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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА VII    ВРШАЦ, 12. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ    БРОЈ 01/2022

1.

На основу члана 67. став 1. тачка 9) и члана 
69. став 1. Закона о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 14/2022) и члана 191. став 1. 
тачка 1. Пословника о раду Скупштине Града Вр-
шца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 11. 
фебруара 2022.године, донела је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШАЦ

I
Татјани Воскресенски, из Вршца, док-

тор специјалиста неуропсихијатрије, одборници 
Скупштине Града Вршца са Изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, престаје ман-
дат са 04.01.2022. године, због поднете оставке.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“ и на веб - презентацији.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-2/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

2.

 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022), 
члана 40. став 1. тачка 1) Статута Града Вршца 
(„Службени лист Града Вршца“, број 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. 
фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА 

ВРШЦА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1.
Разрешавају се чланства у градској изборној 

комисији Града Вршца у сталном саставу:
1) Ален Делкић, председник,

- Тања Томашевић Дамњановић, заме-
ник председника,

2) Милорад Цвјетковић, члан,
- Мирјана Јовановић, заменик члана,

3) Владимир Дмитровић, члан,
- Пера Кантар, заменик члана,

4) Игор Мартон, члан,
- Корина Томић, заменик члана,

5) Ана Тодор, члан,
- Милош Зонић, заменик члана,

6) Слободан Милојевић, члан,
- Биљана Јеличић, заменик члана,

7) Вања Јањић, члан,
8) Синиша Хераковић, секретар,

- Веселин Тутић, заменик секретара.
 

2.
У Градску изборну комисију Града Вршца у 

стални састав именују се:
1) за председника Ален Делкић, дипл. пра-

вник,
- за заменика председника Душица 

Панић, дипл. правник,
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2) за члана Милорад Цвјетковић,
- за заменика члана Корина Томић,

3) за члана Пера Кантар,
- за заменика члана Ненад Тасић,

4) за члана Јовица Илић,
- за заменика члана Сања Кесић,

5) за члана Цветко Баковић,
- за заменика члана Борислав Жајски,

6) за члана Александра Богданов,
- за заменика члана Јована Рабијац,

7) за члана Слободан Кецман,
- за заменика члана Драган Веригић,

8) за секретара Андријана Максимовић, ди-
пл. правник,

- за заменика секретара Славица Попо-
вић, дипл. правник.

3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

а објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Правни основ за доношење одлуке садржан 

је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима(у 
даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председ-
ника, чланове, заменика председника и заменике 
чланова изборне комисије именује скупштина.

Чланом 96. Закона о локалним изборима 
прописано је да скупштина образује изборну коми-
сију у складу са овим законом у року од седам дана 
од његовог ступања на снагу. Закон о локалним из-
борима је ступио на снагу 08. фебруара 2022. годи-
не, односно наредног дана од дана када је објављен 
у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Чланом 11. став 1. Закона о локалним из-
борима прописано је да орган за спровођење ло-
калних избора чине председник и други чланови 
органа за спровођење локалних избора и њихови 
заменици.

С обзиром на то да у Граду Вршцу на дан 
ступања на снагу Закона има 44747 бирача уписа-
них у Јединствени бирачки списак, градску изборну 
комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чи-
не председник, шест чланова, заменик председника 
и шест заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да за пред-
седника и заменика председника изборне комисије 

може да буде именовано само оно лице које има ви-
соко образовање у области правних наука.

У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да пред-
ложи више од половине чланова и заменика члано-
ва изборне комисије у сталном саставу.

С обзиром на то да у Скупштини Града Вр-
шца, у смислу предлагања чланова и заменика чла-
нова изборне комисије у сталном саставу, постоје 
само две одборничке групе, и то Одборничка гру-
па АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ са 35 
одборника и Одборник појединац Зоран Јевтић, 
Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, као већа, има право да, у складу са 
чланом 20. став 6. Закона, предложи председника, 
заменика председника, два члана и два заменика 
члана градске изборне комисије, начелник градске 
управе предлаже члана и заменика члана изборне 
комисије из реда запослених у градској управи који 
имају искуства у спровођењу избора, док право 
предлагања преосталих чланова и заменика члано-
ва градске изборне комисије има Одборник поједи-
нац Зоран Јевтић, као мања.

У складу са чланом 22. Закона, учесници у 
раду изборне комисије без права одлучивања су се-
кретар изборне комисије и заменик секретара из-
борне комисије, које именује скупштина на предлог 
председника скупштине, при чему за секретара и 
заменика секретара могу да буду именовани секре-
тар скупштине, заменик секретара скупштине, на-
челник општинске, односно градске управе, заме-
ник начелника  општинске, односно градске управе 
или лице из реда запослених у општинској, односно 
градској управи које има високо образовање у обла-
сти правних наука.

У складу са наведеним, Одборничка група 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ је у град-
ску изборну комисију предложила Алена Делкића, 
Душицу Панић, Милорада Цвјетковића, Корину 
Томић, Перу Кантар и Ненада Тасића, Одборник 
појединац Зоран Јевтић је у градску изборну коми-
сију предложио Јовицу Илића, Сању Кесић, Цветка 
Баковића, Борислава Жајског, Александру Богда-
нов, Јовану Рабијац, док је Начелник градске управе 
предложио Слободана Кецмана и Драгана Веригића.

Председник Скупштине Града Вршца је за 
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секретара градске изборне комисије предложио 
Андријану Максимовић секретара Скупштине Гра-
да Вршца а за заменика секретара Славицу Попо-
вић Начелницу градске управе.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се 
одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке сваки подносилац изборне 
листе која је освојила мандате у постојећем сазиву 
Скупштине Града може поднети жалбу Управном 
суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке 
на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-3/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

3.

На основу члана 92. став 4. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019,149/2020 и 118/2021), члана 40. став 1. 
тачка 6. Статута Града Вршац („Службени лист 
Града Вршца“, бр. 1/2019) и сагласности Државне 
ревизорске институције, бр. 037-179/2022-04 од 
14. јануара 2022. године, Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, 
донела је 

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ВРШЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.
 За ревизију Завршног рачуна буџета Града 

Вршца за 2021. годину, Град Вршац ће уз сагласност 
Државне ревизорске институције, ангажовати лице 
које испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија.

 
Члан 2.

  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

Број: 011-4/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

4.

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020) члана 2. став 1. и став 2., члана 
19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибаљања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, 
бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34) Статута 
Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, 
бр. 1/2019) Скупштина Града Вршца на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2022. године доноси:

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4325 КО 

ВРШАЦ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА не-

покретности из јавне својине Града Вршца, у Вршцу 
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потес/улица Стеријина, са обимом удела 1/1, на ка-
тастарској парцели број 4325 КО Вршац, укупне по-
вршине 2811 м2, уписане у лист непокретности број 
13606 КО Вршац, без терета и то:

- објекат означен бројем 1. ПАРКИНГ, повр-
шине 2811 м2, као и пренос права својине на 
градском грађевинском земљишту под згра-
дом и другим објектом, површине 2811 м2.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује 

се из јавне својине по почетној цени утврђеној у 
односу на висину тржишне вредности предметне 
непокретности изражене у еврима, на основу акта 
надлежног пореског органа, Министарста финан-
сија Регионалног центра Нови Сад, пореске управе 
Филијале Вршац број: 464-08-00054/2021-IV-10 од 
29.06.2021. године, која је записником о процени са 
изласком на терен службеног лица проценила вред-
ност непокретности из става 1. ове одлуке у износу 
од 19.326.130,98 динара, /словима: деветнаестми-
лионатристотинедвадесетшештхиљадастот-
ридесет динара и 98/100 /што чини 164.393,6248 
евра /словима: стошездесетчетирихиљадатрис-
тотинедеведесеттри евра и 6248/100/ по званич-
ном средњем курсу НБС на дан извршене процене 
(1€=117.5601 динара), с тим што ће се исплата по-
стигнуте купопродајне цене извршити у динарској 
противредности по средњем званичном курсу НБС 
на дан уплате купопродајне цене. 

 
Депозит за учешће у поступку јавног над-

метања утврђује се у износу од 30 % од почетне 
цене за непокретност у јавној својини утврђене у 
предходном ставу, односно 5.797.839,30 динара. 

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведене 

у члану 1. ове одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: „Комисија“) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Aндриjaнa Maксимoвић, председник
2. Слaвицa Стaнojкoвић, члан
3. Славица Поповић, члан
4. Вања Радека, члан
5. Предраг Ђукић, члан

Задатак ове Комисије је да сачини Оглас и 
да спроведе поступак јавног надметања у скла-
ду са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
број 72/2011, 88/2013,- 105/2014, 104/2016, 108/2016 

и 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини,односно прибаљања и уступања 
искоришћавања других имовинских права,као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), током 
поступка води записник и исти са предлогом Одлу-
ке о отуђењу достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Члан 4.
Основни критеријум за избор најповољ-

нијег понуђача је висина понуђене купопродајне 
цене.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог Одлуке да се непокретност из јав-
не својине отуђи понуђачу који је понудио највишу 
купопродајну цену, доставити Скупштини Града на 
разматрање и усвајање.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 5.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Вршца, објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републикје Ср-
бије.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Вршца”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-5/2022-II-01 
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.
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5.

На основу члана 27. став 10. Закона о јав-
ној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020) члана 2. став 1. и став 2., чла-
на 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибаљања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник 
РС“, бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 34) Стату-
та Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2019), 
Скупштина Града Вршца на седници одржаној дана 
11. фебруара 2022. године доноси:

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА 
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8805/2 КО 

ВРШАЦ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 

непокретности из јавне својине Града Вршца, Вр-
шац, Трг победе 1, потес/улица Београдски пут, са 
обимом удела 1/1, на катастарској парцели број 
8805/2 КО Вршац, укупне површине 6811 м2, упи-
сане у Лист непокретности број: 13263 КО Вршац, 
без терета и то:

- објекат означен бројем 1. помоћна зграда, 
површине 9 м2, као и пренос права своји-
не на осталом грађевинском земљишту у 
својини, земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 9 м2.

- објекат означен бројем 2. помоћна зграда, 
површине 12 м2, као и пренос права своји-
не на осталом грађевинском земљишту у 
својини, земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 12 м2.

- објекат означен бројем 3. зграда грађевинар-
ства , површине 617 м2, као и пренос права 
својине на осталом грађевинском земљишту 
у својини, земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 617 м2.

- објекат означен бројем 4. зграда грађевинар-

ства, површине 234 м2, као и пренос права 
својине на осталом грађевинском земљишту 
у својини, земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 234 м2.

- објекат означен бројем 5. зграда грађевинар-
ства, површине 164м2, као и пренос права 
својине на осталом грађевинском земљишту 
у својини, земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 164 м2.

- остало грађевинско земљишту у својини, 
земљиште уз зграду и други објекат, у по-
вршин 5775 м2, катастарска парцела број 
8805/2 КО Вршац, уписана у Лист непокрет-
ности број 13263 КО Вршац.

Члан 2.
Почетна цена непокретности описане у 

члану 1. ове Одлуке износи 58.038.226,76 динара /
словима: педесетосаммилионатридесетосамхиља-
дадвестотинедвадесетшестдинара и 76/100/, што 
чини 493.587,3925евра /словима :четристодеведе-
сеттрихиљадепетстотинаосдамдесетседамхиља-
да евра и 3925/100/ по званичном средњем курсу 
НБС на дан 21. децембар 2021 године (1€=117,5845 
динара), утврђена на основу прибављене процене 
тржишне вредности предметних непокретности, од 
стране Министарства финансија Пореске управе –
Група за контролу издвојених активности малих 
локација Вршац, Нелу Гина по захтеву Града Вршца 
– Градске управе Вршац, Одељења за имовинско 
правне послове записником изласком на терен, 
службеног лица дана 21.12.2021 године. 

Депозит за учешће у поступку јавног надме-
тања утврђује се у износу од 30 % од почетне цене за 
непокретност у јавној својини утврђене у предход-
ном ставу, односно 17.411.468,028 динара. 

Члан 3.
Поступак отуђења непокретности наведене 

у члану 1. ове Одлуке спровешће Комисија за при-
бављање, отуђење и давање у закуп непокретности 
у јавној својини (у даљем тексту: „Комисија“) путем 
поступка јавног надметања у следећем саставу:

1. Aндриjaнa Maксимoвић, председник
2. Слaвицa Стaнojкoвић, члан
3. Славица Поповић, члан
4. Вања Радека, члан
5. Предраг Ђукић, члан
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Задатак ове Комисије је да сачини Оглас и 
да спроведе поступак јавног надметања у скла-
ду са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
број 72/2011, 88/2013, - 105/2014, 104/2016, 108/2016 
и 113/2017, 95/2018и 153/2020) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности не-
посредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини,односно прибаљања и уступања 
искоришћавања других имовинских права,као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), током 
поступка води записник и исти са предлогом Одлу-
ке о отуђењу достави Скупштини Града Вршца на 
разматрање и усвајање.

Комисија одлучује већином од укупног 
броја својих чланова.

Члан 4.
Основни критеријум за избор најповољ-

нијег понуђача је висина понуђене купопродајне 
цене.

Комисија ће о току поступка водити запи-
сник и по окончаном поступку јавног надметања 
утврдити испуњеност услова за отуђење непокрет-
ности и предлог Одлуке да се непокретност из јав-
не својине отуђи понуђачу који је понудио највишу 
купопродајну цену, доставити Скупштини Града на 
разматрање и усвајање.

Поступак јавног надметања спровешће се и 
у случају да пристигне најмање једна благовреме-
на и потпуна пријава на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се непокретност отуђује из јавне својине 
прихвати као купопродајну цену, с тим да уколи-
ко не прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита.

Члан 5.
Оглас о спровођењу поступка јавног над-

метања за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Вршца , објавиће се у дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републикје Ср-
бије.

Члан 6.
Одлуку о покретању поступка отуђења 

непокретности из члана 1. ове одлуке доноси 
Скупштина Града Вршца.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-6/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

6.

На основу чланова 26.став 1. тачка 3. Зако-
на о јавној својини (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), Закључка Владе Ау-
тономне покрајине Војводине број 46-48/2021 од 
05.јануара 2022.год. и члана 40.став 1 тачка 34) Са-
тута Градa Вршцa („Службени лист Града Вршца“ 
бр.1/2019), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 11. фебруара 2022. године, доноси:

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ СТАНА-СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ У ВРШЦУ У УЛ.ФЕЛИКСА 
МИЛЕКЕРА БР.28 У ЈАВНУ

СВОЈИНУ ГРАДА ВРШЦА БЕЗ НАКНАДЕ

Члан 1.
Прибавља се у јавну својину Града Вршца 

путем преноса права јавне својине без накнаде из 
јавне својине Аутономне покрајине Војводине у 
јавну својину Града Вршца и то:

Стана-спортске хале, која се налази у објек-
ту број 1, а која се састоји из једне собе у приземљу, 
површине од 363 м2, број посебног дела 4, у стамбе-
ној згради за колективно становање, у Вршцу у ул. 
Феликса Милекера 28, изграђеној на катастарској 
парцели број 4669 КО Вршац,уписаној у ЛН број 
10035 КО Вршац који је у јавној својини Аутономне 
покрајине Војводине у уделу 1/1, као и право јавне 
својине на земљишту под зградом и другим објек-
том и земљиштем уз зграду и другим објектом на 
коме Аутономна покрајина Војводина има удео 
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585/834, а које је у сусвојини са осталим власници-
ма уписаним у Б листу.

Члан 2.
У складу са чланом 26. став.1 тачка 3. Закона 

о јавној својини Републике Србије, Закључком Вла-
де Аутономне покрајине Војводине бр. 46-48/2021 
од 05.јануара 2022.год и Одлуком Скупштине Града 
Вршца о покретању поступка за прибављање стана-
спортске хале у Вршцу у ул. Феликса Милекера бр. 
28 број 011-98/2020-II-01 од 21.12.2020. год. приба-
вља се из јавне својине Аутономне покрајине Војво-
дине у јавну својину Града Вршца непокретност из 
чл. 1 ове Одлуке, без накнаде.

Члан 3.
О преносу права јавне својине на непокрет-

ности из чл. 1 ове Одлуке сачиниће се посебан уго-
вор.

Овлашћује се градоначелник Града Вршца 
да потпише уговор о преносу права на непокрет-
ности описане у тачки 1. ове Одлуке.

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

Број: 011-7/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

7.

На основу одредби члана 99. став 1.и става 
9. Закона о плaнирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 
9/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 34) Стату-
та Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2019) 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
11. фебруара 2022. године, доноси:

О Д Л У К У
О ОТУЂЕЊУ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРШЦА У 
РАДНОЈ ЗОНИ, БЛОК 82, ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК, У ВРШЦУ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА 

Члан 1.
ОТУЂУЈУ СЕ непокретности из јавне своји-

не Града Вршца, катастарске парцеле у КО Вршац 
у радној зони блок 82 /Технолошки парк/, градско 
грађевинско земљиште, са обимом удела Града Вр-
шца 1/1, и то:

- катастарска парцела број 18648/1 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе , 
укупне површине 983 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 15608 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18648/4 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе , 
укупне површине 346 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 15608 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18647/4 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 136 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18646/4 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 16 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

-  катастарска парцела број 18644/1 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 25 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

-  катастарска парцела број 18643/1 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 325 м2, градско грађевин-
ско земљиште, , уписане у Извод из Листа 
непокретности број 14295 КО Вршац.

-  катастарска парцела број 18643/2 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 1225 м2, градско грађе-
винско земљиште, уписане у Извод из Листа 
непокретности број 14295 КО Вршац.
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- катастарска парцела број 18643/3 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 431 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18643/7 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 107 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18643/4 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 112 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18644/4 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 49 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18644/7 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 58 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18645/3 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 74 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18645/7 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 87 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18646/3 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 115 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

-  катастарска парцела број 18646/6 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 94 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18647/6 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 196 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-

покретности број 14295 КО Вршац.

- катастарска парцела број 18647/3 КО Вр-
шац, потес Јарак и долина, њива 2. класе, 
укупне површине 369 м2, градско грађевин-
ско земљиште, уписане у Извод из Листа не-
покретности број 14295 КО Вршац.

Члан 2.
Непокретности из члана 1. ове одлуке 

отуђују се из јавне својине Града Вршца најповољ-
нијем понуђачу привредном друштву DARNICO 
DOO ВРШАЦ, са седиштем у Вршцу, Београдски 
пут бб, матичним бројем: 20219793, ПИБ: 104708443, 
законски заступник - директор Перо Мацура, из 
Вршца, након спроведеног поступка јавног надме-
тања који је одржан дана 08.02.2022 године.

Поступак јавног надметања спроведен је на 
основу огласа о спровођењу поступка јавног над-
метања ради отуђења, предметних непокретности 
у јавној својини Града Вршца из члана 1. ове одлу-
ке, објављен на web site-u Града Вршца и у дневном 
листу „Српски телеграф“ дана 04.01./јануар/2022. 
године као и на основу Одлуке о покретању пос-
тупка отуђења катастарских парцела из јавне своји-
не Града Вршца у радној зони, блок 82 /Технолош-
ки парк/ поступком јавног надметања број: 011-
153/2021-II-01 од 23. децембра 2021. године, обја-
вљене 24. децембра 2021. године („Службени лист 
Града Вршца“, број 20/2021). 

Члан 3.
Непокретности из члана 1. ове одлуке 

отуђују се по тржишним условима. На основу ак-
та надлежног пореског органа - Комисије пореске 
управе – Групе за контролу издвојених активности 
малих локација Вршац у поступку утврђивања тр-
жишне вредности непокретности у предмету број 
464-08-00107/2021-0000 од 21.12.2021 године, која је 
записником о процени без изласка на терен проце-
нила вредност градског грађевинског земљишта по 
м2 у износу од 1.210,29 динара. Укупна површина 
катастарских парцела из члана 1. ове Одлуке изно-
си 4.748,00 м2, а укупна тржишна вредност износи 
5.746.456,92, односно 48.870,8709 евра по средњем 
курсу ЕУР Народне банке Србије на дан извршене 
процене 21.12.2021 године (1€=117.5845 динара).

Почетна цена непокретности из члана 1 ове 
одлуке износи 5.746.456,92, словима /петмилиона-
седамстотиначетрдесетшестхиљадачетристопе-
десетшест динара и 92/ 100/, односно 48.870,8709 
евра, словима / четрдесетосамхиљадаосамстоти-
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наседамдесет евра и 8709/100 / по средњем курсу 
НБС на дан доношења акта надлежног пореског ор-
гана 21.12.2021 године /(1€=117.5845 динара/. По-
нуђена цена отуђења представља и почетни износ 
за јавно надметање те, како је једини учесник јавног 
надметања DARNICO DOO ВРШАЦ, путем закон-
ског заступника ,Мацура Перо, исту прихватио као 
купопродајну цену, исто је проглашено најповољ-
нијим понуђачем.
        

Члан 4.
 Непокретност из члана 1. ове одлу-

ке ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града Вршца 
најповољнијем понуђачу привредном друштву 
DARNICO DOO ВРШАЦ, са седиштем у Вршцу, 
Београдски пут бб, матичним бројем: 20219793, 
ПИБ: 104708443, по купопродајној цени из чл. 3. ове 
Одлуке, коју има исплатити у року од најкасније 30 
дана од дана закључења купопродајног уговора у 
динарској противредности по средњем курсу НБС 
на дан уплате купопродајне цене. 

Члан 5.
У року од 30 дана од дана објављивања Од-

луке о отуђењу, уговор о отуђењу непокретности 
из члана 1. ове Одлуке у име Града Вршца закљу-
чује Градоначелник, по претходно прибављеном 
мишљењу Градског правобранилаштва Града Вр-
шца.

 
Члан 6.

О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Одељење за имовинско-правне послове Градске 
праве Вршац 

        
Члан 7.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на обJављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-8/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

8.

 На основу члана 46 и 51 Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр.,  64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 20 тачка 2 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07), чл. 32-35 Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног 
и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019), члана 40 ст. 1 тачка 5 Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 1/2019), 
Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено 
мишљење Комисије за планове Града Вршца бр. 
350-20/2022-IV-03 од 09.02.2022. године, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2022. године, донела 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 82 - ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У 

ВРШЦУ 

НАЗИВ ПЛАНА
Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изра-
ди измене Плана детаљне регулације дела блока 
82 - Технолошки парк у Вршцу („Службени лист 
општине Вршац“, бр. 12/2013 и „Службени лист 
Града Вршца“, бр. 12/2021) (у даљем тексту: План). 

ОКВИРНА ГРАНИЦА ПЛАНА
Члан 2.

Оквирном границом плана обухваћене су 
катастарске парцеле у КО Вршац. 

Граница плана обухвата следеће катастарске 
парцеле: 9690/13, 9690/18, 9690/19, 18650/4, 18650/5, 
18637, 18639, 18640, 18641, 18643, 18644/6, 18648/4, 
18648/5, 18647/4, 18647/5, 18646/5, 18645/6, 18643/6, 
18645/4, 18645/5, 18644/5 и 18643/5 и делови катас-
тарских парцела 18649/4 и 18650/6.

Оквирна површина плана је око 2ha 66а 
30m2. Коначна граница плана ће се утврдити при-
ликом израде и верификације Нацрта плана.
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ПЛАНСКИ ДОКУМЕНАТИ ВИШЕГ РЕДА И 
СПИСАК ПОТРЕБНИХ ПОДЛОГА

ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Члан 3.

Плански основ за израду плана представља 
Генерални урбанистички план Вршца („Службе-
ни лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/2015 и 
„Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2019, 11/2019, 
14/2019, 1/2020 и 20/2021), Генерални план Вршца 
(„Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 
6/2007) и План детаљне регулације дела блока 82 - 
технолошки парк у Вршцу („Службени лист општи-
не Вршац“, бр. 12/2013 и 12/2021).

За потребе израде плана, израдиће се и 
оверити катастарско-топографски план у размери 
1:1000 или другој одговарајућој.

НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ 
ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 4.
Генералним урбанистичким планом Вршца 

одређено је да ће се до доношења Планова генерал-
не регулације, примењивати Генерални план Вршца 
(„Службени лист општине Вршац“, број 4/2007 и 
6/2007).

Генералним планом Вршца прописано је да 
се изградња објеката привредних делатности може 
реализовати само на основу услова из овог Плана, 
тј. на основу услова из Плана детаљне регулације 
односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне 
делове насеља где је то прописано.

Чланом 51б Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др. закон, 9/2020 и 52/2021) предвиђено је да се у 
случају мањих измена и допуна планског докумен-
та, примењује скраћени поступак измена и допуна 
планског документа. 

ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 5.

Визија израде плана је стварање планског 
основа за виши ниво уређења и будуће изградње 
и реконструкције површина и објеката у оквиру 
плана, прописивање инфраструктурног опремања 
и повезивања и заштите простора, а у складу са за-
конима и правилима струке за ову врсту објеката и 
површина.

Основни циљ израде плана је дефинисање 
површина за потребе изградње површина и обје-
ката и одређивање фазне реализације · планских 
решења.

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА 

ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊЕМ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана ће се обухватити: 

- граница плана и обухват грађевинског 
подручја; - детаљна намена земљишта; 

- регулационе линије улица и јавних повр-
шина и грађевинске линије са елементима 
за обележавање на геодетској подлози; 

- нивелационе коте улица и јавних површи-
на (нивелациони план); 

- попис парцела и опис локација за јавне по-
вршине, садржаје и објекте; 

- коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру; 

- правила уређења и правила грађења; 

- графички део.

Основне намене површина у обухвату плана 
су јавне саобраћајне површине, површине за произ-
водњу и пратеће делатности.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ НОСИОЦА 

ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ
Члан 7.

Средства за израду плана обезбедиће Град 
Вршац.

Носилац израде Плана је Градска управа 
Града Вршца, Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство.

Рок за израду плана је четири месеца од дана 
доношења ове одлуке.

МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА
Члан 8.

Јавни увид биће организован у складу са За-
коном о планирању и изградњи.

Подаци о начину излагања на јавни увид ог-
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ласиће се у средствима информисања и на званич-
ном сајту Града Вршца.

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ
Члан 9.

За потребе израде плана не приступа се из-
ради стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Одлуку о не-
приступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину донело је Одељење за прос-
торно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца под бр. 350-20/2022 од 
08.02.2022. године.

Члан 10.
План ће се израдити у пет примерака ори-

гинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 
по овери чувати код Скупштине Града Вршца као 
доносиоца плана (два примерка), код инвеститора 
израде плана (два примерка) и код обрађивача пла-
на (један примерак). 

Члан 11.
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

Број: 011-9/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.

Оријентациони приказ обухвата Плана детаљне регулације
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9.

На основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 36. Пра-
вилника о садржини, начину и поступку израде до-
кумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 32/2019), и члана 40. став 1. 
тачка 5) Статута Града Вршца („Службени лист Гра-
да Вршца“, број 1/2019), уз претходно прибављено 
мишљење Комисије за планове Града Вршца број 
350-127/2015-IV-03 од 01.09.2020. године и број 350-
21/2022-IV-03 од 09.02.2022. године, Скупштина 
Града Вршца на седници одржаној дана 11. фебру-
ара 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕ РАДНЕ ЗОНЕ 
У БЛОКУ 82 У ВРШЦУ (бивши „Узор“)

НАЗИВ ПЛАНА
Члан 1.

Приступа се изради измени Плана детаљне 
регулације дела опште радне зоне у блоку 82 у Вр-
шцу (бивши „Узор“), (у даљем тексту: План), (обја-
вљен у Службеном листу Општине Вршац“, бр. 
15/2015 и 18/2015).

ОКВИРНА ГРАНИЦА ПЛАНА
Члан 2.

 Оквирном границом плана обухваћене су 
катастарске парцеле у КО Вршац.

Граница плана обухвата следеће катастарске 
парцеле: бр. 8807/16, 8806/1 и 8806/2 КО Вршац. 

Коначна граница плана ће се утврдити 
приликом израде и верификације Нацрта плана.

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНАТИ ВИШЕГ РЕДА 
И СПИСАК ПОТРЕБНИХ ПОДЛОГА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА
Члан 3.

Плански основ за израду плана представља 
Генерални урбанистички план Вршца („Службе-
ни лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/2015 

и „Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2019, 
11/2019, 14/2019, 1/2020 и 20/2021), Генерални 
план Вршца („Службени лист општине Вршац“, 
бр. 4/2007 и 6/2007) и План детаљне регулације де-
ла опште радне зоне у блоку 82 у Вршцу (бивши 
„Узор“) („Службени лист општине Вршац“, бр. 
15/2015 и 18/2015).

За потребе израде плана, израдиће се и 
оверити катастарско-топографски план у размери 
1:1000 или другој одговарајућој.

НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ 
ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 4.
Генералним урбанистичким планом Вршца 

одређено је да ће се до доношења Планова генералне 
регулације, примењивати Генерални план Вршца 
(„Службени лист општине Вршац“, број 4/2007 и 
6/2007).

Генералним планом Вршца прописано је да 
се изградња објеката привредних делатности може 
реализовати само на основу услова из овог Плана, 
тј. на основу услова из Плана детаљне регулације 
односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне 
делове насеља где је то прописано.

Чланом 51б Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др. закон, 9/2020 и 52/2021), предвиђено је да се у 
случају мањих измена и допуна планског докумен-
та, примењује скраћени поступак измена и допуна 
планског документа. 

ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 5.

Визија израде плана је стварање планског 
основа за виши ниво уређења и будуће изградње 
и реконструкције површина и објеката у оквиру 
плана, прописивање инфраструктурног опремања 
и повезивања и заштите простора, а у складу са за-
конима и правилима струке за ову врсту објеката и 
површина.

Основни циљ израде плана је дефинисање 
површина за потребе изградње површина и обје-
ката и одређивање фазне реализације · планских 
решења.
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КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА 

ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊЕМ ЗЕМЉИШТА
Члан 6.

У складу са чланом 28. Закона о планирању 
и изградњи садржајем плана ће се обухватити: 

- граница плана и обухват грађевинског 
подручја; - детаљна намена земљишта; 

- регулационе линије улица и јавних повр-
шина и грађевинске линије са елементима 
за обележавање на геодетској подлози; 

- нивелационе коте улица и јавних површи-
на (нивелациони план); 

- попис парцела и опис локација за јавне по-
вршине, садржаје и објекте; 

- коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру; 

- правила уређења и правила грађења; 

- графички део.

Основне намене површина у обухвату плана 
су јавне саобраћајне површине, површине за произ-
водњу и пратеће делатности.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ НОСИОЦА 

ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ
Члан 7.

Средства за израду плана обезбедиће Град 
Вршац.

Носилац израде Плана је Градска управа 
Града Вршца, Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство.

Рок за израду плана је четири месеца од дана 
доношења ове одлуке.

МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
УВИДА
Члан 8.

Јавни увид биће организован у складу са За-
коном о планирању и изградњи.

Подаци о начину излагања на јавни увид ог-
ласиће се у средствима информисања и на званич-
ном сајту Града Вршца.

ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ
Члан 9.

За потребе израде плана не приступа се из-
ради стратешке процене утицаја плана на животну 
средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Одлуку о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја на живот-
ну средину донело је Одељење за просторно плани-
рање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Вршца под бр. 350-21/2022 од 09.02.2022. го-
дине.

Члан 10.
План ће се израдити у пет примерака ори-

гинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 
по овери чувати код Скупштине Града Вршца као 
доносиоца плана (два примерка), код инвеститора 
израде плана (два примерка) и код обрађивача пла-
на (један примерак). 

 
Члан 11.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о изради Измене Плана детаљне ре-
гулације дела опште радне зоне у блоку 82 у Вршцу 
(бивши „Узор“) („Службени лист Општине Вршац“ 
бр.15/2015).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 011-10/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.
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Оријентациони приказ обухвата Плана детаљне регулације

10.

На основу члана 59. став 7. Закона о јав-
ним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 
- др. закон), члана 40. став 1. тачка 10) Статута Града 
Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 11. 
фебруара 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГИ 
РЕБАЛАНС УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

 Даје се сагласност на Други Ребаланс 
Усклађеног Програма пословања Јавног комунал-
ног предузећа „Други октобар“ Вршац за 2021. го-
дину, који је Одлуком број: 01-6-15/2021-3 усвојио 
Надзорни одбор овог предузећа, на седници одржа-
ној 29.12.2021. године. 

II
 Ово Решење биће објављено у „Службеном 

листу Града Вршца“. 
 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 02-6/2022-II-01
Датум: 11.02.2022. године
Вршац, Трг победе 1

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милован Вујичић, с.р.
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