноси: име и прези-
ме пореског инспектора, односно пореског извр-
шитеља, њихов ЈМБГ, број службене легитимације, 
датум пријема и датум враћања службене легити-
мације, број решења о оглашавању службене леги-
тимације неважећом.

Евиденција из става 2. овог члана чува се на 
сигурном месту ради спречавања њеног уништа-
вања и могућности да дође у посед неовлашћеним 
лицима.

Члан 8.
Ако порески инспектор, односно порески 

извршитељ оштети, изгуби или на други начин ос-
тане без своје службене легитимације, дужан је да о 
томе истог дана писмено обавести овлашћено лице 
Одељења за локалну пореску администрацију.

У случају из става 1. овог члана службена ле-
гитимација се наредног радног дана од дана прије-
ма обавештења, решењем начелника Градске управе 
оглашава неважећом.

Решење из става 2. овог члана објављује се у 
„Службеном листу Града Вршца“.

У случају из става 1. овог члана пореском 
инспектору, односно пореском извршитељу се из-
даје нова службена легитимација са новим регис-
тарским бројем, осим ако губитак службене леги-
тимације није последица тешке повреде радне дуж-
ности или другог кажњивог дела.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКА УПРАВА

Број: 110-2/2021/IV
Дана: 14. 09.2021. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Славица Поповић , с. р. 
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СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИJA  ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА  
 LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A  INSPECTORULUI FISCAL 
 AZ ADÓELLENŐR SZOLGÁLATI  IGAZOLVÁNYA 
 
 
 

 

                                                                                                                                                 
M.П.  

                                                  L.S.                                                             
                  P.H.                                                                                                       

 
                                                  

______________  
                      (својеручни потпис)  
                      (semnătura olografă) 
                      (saját kezű aláírás) 
 
 
 

 
                    РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
             ГРАД ВРШАЦ 
           ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ    
АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
                REPUBLICA SERBIA 

    PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA 
ORAȘUL VÂRȘEȚ 

                         ADMINISTRAȚIA  ORAȘULUI                                                                                                                                  
   DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ 
 

    SZERB KÖZTÁRSASÁG 
     VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

 VERSEC VÁROS 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

  HELYI ADÓÜGYI ADMINISZTRÁCIÓS OSZTÁLY                 
 
                                  ___________________ 
                                      (име и презиме)  
                                     (nume și prenume) 
                   (utóneve és családi neve)     
 _______________________________ 
                                  ( положај – радно место ) 
                                  (funcție – loc de muncă) 
                (tisztsége - munkahelye) 
Jединствени број:  ____________________ 
Număr unic 
Azonosító szám 
                                                                                                 

                                    ОВЛАШЋЕЊА  
               ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
Порески инспектор у обављању послова пореске контроле 
изворних локалних јавних прихода, које обавља као изворне 
послове, овлашћен је да предузима радње и мере прописане 
Законом о пореском поступку и пореској администрацији, 
("Сл. гласник РС", бр. 80/2002...144/2020), другим пореским и 
са њима повезаним прописима, као и Законом о општем 
управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018) 
и Законом о инспекцијском надзору ("Сл. гласник  
РС"36/2015,44/2018 и 95/2018).  
                                AUTORIZAȚIILE 
     DEȚINĂTORULUI DE LEGITIMAȚIE DE SERVICIU 
În efectuarea activităților de control fiscal al veniturilor publice 
locale de bază, pe care le efectuează ca activități de bază, 
inspectorul fiscal este autorizat să întreprindă acțiunile și măsurile 
reglementate de Legea privind procedura fiscală și administrația 
fiscală, ("Monitorul ofical al RS", numarul 80/2002…144/2020), 
alte reglementări fiscale și reglementări conexe, precum și Legea 
privind procedura administrativă generală ("Monitorul ofical al 
RS", numarul 18/2016 și 95/2018), și Legea privind controlul de 
inspecție ("Monitorul ofical al RS", numarul 36/2015,44/2018 și  
95/2018). 
                                   A SZOLGÁLATI 
  IGAZOLVÁNY BIRTOKOSÁNAK FELHATALMAZÁSAI 
Az adóellenőr az eredeti helyi közbevételek adóellenőrzési 
ügyeinek végzése alkalmával, melyeket valódi tevékenységeiként 
végez, felhatalmazással rendelkezik Az adóeljárásról és az 
adóügyintézésről szóló törvény (Az SZKHivatalos Közlönye, 
80/2002...144/2020 szám), illetve az egyéb adóügyi és a vele 
kapcsolatos jogszabályok, valamint Az általános közigazgatási 
eljárásról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2016 ...95 /2018 
szám) és A felügyelőségi felügyeletről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/2015,  44/2018 és a 95/2018 szám) 
 által előírt cselekmények és intézkedések foganatosítására.   
____________  М.П.       _____________________ 
(датум издавања)         L.S.         Начелник Градске управе 
(data emiterii)      P.H        Șef al  Administrației Orașului 
 (a kiadás ideje)            a  Városi Közigazgatási Hivatal vezetője                                                                                               
                                         

                                             
 

 
Напомене: 
Ималац ове службене легитимације по писменом налогу 
предпостављеног, збор привремено повећаног обима посла 
или замене одсутног инспектора, привремено врши послове 
инспектора, који нису у опису његовог рaдног места, јер за 
њих испуњава услове.  
 
Notă: 
Deținătorul acestei cărți de identificare oficiale, printr-un ordin 
scris al superiorului, din cauza unei sarcini de muncă temporar 
majorată sau a înlocuirii unui inspector absent, îndeplinește 
temporar munca unui inspector, care nu sânt menționate în fișa 
postului său, deoarece îndeplinește condițiile acestei.  
 

Megjegyzés:  
E szolgálati igazolvány birtokosa a felettese írásos megbízása 
alapján, a megnövekedett munkamennyiség vagy másik felügyelő 
helyettesítése miatt átmenetileg olyan felügyeleti feladatokat lát 
el, melyek nem tartoznak a saját munkaköri leírásába, de eleget 
tesz azok követelményeinek. 

 
 

 

 

 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ  ИЗВРШИТЕЉА 
LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A EXECUTORULUI FISCAL 
AZ ADÓVÉGREHAJTÓ SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYA  

 
                  
                

 

           M.П.  
                                                                          L.S.                              L. S. 
                                                                          P.H.                                                                                               

P
.
H
. 

  ___________________________                                                                                        
                                  (својеручни потпис)  
                                   (semnătura olografă) 
                                    (saját kezű aláírás) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     

 
                        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ВРШАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 

    REPUBLICA SERBIA 
  PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA 

  ORAȘUL VÂRȘEȚ 
                           ADMINISTRAȚIA ORAȘULUI 
                                  DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ  
  
                                    SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VERSEC VÁROS 

 VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
   HELYI ADÓÜGYI ADMINISZTRÁCIÓS OSZTÁLY                  

  
            __________________________ 
                                          (име и презиме)  
                                          (nume și prenume) 
                         (utóneve és családi neve) 
     ______________________________ 
                      ( положај – радно место ) 
                                      (funcție – loc de muncă) 
                      (tisztsége - munkahelye) 
Jединствени број: ____________________ 
Număr unic 
Azonosító szám 
 
 

                            ОВЛАШЋЕЊА  
                     ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
Порески  извршитељ у обављању послова принудне наплате 
пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 
које обавља као изворне послове, овлашћен је да предузима радње 
и мере прописане Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002...144/2020),, као и 
подзаконским актима којима се уређују поједине радње и мере у 
поступку принудне наплате пореске обавезе. 
                          AUTORIZAȚIILE 
            DEȚINĂTORULUI DE LEGITIMAȚIE DE SERVICIU 
În efectuarea activităților de executare silită a obligațiilor fiscale pe 
baza veniturilor publice locale de bază, pe care le efectuează ca 
activități de bază, executorul fiscal este autorizat să întreprindă 
acțiunile și măsurile prevăzute de Legea privind procedura fiscală și 
administrația fiscală,("Monitorul ofical al RS", numarul 
80/2002…144/2020), precum și de acte subordonate legii prin care se 
stipulează anumite acțiuni și măsuri din procedura de executare silită a 
obligației fiscale.  
    A SZOLGÁLATI  
    IGAZOLVÁNY BIRTOKOSÁNAK FELHATALMAZÁSAI 
Az adóvégrehajtó az eredeti helyi közbevételekből fakadó 
adókötelezettség kényszermegfizettetési ügyeinek végzése alkalmával, 
melyeket valódi tevékenységeiként végez, felhatalmazással 
rendelkezik Az adóeljárásról és az adóügyintézésről szóló törvény,  
(Az SZKHivatalos Közlönye, 80/2002...144/2020 szám),illetve az 
adókötelezettség kényszermegfizettetési eljárásának bizonyos 
cselekményeit és intézkedéseit szabályozó, a törvénynél alacsonyabb 
rangú aktusok által előírt cselekmények és intézkedések 
foganatosítására. 
 
______________                     M.П.  
(датум издавања)      L.S. 
(data emiterii)    P.H. 
(a kiadás ideje)  
                                                          __________________________  
                                                                 Начелник Градске управе  

                                                       Șef al Administrației Orașului 
                                                  a Városi Közigazgatási Hivatal vezetője 

                                             

 
Напомене: 
Ималац ове службене легитимације по писменом налогу 
предпостављеног, збор привремено повећаног обима посла 
или замене одсутног инспектора, привремено врши послове 
инспектора, који нису у опису његовог рaдног места, јер за 
њих испуњава услове.  
 
Notă: 
Deținătorul acestei cărți de identificare oficiale, printr-un ordin 
scris al superiorului, din cauza unei sarcini de muncă temporar 
majorată sau a înlocuirii unui inspector absent, îndeplinește 
temporar munca unui inspector, care nu sânt menționate în fișa 
postului său, deoarece îndeplinește condițiile acestei.  

Megjegyzés:  
E szolgálati igazolvány birtokosa a felettese írásos megbízása 
alapján, a megnövekedett munkamennyiség vagy másik felügyelő 
helyettesítése miatt átmenetileg olyan felügyeleti feladatokat lát el, 
melyek nem tartoznak a saját munkaköri leírásába, de eleget tesz 
azok követelményeinek. 
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