
2019.         РЕГИСТАР  1
Ред.                Бр. листа
бр.       /страна 

 

Ред.                Бр. листа
бр.       /страна 

 

РЕГИСТАР
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА

ГРАДА ВРШЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ

С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

27.12.2018.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018  569

С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА III               ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ  БРОЈ 16/2018

1.

	 На	основу	члана	43.	Закона	о	буџетском	
систему	 (	 «Сл.	 гласник	 РС»	 бр.	 54/2009,	
73/2010,	101/2010,	101/2011,	93/2012,	62/2013,	
63/2013	 –	 исправка,	 108/2013,	 142/2014,	
68/2015	и	др.закон,	103/2015,	99/2016,	113/2017	
и	95/2018	),	члана	32.	тачка	2.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(»Сл.	гласник	РС«,	бр.	129/2007	и
83/2014	 –	 др.закон,101/2016-	 др.закон	 и	
47/2018),	и	члана	27.	Статута	Општине	Вршац	
(»Сл.	 Лист	 општине	 Вршац«,	 бр.10/2008,	
13/2008	 ,	 3/2015	 и	 4/2016	 и	 „Службени	 лист	
Града	 Вршца	 10/2017.)	 Скупштина	 Града	
Вршца	на	седници	одржаној	26.12.2018.	године	
донела	је

О Д Л У К У
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

	 У	Одлуци	 о	 другом	 ребалансу	 Буџета	
Града	Вршца	за	2018.	годину	(«Службени	лист	
Града	 Вршца»	 13/2018	 ),	 члан	 1.	 мења	 се	 и	
гласи:
	 Приходи	 и	 примања	 буџета	 Града	
Вршца	за	2018.	годину,	заједно	са	пренетим
средствима	из	претходне	године	утврђени	су	у	
укупном	износу	од	2.107.500.000,00
динара	(	извор	01	)
	 Укупни	 приходи	 и	 примања	 буџета	
Града	 Вршца	 за	 2018.	 годину,	 по	 свим	
изворима	 финансирања	 (	 у	 даљем	 тексту:	
буџет),	 заједно	 са	 пренетим	 средствима	 из	
претходне	 године	 утврђени	 су	 у	 укупном	
износу	од	2.213.224.714,00	динара.
	 Расходи	 и	 издаци	 и	 отплата	
ануитета,	 утврђени	 су	 у	 укупном	 износу	 од	
2.107.500.000,00	динара	(	извор	01	).	
 Укупни расходи и издаци и отплата 
ануитета, утврђени су у укупном износу од
2.213.224.714,00динара.
 Примања и издаци буџета по економским 
класификацијама утврђени су у
следећим износима:

 1

Укупни расходи и издаци и отплата ануитета, утврђени су у укупном износу од  
2.213.224.714,00динара.  

  
 

 Примања и издаци буџета по економским класификацијама утврђени су у 
следећим износима: 
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79. Одлукa о покретању поступка отуђења не-
покретности из јавне својине града Вршца 
јавним надметањем – катастарска пар-
цела број 1499 ко Велики Средиште...10/626

80. Одлука о покретању поступка јавно-при-
ватног партнерства без елемената конце-
сије (путна инфраструктура)........................5/267

81. Одлука о покретању поступка јавно-при-
ватног партнерства без елемената конце-
сије (јавна осветљење)....................................5/268

82. Одлука о давању сагласности и усвајању 
предлога Пројекта јавно-приватног 
партнерства-реконструкција, рационали-
зација и одржавање система јавног осве-
тљења применом мера уштеде енергије на 
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територији Града Вршца. .............................13/661

83. Одлука о давању сагласности и усвајању 
предлога Пројекта јавно – приватног 
партнерства за изградњу, реконструкцију, 
одражавање и обезбеђивање доступности 
дела саобраћајне локалне путне инфра-
структуре на територији града Вршца са 
јавним плаћањем...........................................14/739

84. Одлука о давању сагласности на закљу-
чење споразума о уређену међусобних 
права и обавеза са SWISSLION DRUŠTVO 
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
PREHRAMBENA INDUSTRIJA BEOGRAD 
поводом отуђења непокретности – га-
раже број 3 у улици Дворској у Вр-
шцу………….....................................................6/286

85. Одлука о давању сагласности на закљу-
чење споразума о уређену међусоб-
них права и обавеза са SWISSLION 
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
O D G O VO R N O Š Ć U P R E H R A M B E NA 
INDUSTRIJA BEOGRAD поводом отуђења 
непокретности – гараже број 4 у улици 
Дворској у Вршцу……....................................6/287

86. Одлука о давању сагласности на закључење 
споразума о уређену међусобних права и 
обавеза са Обрадовић Павлом поводом 
отуђења непокретности – гараже број 4 у 
улици Дворској у Вршцу…….......................6/288

87. Одлукa о преносу права коришћења на не-
покретности у јавној својини Града Вршца 
у Вршцу, улица Липа (Хемоград) ПУ „Чаро-
лија“ Вршац.......................................................3/193

88. Одлука о давању на коришћење непокрет-
ности у јавној својини Града Вршца Основ-
ној школи „Младост“ у Вршцу. ………....13/660

89. Одлуке о давању на коришћење непокрет-
ности у јавној својини Града Вршца Основ-
ној школи „Олга Петров Радишић“ у Вр-
шцу……….......................................................14/ 724

90. Одлукa о давању на коришћење путем за-
купа непокретности – неизграђеног грађе-
винског земљишта катастарска парцела бр. 
28126 ко Вршац Ваздухоловном савезу Ср-
бије....................................................................10/627

91. Одлука о одузимању права коришћења 
Месној заједници Потпорањ и установља-
вању права коришћења у корист Дома здра-
вља Вршац, на катастарској парцели број 

86 Ко Потпорањ, у јавној својини Града Вр-
шца......................................................................8/579

92. Одлука о установљавању права службено-
сти у корист града Вршца на непокретнос-
ти у приватној својини физичког лица на 
катастарској парцели број 28062 КО Вр-
шац......................................................................5/247

93. Одлукa о установљавању права службе-
ности на непокретности у јавној својини 
Града Вршца кат.парц.број 2727/1, 27276/6, 
27520/1 и 27316 КО Вршац у корист ин-
веститора „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Бео-
град огранак Електродистрибуција Панче-
во...........................................................................1/55

94. Одлука о успостављању права службености 
пролаза на делу катастарске парцеле број 
22668/1 КО Вршац у јавној својини Града 
Вршца, у корист катастарске парцеле број 
22662/2 КО Вршац…................……………..6/289

95. Одлука о установљавању права службено-
сти у корист Града Вршца на непокретнос-
ти у приватној својини Виореауа Босиок на 
катастарским парцелама бр. 28008, 28009 и 
28101 КО Вршац..............…….……………..6/290

96. Одлука о установљавању права службено-
сти у корист Града Вршца на непокретнос-
ти у приватној својини Томић Дарка, То-
мић Вере и Живанов Виолете на катастар-
ској парцели бр. 28007 КО Вршац………6/291

97. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Бавански Со-
фије и Бавански Здравка на катастарској 
парцели бр. 28006 КО Вршац…………..6/292

98. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Јованов Вален-
тине и Јованов Дорине на катастарској 
парцели бр. 27991 КО Вршац…………….6/293

99. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Ранков 
Николе на катастарским парцелама бр. 
27989 и 27990 КО Вршац………………6/294

100. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Мак-
симовић Симеона на катастарској 
парцели бр. 27984 КО Вршац………6/294
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101. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Макси-
мовић Николе на катастарској парцели 
бр. 27980 КО Вршац………………….6/295

102. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Об-
радовић Милована на катастарској пар-
цели бр. 27979 КО Вршац……………..6/296

103. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Милошевић 
Верице, Милошевић Драгана и Милоше-
вић Мирослава на катастарској парцели 
бр. 28089 КО Вршац…………………...…6/297

104. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Обра-
довић Радмиле на катастарској парцели 
бр. 28087 КО Вршац…………………6/297

105. Одлука о установљавању права служ-
бености у корист Града Вршца на не-
покретности у приватној својини Ба-
сарић Јовице на катастарској парцели 
бр. 28080 КО Вршац………………..6/298

106. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Славинка 
Цуца и Милан Цуца на катастарској пар-
цели бр. 28078 КО Вршац……………..6/299

107. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Милановић 
Славице на катастарској парцели бр. 
28077 КО Вршац………………………6/300

108. Одлука о установљавању права службе-
8ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Ђокић Никице 
и Ђокић Жарка на катастарској парцели 
бр. 28075 КО Вршац…………………..6/300

109. Одлука о установљавању права службе-
ности у корист Града Вршца на непокрет-
ности у приватној својини Хонае Мариус 
и Хонае Елизабета на катастарској парцели 
бр. 28074 КО Вршац……………..………6/301

110. Одлука о установљавању права службено-
сти у корист Града Вршца на непокретнос-
ти у приватној својини Маринковић Мила-

на и Маринковић Јованке на катастарској 
парцели бр. 28073 КО Вршац…………6/302

111. Одлука о установљавању права службености 
на непокретностима у јавној својини града 
Вршца на кат.парц. бр.9831, 9829/1 и 9834 КО 
Вршац у корист инвеститора ЕПС Дистри-
буција ДОО Београд, огранак Електродис-
трибуција Панчево………………………..6/303

112. Одлука o успостављању права служ-
бености на непокретностима у јавној 
својини Града Вршца катастарским пар-
целама број 9860 и 9855 КО Вршац у ко-
рист инвеститора ЕПС Дистрибуција 
ДОО Београд огранак Електродистри-
буција Панчево………………………..12/647

113. Одлуке о установљавању права службе-
ности на непокретности у јавној своји-
ни Града Вршца на катастарској парцели 
број 9917 КО Вршац у корист инвести-
тора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Бе-
оград огранак „Електродистрибуција 
Па нчев о……………………………..14/731

114. Одлуке о установљавању права службено-
сти на непокретности у јавној својини Града 
Вршца на катастарској парцели број 9917 КО 
Вршац у корист инвеститора SWISSLION 
DOO Београд, Васка Попе број 4…….14/732

115. Одлука о установљавању права службе-
ности на непокретности у јавној своји-
ни Града Вршца на катастарским пар-
целама број 9899/1, 9898 КО Вршац и 
269, 270 и 272 КО Стража у корист ин-
веститора „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд...14/733

116. Одлука о установљавању права службено-
сти на непокретности у јавној својини Гра-
да Вршца на катастарским парцелама број 
9802 и 9804 КО Вршац у корист инвестито-
ра „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд…………….14/734

117. Одлука о установљавању права службено-
сти на непокретности у јавној својини Гра-
да Вршца на катастарским парцелама број 
27465/5, 27465/8 и 14082/1 КО Вршац у корист 
инвеститора „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд…14/735

118. Одлука о установљавању права службе-
ности на непокретности у јавној своји-
ни Града Вршца на катастарским пар-
целама број 9829/1 и 9831 КО Вршац, у 
корист инвеститора Зоран Месицки 
ПР „Ентеријер Месицки“ Вршац…14/736
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119. Одлука о  установљавању права службе-
ности на непокретности у јавној своји-
ни Града Вршца на катастарској пар-
цели број 9841/1 КО Вршац, у корист 
инвеститора ЕПС Електродистрибу-
ција доо Београд огранак Вршац;…14/737

120. Одлука о установљавању права службено-
сти на непокретности у јавној својини Града 
Вршца на катастарскoj парцели број 9759 КО 
Вршац, у корист инвеститора ЕПС дистри-
буција ДОО Београд огранак ДОО Електро-
дистрибуција Панчево……………….14/7738

121. Одлукa о установљавању права служ-
бености на непокретностима у јавној 
својими Града Вршца на катастарским 
парцелама број 9899/1 и 9898 КО Вр-
шац и 269, 270 и 272 КО Стража у корист 
инвеститора Телеком АД Београд...16/870

122. Одлукa о изменама Одлуке о установља-
вању права службености на непокрет-
ности у јавној својими Града Вршца на 
катастарској парцели број 9917 КО Вр-
шац у корист инвеститора ЕПС Елек-
тродистрибуција ДОО Београд огранак 
Електродистрибуција Панчево………16/871

123. Одлукa о измени Одлуке о приступању 
уређења пољопривредног земљишта ко-
масацијом...........................................................1/64

124. Одлукa о начелима за расподелу земљишта 
учесницима комасације у катастарској 
општини Уљма....................................................1/64

125. Одлукa о начелима за расподелу земљишта 
учесницима комасације у катастарској 
општини Избиште............................................1/68

126. Одлукa о начелима за расподелу земљишта 
учесницима комасације у катастарској 
општини Влајковац....................................1/72

127. Одлука о измени Одлуке о образовању мобил-
не јединице за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња. …………….………………...6/303

128. Одлука о усвајању Локалног акцио-
ног Плана запошљавања града Вршца за 
2019. годину................................................11/77

129. Одлука о усвајању прве измене Ло-
калног акционог Плана запошља-
вања града Вршца за 2019. годи-
н у … … … … … … … … … … … … … . 1 3 / 6 6 4

130. Одлука о усвајању Локалног акцио-

ног Плана за социјално укључи-
вање Рома и Ромкиња у Граду Вршцу 
за период 2019. - 2021. година.............1/77

131. Oдлука о изменама Одлуке о об-
разовању Локалног координацио-
ног тела за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња………………..6/304

132. Одлука о програмима из обла-
сти јавног здравља на терито-
рији града Вршца. ................................1/78

133. Одлука о допуни Одлуке о осни-
вању Градске библиотеке у Вршцу....1/83

134. Одлукa о оснивању Савета за међу-
националне односе Града Вршца..3/191

135. Одлука о одређивању процента јавног 
капитала Града Вршца у „Јат Тех-
ника“ ДОО Београд који се прива-
тизује у поступку приватизације.........8/576

136. Одлука о одређивању надлежног органа 
за доношење Годишњег програма зашти-
те уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини и спровођење 
поступка давања у закуп, коришћење и про-
дају пољопривредног земљишта у држав-
ној својини на територији Града Вршца…582

137. Одлукa о промени намене катастар-
ских парцела 9854/2 и 9854/3 КО Вр-
шац, које се налазе у блоку 11 у Вршцу 
у улици Ђурђа Смедеревца..............10/622

138. Одлука о измени Одлуке о покре-
тању поступка ликвидације јавног пре-
дузећа за стамбено пословање ВР-
ШАЦ Вршац..............................15/789 

139. Одлукa о образовању Комиси-
је за планове Града Вршца……16/880

140. Одлукa о измени Одлуке о осни-
вању Градског савета родитеља гра-
да Вршца,…………………….16/886

141. Oдлукa о стављању ван снаге Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о оснивању 
друштва с ограниченом одговорношћу, 
које настаје издвајањем дела имовине и 
обавеза из ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВР-
ШАЦ-пречишћен текст.....................3/194

142. Одлука о давању сагласности на Aнекс I 
уговора о купопродаји закључен на ос-
нову чл.6 уговора о купопродаји овере-
ног под опу:1131/2019 дана 08.10.2019. 

...........................................................
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године.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/794

143. Одлука о усвајању Годишњег ликви-
дационог извештаја Јавног преду-
зећа за стамбено пословање ВРШАЦ 
Вршац у ЛИКВИДАЦИЈИ...............5/266

144. Одлука о усвајању Редовног фи-
нансијског извештаја Јавног пре-
дузећа за стамбено пословање ВР-
ШАЦ Вршац у ЛИКВИДАЦИЈИ......5/266

145. Одлука о усвајању Редовног финан-
сијског извештаја Јавног предузећа за 
изградњу,развој и уређења Града и под-
ручја Града Вршца ВАРОШ Вршац у 
ЛИКВИДАЦИЈИ........................................5/267

146. Доношење Одлукa о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора ДОО Хел-
веција о донацији Граду Вршцу…….16/896

147. Одлукa о давању сагласности на текст  
Уговора о поверавању вршења послова 
из области физичке културе и културе у 
Граду Вршцу Центру Милленнијум....16/896

148. Одлука о давању сагласности на одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ 
Вршац о расподели нето добитка исказа-
ног у Редовним финансијским извештаји-
ма измењене садржине………………….14/739

149. Програм контроле квалитета ваз-
духа на територији града Вршца...1/78

150. Програм коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Града 
Вршца за 2019. годину....................................1/81

151. Решење о давању сагласности за 
употребу имена града Вршца.......1/85

152. Решење о давању сагласности на Ребаланс 
усклађеног Програма пословања ЈКП ДРУ-
ГИ ОКТОБАР Вршац за 2019. годину…6/305

153. Решење о давању сагласности на Ценовник 
за уклањање, премештање, пренос и смештај 
возила………………….…………………6/305

154. Решење о давању сагласности на Од-
луку Надзорног одбора ДОО „Хел-
веција“ о покретању поступка про-
даје непокретне и покретне имовине 
ДОО „Хелвеција“...................................6/308

155. Решење о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ о покре-
тању поступка поновне продаје непокрет-

не и покретне имовине..............................8/585

156. Решење о измени Решења о имено-
вању чланова Савета за међунацио-
налне односе Града Вршца....................8/585

157. Решење о престанку функције вршио-
ца дужности директора Градског му-
зеја у Вршцу........................................8/586

158. Решење о именовању вршиоца дуж-
ности директора Градског музеја у 
Вршцу..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8/586

159. Решењe о престанку функије дире-
кторке Центра за социјални рада 
за град Вршац...............................10/628

160. Решењe о именовању вршиоца дуж-
ности директорке Центра за социјал-
ни рада за град Вршац...........................10/629

161. Решењe о престанку функије вршиоца 
дужности директора Народног позори-
шта „Стерија“ Вршац...........................10/629

162. Решењe о именовању вршиоца дуж-
ности директора Народног позори-
шта „Стерија“ Вршац...................10/630

163. Решење о измени Решења о именовању ди-
ректора Међународног фестивала ‚‘Врша-
чка позоришна јесен‘‘ и председника и чла-
нова Фестивалског одбора.........................10/630

164. Решењe о допунама и измени Решења о об-
разовању Комисије за комасацију пољопри-
вредног земљишта Града Вршца..............1/76

165. Решењe о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац 
о покретању поступка поновне продаје не-
покретне и покретне имовине...................10/631

166. Решење о давању сагласности на Одлу-
ку Надзорног одбора ЈКП „Други окто-
бар“ Вршац о усвајању Ценовника одржа-
вања јавних зелених површина број 01-
6-16/2019-4 од 08.07.2019. године……..14/740

167. Решење о одређивању општих 
и посебних паркиралишта у Вр-
ш ц у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 2 6 9

168. Решење којим се даје сагласност на Од-
луку о утврђивању висине оперативних 
трошкова на Агрико пијаци.................5/271

169. Решење о давању сагласности на Ценовник 
за коришћење општих и посебних паркира-
лишта на територији града Вршца............5/276
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170. Решење о давању сагласности на Ценовник 
за коришћење пијачних објеката на робној 
пијаци у улици Никола Нешковић број бб....5/278

171. Решење о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног Одбора ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 
ВРШАЦ број 01-6-11/2019-3 од 25.04.2019. 
године о измени Одлуке број 01-6-29/2018-
4 од 11.12.2018. године о усвајању Ценов-
ника преузимања споредних производа 
животинског порекла………………..13/667

172. Решење о давању сагласности на Одлу-
ку Надзорног одбора ЈКП „Други окто-
бар“ Вршац о усвајању Ценовника услуга 
одржавања јавних површина број 01-6-
16/2019-7 од 08.07.2019. године………14/747

173. Решење о давању сагласности на Одлу-
ку Надзорног одбора ЈКП „Други окто-
бар“ Вршац о усвајању Ценовника ко-
муналних услуга одношења комуналног 
отпада и пражњења септичких јама број 
01-6-16/2019-9 од 08.07.2019. године…..14/751

174. Решењe о давању сагласности на Од-
луку Надзорног одбора ДОО „Хел-
веција“ о покретању поступка по-
новне продаје непокретне и покрет-
не имовине………………………..12/648

175. Решењe о именовању члано-
ва Управног и Надзорног одбо-
ра Апотеке Вршац………………….12/648

176. Решењe о именовању чланова Уп-
равног и Надзорног одбора Дома 
здравља Вршац….………………12/649

177. Решењe о измени Решења о именовању пред-
седника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Градског музеја Вршац………..12/650

178. Решење о престанку функције директора 
Јавног комуналног предузећа „Други ок-
тобар“ Вршац............................................15/798

179. Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 

„Други октобар“ Вршац........................15/798

180. Решење о престанку функ-
ције вршиоца дужности дирек-
тора Апотеке Вршац..................15/799 

181. Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Апотеке Вршац...............15/799 

182. Решење измени Решења о имено-
вању председника и чланова Уп-

равног и Надзорног одбора „Култур-
ног центра Вршац“ у Вршцу.......15/800

183. Решење о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ 
Вршац, број 01-6-18/2019-2, од 30.08.2019. 
године, о цени топлотне енергије..............15/801

184. Решење о давању сагласности на Од-
луку о допуни Статута Градске биб-
лиотеке Вршац............................. 1/83

185. Решење о давању сагласности на Програм 
пословања Јавног Комуналног предузећа 

„Други октобар“ Вршац за 2020.годину. 16//897

186. Решења о измени Решења о именовању 
чланова Управног и Надзорног одбора 
Дома здравља Вршац...............................1/85

187. Решење о изменама Решења о именовању 
председника и чланова Управног одбора 
НП „Стерија“ у Вршцу...............................1/86

188. Решење о измени и допуни Решења о име-
новању председника и чланова Надзор-
ног одбора ДОО „Хелвеција“...............1/48

189. Решење о престанку функције ВД 
директора НП „Стерија“..............1/87

190. Решење о именовању ВД дирек-
тора НП „Стерија“.......................1/87

191. Решење о изменама Решења о имено-
вању Координационог одбора за надзор 
над прикупљањем и коришћењем сред-
става општинског самодоприноса за об-
разовање………………………………..14/754

192. Решењe о измени Решења о именовању 
Координационог одбора за надзор над 
прикупљањем и коришћењем средста-
ва општинског самодоприноса за из-
градњу канализације……..………12/650

193. Решење о измени Решење о именовању чла-
нова Школског одбора Гимназије „Борислав 
Петров Браца“ у Вршцу..........................1/88

194. Решења о изменама Решење о именовању 
чланова Школског одбора Гимназије «Бо-
рислав Петров Браца» у Вршцу. ……13/664

195. Решењe о измени Решења о именовању 
Школског одбора Школског центра „Ни-
кола Тесла“ у Вршцу..........................3/196

196. Решење о измени Решења о именовању чла-
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нова Школског одбора Школског центра 
„Никола Тесла“ у Вршцу. ……………….13/665

197. Решење о изменама Решења о именовању 
чланова Школског одбора Хемијско-ме-
дицинске школе у Вршцу;…… ……….14/755

198. Решење о измени Решења о именовању 
Школског одбора Пољопривредне шко-
ле „Вршац „ у Вршцу………………14/755

199. Решење о измени Решења o именовању 
Школског одбора Музичке школе «Јосиф 
Маринковић» у Вршцу……………….13/666

200. Решење о измени Решења o именовању 
Школског одбора Основне школе «Олга 
Петров Радишић» у Вршцу. ………13/667

201. Решење о изменама Решења о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
„Јован Стерија Поповић“ у Вршцу……..14/756

202. Решење о измени Решења о именовању чла-
нова Школског одбора Основне школе „Јо-
ван Стерија Поповић“ у Вршцу..................8/586

203. Решење о измени Решења о именовању 
чланова Школског одбора Основне шко-
ле „Паја Јовановић“ у Вршцу.................8/587

204. Решење о измени Решења o именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
„Паја Јовановић“ у Вршцу............................15/802

205. Решење о измени Решење о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
„Жарко Зрењанин“ у Избишту..........................1/89

206. Решење о измени Решење о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
„Моша Пијаде“ у Гудурици.........................1/89

207. Решење о измени Решење о имено-
вању чланова Школског одбора „Кори-
олан Добан“ из Куштиља........................1/90

208. Решењe о измени Решења о именовању 
Школског одбора Основне школе „Бран-
ко Радичевић“ у Уљми..............................3/197

209. Исправка Одлуке о утврђивању на-
зива улица,тргова и засеока по ела-
борату уличног система у насеље-
ним местима града Вршца……….6/308

210. Исправка Одлуке о утврђивању на-
зива улица,тргова и засеока по ела-
борату уличног система у насеље-
ним местима Града Вршца…8/588

211. Исправка Одлуке о постављању објеката 
на површинама јавне намене………….....3/197

212. Исправка Одлуке о установљавању пра-
ва службености на непокретности у 
јавној својини Града Вршца на катас-
тарској парцели број: 9917 КО Вршац 
у корист инвеститора ЕПС дистрибу-
ција Доо Београд огранак електродис-
трибуција Панчево.............................15/803

213. Исправка Одлуке о установљавању пра-
ва службености на непокретности у јавној 
својини Града Вршца на катастарским пар-
целама број: 9899/1 и 9898 КО Вршац и 269, 
270 и 272 КО Стража у корист инвестито-
ра Телеком АД Београд......................... 15/804 

II-ГРАДОНАЧЕЛНИК

214. Одлука о расписивању јавног огласа за давање 
у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта и пољопривредних објеката у др-
жавној својини у граду Вршцу.....................2/133

215. Одлука о избору програма……………….12/651

216. Одлука о избору програма од јавног ин-
тереса  у области социјалне и здравстве-
не заштите на територији Града Вршца за 
прву половину2019. године…………….5/278

217. Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривред-
ног земљишта у државној своји-
ни за 2019. годину……………….14/757

218. Решење о именовању Стручног тима за 
реализацију Пројекта јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије за 
реконструкцију, рационализацију и одр-
жавање система јавног осветљења приме-
ном мера уштеде енергије на територији 
града Вршца са јавним плаћањем........15/804

219. Решење о образовању Штаба за жетву 
житарица рода 2019. године………….8/589

III- ГРАДСКО ВЕЋЕ

220. Одлука о избору Програма од јавног 
интереса у области социјалне и здрав-
ствене заштите на територији града 
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221. Програм унапређења социјалне заш-
тите града Вршца за 2019. годи-
ну.........................................................................3/198

222. Решење о престанку рада на положају 
начелника Градске управе Града Вр-
шца........................................................15/805

223. Решење о постављењу на положају в.д. 
начелника Градске управе Града Вр-
шца..................................................................15/806

224. Решење о оснивању Градског савета за 
безбедност саобраћаја на путевима гра-
да Вршца………………………………8/589

225. Решење о измени Решења о имено-
вању чланова Савета за запошља-
в а ње………………………….………12/653

226. Исправка Решења о давању саглас-
ности на Ценовник преузимања спо-
редних производа животињског порек-
ла и Ценовник услуга Зоохигијене......1/91

IV-ГРАДСКА УПРАВА

227. Решење о образовању о образовању интер-
ресорне комисије за процену потреба дете-
та, ученика и одраслог за додатном образов-
ном, здравственом и социјалном подршком 
за територију града Вршца.....................1/92

228. Решење о техничком регули-
сању саобраћаја у Вршцу........1/94

229. Исправка Одлуке о организа-
цији Градске управе Вршац......3/199

230. Исправка техничке грешке у Одлу-
ци о првом ребалансу буџета Града Вр-
шца за 2019. годину..............................4/207

V-ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

231. Одлука о оснивању друштва с огра-
ниченом одговорношћу, које настаје 
издвајањем дела имовине и обавеза 
ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ-пре-
чишћен текст...........................................1/95

232. Одлука о измени Статута Јавног кому-
налног предузећа ,,Други-октобар” Вр-
шац...................................................................1/101

233. Одлука о статусној промени ЈКП ДРУ-
ГИ ОКТОБАР ВРШАЦ путем издвајања 
дела имовине и обавеза уз оснивање но-
вог друштва са ограниченом одговор-
ношћу…………………………………..1/102

234. План поделе предузећа издвајањем дела 
обавезе уз оснивање новог привредног др
уштва..............................................................1/104

235. Одлука о смањену основног капитала 
ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ.........1/132

VI- ДОО „ХЕЛВЕЦИЈА“

236. Одлука о покретању поступка поновне 
продаје непокретне и покретне имовине 
ДОО „Хелвеција“ Вршац...........................10/635

VII-ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

237. Пословник о раду Интерресорне коми-
сије за процену потреба за додатном об-
разовном, здравственом или социјалном 
подршком детету, ученику и одраслом за 
територију града Вршца........................3/200
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