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1.

У Одлуци о другом ребалансу Буџета
Града Вршца за 2018. годину («Службени лист
На основу члана 43. Закона о буџетском
Града Вршца» 13/2018 ), члан 1. мења се и
систему ( «Сл. гласник РС» бр. 54/2009,
гласи:
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
Приходи и примања буџета Града
63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
Вршца за 2018. годину, заједно са пренетим
68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017
средствима из претходне године утврђени су у
и 95/2018 ), члана 32. тачка 2. Закона о локалној
укупном износу од 2.107.500.000,00
самоуправи (»Сл. гласник РС«, бр. 129/2007 и
динара ( извор 01 )
83/2014 – др.закон,101/2016- др.закон и
Укупни приходи и примања буџета
47/2018), и члана 27. Статута Општине Вршац
Града Вршца за 2018. годину, по свим
(»Сл. Лист општине Вршац«, бр.10/2008,
изворима финансирања ( у даљем тексту:
13/2008 , 3/2015 и 4/2016 и „Службени лист
буџет), заједно са пренетим средствима из
Града Вршца 10/2017.) Скупштина Града
претходне године утврђени су у укупном
Вршца на седници одржаној 26.12.2018. године
1 износу од 2.213.224.714,00 динара.
донела је
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и
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отплата
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2.107.500.000,00
динара
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2.213.224.714,00динара.
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
Укупни расходи и издаци и отплата
ануитета, утврђени су у укупном износу од
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
2.213.224.714,00динара.
Примања и издаци буџета по економским Примања
класификацијама
утврђени
су у
и издаци буџета
по економским
I
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ОПШТИ
ДЕО
следећим износима:
класификацијама утврђени су у
Члан 1.
следећим износима:

РЕГИСТАР
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ГРАДА ВРШЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ
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у
Вршцу........................................8/586
158. Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског музеја у
Вршцу................................................8/586
159. Решењe о престанку функије директорке Центра за социјални рада
за
град
Вршац...............................10/628
160. Решењe о именовању вршиоца дужности директорке Центра за социјални рада за град Вршац...........................10/629
161. Решењe о престанку функије вршиоца
дужности директора Народног позоришта „Стерија“ Вршац...........................10/629
162. Решењe о именовању вршиоца дужности директора Народног позоришта
„Стерија“
Вршац...................10/630
163. Решење о измени Решења о именовању директора Међународног фестивала ‚‘Вршачка позоришна јесен‘‘ и председника и чланова Фестивалског одбора.........................10/630
164. Решењe о допунама и измени Решења о образовању Комисије за комасацију пољопривредног земљишта Града Вршца..............1/76
165. Решењe о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац
о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне имовине...................10/631
166. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања јавних зелених површина број 016-16/2019-4 од 08.07.2019. године……..14/740
167. Решење
о
одређивању
општих
и
посебних
паркиралишта
у
Врш ц у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 2 6 9
168. Решење којим се даје сагласност на Одлуку о утврђивању висине оперативних
трошкова на Агрико пијаци.................5/271
169. Решење о давању сагласности на Ценовник
за коришћење општих и посебних паркиралишта 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 01-6-29/20184 од 11.12.2018. године о усвајању Ценовника преузимања споредних производа
животинског
порекла………………..13/667
172. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника услуга
одржавања јавних површина број 01-616/2019-7 од 08.07.2019. године………14/747
173. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника комуналних 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 Одлуку Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“ о покретању поступка поновне продаје непокретне и покретне
имовине………………………..12/648
175. Решењe
о
именовању
чланова
Управног
и
Надзорног
одбора Апотеке Вршац………………….12/648
176. Решењe о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Дома
здравља
Вршац….………………12/649
177. Решењe о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Градског музеја Вршац………..12/650
178. Решење о престанку функције директора
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“
Вршац............................................15/798
179. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“ Вршац........................15/798
180. Решење
о
ције
вршиоца
тора
Апотеке

престанку
функдужности
дирекВршац..................15/799
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равног и Надзорног одбора „Културног 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 Одлуку о допуни Статута Градске библиотеке
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 именовању председника и чланова Надзорног одбора ДОО „Хелвеција“...............1/48
189. Решење о
директора
190. Решење
тора

престанку функције ВД
НП
„Стерија“..............1/87

о
именовању
ВД
дирекНП
„Стерија“.......................1/87

191. Решење о изменама Решења о именовању Координационог одбора за надзор
над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за образовање………………………………..14/754
192. Решењe о измени Решења о именовању
Координационог одбора за надзор над
прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за изградњу
канализације……..………12/650
193. Решење о измени Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Борислав
Петров Браца“ у Вршцу..........................1/88
194. Решења о изменама Решење о именовању
чланова Школског одбора Гимназије «Борислав Петров Браца» у Вршцу. ……13/664

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

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

182. Решење измени Решења о именовању председника и чланова Уп-

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

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

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

212. Исправка Одлуке о установљавању права службености на непокретности у
јавној својини Града Вршца на катастарској парцели број: 9917 КО Вршац
у корист инвеститора ЕПС дистрибуција Доо Београд огранак електродистрибуција
Панчево.............................15/803

198. Решење о измени Решења о именовању
Школског одбора Пољопривредне школе „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 чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу..................8/586
203. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе „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 именовању чланова Школског одбора „Кориолан Добан“ из Куштиља........................1/90
208. Решењe о измени Решења о именовању
Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Уљми..............................3/197
209. Исправка Одлуке о утврђивању назива улица,тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима града Вршца……….6/308
210. Исправка Одлуке о утврђивању назива улица,тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним
местима
Града
Вршца…8/588

213. Исправка Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној
својини Града Вршца на катастарским парцелама број: 9899/1 и 9898 КО Вршац и 269,
270 и 272 КО Стража у корист инвеститора 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 државној својини у граду Вршцу.....................2/133
215. Одлука о избору програма……………….12/651
216. Одлука о избору програма од јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Вршца за
прву половину2019. године…………….5/278
217. Годишњи програм заштите, уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину……………….14/757
218. Решење о именовању Стручног тима за
реализацију Пројекта јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за
реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом 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 здравствене заштите на територији града
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Вршца за прву половину 2019. године……………………………………..5/278
221. Програм унапређења социјалне заштите града Вршца за 2019. годину.........................................................................3/198
222. Решење о престанку рада на положају
начелника Градске управе Града Вршца........................................................15/805
223. Решење о постављењу на положају в.д.
начелника Градске управе Града Вршца..................................................................15/806
224. Решење о оснивању Градског савета за
безбедност саобраћаја на путевима града
Вршца………………………………8/589
225. Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за запошљавање………………………….………12/653
226. Исправка Решења о давању сагласности на Ценовник преузимања споредних производа животињског порекла и Ценовник услуга Зоохигијене......1/91

IV-ГРАДСКА УПРАВА
227. Решење о образовању о образовању интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком
за територију града Вршца.....................1/92
228. Решење
о
техничком
регулисању
саобраћаја
у
Вршцу........1/94
229. Исправка
Одлуке
о
цији
Градске
управе

организаВршац......3/199

230. Исправка техничке грешке у Одлуци о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину..............................4/207
V-ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“
231. Одлука о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу, које настаје
издвајањем дела имовине и обавеза
ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ-пречишћен
текст...........................................1/95
232. Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа ,,Други-октобар” Вршац...................................................................1/101
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233. Одлука о статусној промени ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ путем издвајања
дела имовине и обавеза уз оснивање новог друштва са ограниченом одговорношћу…………………………………..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 комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом или социјалном
подршком детету, ученику и одраслом за
територију града Вршца........................3/200
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