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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ГОДИНА XXXXII   ВРШАЦ, 15. ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ БРОЈ 10/2014

1.

 
 На основу члaна 5 став. 2 и 3 Закона о из-
беглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/1992, „Сл. 
лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. глас-
ник РС“, бр. 30/2010) и члана 49 тачка 9 и члана 101 
став 1 Статута Општине Вршац („Сл. лист Општи-
не Вршац“, бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће 
Општине Вршац, на седници одржаној 11. јула 2014. 
године, донело је 

О Д Л У К У
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕС
ИНТЕГРАЦИЈЕ И РЕИНТЕГРАЦИЈЕ 

МИГРАЦИОНИХ ГРУПА

I
 Формира се Општинска комисија за процес 
интеграције и реинтеграције миграционих група (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. повереник за избеглице у Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности – координатор 
Комисије,

2. ЗОРИЦА ПОПОВИЋ, грађевински ин-
спектор у Одељењу за урбанистичко-
грађевинске и имовинско-правне посло-
ве – члан Комисије,

3. НАТАША ИВКОВ, задужена за стручне 
послове рачуноводства у Одељењу за фи-
нансије – члан Комисије,

4. РАДОЈЕ НИКОЛИЋ, задужен за управно 
- правне послове у Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности – члан Комисије и 

5. БОРИСЛАВ КРЉИЋ, запослен у НП 
„Стерија“ Вршац – члан Комисије.

II
 Задаци комисије су да:

1. пружа стручну помоћ у оквиру својих об-
ласти, а по расписаном јавном позиву;

2. прати јавне позиве и доноси одлуке, од 
отварања пријава, преко спровођења 
поступка, одабира крајњих корисника 
до мониторинга и правдања наменског 
утрошка средстава;

3. сачињава коначну листу учесника ја-
вног позива и предлаже је Председнику 
Општине; 

4. одлучује о жалбама по јавном позиву.

III
 Комисија одлучује на седницама.
 Координатор Комисије је обавезан да 
о раду, активностима и одлукама Комисије ре-
довно обавештава Општинско веће и начелника 
Општинске управе.

IV
 Комисија почиње са радом 15.7.2014. године.

V
 Koмисијa ради и одржава седнице у току 
радног времена.

VI
 Координатор комисије, са појединим чла-
новима, у случају неопходности, одређене послове 
може обављати и ван радног времена.

VII
 За обављене послове ван радног времена, 
координатору и члану Комисије припада право на 
увећану зараду за сваки сат прековременог рада, у 
складу са Законом.

VIII
 Kоординатор Комисије је обавезан да са-
чињава месечни извештај са прегледом рада Ко-
мисије и достави га начелнику Општинске управе 
на увид и одобрење.
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IX
 Овом одлуком стављају се ван снаге Одлу-
ка о формирању Општинске комисије за процес 
интеграције и реинтеграције миграционих група 
бр. 011-48/2012-IV-01, коју је донео начелник Оп-
штинске управе 15.10.2012. године и Решење начел-
ника Општинске управе бр. 011-48-1/2012-IV-01 од 
26.10.2012. године.

X
 Ова одлука се објављује у „Службеном 
листу Општине Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-50/2014-III-01
Датум:11.07.2014.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р

2.

 
 На основу члана 20. тачка 5. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 2. став 3. тачка 7. и члана 3. став 1. тачка 7. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2011), члана 13. тачка 5. и члана 27. та-
чка 6. Статута Општине Вршац („Сл. лист Општи-
не Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008) члана 10. став 2, 
члана 13. став 6. и члана 26. став 2. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 
14/2008, 2/2009 и 4/2012), Општинско веће Општи-
не Вршац, на седници одржаној 14. јула 2014. годи-
не, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
 Даје се сагласност Предузећу у друштвеној 
својини „Други октобар“ Вршац на цене комунал-
них услуга паркирања на посебним паркиралиш-

тима у Вршцу, утврђене Одлуком Управног одбора 
број 6/1-14 од 29. октобара 2012. године.

II
 Ценовник за коришћење посебних парки-
ралишта у Вршцу је саставни део овог Решења.

III
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи решење број 38-10/2012-III-01 од 03. децембра 
2012. године.

IV
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Вршац“, а примењиваће се од 01.08.2014. године.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 38-2/2014-III-01
Датум:14.07. 2014. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р

ЦЕНОВНИК
КОРИШЋЕЊА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

У ВРШЦУ 
0Д 01.08.2014. ГОДИНЕ

ЈЕДНОКРАТНА
ПАРКИНГ КАРТА

Основ. са 
комуналном 

таксом
ПДВ 
20%

Укупна
цена

Паркинг карта за једноча-
совно паркирање у I зони 29,17 5,83 35,00

Паркинг карта за једноча-
совно паркирање у II зони 25,00 5,00 30,00

Дневна паркинг карта 166,67 33,33 200,00
Пракинг карта за једноча-
сов. паркирање – аутобуси 58,34 11,66 70,00

Дневна паркинг карта – 
аутобуси 583,34 116,66 700,00

Паркинг карта за целодн. 
паркирање – терет. возила 1.083,33 216,67 1.300,00

ПОВЛАШЋЕНА
ПАРКИНГ КАРТА

Основ. са 
комуналном 

таксом
ПДВ 
20%

Укупна
цена

Физичка лица – станари – 
ограничено испред места 
становања (месечно) 250,00 50,00 300,00
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Физичка лица – станари – 
ограничено испред места 
становања (годишње) 2.500,00 500,00 3.000,00

Правна лица – преду-
зетници – ограничено 
испред пословног просто-
ра (месечно)

825,00 165,00 990,00

Правна лица – преду-
зетници – ограничено 
испред пословног просто-
ра (годишње)

8.250,00 1.650,00 9.900,00

Запослени у правном 
лицу са седиштем у зони 
посебних паркиралишта 
– неограничено на свим 
паркиралиштима (ме-
сечно)

1.500,00 300,00 1.800,00

Запослени у правном 
лицу са седиштем у зони 
посебних паркиралишта 
– неограничено на свим 
паркиралиш. (годишње)

15.000,00 3.000,00 18.000,00

ПРЕТПЛАТНА ПАР-
КИНГ КАРТА

Основ. са 
комунал-

ном таксом
ПДВ 
20%

Укупна
цена

Физичка лица – неогра-
ничено на свим паркира-
лиштима (месечно)

1.750,00 350,00 2.100,00

Физичка лица – неогра-
ничено на свим паркира-
лиштима (шестомесечно)

8.750,00 1.750,00 10.500,00

Физичка лица – неогра-
ничено на свим паркира-
лиштима (годишње)

15.833,34 3.166,66 19.000,00

Правна лица – предузет-
ници – неограничено на 
свим паркиралиштима 
(месечно)

2.333,34 466,66 2.800,00

Правна лица – предузет-
ници – неограничено на 
свим паркиралиштима 
(шестомесечно)

11.666,67 2.333,33 14.000,00

Правна лица – предузет-
ници – неограничено на 
свим паркиралиштима 
(годишње)

20.833,34 4.166,66 25.000,00

РЕЗЕРВАЦИЈА
ПАРКИНГ МЕСТА Основица ПДВ 

20%
Укупна

цена

Физичка лица – испред 
места становања 
(месечно)

4.666,67 933,33 5.600,00

Физичка лица – испред 
места становања (шесто-
месечно)

23.333,34 4.666,66 28.000,00

Физичка лица – испред 
места становања 
(годишње)

42.083,34 8.416,66 50.500,00

Правна лица – испред 
пословног простора (ме-
сечно)

4.666,67 933,33 5.600,00

Правна лица – испред 
пословног простора (шес-
томесечно)

23.333,34 4.666,66 28.000,00

Правна лица – испред 
пословног простора (го-
дишње)

42.083,34 8.416,66 50.500,00

ПОСЕБНА
ПАРКИНГ КАРТА Цена ПДВ 

20%
УКУПНА 

ЦЕНА
Налог за плаћање 
посебне паркинг карте 583,33 116,67 700,00

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р

 

3.

 
 На основу члана 8. став 3. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Сл. лист Општине Вршац”, бр. 
14/2008, 2/2009, 4/2012 и 16/2012) и члана 49. тачка 
2. Статута Општине Вршац („Сл. лист Општине 
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће 
Општине Вршац, на седници одржаној 11. јула 2014. 
године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНАМА И ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРА-
ЛИШТА У ВРШЦУ

I
 Овим Решењем допуњује се Решење о 
одређивању посебних паркиралишта у Вршцу број: 
06.2-1/2014-III-01 од 20. јануара 2014. године.

II
 Решење из тачке 1 овог Решења допуњује се 
и мења тако што се:
 А) у тачки 1 у зони I:

- у алинеји 5 после зареза додају речи: „као и 
у делу исте улице са леве стране почевши 
од ДДОР-а до улице Стевана Немање“,

- после алинеје 12 додаје се нова алинеја, 
која постаје алинеја 13 и која гласи: „- на 
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Омладинском тргу (паркинг Центра Миле-
нијум)“,

- досадашња алинеја 13, 14, 15 и 16 постаје 
алинеја 14, 15, 16 и 17 и

- после алинеје 17 додаје се нова алинеја, која 
постаје алинеја 18 и која гласи: „- у улици 
Змај Јовиној (од улице Светозара Миле-
тића до Трга Светог Теодора Вршачког, са 
леве стране“;

 и
 Б) у тачки 1 у зони II:

- у алинеји 6 брише се тачка и додају се речи: 
„и од улице Црног Јована до Призренске, 
са леве стране улице),“,

- после алинеје 6 додају се алинеја 7 до 13 које 
гласе:
„ - у улици Ивана Милутиновића (од улице 

Вука Краџића до Феликса Милекера и од 
улице Феликса Милекера до Стевана Не-
мање, са леве стране улице),

- у улици Танаска Рајића (од улице Стевана 
Немање до Николе Нешковића, са леве 
стране улице),

- у улици Змај Јовина (од улице Светозара 
Милетића до Лазе Нанчића, са леве стра-
не улице),

- у улици Брегалничка (од улице Милоша 
Обилића до Патријарха Рајачића, са леве 
стране улице),

- у улици Стеријина (од улице Васка Попе 
до Димитрија Туцовића, са десне стране 
улице) и

- у улици Васка Попе (од улице Гаврила 
Принципа до Жарка Зрењанина, са десне 
стране улице).“. 

III
  У осталом делу Решење из тачке I овог Ре-
шења остаје непромењено.

IV
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Вршац“.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 06.2-20/2014-III-01 
Датум:11.07. 2014 године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Чедомир Живковић, с.р

4.

 
 Након сравњења са основним текстом 
Службеног листа бр 10/2013, утврђено је да је при-
ликом обајвљивања „Одлуке о изради Плана гене-
ралне регулације за насељено место Влајковац”, бр. 
011-038/2013-II-01 од 01.08.2013. године, изоста-
вљено Решење о неприступању изради стратешке 
процене Плана генералне регулације за насељено 
место Влајковац на животну средину, те се објавље-
на Одлука допуњује ниже наведеним Решењем:

 На основу члана 9. став. 3. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 16. 
Одлуке о организацији општинске управе („Служ-
бени лист Општине Вршац“ бр. 2/2009) Одељење за 
ургбанистичко – грађевинске и имовинско – прав-
не послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ВЛАЈКОВАЦ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

Члан 1.
 Не приступа се изради стратешке процене 
утицаја Плана генералне регулације за насељено 
место Влајковац на животну средину.

Члан 2.
 Предметни план представљаће плански ос-
нов за издавње информације о локацији, локацијс-
ке дозволе и израду урбанистичко-техничких доку-
мената.

Члан 3. 
 У оквиру намене простора предметног 
плана нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину.
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Члан 4.
 Одељење за урбанистико-грађевинске и 
имовинско-правне послове Општине Вршац, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, 
утврдило је да План не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених 
прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 88/10)

Члан 5.
 Ова Одлука ће се доставити Скупштини 
Општине Вршац ради уграђивања у Одлуку о не-
приступању изради Плана генералне регулације за 
насељено место Влајковац.

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
   Дипл. прав. Наташа Тадић с.р.

5.

 
 Након сравњења са основним текстом 
Службеног листа бр 4/2014, утврђено је да је при-
ликом обајвљивања „Одлуке о изради Плана гене-
ралне регулације за насељено место Павлиш”, бр. 
011-006/2014-II-01 од 07.02.2014. године, изоста-
вљена  Одлука о неприступању изради стратешке 
процене за план генералне регулације за насељено 
место Павлиш, те се објављена Одлука допуњује 
ниже наведеном Одлуком:

 На основу члана 9. став. 3 закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС“, бр, 135/2004 и 88/2010) и члана 16. 
Одлуке о организацији Општинске управе („Служ-
бени лист Општине Вршац“ бр. 2/2009) Одељење 
за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне 
послове доноси:

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ЗА ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО 
МЕСТО ПАВЛИШ

Члан 1.
 Не приситупа се изради стратешке проце-
не за План генералне регулације за насељено место 
Павлиш.

Члан 2.
 Критеријуми на основу којих је одлучено да 
се не приступи изради стратешке процене су:

 1. Карактеристике плана и програма, а 
нарочито:

1) значај плана и програма за заштиту 
животне средине и одрживи развој;

2) проблеми заштите животне средине 
плана и програма и могућност ути-
цаја на:
(1) ваздух;
(2) водe;
(3) земљиште;
(4) климу;
(5) биљни и животињски свет;
(6) станишта и биодиверзитет;
(7) заштићена природна добра;
(8) становништво и здравље;
(9) градове и друга насеља;
(10) културно-историјска баштина;
(11) инфраструктурне, индустријске 

и друге објекте,
(12) друге створене вредности.

3) степен утицаја плана и програма на 
друге планове и програме, укљу-
чујући и оне у различитим хијерар-
хијским структурама;

4) степен којим се планом и програмом 
успоставља оквир за реализацију 
пројеката у погледу локације, приро-
де, обима и услова функционисања 
или у вези са алокацијом ресурса.

 2. Карактеристике утицаја, а нарочито:
1) вероватноћа, интензитет, сложеност, 

реверзибилност;

2) временска димензија (трајање, учеста-
лост, понављање);

3) просторна димензија:
(1) локација;



306           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 10/2014   15.07.2014.

(2) географска област;
(3) број изложених становника;
(4) прекогранична природа утицаја.

4) кумулативна и синергијска природа 
утицаја;

5) ризици по људско здравље и животну 
средину;

6) деловање на области од природног, 
културног и другог значаја:
(1) посебне природне карактеристи-

ке;
(2) области или природни предели 

којима је признат заштићени ста-
тус на републичком или међуна-
родном нивоу;

(3) културно-историјска баштина;
(4) густо насељене области;
(5) области са различитим режимима 

заштите;

7) деловање на угрожене области:
(1) прекогранични стандарди квали-

тета животне средине или грани-
чне вредности;

(2) интензивно коришћење земљи-
шта;

(3) постојећи ризици;
(4) смањени капацитет животне сре-

дине;
(5) посебно осетљиве и ретке обла-

сти;
(6) екосистеми;
(7) биљне и животињске врсте.

Члан 3.
 Ова Одлука ће се доставити Скупштини 
Општине Вршац,  ради уграђивања у Одлуку о из-
ради плана генералне регулације за насељено место 
Павлиш.

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл. прав. Наташа Тадић с.р.

6.

 
 Након сравњења са основним текстом 
Службеног листа бр 4/2014, утврђено је да је при-
ликом обајвљивања „Одлуке о изради Плана гене-
ралне регулације за блокове 134, 135, 136, 137, 137а 
на Гудуричпком путу у Вршцу“, бр. 011-007/2014-
II-01 од 07.02.2014. године, изостављена Одлука о 
неприступању изради стратешке процене за План 
генералне регулације за блокове 134, 135, 136, 137, 
137а на Гудуричпком путу у Вршцу, те се објављена 
Одлука допуњује ниже наведеном Одлуком:

 На основу члана 9. став. 3 закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС“, бр, 135/2004 и 88/2010) и члана 16. 
Одлуке о организацији Општинске управе („Служ-
бени лист Општине Вршац“ бр. 2/2009) Одељење 
за урбанистичко-грађевинске и имовинско-правне 
послове доноси:

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ЗА ПЛАН 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОКОВЕ 
134, 135, 136, 137, 137а НА ГУДУРИЧКОМ 

ПУТУ У ВРШЦУ

Члан 1.
 Не приситупа се изради стратешке процене 
за План генералне регулације за блокове 134, 135, 
136, 137, 137а на Гудуричком путу у Вршцу.

Члан 2.
 Критеријуми на основу којих је одлучено да 
се не приступи изради стратешке процене су:

1. Карактеристике плана и програма, а наро-
чито:
1) значај плана и програма за заштиту 

животне средине и одрживи развој;

2) проблеми заштите животне средине 
плана и програма и могућност ути-
цаја на:



15.07.2014.          СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 10/2014  307

(1) ваздух;
(2) вода;
(3) земљиште;
(4) климу;
(5) биљни и животињски свет;
(6) станишта и биодиверзитет;
(7) заштићена природна добра;
(8) становништво и здравље;
(9) градове и друга насеља;
(10) културно-историјска баштина;
(11) инфраструктурне, индустријске 

и друге објекте,
(12) друге створене вредности.

3) степен утицаја плана и програма на 
друге планове и програме, укљу-
чујући и оне у различитим хијерар-
хијским структурама;

4) степен којим се планом и програмом 
успоставља оквир за реализацију 
пројеката у погледу локације, приро-
де, обима и услова функционисања 
или у вези са алокацијом ресурса.

2. Карактеристике утицаја, а нарочито.
1) вероватноћа, интензитет, сложеност, 

реверзибилност;

2) временска димензија (трајање, учеста-
лост, понављање);

3) просторна димензија:
(1) локација;
(2) географска област;
(3) број изложених становника;
(4) прекогранична природа утицаја.

4) кумулативна и синергијска природа 
утицаја;

5) ризици по људско здравље и животну 
средину;

6) деловање на области од природног, 
културног и другог значаја:
(1) посебне природне карактеристи-

ке;
(2) области или природни предели 

којима је признат заштићени ста-
тус на републичком или међуна-
родном нивоу;

(3) културно-историјска баштина;

(4) густо насељене области;
(5) области са различитим режимима 

заштите;

7) деловање на угрожене области:
(1) прекогранични стандарди квали-

тета животне средине или грани-
чне вредности;

(2) интензивно коришћење земљи-
шта;

(3) постојећи ризици;
(4) смањени капацитет животне сре-

дине;
(5) посебно осетљиве и ретке обла-

сти;
(6) екосистеми;
(7) биљне и животињске врсте.

Члан 3.
 Ова Одлука ће се доставити Скупштини 
Општине Вршац ради уграђивања у одлуку о изра-
ди плана генералне регулације за блокове 134, 135, 
136, 137, 137а на Гудуричком путу у Вршцу.

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
  Дипл. прав. Наташа Тадић с.р.
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