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ГРАДА ВРШЦА
ГОДИНА II

ВРШАЦ, 07. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

1.

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13.одлука
УС и 50/13-одлука УС, 98/13 132/2014 и 145/2014),
члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), члана 13. ст. 1. тачка 2.
и члана 27. ст. 1. тачка 5. Статута Града Вршца („Сл.
лист Општине Вршац“, број 10/08, 13/08 и 3/2015 и
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017),
Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове Града Вршца бр.
350-26/2017-IV-03 од 29.03.2017. године, на седници
одржаној дана 07.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У
ВРШЦУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Северне индустријске зоне у Вршцу (у
даљем тексту: План).
Изради Плана се приступа на иницијативу
Града Вршца.
Члан 2.
Границе обухвата Плана утврђују се као оквирне границе, а коначне границе обхвата Плана ће
се дефинисати Планом.
Укупна површина обухвата Плана износи
око 20 ха.
Графички приказ оквирне границе обухвата
Плана је саставни део ове Одлуке.

БРОЈ 22/2017

Члан 3.
Просторним планом општине Вршац („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 1/2016)
предвиђено је да се за простор Северне индустријске зоне израђује План детаљне регулације.
Циљ израде Плана је утврђивање правила
уређења и правила грађења за простор за који се
План доноси.
У склопу радних зона предвиђених ван
грађевинских рејона насеља могућа је изградња
најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно комплекса
који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног процеса, не угрожавају стање животне средине.
Члан 4.
Планирање, уређење, коришћење и заштита
простора заснива се на следећим принципима:
1) Одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању;
2) Равномерног територијалног развоја;
3) Рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и реконструкције;
4) Рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса;
5) Заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара;
6) Превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, заштите од
природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене;
7) Планирања и уређења простора за потребе одбране земље;
8) Усаглашености са европским прописима
и стандардима из области планирања и уређења
простора;
9) Унапређења и коришћење информационих
технологија које доприносе бољој ефикасности и економичности рада јавне ураве на пословима изградње;
10) Учешћа јавности;
11) Очувања обичаја и традиције;
12) Очувања специфичности предела;
13) Хоризонталне и вертикалне координације.
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Члан 5.
Саставни део ове Одлуке је и Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације дела Северне индустријске зоне на животну средину, а коју је донело Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца број 350-26/2017-IV-03
од 05.12.2017. године.
Члан 6.
Ефективни рок израде Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђује Град
Вршац.

07.12.2017.

Члан 8.
Одређује се Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство за носиоца израде Плана и обавезује се да организује упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима
за развој просторне целине, могућим решењима за
урбану обнову, као и ефектима планирања (рани
јавни увид).
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет
страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана
објављивања.

07.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 22/2017

Члан 9.
Пре подношења предлога Плана Скупштини Града Вршца на доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Стручну контролу плана врши Комисија за
планове Града Вршца, која саставља извештај са подацима о извршеној контроли са свим примедбама
и ставовима по свакој примедби.
Извештај се доставља обрађивачу Плана,
који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 10.
После извршене стручне контроле и поступања по датим примедбама обавља се јавни увид
у холу Скупштине Града Вршца, Трг Победе бр.1 у
трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Јавни увид се оглашава у дневном и локалном листу, као и у информативним емисијама.
О обављању јавног увида стараће се Одељење
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
После обављеног јавног увида Комисија за
планове саставља извештај који представља саставни део образложења предлога плана.
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Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА
Број: 011-81/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

1.2.

На основу члана 9 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), Одељење за прос-
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торно планирање, урбанизам и грађевинарство дана
05.12.2017. године, донело је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

07.12.2017.

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације дела Северне индустријске зоне на животну средину (у даљем тексту :
Стратешка процена).
Члан 2.
Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана детаљне регулације дела Северне индустријске зоне (у даљем тексту Плана) на

07.12.2017.
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животну средину, на следећи начин:
- значај Плана на заштиту животне средине
и одрживи развој произилази из потребе
да се заштити животна средина, побољша
квалитет живота и обезбеди одрживи развој на подручју Плана;
- потреба да се у оквиру Плана сагледају
стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
- чињеница да План представља оквир за
припрему и реализацију развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука.
Члан 3.
Стратешка процена се ради истовремено са
израдом Плана.
Оквирна граница Плана утврђена је према
графичком прилогу који је саставни део Одлуке о
изради Плана.
Члан 4.
Израда Стратешке процене је заснована на
студијско-аналитичкој документацији из области
просторног планирања, заштите животне средине,
заштите природе и другој релевантној документацији.
Члан 5.
Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних добара као и друга питања
за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Члан 6.
Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин
интегрисања у поступак припреме Плана, садржи:
- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Плана, захтеви
заштите животне средине из релевантних
планских и других докумената;
- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на
подручју Плана; процену утицаја варијантних решења повољних са становишта заштите животне средине са описом мера за
спречавање и ограничавање негативних,
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односно увећање позитивних утицаја на
животну средину; поређење варијантних
решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; процену утицаја планских решења на животну средину са описом мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину; начин на који
су при процени утицаја узети у обзир елементи животне средине и карактеристике
утицаја.
- смернице за израду стратешких процена
на нижим хијерархијским нивоима;
- програм праћења стања животне средине у
току спровођења Плана;
- приказ коришћене методологије;
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор планског решења са
аспекта разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања животне средине укључена у План;
- учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о
стратешкој процени;
- извод из Стратешке процене (закључак нетехнички резиме).
Члан 7.
Орган надлежан за припрему плана и програма, одлучује о избору носиоца израде Извештаја
о стратешкој процени, по поступку утврђеном законом. Носилац израде Извештаја о стратешкој
процени може бити правно лице или предузетник,
које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког
планирања и израде планских и других развојних
докумената.
Члан 8.
Министарства,
посебне
организације,
јавна предузећа и установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије,
регионалног развоја, туризма, заштите животне
средине, просторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе, као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у року
од 30 дана све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду Стратешке процене
из делокруга свог рада, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.
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Члан 9.
Рок за израду Стратешке процене је шест
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради
Плана. Стручни тим за израду Стратешке процене
биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена се обавља у складу са европским и међународним принципима теорије и добре
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.
Члан 10.
Средства за израду Стратешке процене
обезбеђује Град Вршац.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о
стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног
увида у Нацрт Плана, у трајању од 30 дана, у згради
градске управе Града Вршца.
Члан 12.
Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Плана.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Број: 350-26/2017-IV-03
Дана: 05.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

НАЧЕЛНИК
Дипл. грађ. инж. Зорица
Поповић, с.р.

2.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став
3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 и 108/2016)
и члана 27. став 1. тачка 14в. Статута Града 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 одржаној дана
07.12.2017. године, донела је

07.12.2017.

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА ВРШЦА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ БР. 279 КО СОЧИЦА I НА
ОСНОВУ ПОКЛОНА
Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Вршца преносом без накнаде-поклоном кат.парцела
број 279 КО Сочица I, земљиште у грађевинском
подручју њива 5.класе, површине 4а 54 м2, у Сочици, уписана у Лн бр. 35 КО Сочица I, у својини
Црквене сесије Румунске православне цркве из Сочице, ул. Цанкарева бр. 1, у обиму удела 1/1.
Члан 2.
Процењену тржишну вредност непокретности утврдило је Министарство финансија –
Пореска управа - Регионални центар Нови Сад
– Филијала Вршац Записником бр.241-464-0800035/2017-Ј2В06 од 23.10.2017.године у износу од
124.259,80 динара.
Члан 3.
Град Вршац стиче по основу уговора о
поклону право својине на непокретности из члана
1. ове Одлуке, са правом уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима.
Члан 4.
Уговор о поклону непокретноисти из члана
1. ове Одлуке, у јавну својину Града Вршца у име
Града Вршца закључује Градоначелник, по претходно прибављеном мишљењу Градског Правобранилаштва Града Вршца.
Члан 5.
Ову Одлуку ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 011-76/2017-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 07.12.2017. године
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Вршац, Трг победе 1
Ненад Барош, с.р.

07.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 22/2017

3.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105//2014, 104/2016-и др.закон и 108/2016) и члана 27 став 1 тачка 14в. Статута Града Вршца (''Сл.
лист Општине Вршац'' број 10/08, 13/08 и 3/2015 и
4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана
07.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА НАРОДНОМ
ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ВРШАЦ
I
ДАЈУ СЕ на коришћење Народном позоришту „Стерија“ из Вршца, непокретности у јавној
својини Града Вршца, које се налазе на кат.парц.
бр. 4248/4, уписане у ЛН бр.13606 К.O. Вршац и
то: зграда културе означена са бр. 1 у површини од
1662 м2, помоћна зграда означена са бр.2 у површини од 372 м2 и помоћна зграда означена са бр. 3 у
површини од 20 м2.
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рија“ Вршац на непокретности из тачке I ове Одлуке
у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима код Републичког геодетског заводаКатастар непокретности Вршац у складу са законом
који уређује упис права на непокретностима.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 011-82/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

4.

III
Народно позориште „ Стерија“ Вршац има
право да непокретности 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.

На основу члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин.
изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.
и 104/2016 - др. закон и бр. 96/2017 - усклађени
дин.изн.), члана 38б и 36[с6] Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
„Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС, „Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др.закон,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014 - др.закон)
и члана 27. тачка 3. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008,
3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, број
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 07.12.2017. године, донела је

IV
Право коришћења на непокретностима наведеним у тачки I ове Одлуке престаје у случају
њиховог отуђења из јавне својине града на основу
одлуке надлежног органа.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ ВРШАЦ

V
На основу ове Одлуке извршиће се упис права коришћења у корист Народног позоришта „Сте-

Члан 1.
У називу и тексту Одлуке о висини стопе
пореза на имовину у општини Вршац ("Службени

II
Град Вршац, даје на коришћење непокретности из тачке I ове Одлуке без накнаде, а за потребе обављања послова из делатности Народног
позоришта „Стерија“ Вршац.
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лист Општине Вршац", бр. 16/2013 и 16/2015), реч:
„Општина“ замењује речју: „Град“, у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке из члана 1. мења се тако што
се: у ставу 1. тачка 1. износ: „0,25%“ замењује износом: „0,35 %“.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
Града Вршца“ и на интернет страни Града Вршца.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“,
а примењује се од 01. јануара 2018. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 011-75/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

5.

На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, и 72/2009-др. закон,
43/2011 – одлука УС и 14/2016), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине и највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009), члана
20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон) и члана 27. тачка 13. Статута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр.
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист
Града Вршца, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 07.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ
И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

07.12.2017.

Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о накнади
за заштиту и унапређивање животне средине ("Сл.
лист Општине Вршац" бр. 16/2011, 12/2012, 19/2012,
17/2013 , 4/2014 и 15/2014 ), у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У целом тексту Одлуке реч: „општина“ замењује се речју: „град“, речи: „Општинска управа“ речима: „Градска управа“ и речи: „Председник
општине“ речју: „Градоначелник“, све у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке се брише.
Члан 4.
Члан 7. став 1. мења и гласи:
„У погледу начина утврђивања, начина и
рокова плаћања, поступка по правним лековима,
обрачуна камате за доцњу у плаћању, повраћаја,
застарелости, наплате, прунудне наплате и осталог
што није посено прописано овом одлуком, сходно
се примењују одредбе закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 011-77/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

6.

На основу члана 5. став 4. и 5. Закона о
јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011
и 104/2016) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број

07.12.2017.
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10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист
Града Вршца“, бр.10/2017), Скупштина Града Вршца,
на седници одржаној 07.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским путевима („Службени лист Општине Вршац“, број 6/2015 и 16/2017),
члан 16. мења се и гласи:
„Носилац права службености на општинским путевима и улицама, као и других права у складу са овом одлуком, може да изводи радове на путу
(трупу пута, тротоару, пешачкој и бициклистичкој
стази које прате коловоз пута) и то грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, телекомуникационих, електро
водова, инсталација, постројења и других сличних
објеката или отклањање кварова на тим објектима
или инсталацијама а остала правна и физичка лица
могу изводити радове на прикључењу својих објеката на наведене инсталације односно постројења
само на основу одобрења које издаје Градска управа
уз претходно прибављену сагласност из члана 11.
став 1. тачка 2. ове одлуке.
Одобрењем из става 1. овог члана обавезно
се одређује рок за завршетак предметних радова и
рок за враћање у првобитно стање који не може бити дужи од 10 дана од дана завршетка радова.
Радове на довођењу коловозне конструкције, односно завршног слоја коловоза, тротоара или друге површине јавне намене у технички
исправно стање, инвеститор је дужан да изведе у
року прописаном у ставу 2. овог члана и да о времену извођења тих радова писмено обавести Управљача седам дана пре почетка њиховог извођења.
Инвеститор радова из става 3. овог члана
мора да обезбеди да засипање и збијеност материјала којима се насипа ров, буде у складу са техничким
условима које је прописао Управљач у издатој сагласности, о чему је дужан да прибави потребну
документацију пре уградње газећег слоја.
Управљач је дужан да обезбеди контролу
извођења радова из става 3. овог члана и уколико
утврди да се радови не изводе у складу са издатим
условима, одмах обавести надлежног инспектора за
послове саобраћаја и путеве.
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Члан 2.
После члана 16. додају се нови чланови 16а
и 16б, који гласе:
„Члан 16а.
Гарантни рок за изведене радове на довођењу коловозне конструкције, односно завршног
слоја коловоза, тротоара или друге површине јавне
намене, у технички исправно стање је 2 године.
Уколико у гарантном року из става 1. овог
члана дође до слегања завршног слоја коловоза,
тротоара или друге површине јавне намене, инвеститор радова је дужан да отклони недостатке у
року који решењем одреди инспектор за послове
саобраћаја и путеве.
Члан 16б.
У случају потребе за хитном интервенцијом
на подземним инсталацијама или објектима водоводнe, канализационe, електричнe, телекомуникационe мрежe односно другим инсталацијама или
објектима може се приступити радовима и пре
прибављеног одобрења, али се пре почетка радова
мора писмено обавестити Управљач.
Враћање површине јавне намене у технички
исправно стање инвеститор радова из става 1. овог
члана дужан је да изведе у складу са одредбом члана 16. став 3. ове одлуке.“
Члан 3.
У члановима број: 30. став 2., 32. став 3., 33.
став 1., 67. став 2, 68. став 1. , 69. став 1., 70., 71., 73. и
74. испред речи: „инспектор за послове саобраћаја
и путеве“ брише се реч: „општински“.
Члан 4.
У члану 69. после тачке 14. додаје се нова тачка 15. која гласи:
„15. издаје прекршајне налоге за прекршаје
прописане овом одлуком.“
Члан 5.
Члан 76. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. радове изводи без прибављеног одобрења (члан 16. став 1.);
2. радове не извeдe у складу са одредбама
члана 16. став 3. и 4. ове одлуке;
3. не поступи у складу са одредбама члана
16б. ове одлуке;
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4. поставља постројења, уређаје и инсталације које не припадају инфраструктурним системима, гради стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге грађевинске објекте, ствара депоније материјала,
отпада и смећа у заштитном појасу (члан
19. став 2.);
5. гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан објекат, као и телекомуникационе и
електро водове, инсталације, постројења
и сл, без сагласности, односно супротно
начину и условима утврђеним у издатој
сагласности Управљача (члан 19. став 4.);
6. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
општинских и некатегорисаних путева
супротно члану 19. став 5. ове одлуке;
7. оставља грађевински и други материјал
поред општинског и некатегорисаног
пута без одобрења Градске управе (члан
24.);
8. поставља на општинском или некатегорисаном путу натписе, без одобрења Управљача (члан 28. став 2. );
9. не одржава натписе који су постављени поред општинских путева (члан 28. став 4);
10. изводи радње које су забрањене чланом
29. ове одлуке;
11. обавља ванредни превоз без посебне дозволе Управљача (члан 32. став 2);
12. за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја (члан 33. став 3.);
13. обавља ванредни превоз супротно члану
34. став 1. ове одлуке;
14. не уклони са трупа или земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута
возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила у
року из члана 36. став 1. ове одлуке;
15. нанесе штету општинском и некатегорисаном путу уклањањем возила, односно
терета са трупа, односно земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута.
(члан 36. став 4.);
17. изводи радње које су забрањене чланом
45. ове одлуке;
18. не изгради земљани пут који се укршта
или прикључује на општински пут на начин прописан у члану 55. став 1. ове одлуке;
19. не изгради прилазни пут који се прикљу-

07.12.2017.

чује на општински пут на начин прописан у члану 55. став 2. ове одлуке;
20. не поступи по решењу инспектора за послове саобраћаја и путеве (члан 16а. став
2., члан 69. став 1. тачка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 011-78 /2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

7.

На основу члана 13. став 1. и члана 32. став
1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони
и 101/2016 - др. закони), члана 5. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016), члана 36. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник“ бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС и
50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 27. став 1 тачка 8 Статута Града Вршца (Службени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ бр.
10/2017), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 07.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО

07.12.2017.
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1. Основне одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком Град Вршац, оснива ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО (у даљем
тексту: ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем Градом
Панчево (у даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са територије
Јужног Баната које донесу одлуку о суоснивању ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО као заједничког предузећа.
2. Циљ оснивања
Члан 2.
Град Вршац оснива ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО као заједничко јавно предузеће у циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања
послова из области просторног и урбанистичког
планирања и заштите животне средине, а која је
утврђена оснивачким актом Већинског оснивача и
општим актом ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
На основу ове одлуке ЈП УРБАНИЗАМ
ПАНЧЕВО је носилац искључивог права за обављање послова из става 1. овог члана на територији
Града Вршца, у смислу прописа којима се уређују
јавне набавке.
3.Овлашћења оснивача
Члан 3.
Права која Град Вршац као суоснивач остварује према Заводу су:
• даје сагласност на промену пословног
имена и промену седишта,
• даје сагласност на промену делатности,
• даје сагласност на статусне промене,
• разматра извештаје о извршењу послова
уговорених за Град Вршац.
Правa која град Панчево, као већински оснивач, остварује према ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО су:
• даје сагласност на промену пословног
имена и промену седишта,
• даје сагласност на промену делатности,
• даје сагласност на статусне промене,
• именује и разрешава Надзорни одбор,
• именује и разрешава директора,
• даје сагласност на програме пословања,
• разматра извештаје о пословању,
• даје сагласност на одлуку о расподели добити,
• предузима законом прописане мере у
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случају поремећаја у пословању,
• врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
Члан 4.
Права оснивача врши Град Панчево, уколико овом Одлуком није другачије одређено.
Права која као суоснивач остварује Град Вршац врши Скупштина Града Вршца, уколико овом
одлуком није другачије одређено.
4. Пословно име, седиште и иступање јавног
предузећа у правном промету
Члан 5.
Предузеће послује под пословним именом
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ПАНЕЧВО.
Скраћено пословно име је ЈП УРБАНИЗАМ
ПАНЧЕВО.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и
свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО је у
Панчеву, на адреси Карађорђева бр. 4.
О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих суоснивача.
Члан 7.
Матични број ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО
је 08484015.
ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО има својство
правног лица.
У правном промету с трећим лицима, ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО иступа у своје име и за
свој рачун.
У правном промету са трећим лицима, ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком.
5. Делатност јавног предузећа
Члан 8.
Претежна делатност ЈП УРБАНИЗАМ
ПАНЧЕВО за потребе Већинског оснивача и суоснивача је:
71.11; архитектонска делатност, која обухвата
- израду просторног плана и урбанистичких
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планова, као и урбанистичке документације
за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
Поред делатности из става 1. овог члана, ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО за потребе Већинског
оснивача обавља и делатности које су дефинисане
оснивачким актом и Статутом.
ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО може без уписа у регистар да врши и друге делатности уколико
за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
6. Основни капитал јавног предузећа
Члан 9.
Основни капитал ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката
и документацији потребној за регистрацију - унет
као регистрациони податак, износи:
-Укупан уписани новчани део основног капитала - 1.000,00 динара
-Укупан уплаћени новчани део основног капитала - 1.000,00 динара на дан
23.05.2013. године
Удео Већинског снивача у основном капиталу је 100% учешћа.
Члан 10.
По основу улагања у капитал, суоснивач ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО, Град Вршац стиче удео у
основном капиталу.
Основни капитал се повећава новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог Града Вршца износи 20,00
динара, што чини 0,2 % вредности уписаног и уплаћеног капитала евидентираног у Агенцији за
привредне регистре.
Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским извештајима у складу са Законом о привредним друштвима
и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката.
Члан 11.
Град Вршац ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке извршити уплату новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. ове одлуке на текући рачин
ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО број:160-461690-69,

07.12.2017.

Banca Intesa и ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО доставити потврду пословне банке о уплати истог.
7. Планови и програми рада и извештаји
Члан 12.
Послови које ће ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО обављати за Град Вршац као суоснивача,
утврђиваће се за сваку календарску годину, у складу са усвојеним буџетом Града Вршца и програмом
рада органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма за ту годину.
Сви неопходни елементе извршења посла
који ће се ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО радити за
Град Вршац у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између Града Вршца и ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
Члан 13.
Град Вршац ће свој план и програм послова,
које ће обављати ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО у наредној години, доставити ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО до 1. децембра текуће године.
У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће
ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО радити за своје суосниваче, Град Вршац ће благовремено доставити
ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО своје средњорочне и
дугорочне планове израде планских докумената и
друге документације из области за коју је овом одлуком основала ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за Град Вршац као суоснивача усклађиваће се са динамиком
извршавања послова које ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО обавља за Већинског оснивача.
Члан 15.
Надлежни орган Већинског оснивача, разматра и даје сагласност на програме пословања и
финансијске извештаје ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова уговорених са ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
8. Органи јавног предузећа
Члан 16.
Органи ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО су:
1.
Надзорни одбор:
2.
Директор.

07.12.2017.
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Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује Већински оснивач.
Члан 18.
Директора ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО
именије и разрешава Већински оснивач, по поступку и условима утврђеним законом.
Члан 19.
Директор представља и заступа ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО, организује и руководи процесом рада, води пословање, одговара за законитост
рада и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом.

443

11. Завршне одредбе
Члан 22.
У складу са овом Одлуком, Већински оснивач ће извршити усклађивање оснивачког акта ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО.
На основу усклађеног оснивачког акта ЈП
УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО, уписаће се настале
промене у регистру, у складу са законом којим се
уређује правни положај привредних друштава и
поступак регистрације.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ

9. Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, у складу
са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, Статутом, програмом
пословања и годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност Већинског оснивача.
Губитак се покрива на терет нераспоређене
добити из претходне године и других извора.

Број: 011-74/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

10. Поремећај у пословању јавног предузећа
Члан 21.
Директор ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО ће,
у случају поремећаја пословања, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Већински
оснивач ће, предузети мере којима ће обезбедити
услове за несметани рад, пословање и управљање, у
складу са законом, а нарочито:
• Промена унутрашње организације предузећа;
• Разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа;
• Ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
• Друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, другим законом и оснивачким актом

На основу одредбе члана 536. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС”, бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), а у вези члана 76. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон),
члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“,
бр.10/2017), члана 11. став 1. тачка 3. Одлуке o
пoкрeтaњу пoступкa ликвидaциje JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА „ВАРОШ“ ВРШАЦ („Службени лист Града Вршца“, бр.16/2017),
Скупштинa Грaдa Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa
07.12.2017. гoдинe, дoнeлa je

8.
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА JАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА
ГРАДА ВРШЦА ВАРОШ ВРШАЦ У
ЛИКВИДАЦИЈИ

07.12.2017.

бени лист Града Вршца“, бр.16/2017), Скупштинa
Грaдa Вршцa, нa сeдници oдржaнoj дaнa 07.12.2017.
гoдинe, дoнeлa je

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА JАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ
ВРШАЦ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони биланс
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА
ВАРОШ ВРШАЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ, сачињен од
стране ликвидационог управника, Радојице Лазин,
са стањем на дан 29.09.2017. године.

Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони биланс
Јавног предузећа за стамбено пословање ВРШАЦ
Вршац У ЛИКВИДАЦИЈИ, сачињен од стране ликвидационог управника, Драгане Станков, са стањем
на дан 09.10.2017. године.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ

Број: 011-80/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

9.

На основу одредбе члана 536. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС”,
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015)
а у вези члана 76. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016др. закон), члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008,
13/2008, 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017), члана 11. став 1. тачка 3. Одлукe o
пoкрeтaњу пoступкa ликвидaциje Јавног предузећа
за стамбено пословање ВРШАЦ Вршац, („Служ-

Број: 011-79/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

10.

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017) и члана 27. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/2008, 13/20008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.
10/2017), Скупштина Града Вршца на седници одржаној 07.12.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
БРАЦА“ У ВРШЦУ

07.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 22/2017

I
Овим Решењем мења се Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Борислав Петров Браца“ у Вршцу, бр. 02-113/2016-II01 од 14.10.2016. године.
II
Татјани Мрђа, представнику Савета родитеља, престаје функција члана Школског одбора
Гимназије „Борислав Петров Браца“ у Вршцу.
Биљана Половина, именује се за члана
Школског одбора Гимназије „Борислав Петров Браца“ у Вршцу, као представник Савета родитеља.
III
У осталом делу Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Борислав Петров
Браца“ у Вршцу, бр. 02-113/2016-II-01 од 14.10.2016.
године., остаје непромењено.
IV
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 02-106/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.

11.

На основу члана 11. Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу
(„Службени лист Oпштине Вршац“, бр. 5/95 и 7/07)
и члана 27. Статута Града Вршца („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 10/2008, 13/20008, 3/2015 и 4/2016
и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2017),
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној
07.11.2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
НАДЗОР НАД ПРИКУПЉАЊЕМ
И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА
ОПШТИНСКОГ САМОДОПРИНОСА ЗА
ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I
Овим Решењем мења се Решење о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског
самодоприноса за изградњу канализације, бр. 02088 /2016-II-01 од 07.07.2016. године.
II
Марину Марина, престаје функција председника Координационог одборa за надзор над
прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације, због
поднете оставке.
Милан Брдар дипломирани економиста,
именује се за председника Координационог одбора
за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације.
III
У осталом делу Решење о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и
коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу канализације, бр. 02-088/2016-II-01
од 07.07.2016. године, остаје непромењено.
IV
Ово Решење објављује се у „Службеном
листу Града Вршца“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРШАЦ
Број: 02-107/2017-II-01
Дана: 07.12.2017. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош, с.р.
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