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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VIII    ВРШАЦ, 01. МАРТ 2023. ГОДИНЕ    БРОЈ 03/2023

1.

На основу члана 72. и 73. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 14/2022) и 
члана 18. Пословника о раду Скупштине Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ВРШЦА 

I
Потврђује се мандат одборнику Скупшти-

не Града Вршца, Живковић Карађорђу, мастер 
економисти, из Вршца, који је први следећи кан-
дидат за одборника са изборне листе АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, коју је поднела 
„Коалиција: Александар Вучић - За нашу децу.“ 
почев од 28. 02. 2023. године. 

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-
ња и биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-3/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

2.

На основу члана 92. став 4. Закона о буџет-
ском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. за-
кон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - 
др. закон), члана 40. став 1. тачка 6) Статута Града 
Вршац („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) 
и сагласности Државне ревизорске институције, 
бр. 037-193/2023-04 од 13. јануара 2023. године, 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донела је 

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ВРШЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
 За ревизију Завршног рачуна буџета Града 

Вршца за 2022. годину, Град Вршац ће уз саглас-
ност Државне ревизорске институције, ангажова-
ти лице које испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја прописане зако-
ном којим се уређује рачуноводство и ревизија.
 

Члан 2.
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-4/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.
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3.

На основу члана 40. став 1. тачка 65) Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 
1/2019), а у вези са Одлуком о усвајању Етичког ко-
декса функционера локалне самоуправе број 1007/2 
од 11. 12. 2019. године коју је Скупштина Сталне 
конференције градова и општина – Савеза градова 
и општина Србије донела на свом 47. заседању одр-
жаном 11. децембра 2019. године, Скупштина Града 
Вршца, на седници одржаној 28. фебруара 2023. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

ФУНКЦИОНЕРА
 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Усваја се Етички кодекс функционера ло-

калне самоуправе (у даљем тексту: Етички кодекс) 
који је саставни део ове одлуке (Прилог 1).

Сви појмови који су у Етичком кодексу и 
овој одлуци изражени у граматичком мушком роду, 
подразумевају мушки и женски природни род.

Члан 2.
Начела садржана у Етичком кодексу пред-

стављају етичке стандарде понашања којих су дуж-
ни да се придржавају сви функционери Града Вр-
шца у обављању својих функција, а грађани имају 
право да од функционера очекују такво понашање.

Члан 3.
Обавеза придржавања етичких стандарда 

понашања установљених Етичким кодексом, одно-
си се на лица изабрана, постављена и именована у 
органе града, јавног предузећа, установе и другог 
правног лица чији је оснивач или члан Град Вршац, 
у орган привредног друштва у којем удео или ак-
ције има правно лице чији је оснивач или члан Град 
Вршац, као и на чланове тела која оснивају органи 
града Вршца (у даљем тексту: функционер).

Члан 4.
Функционер промовише Етички кодекс 

међу другим функционерима, запосленима, у јавно-

сти и медијима, са циљем унапређења свести о на-
челима Етичког кодекса и значаја њиховог пошто-
вања за остваривање локалне самоуправе у Граду.

Члан 5.
 Надзор над применом Етичког кодекса вр-

ши Савет за праћење примене Етичког кодекса (у 
даљем тексту: Савет).

Члан 6.
Задатак Савета је да прати, промовише и 

унапређује примену установљених етичких стан-
дарда понашања функционера.

 Актом о образовању Савета ближе се од-
ређују послови, задаци и овлашћења Савета, усло-
ви и начин именовања чланова, права и дужности 
председника и чланова Савета, начин рада и друга 
питања од значаја за рад Савета.

Члан 7.
Савет има 7 чланова, од којих је један пред-

седник.
Члан Савета може да буде свако лице које 

због својих стручних, радних и моралних квалите-
та ужива углед у својој средини и граду у целини и 
који има подршку одговарајућег удружења, органи-
зације, другог правног лица или најмање 30 грађа-
на. 

Функционер не може бити члан Савета.

Чланове Савета именује Скупштина Града 
Вршца посебним решењем, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Јавни конкурс расписује Градско веће. 

Ближи услови, начин и поступак кандидо-
вања, рангирања и избора кандидата за чланове Са-
вета, уређен је Методологијом за избор кандидата 
за чланове Савета која је саставни део ове одлуке 
(Прилог 2).

 
Члан 8.

У вршењу послова из члана 6. ове одлуке, 
Савет може изрећи:

1) меру нејавног упозорења, за лакшу по-
вреду одредаба Етичког кодекса, односно 
понашање функционера које није утица-
ло на вршење јавне функције и

2) меру јавног објављивања акта Саве-
та којим се утврђује да је функционер 
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прекршио одређено етичко начело, за 
тежу повреду одредаба Етичког кодекса.

Тежом повредом одредаба Етичког коде-
кса сматра се повреда која је утицала на обављање 
функције, углед функционера и поверење грађана у 
функционера и функцију коју обавља, као и поно-
вљено понашање функционера за које му је изрече-
на мера нејавног упозорења.

Мера јавног објављивања акта Савета из 
става 2. тачка 2) овог члана објављује се на интернет 
презентацији Града Вршца.

Начин рада и одлучивања Савета у поступку 
утврђивања повреде Етичког кодекса и одређивања 
мера на које је овлашћен, ближе се уређују послов-
ником Савета.

Члан 9.
Када у току поступка нађе да је повредом 

Етичког кодекса функционер прекршио и неку за-
конску норму, Савет о томе обавештава надлежни 
орган (полицију, тужилаштво, буџетску инспекцију 
и др.).

Члан 10.
Председник и чланови Савета немају накна-

ду за рад у Савету.

Члан 11.
Савет извештава Скупштину о свом раду.

Извештај из става 1. овог члана подноси се 
Скупштини најкасније до 31. марта текуће за прет-
ходну годину.

Извештај из става 1. овог члана садржи по-
датке о примени Етичког кодекса у претходној го-
дини, а посебно податке о броју и садржини подне-
тих представки, утврђених кршења етичких начела 
и изречених мера, као и оцену стања у овој области 
са евентуалним препорукама за унапређење приме-
не Етичког кодекса.

Извештај из става 1. овог члана објављује се 
на интернет презентацији Града Вршца.

Члан 12.
Услове за рад Савета, као и стручне и адми-

нистративно-техничке послове за потребе Савета 
обезбеђује Градска управа.

Члан 13.
Етички кодекс објављује се на интернет пре-

зентацији Града Вршца.
Начелник Градске управе обезбеђује до-

вољан број примерака Етичког кодекса у штам-
паном облику, ради истицања на огласној табли 
Градске управе и на другим одговарајућим местима 
(услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне 
канцеларије, пословне просторије у којима раде 
функционери општине и слично) како би се обез-
бедило упознавање грађана и других заинтересова-
них лица са његовом садржином.

Члан 14. 
Скупштина Града ускладиће Решење о име-

новању Савета за праћење примене Етичког коде-
кса са одредбама ове Oдлуке у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Етички кодекс понашања функционера ло-
калне самоуправе у Општини Вршац („Службени 
лист општине Вршац“, број 1/2005).

Члан 16.
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: 011-5/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

Прилог 1:

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Етички кодекс функционера локалне само-
управе састоји се од 12 етичких начела и односи се 
на сва лица изабрана, постављена и именована у ор-
ган општине или града, јавног предузећа, установе и 
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другог правног лица чији је оснивач или члан локал-
на самоуправа, у орган привредног друштва у којем 
удео или акције има правно лице чији је оснивач 
или члан локална самоуправа, као и на чланове тела 
која оснивају органи локалне самоуправе (у даљем 
тексту: функционер).

1. Владавина права и законитост
• Функционер увек и на сваком месту поштује 

владавину права и придржава се Устава, за-
кона и осталих прописа.

• Функционер се делатно залаже за пуно спро-
вођење Устава, закона и осталих прописа и 
делатно се супротставља њиховом кршењу, 
заобилажењу и изигравању.

2. Одговорност
• Функционер је за своје поступање и пона-

шање одговоран пред законом и пред грађа-
нима.

• Функционер вољно прихвата да његово 
обављање јавне службе може бити предмет 
надзора и контроле грађана, правосуђа, над-
зорних органа, независних тела, јавности и 
јавних гласила.

3. Отвореност, приступачност и транспа-
рентност

• Функционер поступа тако да је његово дело-
вање увек отворено увиду и суду јавности.

• Функционер се стара да грађани буду упуће-
ни у рад локалне самоуправе, а нарочито у 
разлоге за доношење одлука, као и о дејству 
и последицама које из њих происходе.

• Функционер јавности благовремено пружа 
тачне и потпуне податке и објашњења од 
значаја за одлучивање и праћење примене 
одлука, пружајући јој прилику да их прове-
рава и преиспитује.

• Функционер у јавном деловању и иступању 
увек штити податке о личности.

4. Грађанско учешће
• Функционер се стара да грађани буду што 

више консултовани о одлукама од значаја за 
заједницу и укључени у доношење тих одлу-
ка, коришћењем и унапређивањем различи-
тих начина грађанског учешћа.

• Функционер се стара да локална самоуправа 

одговори потребама и интересима свих ка-
тегорија њеног становништва и свих њених 
подручја и насеља.

• Функционер ради на успостављању што 
шире сагласности грађанства о кључним од-
лукама локалне самоуправе.

5. Поштовање изборне воље и указаног 
поверења

• Функционер поштује вољу бирача, придр-
жавајући се програма за чије је спровођење 
изабран.

• Функционер се стара да његово деловање и 
понашање никада не доведе у питање пове-
рење које му је указано.

6. Узорност
• Функционер гради и одржава поверење 

грађана у савесно и одговорно обављање 
јавне функције, и стара се да не наруши уг-
лед јавне функције својим понашањем у јав-
ном и приватном животу.

• Функционер увек и на сваком месту шти-
ти углед локалне самоуправе и грађана које 
представља, а у јавном иступању води рачу-
на да тај углед не буде нарушен.

• Функционер увек и на сваком месту посту-
па и понаша се тако да буде пример за углед.

7. Професионалност
• Функционер непрестано изграђује своју 

стручност и компетентност за обављање 
јавне функције, а у свом раду увек се придр-
жава стандарда стручности.

• Функционер уважава стручност запослених 
у управи и редовно се са њима саветује при-
ликом доношења одлука, подржавајући раз-
вој њихових стручних капацитета.

• Функционер се стара да при одлучивању о 
запошљавању, као и распоређивању, пре-
мештању или напредовању запослених, 
то буде рађено на основу квалификација и 
објективно оцењеног радног учинка и рад-
них способности.

8. Правичност, објективност и непри-
страсност

• Функционер правично и непристрасно 
врши своју дужност, вођен општим добром 
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и претежним јавним интересом, а старајући 
се да никоме не нанесе штету.

• Функционер настоји да никакве личне пред-
расуде или непримерени посебни интереси 
не утичу на његово поступање и одлучи-
вање, као и да оно буде засновано на тачним, 
потпуним и благовременим подацима.

9. Савесно и домаћинско управљање
• Функционер са пажњом доброг и савесног 

домаћина располаже повереним средствима 
и њиховом расподелом.

• Функционер се стара да употреба и распо-
дела јавних средстава буде законита, добро 
испланирана, правична, сврсисходна и увек 
у складу са остваривањем општег добра и 
претежног јавног интереса.

• Функционер се делатно супротставља нес-
врсисходном и коруптивном располагању и 
коришћењу јавних средстава. 

• Функционер се стара да употреба и расподе-
ла јавних средстава буде таква да на најбољи 
и најправичнији могући начин задовољава 
права, потребе и интересе свих категорија 
становништва, не дискриминишући ни јед-
ну.

10. Лични интегритет
• Функционер одбацује деловање под при-

тиском и корупцију, а јавно указује на такво 
понашање ако га примети код других функ-
ционера.

• Функционер се ангажује на превенцији ко-
рупције, указивањем на њену штетност, 
узроке и начине спречавања, као и подржа-
вањем и учешћем у успостављању и спро-
вођењу антикорупцијских механизама.

• Функционер никада не даје предности при-
ватном интересу над јавним, не прихвата се 
дужности и послова који га могу довести у 
сукоб интереса и избегава сваки облик по-
нашања који би могао да доведе до стварања 
утиска да постоји сукоб интереса.

11. Равноправност и недискриминаторност
• Функционер поштује различитости и нико-

га не дискриминише према било ком ствар-
ном или претпостављеном личном својству, 
ни урођеном ни стеченом.

• Функционер се стара да услед различитости 

ничија права и слободе не буду ускраћена, 
повређена или ограничена.

• Функционер препознаје права и потребе 
различитих категорија становништва и ста-
ра се да услуге локалне самоуправе свима 
буду доступне и пружене на одговарајући 
начин.

• Функционер поштује равноправност жена 
и мушкараца, подржавајући и подстичући 
мере за пуно остваривање родне равноправ-
ности.

• Функционер се залаже за очување и развој 
културних посебности, обичаја, језика и 
идентитета свих грађана локалне самоупра-
ве.

12. Поштовање и учтивост
• Функционер указује поштовање грађанима, 

корисницима услуга локалне самоуправе, 
запосленима у њој, другим функционерима 
и свима другима са којима се опходи, чи-
нећи то на учтив и достојанствен начин.

• Функционер свима са којима се опходи пос-
већује одговарајућу пажњу и време, пру-
жајући им благовремене, тачне и потпуне 
податке, на учтив и достојанствен начин.

Прилог 2:

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 1.

Овом методологијом уређују се начин и пос-
тупак кандидовања, рангирања и избора кандида-
та за чланове Савета за праћење примене Етичког 
кодекса функционера локалне самоуправе (у даљем 
тексту: Савета).

Члан 2.
Јавни конкурс за избор кандидата за члано-

ве Савета (у даљем тексту: јавни конкурс), распи-
сује Градско веће и оглашава га на интернет презен-
тацији Града Вршца, на огласној табли органа града 
и најмање у једним дневним, односно недељним но-
винама које се дистрибуирају на територији Града 
Вршца.
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Обавештење о јавном конкурсу из става 1. 
овог члана мора бити видљиво на интернет презен-
тацији Града Вршца све време трајања конкурса.

Члан 3.
Јавни конкурс обавезно садржи: предмет 

јавног конкурса, ко може бити учесник, односно ус-
лове које треба да испуњава лице које се кандидује, 
начин кандидовања, садржину пријаве/предлога 
кандидата, документацију која се прилаже уз пред-
лог/пријаву, начин спровођења јавног конкурса, на-
чин и поступак вредновања кандидата, назначење 
органа коме се подносе предлози/пријаве и лица за 
контакт, начин и рокове за подношење предлога/
пријаве, рокове за спровођење јавног конкурса и 
начин објављивања јавног конкурса. 

Јавни конкурс траје најмање 15 дана.

Члан 4.
Право учешћа на јавном конкурсу има сва-

ки пунолетни држављанин Републике Србије са 
пребивалиштем на територији Града Вршца, који 
због својих стручних, радних и моралних квалите-
та ужива углед у својој средини и граду у целини 
и који има подршку одговарајућег удружења, орга-
низације или другог правног лица или најмање 30 
грађана.

Члан 5.
Пријаву на конкурс може да поднесе свако 

лице које испуњава прописане услове. Уз пријаву 
подноси идентификационе податке, кратку био-
графију и одговарајуће препоруке удружења, орга-
низације, установе или групе грађана који пружају 
подршку том кандидату.

Предлог кандидата за члана Савета може 
да поднесе свако физичко или правно лице, а на-
рочито: верска заједница, невладина организација, 
месна заједница, удружење, струковно удружење, 
односно организација у области здравства, образо-
вања, спорта, правосуђа и слично. Предлог се под-
носи у писаном облику и мора бити образложен. Уз 
предлог кандидата подноси се и изјава лица које се 
предлаже за кандидата да прихвата учешће на кон-
курсу.

Члан 6.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комиси-

ја за избор кандидата за чланове Савета (у даљем 
тексту: Комисија), коју образује Градско веће.

Задатак Комисије је да размотри све бла-
говремено пристигле пријаве и поднету докумен-
тацију, оцени испуњеност услова кандидата, обави 
разговор са свим кандидатима у циљу формирања 
ранг листе кандидата и да утврди и Градском већу 
достави образложену ранг листу кандидата за чла-
нове Савета.

 Актом о образовању Комисије утврђују се 
састав и број чланова Комисије и именују њени 
чланови, ближе се одређују њени задаци и рокови 
за њихово извршење, као и друга питања од значаја 
за рад Комисије.

Члан 7.
Комисија на првој седници бира председни-

ка Комисије који координира рад и води седнице 
Комисије.

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и 
о свом раду води записник.

Комисија одлучује већином гласова од укуп-
ног броја чланова.

Члан 8.
Орган који је конкурсом одређен за пријем 

пријава, односно предлога кандидата, целокупну 
конкурсну документацију одмах по пријему доста-
вља Комисији.

Комисија отвара пријаве, односно предлоге 
кандидата, проверава њихову благовременост и це-
ни испуњеност услова за учешће на конкурсу. 

Неблаговремене пријаве и предлози канди-
дата, као и предлози кандидата који нису образло-
жени одбацују се без разматрања.

Члан 9.
Комисија позива на разговор сваког учесни-

ка конкурса који испуњава услове конкурса и чија 
пријава, односно предлог кандидата није одбачен у 
складу са чланом 8. став 3. ове методологије.

Разговор са кандидатима се обавља комиси-
јски, у време одређено у позивном писму.

На основу обављеног разговора и на осно-
ву података садржаних у пријави, односно предло-
гу кандидата, сваки члан Комисије оцењује сваког 
кандидата појединачно, оценом од 1 до 5. Збир оце-
на свих чланова Комисије које је остварио канди-
дат, представља оцену Комисије за тог кандидата и 
одређује његово место на ранг листи кандидата.
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Члан 10. 
Комисија утврђује предлог ранг листе 

пријављених кандидата, у року одређеном актом о 
образовању Комисије. Утврђени предлог ранг ли-
сте кандидата мора да садржи образложење оцене 
за сваког кандидата на ранг листи.

Предлог ранг листе кандидата са образло-
жењем објављује се на интернет презентацији Града 
Вршца и на огласној табли органа Града Вршца.

Свако лице има право да у року од 8 дана 
од дана објављивања ранг листе кандидата, доста-
ви Комисији податке и доказе о нетачним наводима 
изнетим у образложењу оцене кандидата, а који су 
од значаја за одређивање места кандидата на ранг 
листи.

Комисија разматра и проверава наводе лица 
из става 3. овог члана, по потреби ревидира предло-
жену ранг листу и утврђену ранг листу кандидата 
доставља Градском већу у року одређеном конкур-
сом. 

Комисија обавештава лице из става 3. овог 
члана о свом ставу поводом навода тог лица.

Члан 11.
О избору кандидата одлучује Градско веће, 

према редоследу утврђеном у ранг листи кандида-
та и утврђује предлог решења о именовању чланова 
Савета. Ако Градско веће не предложи именовање 
чланова Савета према редоследу утврђеном у ранг 
листи, дужно је да свој предлог образложи.

Градско веће предлог решења о именовању 
чланова Савета са образложењем доставља Скупш-
тини Града ради доношења.

4.

На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. 
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. 
став 1. и став 2, члана 21. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној своји-
ни, односно прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40. став 1. 

тачка 34) Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вр-
шца, на седници одржаној дана 28. фебруара 2023. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ГРАДА ВРШЦА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6420/2 КО 

ШУШАРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вр-

шца, Вршац Трг победе 1, непокретност у КО Шу-
шара, јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1, - ка-
тастараска парцела број 6420/2 КО Шушара, потес/
улица Село, површине 13295 м2, земљиште у грађе-
винском подручју, пашњак 5. класе, уписана у Лист 
непокретности број 196 КО Шушара.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца најповољнијем по-
нуђачу, ЖАЈСКИ БИЉАНИ из Вршца, након спро-
веденог поступка јавног надметања, које је одржан 
дана 20. децембра 2022. године. 

Поступак јавног надметања спроведен је 
на основу Одлуке о покретању поступка отуђења 
из јавне својине Града Вршца, катастарске парцеле 
број 6420/2 КО Шушара јавним надметањем број: 
011- 89/2022-II-01 од 28. 10. 2022. године, објављене 
у „Службеном листу Града Вршца“, дана 29. октобра 
2022. године, број 13/2022 и расписаног Огласа ра-
ди отуђења из јавне својине Града Вршца непокрет-
ности из члана 1. ове одлуке, објављен на web site-u 
Града Вршца и у дневном листу „Вечерње Новости“ 
дана 14. 11. 2022. године.

Члан 3.
Непокретност описана у члану 1. ове одлу-

ке отуђује се по тржишним условима. Непокрет-
ност из члана 1. ове одлуке отуђује се полазећи од 
тржишне вредности коју је проценио надлежни 
порески орган Министарства финансија Пореске 
управе – Група за контролу издвојених активнос-
ти малих локација Вршац, у предмету број 464-08-
00034/2022-0000, записником без изласка на терен 
службеног лица од 11. 04. 2022. године. 

Висина почетне цене ради отуђења не-
покретности описане у члану 1, ове одлуке износи: 
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1.604.307,65 динара /словима: милионшесточети-
рихиљадетристаседам и 65/100 динара/, што чини 
13.623,83 евра, /словима: тринаестхиљадашестод-
вадесетри и 83/100 евра / по званичном средњем 
курсу евра на дан извршене процене (1€=117.7575 
динара), с тим што ће се исплата постигнуте ку-
попродајне цене извршити у динарској противред-
ности по средњем званичним курсу НБС на дан уп-
лате купопродајне цене.

Понуђена цена отуђења представља и по-
четни износ за јавно надметање те, како је једини 
учесник јавног надметања БИЉАНА ЖАЈСКИ из 
Вршца, исту прихватило као купопродајну цену, 
исто је проглашено најповољнијим понуђачем.

Члан 4.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца најповољнијем 
понуђачу БИЉАНИ ЖАЈСКИ ИЗ Вршца, по ку-
попродајној цени из чл. 3. став 2. ове одлуке, коју 
има исплатити у року од најкасније 30 дана од дана 
закључења уговора о купопродаји у динарској про-
тивредности по званичном средњем курсу НБС на 
дан уплате купопродајне цене.

Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања Од-

луке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности 
из члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закљу-
чује Градоначелник, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског правобранилаштва Града Вр-
шца.

Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за имовинско-правне послове Градске уп-
раве Града Вршца. 
        

Члан 7.
 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: 011-6/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

5.

На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. За-
кона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. став 1. и 
став 2, члана 21. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/2018) и чл. 40. став 1. тачка 34) Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 
1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 28. фебруара 2023. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

ГРАДА ВРШЦА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6430/2 КО 

ШУШАРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца, 

Вршац Трг победе 1, непокретност у КО Шушара, 
јавна својина Града Вршца, у уделу 1/1, катастараска 
парцела број 6430/2 КО Шушара, потес/улица Пете-
фи Шандора, укупне површине 8613 м2, земљиште 
у грађевинском подручју, од тога, број дела 1. њива 
4. класе, површине 4307 м2 и број дела 2, њива 5. 
класе, површине 4306 м2, уписана у Лист непокрет-
ности број 773 КО Шушара.

 Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца најповољнијем по-
нуђачу, МЕТРУМ ДОО ВРШАЦ, Војнички Трг 1. 
локал број 2, МБ 21181650, законски заступник, Пе-
шић Иван из Вршца, након спроведеног поступка 
јавног надметања, које је одржанo дана 20. децем-
бра 2022. године. 

Поступак јавног надметања спроведен је 
на основу Одлуке о покретању поступка отуђења 
из јавне својине Града Вршца, катастарске парцеле 
број 6430/2 КО Шушара јавним надметањем број: 
011- 90/2022-II-01 од 28. 10. 2022. године, објављене 
у „Службеном листу Града Вршца“, дана 29. октобра 
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2022. године, број 13/2022 и расписаног Огласа ра-
ди отуђења из јавне својине Града Вршца непокрет-
ности из члана 1. ове одлуке, објављен на web site-u 
Града Вршца и у дневном листу „Вечерње Новости“, 
дана 14. 11. 2022. године.

Члан 3.
Непокретност описана у члану 1. ове од-

луке отуђује се по тржишним условима, полазећи 
од тржишне вредности коју је проценио надлежни 
порески орган, Министарствo финансија Порескa 
управa – Група за контролу издвојених активнос-
ти малих локација Вршац, у предмету број 464-08-
00079/2022-0000, записником без изласка на терен 
службеног лица од 06. 09. 2022. године. 

Висина почетне цене ради отуђења не-
покретности описане у члану 1, ове одлуке износи: 
1.178.516,79 динара /словима: милионстоседамде-
сетосамхиљадапетстошеснаест и 79/100 динара/, 
што чини 10.043,56 евра, /словима: десетхиљадаче-
трдесеттри и 56/100 евра) по званичном срењем 
курсу НБС на дан извршене процене (1€=117.3406 
динара), с тим што ће се исплата постигнуте ку-
попродајне цене извршити у динарској противред-
ности по средњем званичним курсу НБС на дан уп-
лате купопродајне цене.

Понуђена цена отуђења представља и по-
четни износ за јавно надметање.

Члан 4.
Постигнута цена на јавном надметању изно-

си 1.228.516,79 динара, словима /милиондветадва-
десетосамхиљадапетстошеснаест и 79/100 дина-
ра), (која представља најповољнију понуду, односно 
10.470,1032 евра, словима / десетхиљадачетристо 
седамдесерт и 1032/100 евра / по средњем курсу 
НБС на дан 20. децембра. 2022. године (1€=117.3357 
динара), односно на дан одржаног јавног надме-
тања. 

 Члан 5.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца најповољнијем 
понуђачу МЕТРУМ ДОО ВРШАЦ, Војнички Трг 
1.локал број 2, МБ 21181650, по купопродајној цени 
из чл. 4. ове одлуке, коју има исплатити у року од 
најкасније 30 дана од дана закључења уговора о ку-
попродаји у динарској противредности по званич-
ном средњем курсу НБС на дан уплате купопродај-
не цене.

 Члан 6.
У року од 30 дана од дана објављивања Од-

луке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности 
из члана 1. ове одлуке у име Града Вршца закљу-
чује Градоначелник, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског правобранилаштва Града Вр-
шца.

Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за имовинско-правне послове Градске уп-
раве Града Вршца. 
        

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: 011-7/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

6.

На основу члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020), члана 99. став 19. Закона о пла-
нирању и изграњи („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) и чла-
на 40. тачка 34) Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Гра-
да Вршца, на седници одржаној дана 28. фебруара 
2023. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ВРШЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
БРОЈ 239/56 КО ПОТПОРАЊ 
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Члан 1.
Прибавља се од Републике Србије у јавну 

својину Града Вршца катастарска парцела број 
239/56 КО Потпорањ, у површини од 1214m2, Из-
лаз, грађевинско земљиште изван грађевинског 
подручја, јавна својина Републике Србије, у уде-
лу 1/1, уписана у Лист непокретности број: 484 
КО Потпорањ, ради изградње објекта – капеле на 
гробљу у насељеном месту Потпорањ. 

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке при-

бавља се у јавну својину Града Вршца од Републике 
Србије непосредном погодбом из разлога што се 
ради се о међусобном располагању између носила-
ца права јавне својине и што по својим карактерис-
тикама катастарска парцела број 239/56 КО Потпо-
рањ једина одговара потребама изградње капеле 
за гробље у месту Потпорањ, чија изградња јесте 
у складу са Просторним планом општине Вршац 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 16/2015 
и 16/2016), па се прибављање у јавну својину не би 
могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда. 

Члан 3.
Непокретност из члана 1. ове одлуке приба-

вља се у јавну својину Града Вршца без накнаде.

Члан 4.
Поступак отуђења непокретности из члана 

1. ове одлуке из јавне својине Републике Србије, на 
основу Закључка Владе 05 број: 464-10971/2022 од 
29. децембра 2022. године, спроводи Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије, а за сти-
цаоца Град Вршац поступак спроводи Градска уп-
рава Града Вршца Одељење за имовинско правне 
послове. 

Члан 5.
Град Вршац стиче право јавне својине на не-

покретности из члана 1. ове одлуке уписом уговора 
из члана 6. ове одлуке у јавну књигу о евиденцији 
непокретности и правима на њима.

Члан 6.
Уговор о отуђењу, односно стицању јавне 

својине на катастарској парцели број 239/56 КО 
Потпорањ између Републичке дирекције за имо-
вину Републике Србије и Града Вршца, у име Гра-

да Вршца закључиће Градоначелник, уз претходно 
прибављено мишљење Градског правобранилаштва 
Града Вршца. 

Нацрт уговора из става 1. овог члана саставни 
је део ове одлуке.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-8/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

7.

На основу члана 99. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/10 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - и 
др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 40. став 1. тачка 
34) Статута Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној дана 28. фебруара 2023. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6293/2 
КО ШУШАРА ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отуђења из јав-

не својине Града Вршца, катастарске парцеле број 
6293/2 КО Шушара, уписане у ЛН број 797 КО Шу-
шара, јавна својина Града Вршца у уделу 1/1, повр-
шине 5765 м2 која се састоји из дела 1. површине 
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1922 м2 , њива 4. класе, и дела 2. њива 5. класе повр-
шине 3843 м2, земљиште у грађевинском подручју. 

Члан 2.
Непокретност из чл. 1. ове Одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца, по почетној цени 
утврђеној у односу на висину тржишне вредности 
предметне непокретности изражене у еврима, то 
јест на основу акта Министарста финансија, порес-
ке управе, Групе за контролу издвојених активнос-
ти малих локација Вршац, број 464-08-00053/2022-
0000, која је записником службеног лица без излас-
ка на терен дана 09. 08./август/ 2022. утврдила да 
се земљиште у грађевинском подручју КП 6293/2 
састоји из дела 1 и 2. Тржишна вредност број дела 
1. површине 1922 м2 утврђује се у износу од 153 /
дин/м2 тако је да је тржишна вредност дела 1 у из-
носу од 294.066,00 динара. Тржишна вредност дела 
2, које је у површини од 3843 м2, утврђује се у изно-
су од 48,43/дин/м2, тако да тржишна вредност дела 
2 износи 186.116,49 динара. Укупна тржишна вред-
ност наведене парцеле износи 480.182,49 динара, 
што износи по средњем курсу НБС на дан изврше-
не процене, 09.08.2022 године 4.093,00 евра./1.Е 
117,3216 динара/.

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања утврђује се у износу од 30% од почетне цене за 
непокретност у јавној својини утврђене у претход-
ном ставу, односно 144.054,75 динара.

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведене 

у члану 1. ове одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: Комисија) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

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

Задатак Комисије је да сачини текст Огласа, 
спроведе поступак јавног надметања у складу са 
чланом 99. Закона о планирању и изградњи, („Сл. 
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/10 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/219, 39/2019 - и др. закон, 
9/2020 и 52/2021), током поступка води записник 
и исти са предлогом Одлуке о отуђењу достави 
Скупштини Града Вршца на разматрање и усвајање.

Члан 4.
Комисија одлучује већином од укупног 

броја својих чланова.
Основни критеријум за избор најповољ-

нијег понуђача је висина понуђене купопродајне 
цене. 

Непокретност у јавној својини отуђује се 
учеснику који понуди највишу купопродајну цену.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 5.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности у јавној својини 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике Србије 
и на званичном веб сајту Града Вршца.

Члан 6.
Одлуку о отуђењу непокретности из чл. 1. 

ове одлуке доноси Скупштина Града Вршца.

Члан 7.
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: 011-9/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.
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8.

 На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. За-
кона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. став 1. и 
став 2, члана 21. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда („Службе-
ни гласник РС“, бр. 16/2018) и чл. 40. став 1. тачка 
34) Статута Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, број 1/2019) Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној дана 28. фебруара 2023. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 
ВРШЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 4318/2 

КО ВРШАЦ

Члан 1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца, 

непосредном погодбом, катастарска парцела број 
4318/2 KO Вршац, остало грађевинско земљиште 
у својини, површине 137 м2, број дела 1, земљиште 
под зградом и другим објектом, површине 137 м2, 
са обимом удела 1/1, уписана у Лист непокретнос-
ти број 13263 КО Вршац, улица Стеријина, у корист 
привредног друштва БИРО ПЛУС ДОО ВРШАЦ 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИН-
ЖЕЊЕРИНГ ВРШАЦ, Стеријина 19, МБ:08180679, 
ПИБ: 100513179, које има у приватној својини на 
предметном земљишту изгaђен објекат број 1, по-
вршина основе 137 м2, зграда пословних услуга, 
објекат уписан са добрењем за употребу. 

УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 
пешачког и колског пролаза и пролаза за комунал-
на и ватрогасна возила, који је трасиран и изграђен 
испод објекта на катастарској парцели број 4318/2 
КО Вршац у ширини од 6,68 метара, као послужном 
добру, у корист катастарске парцеле број 4318/1 КО 
Вршац, уписане у Лист непокретности број 961 КО 
Вршац потес/улица Стеријина, јавна својина Града 
Вршца у уделу 1/1, земљиште уз зграду и други обје-
кат, као повласном добру. 

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца непосредном пого-
дбом јер то у конкретном случају представља једи-
но могуће решење из следећих разлога:

а) Катастарска парцела 4318/2 КО Вршац 
која је предмет отуђења укупне је повр-
шине 137 м2. Испуњени су законски усло-
ви за отуђење предметне непокретности 
из јавне својине непосредном погодбом, 
сходно одредбама чл. 4. став 1. Закона о 
претварању права коришћења у право 
својине на грађевинском земљишту а у 
вези члана 105. став. 5 Закона о плани-
рању и изградњи и на основу правос-
нажног решења број 464-90/2021-IV-10, 
Одељења за имовинско правне послове 
Градске управе Вршац о утврђеном праву 
од 15. децембра 2021. године, правоснаж-
но 30. децембра 2022. године.

б) Правоснажно решење број: 464-90/2021- 
IV-10 достављено је Републичком гео-
детском заводу, Служби за катастар не-
покретности Вршац, на основу којег је 
уписана забележба утврђеног права БИ-
РО ПЛУС ДОО ВРШАЦ да стекне право 
својине на земљишту катастарска парце-
ла број 4318/2 КО Вршац, непосредном 
погодбом уз накнаду тржишне вреднос-
ти.

в) Поступком непосредне погодбе отуђује 
се грађевинско земљиште на катастар-
ској парцели 4318/2 КО Вршац у корист 
БИРО ПЛУС ДОО ВРШАЦ. Стеријина 
19, јер је на предметном земљишту из-
грађен објекат број 1, Стеријина, повр-
шина основе објекта је 137 м2, зграда по-
словних услуга, објекат има одобрење за 
употребу, приватна својина БИРО ПЛУС 
ДОО ВРШАЦ., а нема уписно право ко-
ришћења на предметној катастарској 
парцели.

г) После стицања земљишта у корист БИ-
РО ПЛУС ДОО Вршац поступком непо-
средне погодбе уз накнаду по тржишној 
вредности земљишта и исплати тржиш-
не цене у корист Града Вршца, стицалац 
права својине доставља РГЗ Служба за 
катастар непокретности Вршац, осно-
ве стицања својине у своју корист, ра-
ди спровођења брисања јавне својине 
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Града Вршца на осталом грађевинском 
земљишту, земљиште под зградом и дру-
гим објектом у површини од 137 м2, ка-
тастарска парцела број: 4318/2 КО Вршац 
и спровођења уписа приватне својине 
стицаоца на истој непокретностим, од-
носно у корист БИРО ПЛУС ВРШАЦ 
ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛ-
ТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ, Вршац Сте-
ријина 19.

д) Из свега наведеног отуђење непокретнос-
ти из члана 1. ове Одлуке једино је могуће 
и целисходно у постуипку непосредне 
погодбе јер се тиме омогућава јединство 
непокретности. 

Члан 3.
Поступак непосредне погодбе спроведен 

је дана 31. маја 2022. године на основу Одлуке о 
покретању поступка отуђења непокретности из 
јавне својине Града Вршца, катастарска парцела 
број 4318/2 КО Вршац број: 011-28/2022-II-01 дана 
21.04.2022. године од стране именовне Комисије. 

Члан 4.
Процена тржишне вредности непокретнос-

ти из члана 1. ове одлуке утврђена је од стране Ко-
мисије пореске управе, Група за контролу издвоје-
них активности малих локација Вршац у предмету 
број 464-08-00002/2022-0000 од дана 17.01.2022. го-
дине, која је извршила процену на износ од 1.288,11/
м2, односно у укупном износу од 173.471,07 динара 
(сто седамдесеттри хиљадечетристоседамдесе-
тједан и 07/100 динара), што износи 1.475,3073 
евра (словима: хиљадучетристо седамдесет пет 
и 3073/100 евра), по средњем курсу евра на дан 
17.01.2022 године, / а евро 117,5830 динара/, однoс-
но на дан извршене процене тржишне вредности 
предметне непокретности. 

Члан 5.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине Града Вршца БИРО ПЛУС ДОО 
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИН-
ЖЕЊЕРИНГ, Вршац Стеријина 19, МБ: 08180679 
по купопродајној цени из чл. 4. ове одлуке коју 
има исплатити у року од најкасније 30 дана од да-
на закључења уговора о купопродаји у динарској 
противредности по званичном средњем курсу евра 
НБС на дан уплате купопродајне цене.

Члан 6.
У року од 30 дана од дана правоснажности 

Одлуке о отуђењу, уговор о купопродаји непокрет-
ности из јавне својине Града Вршца из члана 1. ове 
Одлуке у име Града Вршца закључује Градоначел-
ник, по претходно прибављеном мишљењу Град-
ског правобранилаштва Града Вршца.

Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за имовинско-правне послове Градске уп-
раве Вршац. 

Члан 8.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука број 011-61/2022- II-01 од 14.09.2022. годи-
не, објављена у „Службеном листу Града Вршца“, 
број 12/2022. године.

Члан 9.
 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: 011-10/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

9.

На основу члана 20. став 1. тачка 2 и члана 
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 
члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. 
гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 - др. закон и 06/89 - 
др. закон и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93 - др. закон, 
67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. за-
кон, 120/12-УС и 84/13-УС), члана 2., члана 3. став 
1. тачка 6 и члана 5. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 
95/2018), и члана 40 став 1. тачка 18, а у вези члана 
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28. став 2 Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вр-
шца на седници одржаној дана 28. фебруара 2023. 
године, донела је

 
ОДЛУКУ 

О УПРАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТЕМ 
ПРЕДВИЂЕНОМ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ 

ГРОБЉА У БЛОКУ 83а, У ВРШЦУ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ НА УПРАВЉАЊЕ Јавном кому-

налном предузећу „Други октобар“ Вршац, ули-
ца Стевана Немање број 26, МБ: 08010072 ПИБ: 
100911224, „Ново Гробље“ у блоку 83а у Вршцу, које 
се налази се на катастарским парцелама које су у 
јавној својини Града Вршца, све у обиму удела 1/1, 
потес Јарак и Долин, пољопривредно земљиште, 
њиве 1. класе, и то: 30022 површине 2000м2, 30023 
површине 3395м2, 30024 површине 4849м2, 30026 
површине 17173м2, 30027 површине 2039м2, 30028 
површине 2663м2, 30029 површине 1206м2, 30030 
површине 1496м2, 30031 површине 5447м2, 30032 
површине 1362м2, 30033 површине 3355м2, 30034 
површине 1506м2, 30035 површине 1130м2, 30036 
површине 1057м2, 30037 површине 3122м2, 30039 
површине 1116м2, 30058 површине 1992м2, 30059 
површине 1323м2, 30060 површине 4699м2, 30061 
површине 3038м2, 30062 површине 13852м2, 30063 
површине 2157м2, 30064 површине 4283м2, 30065 
површине 682м2, 30066 површине 2000м2, 30067 
површине 1992м2, 30068 површине 891м2, 30069 
површине 2174м2, 30070 површине 1101м2, као и 
на катастарским парцелама које су у јавној своји-
ни Града Вршца, све у обиму удела 1/1, потес Јарак 
и Долин, пољопривредно земљиште, и то: 30025 
шума 3. класе, површине 1939м2, и 30038 укупне 
површине 3772м2, од тога њива 1. класе, површи-
не 2340м2 и воћњак 2. класе, површине 1432м2, све 
у КО Вршац, уписане у Лист непокретности број 
13946 КО Вршац.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Други окто-

бар“ Вршац, улица Стевана Немање број 26, чији 
је оснивач Град Вршац, обављаће комуналну делат-
ност управљања на „Новом Гробљу“ из члана 1. ове 
Одлуке на неодређено време, у складу са Законом о 
сахрањивању и гробљима, Законом о комуналним 
делатностима, као и другим прописима који регу-
лишу ову област. 

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: 011-11/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

10.

На основу члана 27. став 10. и члана 28. 
став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 99. 
став 2. Закона о плнирању 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), члана 3. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давањем у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда („Службе-
ни гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о покретању 
поступка размене непокретности у КО Потпорањ 
непосредном погодбом између Града Вршца и Гро-
мовић Радише из Потпорња, број: 011-65/2022-II-01 
од 14.09.2022 године и чл. 40. став 1. тачка 34) Ста-
тута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
број 1/2019) Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној дана 28. фебруара 2023. године, донела је 

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО 
ПОТПОРАЊ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

ИЗМЕЂУ ГРАДА ВРШЦА И ГРОМОВИЋ 
РАДИШЕ ИЗ ПОТПОРЊА 



01.03.2023.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2023  91

 Члан 1.
У Одлуци о размени непокретности у КО 

Потпорањ непосредном погодбом између Града 
Вршца и Громовић Радише из Потпорња број 011-
115/2022-II-01 oд 20.12.2022. године, („Службени 
лист Града Вршца“, број 14/2022) у члану 3 , став 
1. алинеа 8, број катастарске парцеле „236/54“ за-
мењује се бројем „239/54“.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромење-

на.

Члан 3.
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-12/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

11.

На основу члана 51. Закона о основама 
својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гла-
сник РС“, бр. 115/2005 - др. закон), члана 20. став 
1. тачка 13, члана 32. тачка 6 и члана 66. став 3 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40 
став 1. тачка 34, а у вези члана 28. став 2 Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, број 
1/2019), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној дана 28. фебруара 2023. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА КАТАСТАРСКОЈ 
ПАРЦЕЛИ БРОЈ 9895 КО ВРШАЦ 

У КОРИСТ ИНВЕСТИТОРА 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД, ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО

Члан 1.
УСТАНОВЉАВА СЕ право службености 

пролаза и извођења радова на катастарској пар-
цели број 9895 КО Вршац, јавно грађевинско 
земљиште, улица Васка Попе, јавна својина Града 
Вршца, у уделу 1/1, објекат означен бројем 1 – Ули-
ца, уписана у Лист непокретности број 15749 КО 
Вршац, као послужном добру, ради постављања 
НН 0,4kV кабловског вода од постојећег НН сту-
ба у улици Васка Попе до КПК ЕВ-1П/400-250Б 
на фасади објекта који се налази на катастарској 
парцели број 5988 КО Вршац, својина приватна 
Симоновић Слободана из Вршца, Виногорска 18, 
и Симоновић Тијане из Вршца, Патријарха Раја-
чића 14, као повласном добру, све према идејном 
пројекту електроенергетских инсталација број 
22-122 и 22-122-4 од маја 2022. године, који је из-
рађен од стране Електродистрибуција Србије доо 
Београд, Дирекција за планирање и инвестиције, 
Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад, 
Служба за пројектовање из Новог Сада, Булевар 
ослобођења 100. Укупна планирана дужина по-
стављања напонских инсталација на јавној повр-
шини утврђена је према достављеним цртежима 
ИДП бр. цртежа 22-122-4.1 напонски кабл PP00-
AS (4X150mm2) у дужини од 25,00 м, спољашњег 
пречника Ø46мм.

Члан 2.
Право службености из претходног члана 

ове одлуке, установљава се на неодређено време, у 
корист ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО 
БЕОГРАД, огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 
ПАНЧЕВО, Милоша Обреновића 6, Панчево, уз 
накнаду по претходно исходованој Сагласности 
Градске управе Вршац, Одељења за просторно 
планирање, урбанизам, грађевинарство, инвести-
ције и капитална улагања број 400-1-195/2022-IV-
05 од дана 23. новембар 2022. године.



92            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2023   01.03.2023.

Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за имовинско-правне послове Градске уп-
раве Града Вршца.

Члан 4.
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 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: 011-13/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

12.

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 
47/2018  и 111/2021 - др. закон), члана 9. став 7. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гла-
сник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 
2, 4 и 12. Закона о јавном приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС“, број 88/2011, 
15/2016 и 104/2016.), члана 40. став 1. тачка 38) Ста-
тута Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
број 1/2019), Скупштина града Вршца на седници 
одржаној дана 28. фебруара 2023. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ И 
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
 Покреће се поступак за реализацију проје-

кта јавно-приватног партнерства за обављање 
јавног градског и приградског превоза путника на 
територији града Вршца ( у даљем тексту: пројекат 
јавно-приватног партнерства).

Члан 2.
 Поступак за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства покреће се у складу са од-
редбом члана 9. став 7. Закона о комуналним де-
латностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), ради поверавања на одређено 
време обављања послова из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.
 Овлашћује се градоначелник да именује 

стручни тим који ће сагласно одредбама Закона о јав-
но-приватном партнерству и концесијама („Служ-
бени гласник РС“ број 88/2011,15/2016,104/2016 ) 
предузети радње на припреми и спровођењу проје-
кта јавно-приватног партнерства.

Члан 4.
 На све што овом Одлуком није дефинисано 

примењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, Закона о локалној са-
моуправи, Закона о јавној својини, других закона и 
подзаконских аката.

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: 011-14/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.
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13.

На основу члана 26. Закона о култури (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 
6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 
6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“,бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.за-
кон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 
1. тачка 11) Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вр-
шца на седници одржаној 28. фебруара 2023. годи-
не, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ДОМА ОМЛАДИНЕ 
У ВРШЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дома омладине у 

Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, број 
1/2001 и 3/2011, и „Службени лист Града Вршца“, 
број 14/2016), (у даљем тексту: Одлука), после члана 
3. Одлуке, додаје се нови члан 3а, који гласи:

„Члан 3а
На основу предлога Националног 

савета румунске националне мањине а сход-
но члану 17. став 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службе-
ни гласник РС“, 72/2003, 20/2014 и 55/2014) 
утврђује се да је Дом омладине у Вршцу 
установа од посебног значаја за очување, 
унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета нацио-
налних мањина“. 

Члан 2.
Члан 15. Одлуке мења се тако што се у ставу 

4. проценат „30%“ замењује процентом „40%“.

Члан 3.
У члану 12а. Одлуке после става 1. додаје се 

шест нових ставова који гласе: 
„Надзорни одбор има 3 (три) члана 

од којих је један члан представник оснивача, 
један члан се именује из реда запослених и 
један члан се именује на предлог Национал-
ног савета румунске националне мањине. 

Члан Надзорног одбора из реда за-
послених именује се на предлог репрезен-
тативног синдиката установе, а уколико 
не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених“.

Председника надзорног одбора име-
нује оснивач из реда чланова надзорног од-
бора.

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године и могу би-
ти именовани највише два пута, с тим што 
састав надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40 % представни-
ка мање заступљеног пола.

За члана надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан управног 
одбора установе.

У случају спречености председни-
ка надзорног одбора, седницу надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан надзорног одбора“.

Досадашњи став 2. се брише а став 3. постаје 
став 8.

Члан 4.
У члану 15. Одлуке алинеја 3 се мења и гласи: 

„-надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду ос-
нивачу“.

Члан 5.
У осталом делу Одлука о оснивању Дома 

омладине у Вршцу („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 1/2001 и 3/2011, и „Службени лист Града 
Вршца“, број 14/2016) остаје непромењена.

Члан 6.
Управни одбор Дома омладине у Вршцу ду-

жан је да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте 
и достави га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 7.
Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта да утврди 
пречишћен текст Одлуке о оснивању Дома омлади-
не у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, број 
1/2001 и 3/2011, и „Службени лист Града Вршца“, 
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број 14/2016) у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.

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: 011-15/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

14.

На основу члана 26. Закона о култури („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 
6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 12. став 1. Закона о 
библиотечко-информационој делатности („Сл. гла-
сник РС“, бр. 52/2011 и 78/2021), члана 32. став 1. та-
чка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. 
став 1. тачка 11. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца на седници одржаној 28. фебруара 2023. го-
дине, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ВРШЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Градске библиоте-

ке у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 1/2003, 3/2011 
и „Службени лист Града Вршца“, број 14/2016), (у 
даљем тексту: Одлука),после члана 4. Одлуке, до-
даје се нови члан 4а, који гласи:

„Члан 4а
На основу предлога Националног 

савета румунске националне мањине а сход-
но члану 17. став 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службе-
ни гласник РС“, 72/2003, 20/2014 и 55/2014) 
утврђује се да је Градска библиотека у Вр-
шцу установа од посебног значаја за очу-
вање, унапређење и развој посебности и 
националног идентитета Румунске нацио-
налне мањине“.

Члан 2.
Члан 9. Одлуке мења се тако што се у ставу 4. 

проценат „30%“ замењује процентом „40%“.

Члан 3.
У члану 12. Одлуке после става 1. додаје се 

шест нових ставова који гласе: 

„Надзорни одбор има 3 (три) члана 
од којих је један члан представник оснивача, 
један члан се именује из реда запослених и 
један члан се именује на предлог Национал-
ног савета румунске националне мањине. 

Члан Надзорног одбора из реда за-
послених именује се на предлог репрезен-
тативног синдиката установе, а уколико 
не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених“.

Председника надзорног одбора име-
нује оснивач из реда чланова надзорног од-
бора.

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године и могу би-
ти именовани највише два пута, с тим што 
састав надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40 % представни-
ка мање заступљеног пола.

За члана надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан управног 
одбора установе.

У случају спречености председни-
ка надзорног одбора, седницу надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан надзорног одбора“.

Досадашњи став 2. се брише а став 3. постаје 
став 8.



01.03.2023.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2023  95

Члан 4.
У члану 13. Одлуке алинеја 3 се мења и гласи: 

„-надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду ос-
нивачу“.

Члан 5.
У осталом делу Одлука о оснивању Град-

ске библиотеке у Вршцу („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 
1/2003, 3/2011 и „Службени лист Града Вршца“, број 
14/2016), остаје непромењена.

Члан 6.
Управни одбор Градске библиотеке у Вршцу 

дужан је да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте 
и достави га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 7.
Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта да утврди 
пречишћен текст Одлуке о оснивању Градске библи-
отеке у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 1/2003, 3/2011 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 14/2016), у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

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: 011-16/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

15.

На основу члана 26. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 
6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. 
став 1. тачка 11. Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца на седници одржаној 28. фебруара 2023. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР ВРШАЦ“ ВРШАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе „Културни 

центар Вршац“ Вршац („Службени лист Општине 
Вршац“, број 9/2002, 3/2011 и „Службени лист Гра-
да Вршца“, број 14/2016), (у даљем тексту: Одлука), 
после члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 5а, који 
гласи:

„Члан 5а
На основу предлога Националног 

савета румунске националне мањине а сход-
но члану 17. став 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службе-
ни гласник РС“, 72/2003, 20/2014 и 55/2014)
утврђује се да је „Културни центар Вршац“ 
Вршац установа од посебног значаја за очу-
вање, унапређење и развој посебности и на-
ционалног идентитета Румунске национал-
не мањине“.

Члан 2.
 Члан 12. Одлуке мења се тако што се у ставу 

4. проценат „30%“ замењује процентом „40%“.

Члан 3.
У члану 14. Одлуке после става 1. додаје се 

шест нових ставова који гласе: 

„Надзорни одбор има 3 (три) члана 
од којих је један члан представник оснивача, 
један члан се именује из реда запослених и 
један члан се именује на предлог Национал-
ног савета румунске националне мањине. 

Члан Надзорног одбора из реда за-
послених именује се на предлог репрезен-
тативног синдиката установе, а уколико 
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не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених“.

Председника надзорног одбора име-
нује оснивач из реда чланова надзорног од-
бора.

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године и могу би-
ти именовани највише два пута, с тим што 
састав надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40 % представни-
ка мање заступљеног пола.

За члана надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан управног 
одбора установе.

У случају спречености председни-
ка надзорног одбора, седницу надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан надзорног одбора“.

Досадашњи став 2. се брише а став 3. постаје 
став 8.

 
Члан 4.

У члану 15. Одлуке после става 1. додаје се 
став 2. који гласи: 

„Надзорни одбор најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду ос-
нивачу”.

Члан 5.
У осталом делу Одлуке о оснивању установе 

„Културни центар Вршац“ Вршац („Службени лист 
Општине Вршац“, број 9/2002, 3/2011 и „Службе-
ни лист Града Вршца“, број 14/2016), остаје непро-
мењена.

Члан 6.
Управни одбор „Културног центра Вршац“ 

дужан је да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте 
и достави га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 7.
Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта да утвр-
ди пречишћен текст Одлуке о оснивању устано-
ве „Културни центар Вршац“ Вршац („Службени 
лист Општине Вршац“, број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 

6/2000, 1/2003, 3/2011 и „Службени лист Града Вр-
шца“, број 14/2016), у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

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: 011-17/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

16.

На основу члана 26. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 
6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 
6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. 
став 1. тачка 11) Статута Града Вршца („Службени 
лист Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града 
Вршца на седници одржаној 28. фебруара 2023. го-
дине, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ 
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Градског музеја у 

Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 2/2001, 3/2011 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 14/2016), (у 
даљем тексту: Одлука), после члана 3. Одлуке, до-
даје се нови члан 3а, који гласи:

„Члан 3а
На основу предлога Националног са-

вета румунске националне мањине а сходно 
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члану 17. став 1. Закона о националним са-
ветима националних мањина („Службени 
гласник РС“, 72/2003, 20/2014 и 55/2014) 
утврђује се да је Градски музеј установа од 
посебног значаја за очување, унапређење и 
развој посебности и националног идентите-
та Румунске националне мањине“.

Члан 2.
Члан 8. Одлуке мења се тако што се у ставу 4. 

проценат “30%“замењује процентом „40%“.

Члан 3.
У члану 10. Одлуке после става 1. додаје се 

шест нових ставова који гласе: 

„Надзорни одбор има 3 (три) члана 
од којих је један члан представник оснивача, 
један члан се именује из реда запослених и 
један члан се именује на предлог Национал-
ног савета румунске националне мањине. 

Члан Надзорног одбора из реда за-
послених именује се на предлог репрезен-
тативног синдиката установе, а уколико 
не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених“.

Председника надзорног одбора име-
нује оснивач из реда чланова надзорног од-
бора.

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године и могу би-
ти именовани највише два пута, с тим што 
састав надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40 % представни-
ка мање заступљеног пола.

За члана надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан управног 
одбора установе.

У случају спречености председни-
ка надзорног одбора, седницу надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан надзорног одбора“.

Досадашњи став 2. се брише а став 3. постаје 
став 8.

Члан 4.
У члану 11. Одлуке алинеја 3. се мења и гла-

си: 

„-надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду ос-
нивачу”.

Члан 5.
У осталом делу Одлука о оснивању Градског 

музеја у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 2/2001, 3/2011 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 14/2016), остаје 
непромењена.

Члан 6.
Управни одбор Градског музеја у Вршцу ду-

жан је да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте 
и достави га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 7.
Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта да утврди 
пречишћен текст Одлуке о оснивању Градског му-
зеја у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 2/2001, 3/2011 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 14/2016) у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

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: 011-18/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

17.

На основу члана 26. Закона о култури („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 
6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 
6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. 
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тачка 11. Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, број 1/2019), Скупштина Града Вр-
шца на седници одржаној 28. фебруара 2023. годи-
не, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

„СТЕРИЈА“ ВРШАЦ

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Народног позоришта 

„Стерија“Вршац („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 3/2003, 3/2007, 3/2011, 16/2015 и „Служ-
бени лист Града Вршца“, број 14/2016), (у даљем 
тексту: Одлука),после члана 5. Одлуке, додаје се но-
ви члан 5а, који гласи:

„Члан 5а
На основу предлога Националног 

савета румунске националне мањине а сход-
но члану 17. став 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службе-
ни гласник РС“, 72/2003, 20/2014 и 55/2014)
утврђује се да је Народно позориште „Сте-
рија“ Вршац установа од посебног значаја за 
очување, унапређење и развој посебности и 
националног идентитета Румунске нацио-
налне мањине“.

Члан 2.
Члан 13. Одлуке мења се тако што се у ставу 

4. проценат “30%“замењује процентом „40%“.

Члан 3. 
У члану 15. Одлуке после става 1. додаје се 

шест нових ставова који гласе: 

„Надзорни одбор има 3 (три) члана 
од којих је један члан представник оснивача, 
један члан се именује из реда запослених и 
један члан се именује на предлог Национал-
ног савета румунске националне мањине. 

Члан Надзорног одбора из реда за-
послених именује се на предлог репрезен-
тативног синдиката установе, а уколико 
не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених“.

Председника надзорног одбора име-
нује оснивач из реда чланова надзорног од-
бора.

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године и могу би-
ти именовани највише два пута, с тим што 
састав надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40 % представни-
ка мање заступљеног пола.

За члана надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан управног 
одбора установе.

У случају спречености председни-
ка надзорног одбора, седницу надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан надзорног одбора“.

 Досадашњи ставови 2. и 3. се бришу а став 
4. постаје став 8.

Члан 4.
У члану 16. Одлуке алинеја 3. се мења и гла-

си: 

„- надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду ос-
нивачу”.

Члан 5.
У осталом делу Одлука о оснивању На-

родног позоришта „Стерија“ Вршац („Службени 
лист Општине Вршац“, број 3/2003, 3/2007, 3/2011, 
16/2015 и „Службени лист Града Вршца“, број 
14/2016), остаје непромењена.

Члан 6.
Управни одбор Народног позоришта „Сте-

рија“ Вршац дужан је да усклади одредбе Статута 
са овом Одлуком, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу исте и достави га Скупштини Града на са-
гласност. 

Члан 7.
Овлашћује се Комисија за статутарна пи-

тања, организацију и нормативна акта да утврди 
пречишћен текст Одлуке о оснивању Народног по-
зоришта „Стерија“ Вршац („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 3/2003, 3/2007, 3/2011, 16/2015 и 
„Службени лист Града Вршца“, број 14/2016) у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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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: 011-19/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

18.

 На основу члана 36. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 
– др.закон), члана 44. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 66. 
став 3. Пословника о раду Скупштине Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 28. 
фебруара 2023. 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 Скупштине 
Града Вршца број: 02-44/2020-II-01 од 21. 08. 2020. 
године и број: 02-41/2021-II-01 од 24. 09. 2021. го-
дине („Службени лист Града Вршца“, број 13/2020 
и 16/2021).

II
Валентини Јованов, престаје функција 

председника Комисије за кадровска и администра-
тивна питања Скупштине Града Вршца, због подне-
те оставке.

Карађорђе Живковић, одборник у Скупш-
тини Града Вршца, именује се за председника Ко-
мисије за кадровска и административна питања 
Скупштине Града Вршца.

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 и и број: 02-41/2021-II-01 од 24. 
09. 2021. 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: 02-1/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

19.

На основу члана 39. став 1. Закона о култу-
ри („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 
- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. за-
кон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 
1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 7а. Одлуке о осни-
вању Градског музеја у Вршцу („Сл. лист Општине 
Вршац“, бр. 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001 и 
3/2011 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 14/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ
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I
Ивани Ранимиров, професору историје 

из Вршца, престаје функција вршиоца дужности 
директора Градског музеја у Вршцу, са 28. 02. 2023. 
године, због истека мандата.

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-2/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

20.

На основу члана 39. став 1. Закона о култу-
ри („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 
- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. за-
кон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. став 
1. тачка 13) Статута Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 7а. Одлуке о осни-
вању Градског музеја у Вршцу („Сл. лист Општине 
Вршац“, бр. 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/2001 
и 3/2011 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 14/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ

I
Андријана Радић, кустос етнолог из Вр-

шца, именује се за вршиоца дужности директора 
Градског музеја у Вршцу, почев од 28.02.2023. годи-
не, а најдуже једну годину.

II
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-3/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

21.

На основу члана 41. и 45. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - 
испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 
40. став 1. тачка 13. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Града Вршца“, бр. 1/2019) и члана 8. и 10. 
Одлуке о оснивању Градског музеја у Вршцу („Сл. 
лист Општине Вршац“, бр. 10/91, 2/92, 4/97, 6/2000, 
8/2001 и 14/2016), Скупштина Града Вршац, на се-
дници одржаној 28. фебруара 2023. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

I
Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Градског музеја Вршац бр. 02-83/2020-II-01 
од 30.10.2020.године.

II
Мариусу Сави, на предлог Националног са-

вета румунске националне мањине, престаје функ-
ција члана Управног одбора Градског музеја Вршац, 
због поднете оставке.
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Лоредана Георге, именује се за члана Уп-
равног одбора Градског музеја Вршац, на предлог 
Националног савета румунске националне мањине.

III
У осталом делу Решење о именовању пред-

седника и чланова Управног и Надзорног одбора 
Градског музеја Вршац бр. 02-83/2020-II-01 од 30. 10. 
2020. године и Решења о измени Решења о имено-
вању председника и чланова Управног и Над-зор-
ног одбора Градског музеја Вршац бр. 02-61/2022-II-
01 од 20. 12. 2022. године, остаје непромењено.

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-4/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

22.

На основу члана 116. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1 тачка 69) 
Статута Града Вршца („Службени лист Града Вр-
шца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на сед-
ници одржаној 28. фебруара 2023. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ“ У ВРШЦУ

I
Овим Решењем мења се Решење o именовању 

чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ 
у Вршцу, бр. 02-95/2020-II-01 од 30. 10. 2020. године.

II
Мариани-Даринки Париповић, представ-

нику запослених престаје функција члана Школ-
ског одбора Основне школе „Младост“ у Вршцу, 
због одласка у старосну пензију.

Светлана Николић, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе „Младост“ у Вр-
шцу, као представник запослених.

III
У осталом делу Решење o именовању чла-

нова Школског одбора Основне школе „Младост“ 
у Вршцу, бр. 02-95/2020-II-01 од 30.10.2020. године 
остаје непромењено. 

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-5/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.

23.

На основу члана 116. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1 тачка 69) 
Статута Града Вршца („Службени лист Града Вр-
шца“, бр. 1/2019), Скупштина Града Вршца на сед-
ници одржаној 28. фебруара 2023. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ“ У 

ГУДУРИЦИ



102            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 03/2023   01.03.2023.

I
 Овим Решењем мења се Решење o имено-

вању чланова Школског одбора Основне школе 
„Моша Пијаде“ у Гудурици, бр. 02-102/2020-II-01 од 
30. 10. 2020. године.

II
Синиши Томићу, представнику локалне са-

муоправе престаје функција члана Школског одбо-
ра Основне школе „Моша Пијаде“ у Гудурици, због 
поднете оставке.

Ненад Димовски, именује се за члана Школ-
ског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ у Гуду-
рици, као представник локалне самуоправе.

III
У осталом делу Решење o именовању члано-

ва Школског одбора Основне школе „Моша Пијаде“ 

у Гудурици, бр. 02-102/2020-II-01 од 30.10.2020. го-
дине и Решење о измени Решења о именовању чла-
нова Школског одбора Основне школе „Моша Пија-
де“ у Гудурици, бр. 02-64/2022-II-01 од 20.12.2022. 
године остаје непромењено. 

IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-6/2023-II-01
Датум: 28.02.2023. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић, с.р.
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