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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА II    ВРШАЦ, 12. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ  БРОЈ 17/2017

1.

На основу члана 27. и 35. Закона о плани-
рању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 98/13 - Одлука УС 132/14 и 145/14 ), чла-
на 20. став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 13. ст. 1 тачка 2. и чла-
на 27. ст. 1. тачка 5. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Oпштине Вршац“, бр.10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 
10/2017), Скупштина Града Вршца на седници одр-
жаној 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 83А
(„НОВО ГРОБЉЕ“) У ВРШЦУ

 Члан 1. 
Усваја се План детаљне регулације бло-

ка 83а („Ново гробље“) у Вршцу (у даљем тексту: 
План) урађен у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
98/13 - Одлука УС 132/14 и 145/14) од стране ЈП 
„Варош“ Вршац, чији је одговорни урбаниста дипл.
инж. арх. Радмило Ћурчић.

Члан 2.
Циљ доношења Плана је одређивање услова 

за уређење и изградњу простора новог гробља.

Члан 3.
Планом је обухваћен и дефинисан простор 

површине 10ха 18а 25м2.

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

фичког дела. 

Текстуални део Плана се објављује у „Служ-
беном листу Града Вршца“, уз ову Одлуку.

Графички део Плана садржи:

1. Прегледна карта
2. Постојеће стање
3. Планирана претежна намена површина
4. Регулационо нивелациони план
4а. Профили саобраћајница
4б. Детаљ гробних места
5. План инфраструктурне мреже
6. Грађевинске парцеле јавне намене

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

Члан 5.
Саставни део образложења ове Одлуке је 

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

Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Члан 7. 
Плански документи са прилозима доступ-

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

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

Број: 011-53/2017-II-01
Дана: 11.10.2017.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

2.

На основу члана 18. став 1. и 6, члана 22, 26. и 
члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105//2014, 104/2016-
и др. закон и 108/2016), члана 27. став 1. тачка 14в. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, 
број 10/08, 13/08 и 3/2015, 4/2016 и „Службени 
лист Града Вршца“, бр.10/2017), и члана 2. Одлуке о 
утврђивању органа Града Вршца („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ

 СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА ОШ 
„МЛАДОСТ“ ИЗ ВРШЦА

I
ДАЈЕ СЕ на коришћење Основној школи 

„Младост“ из Вршца, непокретности у јавној своји-
ни Града Вршца, Вршац, Трг победе бр.1, које се 
налазе на кат. парц. бр. 6166 Ко Вршац, уписане у 
извод из ЛН бр. 13263 Ко Вршац и то: зграда осно-
вног образовања означена бр. 1, објекат за спорт и 
физичку културу означен бр.2 и објекат других де-
латности означен бр. 3.

II
Град Вршац, даје на коришћење непокрет-

ност из тачке I ове Одлуке без накнаде, а за потребе 

обављања послова из делатности Основне школе 
„Младост“ из Вршца.

III
Основна школа „Младост“ Вршац има пра-

во да непокретност из тачке I ове Одлуке држи и 
користи у складу са њеном природом и наменом, 
као и да управља истом у складу са законом којим 
се уређује јавна својина.

IV
 Право коришћења на непокретности наве-

деним у тачки I ове Одлуке престаје у случају њи-
ховог отуђења из јавне својине града на основу од-
луке надлежног органа независно од воље носиоца 
права коришћења на тим непокретностима као и 
у другим случајевима утрвђеним законом о јавној 
својини. 

V
На основу ове одлуке извршиће се упис пра-

ва коришћења на непокретности из тачке I ове Од-
луке у корист Основне школе „Младост“ из Вршца, 
у Катастар непокретности у складу са законом.

VI
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 ВРШЦА

Број: 011-54/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

3.

На основу члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 2. 
и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној своји-
ни и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 
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и 48/2015, 99/2015 и 12/2017), члана 4. Одлуке о 
покретању поступка прибављања неизграђеног 
грађевинског земљишта непосредном погодбом у 
јавну својину Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, 
бр. 10/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в. Стату-
та Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 
10/08, 13/08 и 3/2015, 4/2016 и „Сл. лист Града Вр-
шца“, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца, на се-
дници одржаној дана 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТ. ПАРЦ.
БР. 4912/2 КО ГУДУРИЦА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 
ВРШЦА

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Вр-

шца непосредном погодбом кат.парцела број 4912/2 
К.о. Гудурица, њива 3.класе, површине 46а 15м2, у 
Гудурици, потес Горње село, уписана у Лн бр. 541 
КО Гудурица, у приватној својини Грубић Велимира 
из Гудурице, ул. Цанкарева бр. 1, у обиму удела 1/1, 
по цени од 2.000 евра у динарској противвредности 
по средњем курсу НБС на дан закључења уговора о 
купопродаји.

Члан 2.
Процењену тржишну вредност непокрет-

ности утврдило је Министарство финансија – 
Пореска управа - Регионални центар Нови Сад 
– Филијала Вршац Записником бр. 241-464-08-
00018/2017-Ј2В06 од 19.07.2017. године у износу од 
706.095,00 динара.

Члан 3.
Град Вршац стиче право својине на не-

покретности из члана 1. ове Одлуке, са правом 
уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и 
правима на њима на основу уговора о прибављању 
непокретности. 

Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из 

члана 2. ове Одлуке у јавну својину Града Вршца 
у име Града Вршца закључује Градоначелница, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског Пра-
вобранилаштва Града Вршца.

Члан 5.
 Ову Одлуку ступа на снагу 8 (осмог) дана 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-055/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

4.

На основу члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 2. 
и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима при-
бављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној своји-
ни и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 
48/2015, 99/2015 и 12/2017), члана 4. Одлуке о покре-
тању поступка прибављања неизграђеног грађе-
винског земљишта непосредном погодбом у јавну 
својину Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 
10/2017) и члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Гра-
да Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/08, 
13/08 и 3/2015, 4/2016 и „Сл. лист Града Вршца“, бр. 
10/2017) Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ КАТ.

ПАРЦ. БР. 252 И 253 КО ВОЈВОДИНЦИ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Вр-

шца непосредном погодбом кат. парцела број 252 
Ко Војводинци, потес Село, њива 3. класе, повр-
шине 906 м2 и кат. парц. бр. 253 КО Војводинци, 
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земљиште под зградом-објектом, површине 79м2 
и земљиште уз зграду – објекат површине 392м2, 
укупне површине 471м2, на којој се налази Поро-
дична стамбена зграда-објекат изграђен пре до-
ношења прописа о изградњи објеката, спратности 
П+0, које се налазе у Војводинцима, ул. Други ок-
тобар бр. 71, уписане у ЛН бр. 525 КО Војводинци, 
у приватној својини Дануц Мате из Зрењанина ул. 
Иве Лоле Рибара бр. 17, у обиму удела 1/1, по це-
ни од 3.000 евра у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан закључења уговора о 
купопродаји, а која на дан 28.09.2017. године износи 
358.176,30 динара.

Члан 2.
Процењену тржишну вредност непокрет-

ности утврдило је Министарство финансија – 
Пореска управа - Регионални центар Нови Сад 
– Филијала Вршац Записником бр.241-464-08-
00030/2017-Ј2В06 од 26.09.2017. године у износу од 
376.884,90 динара.

Члан 3.
Град Вршац стиче право својине на не-

покретности из члана 1. ове Одлуке, са правом 
уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и 
правима на њима на основу уговора о прибављању 
непокретности. 

Члан 4.
Уговор о прибављању непокретности из 

члана 3. ове Одлуке у јавну својину Града Вршца 
у име Града Вршца закључује Градоначелница, по 
претходно прибављеном мишљењу Градског Пра-
вобранилаштва 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 ВРШЦА

Број: 011-056/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. гoдинe
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

5.

На основу члана 44 став 1. тачка 7 и члана 
51. Закона о заштити природе („Сл. глaсник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), члана 20. 
став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
глaсник РС“, бр. 129/2014 и др. закони и 101/2016 и др. 
закони) и 13. став 1. тачка 11. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“, број 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и 10/2017), Скупштина Града Вршца, је 
на седници одржаној 11.10.2017. године, донела 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ 

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
 „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

Члан 1.
У Одлуци о заштити предела изузетних од-

лика „Вршачке планине“ („Службени лист Општи-
не Вршaц“, бр. 6/2005), реч „општина“ у одгова-
рајућем падежу, замењује се речју „град“ у одгова-
рајућем падежу, 

Члан 2.
 Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Заштићеним пределом изузетних одлика 

„Вршачке планине“ управља Јавно комунално пре-
дузеће „Други октобар“ из Вршца (у даљем тексту: 
Управљач).

Члан 3.
У свему осталом Одлука о заштити предела 

изузетних одлика „Вршачке планине“ остаје непро-
мењена.

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

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-57/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.



12.10.2017.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 17/2017  327

6.

На основу члана 44 став 1. тачка 7 и чла-
на 51. Закона о заштити природе („Сл. глaсник РС“, 
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), чла-
на 20.став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. глaсник РС“, бр. 129/2014 и др. закони и 101/2016 
и др. закони) и 13. став 1. тачка 11. Статута Града Вр-
шца („Службени лист општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015, 4/2016 и („Службени лист Града Вр-
шца“, 10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ 

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
„ЗАШТИЋЕНО СТАНИШТЕ МАЛИ 

ВРШАЧКИ РИТ“

Члан 1.
У Одлуци о проглашeњу заштићеног под-

ручjа „Заштићено станиште Мали Вршачки рит“ 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр.10/2013), 
реч „општина“ у одговарајућем падежу, замењује се 
речју „град“ у одговарајућем падежу, 

Члан 2.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Заштићеним стаништем Мали Вршачки 

рит“ управаља Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ из Вршца (у даљем тексту: Управљач).

Члан 3.
У свему осталом Одлука о проглашавању 

заштићеног подручја „Заштићено станиште Мали 
вршачки рит“ („Службени лист Општине Вршац“, 
бр.10/2013), остаје непромењена.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-58/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 44 став 1. тачка 7 и члана 
51.Закона о заштити природе („Сл. глaсник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), члана 
20.став 1. тачка 11. Закона о локалној самоупра-
ви („Сл. глaсник РС“, бр. 129/2014 и др. закони и 
101/2016 и др. закони) и 13. став 1. тачка 11. Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист 
Града Вршца“, 10/2017), Скупштина Града Вршца на 
седници одржаној дана 11.10.2017 године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ 
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАЖА“ 

Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе 

„Стража“ („Службени лист Општине Вршац“, бр. 
6/2006) реч „општина“ у одговарајућем падежу, за-
мењује се речју „град“ у одговарајућем падежу,.

Члан 2.
 Члан 8. Одлуке се мења и гласи:
„Спомеником природе „Стража“ управља 

Јавно комунално предузеће „Други октобар“ из Вр-
шца."

Члан 3.
У свему осталом Одлука о заштити споме-

ника природе „Стража“ („Службени лист Општине 
Вршац“, бр. 6/2006), остаје непромењена.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осног (8) дана од 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-59/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.
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8.

На основу члана 32 тачка 6. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), 
члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017) и члана 2. став 3. Одлуке о покретању пос-
тупка ликвидације Јавног предузећа за изградњу, 
развој и уређење Града и подручја града Вршац „Ва-
рош“ Вршац („Службени лист Града Вршца“, број 
16/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној дана 11. октобра 2017. године донела је 

О Д Л У К А
О ПРЕУЗИМАЊУ ПРОЈЕКТА MIS-ETC Code 

1317

Члан 1. 
Градска управа Града Вршца преузима сва 

уговорена права и обавезе Јавног предузећа за из-
градњу, развој и уређење Града и подручја града 
Вршац „Варош“ Вршац из Уговора Subsidy contract 
from IPA No 97213 / 28.11.2013 (Уговор о субвен-
цији), закљученог између Министарства регио-
налног развоја и јавне управе 17 Apolodor ST., Бу-
курешт, Румунија и Јавног предузеће за изградњу, 
развој и уређење Града и подручја града Вршац „Ва-
рош“ Вршац, а по Пројекту MIS-ETC Code 1317.

Члан 2.
О даљем спровођењу Пројекта у складу са 

пројектним задацима, правилима Програма пре-
кограничне сарадње Румунија - Србија и уговоре-
ним обавезама, о пратећој документацији и опреми 
стараће се Одељење за привреду, пољопривреду и 
локални економски развој и члан Градског већа за-
дужен за привреду.

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 ВРШЦА
Број: 011-60/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

9.

На основу чл. 52. став 1. Закона о плани-
рању и изградњи („Сл. гласник РС“, брoj 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Од-
лука УС, 50/13 – Одлука УС , 98/13 – Одлука УС, 
132/14, и 145/14), члана 13. став 2. Правилника о ус-
ловима и начину рада Комисије за стручну контро-
лу планских аката, Комисије за контролу усклађе-
ности планских докумената и Комисије за пла-
нове јединице локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/15) и члана 27. Статута Града Вршца 
(„Сл. лист Oпштине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 11.10.2017. године, донела је

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ВРШЦА

Члан 1.
Одлука о образовању Комисије за пла-

нове општине Вршац број: 011-079/2015-II-01 од 
29.12.2015. године („Службени лист Града Вршца“, 
број 18/2015) и Одлука о изменама и допунама Од-
луке о образовању Комисије за планове општине 
Вршац број 011-055/2016-II-01 од 14.09.2016. годи-
не („Службени лист Града Вршца“, број 14/2016), (у 
даљем тексту: Одлука) у члану 2. мења се тако што 
гласи:

„Образује се Комисија за планове у саставу:
1. Драган Добросављевић, дипломирани 

инжењер архитектуре 
2. Славе Бојаџиевски, дипломирани ин-

жењер архитектуре
3. Дамир Средић, дипломирани инжењер 

архитектуре
4. Ђурица Ресановић, дипломирани ин-

жењер грађевинарства 
5. Богдан Јовановић, дипломирани ин-

жењер грађевинарства.“

Члан 2.
 У члану 6. Одлуке бришу се речи „уређење 

простора и изградње или лиценцу инжењерске 
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коморе Србије и најмање пет година радног иску-
ства у струци“, а уписују се речи „других oблaсти 
кoje су oд знaчaja зa oбaвљaњe стручних пoслoвa у 
oблaсти плaнирaњa, урeђeњa прoстoрa и изгрaдњe, 
сa oдгoвaрajућoм лицeнцoм, у склaду сa oвим 
зaкoнoм.“

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 ВРШЦА

Број: 011-61/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 100. став 3. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
1 35/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
Закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016 ), члана 46. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. закон), чланa 27. Статута Града Вршцa („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број 
10/2017), члана 4. став 2. Одлуке о оснивању Буџет-
ског фонда за заштиту животне средине Oпшти-
не Вршац („Службени лист Општине Вршац“, бр. 
12/2009) и на основу сагласности Министарства 
заштите животне средине бр. 401-00-1583/2017-15 
од 03.10.2017. године, Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 11.10.2017. године, донела је 

П Р О Г Р А М 
 О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ВРШЦA ЗА 2017. ГОДИНУ

I
 Овим Програмом о изменама Програма 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине Града Вршца за 2017. годину мења 
се Програм коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Вршац за 2017. 
годину број 401-004/2017-II-01 од 30. јануара 2017. 
године и 021-017/2017-II-01 од 15. јуна 2017. годи-
не („Службени лист Града Вршца“, број 01/2017 и 
10/2017). 

II
 Програм из тачке I овог Програма мења се 

тако што се у табеларном приказу:

- под редним бројем 1. рубрика под називом: 
„ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ ИЛИ ПРОЈЕКТ-
НА АКТИВНОСТ“ мења у потпуности 
тако да сада гласи: „Израда техничке доку-
ментације за изградњу канализације упо-
требљених отпадних вода насеља Павлиш“. 

- редни број 4. мења се и сада гласи:

4. Системско праћење концентрације поле-
на у ваздуху Праћење квалитета ваздуха и презен-
товање резултата преко сајта Агенције за заштиту 
животне средине, ради благовременог обавешта-
вања становништва 424 1.500.000,00

- редни број 9. брише се у потпуности, а до-
садашњи редни бројеви 10, 11. и 12. постају 
редни бројеви 9, 10. и 11. Програма и

- у рубрици под називом: „УКУПНО“ из-
нос: „12.000,000,00“ замењује се износом: 
„13.150.000,00“. 

III
 Програм из тачке I овог програма у осталом 

делу остаје непромењен.

IV
 Овај програм биће објављен у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 021-22/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.



330            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 17/2017   12.10.2017.

11.

На основу члана 30. Статута Града Вршца 
(„Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 3/2015, 
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017), 
члана 30. став 6. Пословника о раду Скупштине 
Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр.8/2016) и 
члана 7. став 2 Одлуке о додели на коришћење пу-
тем закупа станова којима располаже Град Вршац 
(„Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2010 и „Служ-
бени лист Града Вршца“, бр.16/2017), Скупштина 
Града Вршца, на седници одржаној 11.10.2017. годи-
не, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
 СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД 

ВРШАЦ

I
У ставу I Решења о именовању Комисије 

за доделу станова којима располаже Град Вршац, 
бр. 02-089/2016-II-01 („Сл. лист Града Вршца“, бр. 
10/2016), алинеја 5:

„Санела Јосимов, запосленa у ЈП „Вршац“ 
Вршац“,

 мења се и гласи:
„Санела Јосимов, запослена у Градској упра-

ви“.

 II
У осталом делу Решења о именовању Коми-

сије за доделу станова којима располаже Град Вр-
шац, бр. 02-089/2016-II-01 („Сл.лист Града Вршца“, 
бр. 10/2016), остаје непромењено.

 III
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-82/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

12.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/08,13/08, 
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр. 
10/2017) и члана 12. Одлуке о оснивању Народног 
позоришта „Стерија“ у Вршцу („Сл. лист Општине 
Вршац“, бр. 3/2003, 320/07, 3/2011, 16/2015 и „Служ-
бени лист Града Вршца“, бр. 14/2016 и 1/2017), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
11.10.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

И НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“ У ВРШЦУ

I
Овим Решењем мења се Решење о о имено-

вању председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу 
бр.02-075/2016-II-01 („Службени лист Града Вр-
шца“, бр.10/2016)

II
Милишин Миловану, престаје функција 

члана Управног одбора Народног позоришта „Сте-
рија“ у Вршцу.

Чавић Дејан именује се за члана Управног 
одбора Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу, из 
реда стручњака из области културе и финансија.
  

III
Оморан Јону, престаје функција члана Уп-

равног одбора Народног позоришта „Стерија“ у 
Вршцу.

Тимарац Марко именује се за члана Уп-
равног одбора Народног позоришта „Стерија“ у 
Вршцу, из реда стручњака из области културе и фи-
нансија.

 IV
У осталом делу Решење о именовању пред-

седника и чланова Управног и Надзорног одбора 
Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу бр.02-
075/2016-II-01 („Службени лист Града Вршца“, 
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бр.10/2016), остаје непромењено.

V
Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-83/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

13.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 
13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“) и члана 8. и 10. Одлуке о оснивању Град-
ског музеја у Вршцу („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 8/20013/2011 и 
14/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 11.10.2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА 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. 02-081/2016-II-01 
од 07.07.2016.године.

II
Александри Раушки, престаје функција 

члана Управног одбора Градског музеја Вршац, због 
поднете оставке.

 Тања Прерадовић, именује се за члана Уп-
равног одбора Градског музеја Вршац.

III
Миодраг Аралица, запослен у Градском му-

зеју, разрешава се функције члана Управног одбора 
Градског музеја Вршац.

Љиљана Бакић, запослена у Градском му-
зеју, именује се за члана Управног одбора Градског 
музеја Вршац.

 IV
Весни Станков, запосленој у Градском му-

зеју, престаје функција члана Управног одбора 
Градског музеја Вршац, због смрти.

Даниела Барбу, именује се за члана Уп-
равног одбора Градског музеја Вршац на предлог 
Националног савета румунске националне мањине.

V
У осталом делу Решење о именовању пред-

седника и чланова Управног и Надзорног одбо-
ра Градског музеја Вршац бр. 02-081/2016-II-01 од 
07.07.2016.године, остаје непромењено.

VI
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-84/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

14.

На основу члана 27. тачка 9. Статута Гра-
да Вршац („Службени лист Општине Вршац“, бр. 
10/08,13/08, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града 
Вршца“, бр. 10/2017) и члана 3. Одлуке о устано-
вљењу Међународног фестивала „Вршачка позори-
шна јесен“ („Службени лист Општине Вршац“, бр. 
6/93 и 2/94), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 11.10.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА МЕЂУНАРОДНОГ 
ФЕСТИВАЛА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА 
ЈЕСЕН“ И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ФЕСТИВАЛСКОГ ОДБОРА

I
 Овим Решењем мења се Решење о имено-

вању директора Међународног фестивала „Вр-
шачка позоришна јесен“ и председника и чланова 
Фестивалског одбора, бр. 02-72/2016-II-01 („Служ-
бени лист Града Вршца“, бр.10/2016).

II
Joвици Заркула, престаје чланство у Фести-

валском одбору Међународног фестивала „Врша-
чка позоришна јесен“, због престанка функције.

Андријана Максимовић, заменик председ-
ника Скупштине Града Вршца именује се за члана 
Фестивалског одбора Међународног фестивала 
„Вршачка позоришна јесен“.

III
 У остало делу Решење о именовању дирек-

тора Међународног фестивала „Вршачка позори-
шна јесен“ и председника и чланова Фестивалског 
одбора, бр. 02-72/2016-II-01 („Службени лист Града 
Вршца“, бр. 10/2016), остаје непромењено.

IV
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-85/2017-II-01
Дана: 11.10.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош, с.р.

15.

На основу члана 9. Правилника о расподели 
буџетских средстава црквама и верским заједни-
цама („Службени лист Града Вршца“ број 07/2017), 
Градоначелник Града Вршца доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Поводом Јавног конкурса за расподелу 
буџетских средстава црквама и верским заједница-
ма објављен 01.08.2017. године и Листе вредновања 
и рангирања пријављених пројеката коју је доне-
ла Комисија за спровођење Јавног конкурса дана 
06.09.2017. године, додељују се средства следећим 
подносиоцима:

ред-
ни 

број
Подносилац Намена средстава Одобрена 

средства

1. Румунска православ-
на црква у Јабланци

Изложба „Иконе за 
душу“ 90.000,00

2 СПЦО-Светоуспен-
ски храм Вршац

Обнова и рестаура-
ција светосавског 
дома

1.440.000,00

3.
Румунска право-
славна црква у Влај-
ковцу

Инвестиционо 
одржавање кровног 
покривача

190.000,00

4. Румунска православ-
на црква у Сочици Санација крова 190.000,00

5. Румунска православ-
на црква у Месићу санација крова 90.000,00

6.
Румунска право-
славна црква у Ма-
лом Средишту

Рестаурација цркве-
не фасаде 150.000,00

7.
Румунска саборна 
православна црква у 
Вршцу

Замена столарије 180.000,00

8.
Римокатолички 
жупни уред Гуду-
рица

Санација и адапта-
ција цркве 100.000,00

9.
Румунска право-
славна црква у Мар-
ковцу

Рестаурација крова 
парохијског дома 30.000,00

10. Грчкокатоличка Ру-
мунски жупни уред

Санација и адапта-
ција цркве 130.000,00

11. Румунска православ-
на црква у Стражи

Рестаурација цркве-
не сале у црквеној 
порти

60.000,00

12.
Хришћанска ад-
вентистичка црква 
Вршац

Обнова фасаде На 
црквеним објектима 100.000,00
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13
Епархија румунске 
православне цркве 
Вршац

Замена столарије 90.000,00

14 Румунска православ-
на црква у Орешцу

Рестаурација цркве-
не ограде око цркве 60.000,00

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02-77/2017-II-01
Дана: 12 .09.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ВРШЦА

Драгана Митровић, с.р.

16.

На основу члана 31. Закона о јавним пре-
дузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 
6. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац бр. 011-52/2017-III-01 
од 11.09.2017. године, Комисија за спровођење кон-
курса за избор директора ЈКП „ДРУГИ-ОКТОБАР“ 
Вршац, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - 
ОКТОБАР “ Вршац 

1. Расписује се Јавни конкурс за избор ди-
ректора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац (у даљем тексту: ЈКП 
„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац), са седиштем у Вр-
шцу, ул. Стевана Немање 26.

Матични број ЈКП „ДРУГИ - ОКТОБАР“ 
Вршац je: 08010072, a регистровано je Решењем 
Агенције за привредне регистре БД 94108/2015.

Претежна делатност JКП „ДРУГИ - ОКТО-
БАР“ Вршац је: 3811 скупљање отпада који није 
опасан.

2. Именовање директора се врши на одређе-
но време, на мандатни период од 4 (четири) године. 

Место рада директора је у Вршцу, ул. Стева-
на Немање 26.

3. За директора JКП „ДРУГИ - ОКТОБАР“ 
Вршац може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева високо 
образовање из подтачке 2); 

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са по-
словима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног упра-
вљања; 

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вр-
шењу функције у органу политичке стран-
ке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чу-

вање у здравственој установи; 
(2) обавезно психијатријско лечење на сло-

боди; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
 Учесници конкурса за избор директора JКП 

„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац дужни су да, уз прија-
ву на конкурс, поднесу програм који намеравају да 
остваре у циљу развоја предузећа и повећања до-
бити.

4. Стручна оспособљеност, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку и на-
чин њихове провере: познавањем делокруга рада 
Јавног предузећа; стручна оспособљеност за рад на 
месту директора и вештина комуникације-увидом 
у податке из пријаве и разговором; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, орга-
низационе и стручне способности у вези са руко-
вођењем-писано, путем стандардизованих тестова; 
знање једног светског језика провераваће се усме-
ним разговором или писаном провером.

 5. Рок за подношење пријава је 30 дана од 
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дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Пријава на јавни конкурс садржи поред 
личних података и податке о образовању, о врсти и 
дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс и одговорностима на тим пословима, 
податке о стручној оспособљености и податке о по-
себним областима занимања, знања и вештинама.

 6. Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- дипломa о стеченом образовању;
- исправа/е којима се доказује радно ис-

куство на пословима за које се захтева 
високо образовање и радно искуство на 
пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа (потврде, решења, препо-
руке, уверења и други акти из којих се ви-
ди на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство и у ком 
периоду јје стечено радно искуство),

- уверење да кандидат није лице осуђиванo 
на казну затвора од најмање 6 месеци, 

- уверење да кандидату није изречена мера 
безбедности наведена у поглављу III став 1. 
тачка 9) овог конкурса,

- доказ да није члан органа политичке стран-
ке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке,

- Програм развоја Јавног предузећа.
Докази уз пријаву се прилажу у оригиналу 

или у фотокопији која је оверена пред надлежним 
органом. 

7. Изборни поступак може да се спроведе у 
више делова, писменом провером, организовањем 
усменог разговора са кандидатима или на други на-
чин према одређеним мерилима.

8. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
јавног конкурса доставити на адресу: ЈКП „ДРУ-
ГИ - ОКТОБАР“ Вршац, Стевана Немање 26, 26300 
Вршац, са назнаком “ За јавни конкурс –за избор 
директора ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац и то 
препорученом поштанском пошиљком или лично.

9. Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је Бојан Марјанов, запослен у ЈКП 
„ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, tелефон 069/8435299 
или на e-mail адресу bojan.marjanov@oktobar.rs

10. Непотпуне пријаве (уз које нису прило-
жени сви потребни докази), као и неразумљиве и 
неблаговремене пријаве биће одбачене закључком 
Комисије, против којег није допуштена посебна 
жалба.

11. Овај jавни конкурс објављује се у „Служ-
беном гласнику Републике Србије“, у глaсилу 
aутoнoмнe пoкрajинe, oднoснo jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe, дневном листу „Политика“, као и на 
званичној интернет презентацији www.vrsac.org.rs 

Jавни конкурс је објављен у „Службеном 
гласнику РС“ бр. 87 од 27.09.2017. године.

Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора
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