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1.

Општинско веће Општине Вршац,
на основу члана 8. став 3. Одлуке о јавним
паркиралиштима (“Сл. лист Општине Вршац”,
бр. 14/2008 и 2/2009) и члана 49. тачка 2. Статута
Општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”,
бр. 10/2008 и 13/2008), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ
1. Одређују се посебна паркиралишта за
путничке аутомобиле у Вршцу по зонама:
У зони I:
- на Тргу Светог Теодора Вршачког,
- на Тргу победе,
- у улици Анђе Ранковић,
- у улици Вука Караџића (поред Хотела
“Србија”),
- у улици Ђуре Јакшића,
- на Светосавском тргу (паркиралиште
између улице Гаврила Принципа и стамбене
зграде 6б на том тргу),
- на Светосавском тргу (на делу између
објекта бивше ``Робне куће`` и зелене површине,
обострано на коловозу, са десне стране од улице
А. Ранковић до објекта ``НЛБ`` Банке и са леве
стране, од наведене улице до такси стајалишта,
- на Светосавском тргу (на десној
страни коловоза, од Трга победе до улице Јаше
Томића),
- на Светосавском тргу (паркиралиште
иза стамбене зграде кућног броја 6б),
- у улици Јаше Томића (испред Народног
позоришта “Стерија”),
- у улици Стеријина (између улица
Стевана Немање и Васка Попе),

- у улици Стеријино сокаче,
- на почетку улице Никите Толстоја,
- на Омладинском тргу (поред Градског
парка),
- у улици Милоша Обилића (од улаза
у зелену пијацу до улице Ђуре Даничића са
непарне стране и од кућног броја 2. до улице
Брегалничка са парне стране улице),
- на Тргу Зелена пијаца (испред зграда
кућних бројева 11 и 12),
- у улици Ђуре Цвејића (са леве стране
коловоза, на делу од Трга зелена пијаца до улице
Вардарска).
У зони II:
- у улици Абрашевићева (од улаза у
пословни објекат ДП “Други октобар” до улазне
капије у Општу болницу “Вршац”,
- у улици Стевана Немање (испред
Комуналног предузећа и испред кућних бројева
40-46 са парне стране улице и од кућног броја 23
до раскрснице са улицом Стеријина са непарне
стране улице),
- у улици Жарка Зрењанина (обострано,
од улице Стевана Немање до улице Димитрија
Туцовића),
- у улици Феликса Милекера,
- у улици Ивана Милутиновића (десна
страна коловоза на делу од улице Стевана
Немање до улице Вука Караџића),
- Танаска Рајића (десна страна коловоза
посматрано од улице Николе Нешковића до
улице Стевана Немање),
- у улици Ђуре Цвејића (од улице Николе
Нешковића до улице Црног Јована, попречно уз
ограду ``Бувље пијаце`` и подужно на коловозу
са десне стране улице),
- у улици Змај Јовина (од њеног почетка
до улице Светозара Милетића са десне стране

539

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 14/2009

коловоза и од улице Светозара Милетића до
улице Лазе Нанчића, са леве стране коловоза).
2. Одређује се посебно паркиралиште за аутобусе
у Вршцу, у I зони, у улици Вука Караџића (поред
Хотела ``Србија``).
3. На посебним паркиралиштима из тачке
1. и 2. овог Решења, врши се наплата паркирања
радним даном у времену од 7,00 до 21,00 час а
суботом од 7,00 до 14,00 часова.
4. Станари и корисници пословног
простора који поседују паркинг карту издату од
стране ДП “Други октобар”, користе паркинг
простор испред свог стана, односно пословног
простора без временског ограничења.
5. Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош”, у року од 15 дана од дана доношења
овог Решења, на паркиралиштима из тачке 1.
овог Решења, која нису означена саобраћајном
сигнализацијом, поставиће саобраћајне знаке
“Временски ограничено паркирање” III-33 са
допунском таблом IV-5 (ознака зоне, период
и начин наплате паркирања) и обележиће
хоризонталну сигнализацију на посебним
паркиралиштима која су одређена на коловозу.
6. Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о утврђивању посебних
паркиралишта у Вршцу, број 352-146/2009-III-01
од 01.04.2009. године, објављено у ``Службеном
листу општине Вршац`` број 3/2009.
7. Ово Решење биће објављено у
“Службеном листу Општине Вршац``, а ступа на
снагу 8 дана од дана објављивања.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:352-467/2009-III-01
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31.12.2009.

2.

Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној 31. децембра 2009. године,
на основу члана 4. став 2. Закона о локалној
самоуправи (``Сл. гласник РС`` бр. 129/2007),
члана 28. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (``Сл.
гласник РС`` бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 – испр. И 123/2007 – др. Закон),
члана 23. Закона о комуналним делатностима
(``Сл. гласник РС`` бр. 16/97 и 42/98), члана
49. тачка 12. Статута Општине Вршац (``Сл.
лист Општине Вршац`` бр. 10/2008 и 13/2008)
и члана 31. став 3. Пословника Општинског
већа (``Сл. лист Општине Вршац`` бр. 10/2008),
након разматрања предлога Друштвеног
предузећа ``Други октобар`` број 159/7-09 од 08.
децембра и Ценовника за коришћење посебних
паркиралишта у Вршцу са попустом од 40%, са
применом до 15.01.2010. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ СА
ПОПУСТОМ ОД 40%,
СА ПРИМЕНОМ ДО 15.01.2010. ГОДИНЕ

PREDSEDАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чедомир Живковић, с.р.

I
Даје се сагласност на Ценовник за
коришћење посебних паркиралишта у Вршцу
са попустом од 40%, са применом до 15.01.2010.
године, и то:

31.12.2009.
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ɉɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɚɤɪɢɧɝ ɤɚɪɬɚ
Ɏɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ – ɫɬɚɧɚɪɢ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɢɫɩɪɟɞ ɦɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɉɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ – ɮɢɪɦɟ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɢɫɩɪɟɞ ɩɨɫɥɨɜ. ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɩɪɚɜɧɨɦ ɥɢɰɭ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ
ɭ ɡɨɧɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚ –
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɢɦɚ

ɉɪɟɬɩɥɚɬɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɚɤɪɢɧɝ ɤɚɪɬɚ
Ɏɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ – ɫɬɚɧɚɪɢ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɢɦɚ
ɉɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ – ɮɢɪɦɟ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɢɦɚ
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ
ɉɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ –
ɢɫɩɪɟɞ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ɏɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ –
ɢɫɩɪɟɞ ɦɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

ɉȾȼ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

18%

Ʉɨɦɭɧ.
ɬɚɤɫɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɰɟɧɚ

1.922,03

345,97

756,00

3.024,00

3.844,07

691,93

1.512,00

6.048,00

6.864,40

1.235,60

ɉȾȼ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

18%

2.700,00 10.800,00

Ʉɨɦɭɧ.
ɬɚɤɫɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɰɟɧɚ

8.237,30

1.482,70

3.240,00 12.960,00

10.983,05

1.976,95

4.320,00 17.280,00

ɉȾȼ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

18%

Ʉɨɦɭɧ.
ɬɚɤɫɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɰɟɧɚ

21.966,10

3.953,90

8.640,00 34.560,00

21.966,10

3.953,90

8.640,00 34.560,00

II
Ɉɜɨ Ɋɟɲɟʃɟ ɛɢʄɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ ɭ ``ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ``.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼɊɒȺɐ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈ ȼȿȶȿ
Ȼɪɨʁ: 06.2-38/2009-III-01
Ⱦɚɬɭɦ: 31.12.2009. ɝɨɞ.
ȼɪɲɚɰ, Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ 1

3.
По сравњењу са изворним текстом,
утврђено је да су се у Одлуци о буџету општине
Вршац бр.011-54/2009-II-01 објављеној у
″Службеном листу Општине Вршац″ бр.13/2009,
приликом
штампања
“Службеног листа
Општине Вршац” поткралe грешкe, па се даје:

ɉɊȿȾɋȿȾȺȼȺȳɍȶɂ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȽ ȼȿȶȺ
Чедoмир
с.р.
ɑɟɞɨɦɢɪ Живковић,
ɀɢɜɤɨɜɢʄ ,ɫ.ɪ
ɉɊȿȾɋȿȾȺȼȺȳɍȶɂ

члану 7. недостаје део текста, па цео члан 7.
треба да гласи: “ Одлуку о промени апропријације
у складу са са чланом 61. Закона о буџетском
систему доноси Председник општине.
Одлуку о коришћењу текуће буџетске
резерве и сталне буџетске резерве на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије
доноси Председник општине”.
Такође, након члана 16. ове Одлуке
изостављено је нумерисање наредног члана 17.

ИСПРАВКА
У Одлуци о буџету општине Вршац
бр.011-54/2009-II-01, од 29.12.2009. године у

Служба за скупштинске
послове
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