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ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ГОДИНА XXXXIV

ВРШАЦ, 22. ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ

БРОЈ 2/2016

1.

2.

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 - др.
закон), Уредбе о утврђивању кућних бројева, означавању зграда бројевима и означавању назива насељених места, улица и тргова („Службени гласник
РС“, бр. 110/03, 58/06), члана 27. тачка 20. Статута
општине Вршац („Службени лист Општине Вршац“
бр. 10/2008, 13/2008 и 3/2015) и члана 4. Одлуке о
одређивању и означавању назива улица и тргова и
означавању зграда кућним бројевима („Службени
лист Општине Вршац“ бр. 4/92 и 10/97), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној 29.12.2015.
године донела је

На основу члана 8. став 3. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл. лист Општине Вршац” бр.
14/2008, 2/2009, 4/2012 и 16/2012) и члана 49. тачка
2. Статута Општине Вршац („Сл. лист Општине
Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008), Општинско веће
Општине Вршац, на седници одржаној 15. јануара
2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ВРШЦУ

1. Одређују се посебна паркиралишта за
путничке аутомобиле у Вршцу по зонама:
У зони I:
- на Тргу Светог Теодора Вршачког,
- на Тргу победе,
- у улици Анђе Ранковић,
- у улици Вука Караџића (поред Хотела „Србија“),
- у улици Ђуре Јакшића, као и у делу исте
улице са леве стране почевши од ДДОР-а
до улице Стевана Немање,
- на Светосавском тргу (на делу између објекта бивше „Робне куће“ и зелене површине, обострано на коловозу, са десне стране
од улице Анђе Ранковић до објекта „НЛБ“
Банке и са леве стране од наведене улице до
такси стајалишта),
- на Светосавском тргу (на десној страни
коловоза од Трга победе до улице Јаше Томића),
- на Светосавском тргу (паркиралиште иза
стамбене зграде кућног броја 6/б),
- у улици Јаше Томића (испред Народног позоришта „Стерија“),

I
Овим Решењем мења се назив улице Борачка
1 лево у Вршцу у Улица др. Леополда Фишера.
II
На ово Решење прибављeна је претходнa
сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 131015/2016-02-1 од 08.01.2016. године.
III
Ово Решење биће објављено у „Службеном
листу Општине Вршац“.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-002/2015-II-01.
Дана: 29.12.2015. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула, с.р.

Р ЕШ Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ
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- у улици Стеријина (између улица Стевана Немање и Вука Караџића и од Вука Караџића до улице Васка Попе – са десне стране),
- на Омладинском тргу (поред Градског парка),
- на Омладинском тргу (паркинг Центра Миленијум),
- у улици Стевана Немање испред зграде број
2 и 4,
- у улици Милоша Обилића (од улаза у зелену пијацу – испред „Пекаре 1. мај“ па до
улице Ђуре Даничића – са непарне стране и
од кућног броја 2 до улице Брегалничка – са
парне стране улице),
- на тргу Зелена пијаца испред зграде кућног
броја 13,
- на Тргу Зелена пијаца (уз ограду зелене пијаце, целом дужином до улице Ђуре Цвејића и
испред зграда кућних бројева 11 и 12),
- у улици Ђуре Цвејића (са леве стране коловоза, на делу од Трга Зелена пијаца до улице
Вардарска),
- на почетку улице Никите Толстоја (паркинг
испред Гимназије)
- у улици Змај Јовиној (од улице Светозара
Милетића до Трга Светог Теодора Вршачког,
са леве стране,
- у улици Светозара Милетића (на делу од
улице Дворска до улице Змај Јовина).
- У зони II:
- у улици Стевана Немање (испред JKП „Други октобар“ и испред кућних бројева од 40
до кућног броја 46 и од кућног броја 23 до
раскрснице са улицом Стеријина – са непарне стране),
- у улици Феликса Милекера,
- у улици Абрашевићева (од улаза у пословни простор JKП „Други октобар“ до такси
стајалишта код улазне капије Опште болнице Вршац – десна страна улице),
- у улици Абрашевићева (од зграде Опште
болнице Вршац и Дома здравља Вршац до
улице Паје Јовановића (новоизграђени паркинг),
- у улици Жарка Зрењанина (од улице Стевана Немање до улице Aнђе Ранковић односно
Феликса Милекера – обострано, од улице
Анђе Ранковић до улице Вука Караџића –
десна страна улице, а лева страна улице до
бр. 20 и од улице Вука Караџића до улице
Димитрија Туцовића – обострано),
- у улици Ђуре Цвејића од улице Николе
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Нешковића до улице Црног Јована подужно на коловозу са десне стране улице) и од
улице Црног Јована до Призренске, са леве
стране улице),
- у улици Ивана Милутиновића (од улице
Вука Краџића до Феликса Милекера и од
улице Феликса Милекера до Стевана Немање, са леве стране улице),
- у улици Танаска Рајића (од улице Стевана
Немање до Николе Нешковића, са леве стране улице),
- у улици Змај Јовина (од улице Светозара
Милетића до Лазе Нанчића, са леве стране
улице),
- у улици Брегалничка (од улице Милоша
Обилића до Патријарха Рајачића, са леве
стране улице),
- у улици Стеријина (од улице Васка Попе до
Димитрија Туцовића, са десне стране улице)
и
- у улици Васка Попе (од улице Гаврила
Принципа до улице Ивана Милутиновића,
са десне стране улице).
2. Одређује се посебно паркиралиште за
аутобусе у Вршцу у I зони, у улици Вука Караџића
(поред Хотела „Србија“).
3. Одређује се посебно паркиралиште за теретна возила у III зони, поред Мотела „Путник“, у
близини граничног прелаза Ватин.
4. На посебним паркиралиштима из тачке 1.
и 2. овог Решења врши се наплата паркирања радним даном у времену од 07,00 до 21,00 час, а суботом од 07,00 до 14,00 часова.
На посебном паркиралишту из тачке 3. овог
Решења врши се наплата паркирања свим данима у
времену од 00,00 до 24,00 часа.
Изузетно од става 1. ове тачке, наплата
паркирања у улицама одређеним у тачки 1. у Зони I
алинеја 17. и у Зони II алинеја 6. врши се само четвртком и суботом у времену од 07,00 до 14,00 часова а на паркиралишту одређеном у Зони II алинеја
4. паркирање се не наплаћује кориснику првих 90
минута од тренутка започињања првог коришћења
тог паркиралишта.
5. Станари и корисници пословног простора који поседују паркинг карту издату од JKП „Други октобар“ користе паркинг простор испред свог
стана, односно пословног простора без временског
органичења.
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Такође, и запослени у Гимназији имају
право на бесплатно коришћење паркинга испред
Гимназије на основу потврде директора Школе.
6. Реализацију овог Решења спровешће
Јавно предузеће за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, у року од 15
дана од дана доношења овог Решења.
7. Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење о одређивању посебних паркиралишта у Вршцу, број 06.2-1/2014-III-01 од 20. јануара
2014. године, објављено у „Сл. листу Општине
Вршац“ број 2/2014 и Решење о допунама и измени
Решења о одређивању посебних паркиралишта у
Вршцу, број 06.2-20/2014-III-01 од 11.07.2014. године, објављено у „Сл. листу Општине Вршац“ број
10/2014.
8. Ово Решење биће објављено у „Службеном листу Општине Вршац“, а ступа на снагу 8.
дана од дана објављивања.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 031-5/2016-III-01
Дана: 15. jануара 2016.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
OПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Владан Стајић, с.р.
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