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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА II    ВРШАЦ, 20. МАРТ 2017. ГОДИНЕ  БРОЈ 07/2017

1.

На основу члана 49. тачка 12) и члана 101. 
став 1. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине 
Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), чла-
на 31. став 3. Пословника Општинског већа („Сл. 
лист Општине Вршац“, број 10/2008) и члана 8. Од-
луке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, број 1/2016), Градско веће Града Вр-
шца, на седници одржаној 20. марта 2017. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Одлуку о условима 

репрограма наплате потраживања од грађана за 
испоручене комуналне производе и извршене услу-
ге, донету од стране Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Други октобар“ Вршац, број 
01-6-7/2017-1 од 13. марта 2017. године.

II
Ово Решење, заједно са Одлуком из тачке I, 

објавити у „Службеном листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38-4/2017-III-01 
Дана: 20. 03. 2017. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

1.1.

На основу члана 49. Статута ЈКП „ДРУГИ 
ОКТОБАР“ ВРШАЦ, Надзорни одбор на седници 
одржаној дана 13. 03. 2017. године, доноси

О Д Л У К У
о условима репрограма наплате 

потраживања од грађана за испоручене 
комуналне производе и извршене услуге

1.
Овом Одлуком уређују се услови репрогра-

ма наплате старих потраживања од грађана за ис-
поручене комуналне производе и извршене услуге.

2.
Одобрава се ЈКП „Други октобар“ да омо-

гући дужницима (физичким лицима) који имају 
неизмирене обавезе према комуналном предузећу 
за испоручене комуналне производе, односно из-
вршене услуге, да закључе Уговор о признању дуга 
и отплати дуга на рате или Уговор о признању дуга 
и једнократној исплати дуга.

Дуг који дужници могу да исплате на рате 
или једнократно односи се на: доспео неутужени 
дуг, дуг по правноснажним пресудама, дуг по ре-
шењима и закључцима о извршењу, као и доспео 
редован неутужен дуг по месечним аконтацијама.

3.
Усаглашен дуг дужници могу измирити 

под следећим условима:
- да је комунално предузеће са дужником 

усагласио укупан износ дуга,
- да усаглашен дуг дужници могу измирити 

потписивањем Уговора о признању дуга и 
отплати дуга на рате, овереним код нота-
ра, или Уговора о признању дуга и једно-
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кратној исплати дуга, 
- да се омогући да се корисницима који извр-

ше уплату целокупног дуга одједном одо-
бри отпис 10 % дуга уз истовремени отпис 
целокупне обрачунате камате обрачунате 
закључно са 15. 03. 2017. године

- да се омогући корисницима који потпишу 
Уговор о признању дуга и оптлати на рате 
отпис целокупне обрачунате камате на дан 
15. 03. 2017. године по испуњењу уговор-
них обавеза.

- да се омогући корисницима плаћање на ра-
те у следећим оквирима:

• Да репрограм обухвати главни дуг, 
судске трошкове односно трошкове 
Јавних извршитеља које је предузеће 
платило,

• Да обрачун камате мирује за цело 
време трајања уговора и да се иста от-
пише по измирењу обавеза по истом,

• Да се Уговором о признању дуга 
предвиди обавезност плаћања редов-
них обавеза,

• Да се за усаглашен износ дуга омо-
гући плаћање на рате и то:

- за дуг од 20.000 до 50.000 ди-
нара на период до 6 месечних 
једнаких рата,

- за дуг од 50.001 до 100.000 ди-
нара на период до 12 месечних 
једнаких рата,

- за дуг од 100.001 до 200.000 
динара на период до 18 месеч-
них једнаких рата,

- за дуг од 200.001 до 300.000 
динара на период до 24 месеч-
них једнаких рата,

- за дуг преко 300.001 динара на 
период до 36 месечних једна-
ких рата.

- да износ рате буде исказан на посебним 
уплатницама комуналног предузећа, које 
се дужнику уручују у моменту закључења 
уговора,

- да је датум доспећа рате 25. у месецу, за ме-
сец на који се рата односи;

- да ЈКП „Други октобар“ по Закључењу 
Уговора о признању дуга и отплати дуга на 
рате као поверилац тражи одлагање спро-
вођења извршења односно прекид пос-
тупка по Решењу о извршењу надлежног 

Суда или Јавног извршитеља.
По испуњењу уговорних обавеза корисни-

ка-дужника ЈКП „Други октобар“ као поверилац 
ће тражити закључење поступка по Решењу о извр-
шењу надлежног Суда или Јавног извршитеља.

- да ЈКП „Други октобар“ по Закључењу Уго-
вора о признању дуга и једнократној ис-
плати дуга као поверилац повуче Решење 
о извршењу или Закључак о извршењу на-
длежног Суда или Јавног извршитеља. 

- да ЈКП „Други октобар“ потраживања 
за која поступак принудне наплате није 
покренут преведе у потраживања по осно-
ву овог уговора,

- да ЈКП „Други октобар“ у случају непошто-
вања уговора од стране дужника дуже од 
три узастопне месечне рате покрене пос-
тупак принудне наплате пред надлежним 
судом или Јавним извршитељем,

- да ЈКП „Други октобар“, на захтев ко-
рисника са којима има закључен споразум 
о измирењу дуга на рате, омогући том ко-
риснику да отплату дуга изврши под усло-
вима из овог закључка,

- да се износ дуга утврди закључно са 15. 03. 
2017. године,

- да се дужнику омогући потписивање ре-
програма у периоду од 20. 03. 2017. до 31. 
05. 2017. године.

- да приступ репрограму и потпису Уго-
вора о признању дуга и плаћању на рате, 
односно Уговора о признању дуга и јед-
нократној исплати имају дужници који на 
дан потписивања уговора немају неплаћен 
доспео дуг из текуће године.

4.
Одобравају се мере додатне стимулације за 

редовне платише комуналних услуга и то:
- Да се за редовно плаћање у року доспе-

лости (до 15-тог у месецу за претходни 
месец) попуст повећа са 3 % на 5% од дана 
доношења предметног акта.

- За редовно плаћање у наредних 6 месеци 
од дана доношења предметног акта (до 15-
тог у месецу за претходни месец) одобри-
ти додатних 1% попуста од седмог месеца 
(укупно 6%)

- За редовно плаћање наредних 12 месеци 
од дана доношења предметног акта (до 15-
тог у месецу за претходни месец) одобри-
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ти нових 1% попуста од тринаестог месеца 
(укупно 7%).

5.
За извршење ове Одлуке задужују се Служ-

ба за правне послове и Служба за комерцијалне по-
слове.

6.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности Градског већа Града Вршца.

О б р а з л о ж е њ е

Дуг купаца за испоручене комуналне произ-
воде и услуге на дан 10. 03. 2017. износи 251.014.784,96 
хиљада динара са структуром како следи:

Највећи број корисника, њих 2608 чији је 
дуг до 50.000 динара дугују за испоручене услуге 
80.600.676,36 динара, који и чине скоро једну трећи-
ну укупних потраживања. Следе грађани који имају 
дуг у распону од 50.001 до 100.000 динара – у укуп-
ним потраживањима учествују са 21,58%, па 310 ко-
рисника чији је дуг у распону од 100.001 до 200.000 
динара.

Овако велика потраживања од корисника 
превасходно су настала као последица немогућ-
ности грађана да редовно измирују своје обавезе. 
У циљу предузимања додатних мера за наплату 
потраживања уз истовремено омогућавање ко-
рисницама да на што лакши начин измире своја 
дуговања, ЈКП „Други октобар“ Вршац предлаже 
оснивачу да омогући предузећу да са корисницима 
направи репрограм наплате старих потраживања.

Омогућавањем корисницима да потпишу 
Уговор о признању дуга и плаћању на рате или Уго-
вор о признању дуга и једнократној исплати дуга, 
олакшали бисмо измирење обавеза корисника, али 
и допринели бољој наплати ових потраживања.

Имајући у виду напред наведено, донета је 
Одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Други октобар“ 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-6-7/2017-1 
Дана: 13.03.2017. године
Вршац

ПРЕДСЕДНИК 
Игор Кнежевић, с.р.

2.

На основу члана 101. став 1. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 31. став 3. Посло-
вника Општинског већа („Сл. лист Општине Вр-
шац“, број 10/2008) и члана 8. Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 
1/2016), Градско веће Града Вршца, на седници одр-
жаној 09. марта 2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Од-

луке о висини оперативних трошкова коришћења 
локала на Агрико пијаци у Вршцу, донету од стра-
не Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“ Вршац, број 01-6-5/2017-2 од 07. 
фебруара 2017. године.

II
Ово Решење, заједно са Одлуком из тачке I 

објавити у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38-3/2017-III-01
Дана: 09. март 2017. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

2.1.

На основу члана 49. став 1. тачка 10. Статута 
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вр-
шац и члана 27. Пословника о раду, Надзорни од-
бор је на седници одржаној дана 07.02.2017. године 
донео следећу
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О Д Л У К У
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА 
КОРИШЋЕЊА ЛОКАЛА НА АГРИКО 

ПИЈАЦИ У ВРШЦУ

Тачка 1.
Висина оперативиних трошкова корисника 

на Агрико пијаци утврђена је Одлуком Надзорног 
одбора предузећа број: 6/18-16 од 29.09.2016. годи-
не. и у примени је од 01.12.2016.

Тачка 2.
Одлука из тачке 1. мења се у делу који се од-

носи на оперативне трошкове коришћења локала 
на Агрико пијаци, којом изменом се оперативни 
трошкови умањују за 20 % и износе:

 а) износ оперативних трошкова коришћења 
локала у I зони (два локала са спољне 
стране на платоу) од 33.333,20 умањује се 
за 20% и износи 27.777,66 динара (у цену 
није урачунат ПДВ од 20%);

б) износ оперативних трошкова коришћења 
локала у II зони (пет локала у објекту) 
од 29.999,88 умањује се за 20% и износи 
25.000,00 динара (у цену није урачунат 
ПДВ од 20%).

Тачка 3.
Одлука из тачке 1. у свему другом остаје не-

промењена.

Тачка 4.
За извршење ове одлуке задужују се Еко-

номска јединица Комуналац - радна јединица Аг-
рико пијаца и Служба за правне послове. 

Тачка 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и примењује се наредних шест месеци.

О б р а з л о ж е њ е

Уговором о пружању услуга од 07.09.2015. 
управљање Агрико пијацом Општина Вршац пове-
рила је ЈКП „Други октобар“. 

На основу члана 49 ст. 1. тачка 10. Статута 
ЈКП „Други октобар“ Вршац, сагласност на Одлуку 
о ценама, на предлог Надзорног одбора, даје Град-
ско већe Града Вршца.

Решењем број: 38-2/2016-III-01од 18.11.2016. 
године Градско веће града Вршца дало је саглас-
ност на Одлуку Надзорног одбора број: 6/18-16 
од 29.09.2016. о утврђивању висине оперативних 
трошкова корисницима на Агрико пијаци, са при-
меном од 01.12.2016.

Ценовник из става 2. формиран је на осно-
ву захтева и услова које прописује пројекат Агри-
ко пијаце, који се спроводи у оквиру IPA програма 
прекограничне сарадње Републике Румуније и Ре-
публике Србије.

Предлог о измени постојеће Одлуке о виси-
ни оперативних трошкова корисника Агрико пија-
це, састоји се у умањењу оперативних трошкова ко-
ришћења локала на Агрико пијаци за 20% и доноси 
се у циљу остваривања индикатора пројекта, који 
подразумева попуњеност свих локала од стране ко-
рисника.

Имајући у виду напред наведено, донета је 
Одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Други октобар“ 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-6-5/2017-2 
Дана: 07.02.2017. године
Вршац

ПРЕДСЕДНИК 
Игор Кнежевић, с.р.

3.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. члана 
46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. 
закон и 101/2016-др. закон) и члана 28. а у вези чла-
на 32. став 6. Закона о црквама и верским заједни-
цама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006), Градско 
веће Града Вршца, на седници одржаној дана 09. 
марта 2017. године, доноси
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П Р А В И Л Н И К
 О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Основне одредбе 
Члан 1. 

Овим Правилником о расподели буџетских 
средстава црквама и верским заједницама (у даљем 
тексту: Правилник) уређује се круг овлашћених 
субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми 
за доделу буџетских средстава Града Вршца за дота-
ције црквама и верским заједницама које (у даљем 
тексту: црква) делују на територији Града ради 
унапређивања верских слобода и сарадње са црк-
вама. 

Буџетска средства из става 1. овог члана 
планирају и обезбеђују се на годишњем нивоу у 
буџету Града Вршца - Дотације невладиним орга-
низацијама - Верским заједницама.

Члан 2.
Право на доделу средстава путем редовног 

конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и 
верске заједнице које су уписане у Регистар цркава 
и верских заједница при министарству Владе Репу-
блике Србије надлежном за послове вера, на основу 
Закона о црквама и верским заједницама. 

Начин расподеле средстава
Члан 3.

Средства се додељују путем редовних кон-
курса, који расписује Комисија за спровођење 
јавног конкурса за расподелу буџетских средстава 
црквама и верским заједницама (у даљем тексту: 
конкурс), а коју образује Градско веће и има пред-
седника и 4 члана.

Задатак Комисије је да припреми и прегледа 
конкурсну документацију у складу са овим Пра-
вилником, огласи јавни конкурс на порталу Града 
у року од најдуже 3 дана од дана израде конкурсне 
документације, утврди листу вредновања и ранги-
рања пријављених пројеката у року од најдуже 30 
дана од истека рока за подношење пријаве.

Члан 4.
Путем редовник конкурса додељује се 100% 

од планираних и расположивих средстава у буџету 
Града Вршца на годишњем нивоу, од којих се за гра-
дитељску делатност додељује 70%, а за остале наме-
не из члана 5. овог Правилника 30% планираних и 
расположивих средстава. 

У случају потребе, Комисија може расписа-
ти и ванредни конкурс на предлог Градоначелника. 

Намена средстава за распоређивање
Члан 5.

Средства се распоређују за обављање гради-
тељске, добротворне и научне делатности овлашће-
них субјеката из члана 2. овог Правилника, које они 
обављају у складу са законом и другим прописима, 
а нарочито за:

• инвестиционе радове на црквеним објек-
тима,

• обнову постојећих црквених објеката који 
су без обнове дужи временски период, а 
посебно црквених објеката који су споме-
ници културе, 

• обнову парохијских домова и домова у 
којима станују свештена лица,

• обнову верских објеката-споменика, 
• уређење и ревитализација простора вер-

ских гробаља, 
• изградњу и обнову капела,
• обнову икона, верских и сакралних пред-

мета, 
• стављање нових фасада и кречење цркве-

них објеката, 
• обнову кровова који прокишњавају на 

црквеним објектима,
• санирање влаге на црквеним зидовима,
• изградњу нових и обнову пропалих ограда 

око црквених објеката, 
• организовање традиционалних годишњи-

ца које су посвећене имену које црква носи,
• организовање црквених манифестација,
• организовање стручних скупова и научних 

истраживања везаних за цркву.

Додела средстава за ванредне ситуације
Члан 6.

У изузетним, ванредним и непредвидивим 
приликама, без конкурса на основу поднетог образ-
ложеног захтева, црквама се, могу доделити сред-
ства из буџетске резерве.

Одлуку по захтеву из става 1. овог члана до-
носи Градско веће.

 
Расписивање конкурса

Члан 7.
Конкурс за доделу средстава, објављује се на 

званичној интернет презентацији (интернет-сајту) 
Града Вршца, а обавештење о расписаном конкурсу 
објављује се у средствима јавног информисања. 
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Конкурс садржи податке о томе ко може да 
учествује на конкурсу, податке о висини средста-
ва која се додељују у целини и по наменама, као и 
друге податке важне за спровођење конкурсног по-
ступка. 

Право подношења пријаве за за доделу сред-
става, имају подносиоци који испуњавају следеће 
услове:

1. да подносилац има статус цркве или вер-
ске заједнице у складу са Законом о вер-
ским заједницама (да је уписан у Регистар 
цркава и верских заједница Министарства 
правде) и

2. да подносилац има седиште на територији 
града Вршца или да се активности из проје-
кта реализују на територији града Вршца.

Члан 8.
Пријава на конкурс се подноси на једин-

ственом обрасцу, чију садржину утврђује Комисија, 
а пријаве се подносе у року који није краћи од 8 ни 
дужи од 15 дана.

 
Одлучивање о додели средстава

Члан 9.
О додели средстава, на предлог Комисије, 

одлучује Градоначелник посебним решењем. 
Приговор на Решење из става 1. овог члана 

о избору пројекта, учесник конкурса може поднети 
Градском већу у року од 3 дана од дана пријема.

Решење на које није уложен приговор и од-
лука по приговору су коначни.

Критеријуми распоређивања средстава
Члан 10.

Средства се додељују на основу критеријума 
утврђених овим Правилником. 

Члан 11.
Приликом одређивања висине учешћа у до-

дели финансијских средстава за градитељске радо-
ве код сваке појединачне пријаве, полази се од сле-
дећих критеријума:

1. Одговор на тему пројекта (35/100 поена)
 • да ли је верски објекат под заштитом као 

културно благо: изузетан значај, велики 
значај, споменик културе (5-15/100 пое-
на);

• у каквом се стању налази објекат – да ли 
су хитни инвестициони захвати и да ли је 
због руинираности угрожена безбедност 

верника што се остварује непосредним 
увидом – изласком на терен од стране 
сарадника и стручних лица надлежног 
органа Града и других стручних институ-
ција (5-10/100 поена);

• аргументовано мишљење надлежних 
органа о неопходности инвестирања 
(мишљење Завода за заштиту споменика 
културе, или надлежне организационе 
јединице за урбанизам Градске управе) 
(5-10/100 поена).

2. Утицај предложеног пројекта (30/100 
поена)

• обухват-колике су могућности пројекта 
да обухвати шири круг корисника и под-
стакне њихово активно учешће у реали-
зацији предвиђене активности (20/100 
поена) и

• одрживост резултата пројекта (5-10/100 
поена).

3. Досадашње искуство (10/100 поена)
• за цркве које први пут конкуришу (5/100 

поена), а
•  за цркве које су реализовале пројекте (6-

10/100 поена). 

4. Компетентност предлагача (25/100 пое-
на)

•  логичка матрица пројекта (5-15 поена) и
• сопствено учешће у пројекту (5-10/100 

поена).

5. Обавезни критеријум:
• реалан финансијски план и различити 

облици финансирања и
• да је организатор пројекта извршио своје 

обавезе према Граду Вршцу у досада-
шњим пројектима/програмима рада. 

Сваком предлогу пројекта, Комисија ће до-
делити одређен број поена, на основу кога ће бити 
сачињена бодовна ранг листа.

У случају да већи број пројеката освоји јед-
нак број поена, предност ће бити дата пројектима 
који по оцени Градског већа имају већи јавни инте-
рес за становнике Града Вршца.

Члан 12.
Приликом одређивања висине учешћа у 

додели финансијских средстава за добротворне и 
научне делатности, код сваке појединачне пријаве, 
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полази се од следећих критеријума: 
• карактер и значај црквене манифеста-

ције, 
• карактер стручних и научних скупова, 

добротворно-хуманитарних делатности 
и значај стручних и научних скупова, 
односно значај пројекта везаног за ту де-
латност. 

Пренос средстава корисницима
Члан 13.

Градска управа Вршац – Одељење за буџет 
и финансије по донетој одлуци, преноси додељена 
средства по поднетом захтеву носиоца пројекту за 
исплату средстава, са пратећом документацијом. 
Пренос средстава се врши на основу уговора о до-
дели новчаних средстава на рачун корисника, а у 
складу са динамиком прилива средстава у буџет 
Града Вршца, налогом за пренос који даје Градона-
челник. 

Обавеза наменског коришћења средстава
Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства ко-
ристи искључиво за намену за коју су она додеље-
на, а неутрошена средства да врати у корист буџета 
Града Вршца.

Корисник средстава је у обавези да на 
својим позивницама, брошурама и осталом штам-
паном материјалу, или на други одговарајући начин 
објави да је у финансирању учествовао Град Вршац. 

Корисник средстава је у обавези да на крају 
календарске године поднесе надлежном одељењу 
Градске управе, извештај о наменски утрошеним 
средствима, са пратећом документацијом. У слу-
чају сумње да додељена средства нису наменски 
коришћена, Градоначелник ће покренути поступак 
пред органом надлежним за буџетску инспекцију, 
ради контроле законитог и наменског коришћења 
додељених средстава. Уколико се утврди да се до-
дељена средства нису наменски користила, пријаве 
тих корисника неће се у наредној буџетској години 
узимати у разматрање приликом њиховог учешћа 
на конкурсу за доделу средстава. Уколико су одо-
брена средства ненаменски утрошена, корисници 
средстава су дужни да врате пренета – уплаћена 
средства. 

Уколико корисник средстава не достави из-
вештај из става 3. овог члана, у наредној буџетској 
години неће му бити додељена средства, односно 
неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.

Завршне одредбе
Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 110-7/2017-III-01 
Дана: 09.03.2017. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

4.

На основу члана 8. став 3. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Сл. лист Општине Вршац“, број 
14/2008, 2/2009, 4/2012 и 16/2012), члана 49. тачка 
2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вр-
шац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 
8. Одлуке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. 
лист Града Вршца, број 1/2016), Градско веће Града 
Вршца, на седници одржаној 09. марта 2017. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА

I
Овим решењем мења се Решење о одређи-

вању посебних паркиралиша број: 031-5/2016-III-
01 oд 15. јануара 2016. године и број: 031-14/2016-
III-01 од 07. марта 2016. године („Сл. лист Општине 
Вршац“, број 2/2016 и 4/2016).

II
Решење из претходне тачке овог решења 

мења се тако што:
- у тачки 1. у зони II, алинеја прва, бришу се 

речи: „(испред ЈКП „Други октобар“ и“,
- тачка 3. се брише и
- у тачки 4. брише се став 2.
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III
Реализацију овог решења спровешће Град-

ска управа Града Вршца.

IV
У осталом делу наведено решење остаје не-

промењено. 

V
Ово решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 031-12/2017-III-01
Дана: 09. марта 2017. године
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

5.

Градска управа Града Вршца, Одељење за ко-
муналне и стамбене послове, на основу члана 157. 
став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путеви-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 – одлука УС и 55/2014) и члана 19. Одлу-
ке о организацији Градске управе („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 20/2016), у предмету техничког регули-
сања саобраћаја, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ заустављање и парки-

рање возила на Светосавском тргу у Вршцу, на 
делу од колског пролаза ка Градској библиотеци, 
до раскрснице са улицом Вука Караџића, са десне 
стране коловоза у наведеном смеру.

II
Реализацију овог решења спровешће Град-

ска управа.
 

III
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“, а ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за комуналне
и стамбене послове

Број: 344-35/2017-IV-04
Дана: 16.03.2017.год
Вршац, Трг победе 1

 
НАЧЕЛНИК

Босиљко Доневски, с.р.
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