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ГРАДА ВРШЦА
ГОДИНА III

ВРШАЦ, 17. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

1.

На основу члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83-2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана
13. став 1. тачка 5) и члана 101. Статута Града Вршца
(„Сл. лист Општине Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008,
3/2015 и 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“ бр.
10/2017), члана 26. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист Општине Вршац“ бр. 14/2008, 2/2009,
4/2012, 16/2012, 8/2013 и 11/2014) и члана 31. став 3.
Пословника Градског већа („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008 и „Службени лист Града Вршца“
бр.14/2017), Градско веће Града Вршца, на седници
одржаној 23. фебруара 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Други октобар“ Вршац на Ценовник за уклањање, премештање, пренос и смештај возила усвојен Одлуком Надзорног одбора број 01-6-2/20183 од 30. јануара 2018. године.
Одлука Надзорног одбора и Ценовник за
уклањање, премештање, пренос и смештај возила
су саставни део овог Решења.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/2018-III-01
Дана: 23. фебруар 2018.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

БРОЈ

03/2018

На основу члана 22. ст. 1. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016),
члана 49. став 1. тач. 10. Статута ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ бр. 01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.
године и члана 27. Пословника о раду, Надзорни
одбор је на седници одржаној дана 30.01.2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ Ценовник за уклањање, премештање, пренос и смештај возила на територији Града Вршца.
2. Ценовник из тачке 1. чини саставни део
ове Одлуке.
3. За извршење ове Одлуке задужују се
Служба Паркинг сервиса, Служба за рачуноводство и финансије и Служба за
правне, кадровске и опште послове.
4. Одлука се примењује по добијању сагласности Градског већа Града Вршца.
5. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука бр. 01-6-10/2017-2 од
28.04.2017. године.

Образложење
На основу члана 49. Став 1. тачка 10. Статута Јавног комуналног предузећа „Други Октобар“
Вршац, Надзорни одбор надлежан је за доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).
Уговором о обављању појединих комуналних делатности, Град Вршац је Јавном комуналном
предузећу „Други октобар“ Вршац, између осталог,
поверио и обављање комуналне делатности - уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и
нерегистрованих возила.
Одређивање нових цена за уклањање, премештање, пренос и смештај возила извршен је на
основу упоредне анализе цена које се примењују у
др. градовима за исту врсту услуга.
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Такође, приликом усвајања ценовника, узето је у обзир да се обим предметних послова повећао од када је уведен систем тзв. „видео паука“.
Ценовник за уклањање, премештање, пренос и смештај возила, доставља се Градском већу
Града Вршца, ради давања сагласности.
Имајући у виду напред наведено, донета је
Одлука као у диспозитиву.

17.03.2018.

противпожарних стаза, на прилазима болницама и
другим јавним објектима, са шахтова и прикључака
намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са
простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих
поплочаних површина, са јавних површина ако су
возила ту остављена противно прописима локалне
самоуправе - општине или града (до 10 km удаљености)
OСНОВИЦА

ЦЕНОВНИК
ЗА УКЛАЊАЊЕ, ПРЕМЕШТАЊЕ,
ПРЕНОС И СМЕШТАЈ ВОЗИЛА

Накнада за уклањање возила масе до_____
кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на месту на коме
је дозвољено заустављање и паркирање (до 10 км
удаљености)
МАСЕ ДО 800 кг
МАСЕ ОД 801 кг
ДО 1330 кг
МАСЕ ОД 1331 кг
ДО 1900 кг
МАСЕ ОД 1901 кг
ДО 4т

ОСНОВИЦА
2.500,00 дин.

ПДВ 20%
УКУПНО
500,00 дин. 3.000,00 дин.

3.333,34 дин.

666,67 дин. 4.000,00 дин.

5.000,00 дин. 1.000,00 дин. 6.000,00 дин.

ПДВ 20%

УКУПНО

МАСЕ ДО 800 кг
3.333,34 дин. 666,67 дин. 4.000,00 дин.
МАСЕ ОД 801 кг
5.000,00 дин. 1.000,00 дин. 6.000,00 дин.
ДО 1330 кг
МАСЕ ОД 1331 кг 6.666,67 дин. 1.333,34 дин. 8.000,00 дин.
ДО 1900 кг
МАСЕ ОД 1901 кг 12.500,00 дин. 2.500,00 дин.
15.000,00
ДО 4т
дин.

Накнада за започету интервенцију специјалног возила - трошкови претходно предузетих
радњи , уколико се прекине уклањање возила, када
се возач појави на лицу места и прихвати да уклони
возило ЗА СВА ВОЗИЛА

OСНОВИЦА

ПДВ 20%

1.666,67 дин.

333,34 дин.

УКУПНО
2.000,00
дин.

8.333,34 дин. 1.666,67 дин. 10.000,00 дин.

Накнада за уклањање возила масе до_____
кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на месту на коме
је дозвољено заустављање и паркирање, А КОЈА
СЕ НАЛАЗЕ НА ПОСЕБНИМ ПОВРШИНАМА,
и то: са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака
резервисаних за саобраћај јавног градског превоза,
пешачких прелаза, површина намењених за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних
токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са
подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са
аутопута и дела аутопута на територији града, са
бициклистичких стаза, на рампама и просторима
намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са

Накнада за премештање возила (до 10 km
удаљености)

МАСЕ ДО 4т

OСНОВИЦА

ПДВ 20%

4.166,67 дин.

833,34 дин.

УКУПНО
5.000,00
дин.

Накнада за пренос возила (до 10 km удаљености)
МАСЕ ДО 4т

OСНОВИЦА

ПДВ 20%

УКУПНО

2.500,00 дин.

500,00 дин.

3.000,00 дин.

Накнада за сваки пређени километар специјалног возила након 10 км
OСНОВИЦА ПДВ 20%
ЗА СВАКИ НАРЕДНИ КИЛОМЕТАР

166,67 дин.

33,33 дин.

УКУПНО
200,00 дин.
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Накнада за смештај и чување уклоњених возила на локацијама ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР
OСНОВИЦА ПДВ 20%
ЗА СВАКИ
ЗАПОЧЕТИ ДАН

166,67 дин.

УКУПНО

33,33 дин. 200,00 дин.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДРУГИ ОКТОБАР
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-6-2/2018-3
Дана: 30.01.2018. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Игор Кнежевић, с.р.
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