
С ЛУ ЖБЕНИ ЛИС Т
OP[TINE VR[AC

GODINA    XXXIX                         VR[AC, 10. DECEMBAR 2011. GODINE                         BROJ 16/2011

1.

 На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 87/2002 и 
73/2010 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(»Сл. гласник РС«, бр. 129/2007) и члана 27. 
Статута Општине Вршац  (»Сл. лист Општине 
Вршац«, бр.10/2008) Скупштина општине Вршац 
је на седници од  28.12.2011. године,  донела   

О   Д   Л   У   К   У
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2012. 

ГОДИНУ

I – ОПШТИ   ДЕО

Члан 1.

 Oвом одлуком уређују се приходи и 
примања, расходи и издаци буџета Општине 
Вршац за 2012. годину, његово извршавање, 
коришћење сопствених прихода , као и  права и 
обавезе корисника буџетских средстава.

 Буџет Општине Вршац за 2012. годину 
састоји се од:

 I) Укупних прихода и примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине                                            
1.819.424.663,00

 II) Укупних расхода и издатака 
за набавку нефинансијске имовине                                                          
1.739.256.663,00 
    
 III) Буџетског суфицита (I-II)                                                           
80.168.000,00     

  Примања и издаци буџета по економским 
класификацијама утврђени су у следећим 
износима:

1 2 3 
I        
      

 

I 1.819.424.663  7 
1.   71
 

 1.355.830.000

1.1 
 

     7  11 1.084.000.000

1.1.1 71 0 
 

   111 750.000.000

1     7  .1.2 
 

    11120 43.000.000

1.1.3 
 

     (   ) 711140 15.000.000

1.1.4 
 

   711147 7.000.000

1.1.5 
 

 711180 180.000.000

1.1.6 
 

     8711190 9.000.000

1.2 
 

    713 182.600.000

1.2.1 
 

   713120 95.000.000

1   7  .2.2 
 

    13310 4.000.000

1.2.3 
 

    713420 83.600.000

1.3 
 

     714 64.230.000

1.3.1 
 

       
714430 

2.000.000

1     7  .3.2 
 

   14513 37.000.000

1.3.3 
 

      714514 10.000.000

1.3.4 
 

    . .  714543 200.000

1.3.5 
 

     714547 5.000.000

1.3.6 
 

   CO2 ,HO2, . .   714549 30.000

1.3.7 
 

   714550 5.000.000

1.3.8 
 

   .  .   5.0714562 00.000

1.4 
 

  716 25.000.000

1.4.1 
 

    716110 25.000.000

2.   374 69.444.663

)        
 

 

 
  
  

 
2.1 

 
   741 149.000.000

2.1.1    74 0 
 

   115 9.900.000

2     7  .1.2 
 

  41510 100.000

2.1.3 
 

     .  5741520 5.000.000

2.1.4 
 

.   .   . .  .  3741531 .500.000

2.1.5 
 

.   .   .    741532 3.700.000

2.1.6 
 

      741533 5.500.000

2.1.7 
 

      741534 71.000.000

2.1.8 
 

   . .  741535 200.000

2.1.9 
 

       741550 100.000

2.2 
 

       742 113.744.663

2.2.1 
 

     .  .  11742152 .000.000

2  7  .2.2 
 

     42153 66.000.000

2.2.3 
 

    742251 5.944.663
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2.2.4 
 

     742253 28.000.000

2.2.5     
 

742350 2.800.000

2.3 
  

     743 11.400.000

2.3.1 
 

  1    743324 1.000.000

2 7  .3.2 
 

    43351 400.000

2.4 
 

     745150 95.300.000

2.4.1       95745151 .300.000
3
 
.   732 

4
 
.       733 94.150.000

4.1 
 

  .   7  2.000.00033156

4.2 
 

       
 

7  33158 92.150.000

5.  -    8 
 .  

 
II 

 
   

1    4 1.198.426.663
1.1    41 366.846.433

1.1.1   411 286.807.009   
1.1.2     4    12 51.338.599
1.1.3     413 2.190.000
 1.1.4    414 3.760.000
 1.1.5    415 14.110.300
 1.1.6 ,      416 5.040.525
 1.1.7   417 3.600.000
 1.2     42 406.210.230

 1.2.1.   421 229.420.230
 1.2.2.   422 4.490.000
 1.2.3    423 64.840.000
 1.2.4.   424 85.470.000
 1.2.5.     425 4.950.000
 1.2.6  426 17.040.000

 1.3 
     

3 44 1.660.000
 1.3.1      441 31.460.000
1.3.2 444 200.000   
 1.4   45 

1.4.1    454 
 1.5 ,    46 232.490.000

1.5.1      4631 150.280.000
 1.5.2      4632 82.210.000

1.6      47 74.200.000
 1.6.1       472 74.200.000

1.7   48 80.020.000
1.7.1    481 70.800.000
1.7.2 ,     482 9.020.000
1.7.3        483 

1.7.4 
       

.  484 200.000
1.8   499 7.000.000

2  
   

 5 540.830.000
 2.1   51 540.830.000

2.1.1 511 529.567.000    
 2.1.2  512  10.163.000
 2.1.3  513    1.100.000
 2.2   54 

 2.2.1  541 
 

III    (I-II) (7+8)-(4+5) 80.168.000

     
 

IV  
    

 9 
  

57.000.000
1.     9  52.000.0001

1.1 
 

      9  11 52.000.000
2.       92 5.000.000

V  
 

    611 137.168.000

VII    ( IV-V)  -80.168.000
 

Члан  2.
                      
 Буџетски суфицит у укупном износу од  
80.168.000 динара и примања по основу задужења 
код Banca Intesa  А. Д. Београд ( неискоришћена 
средства кредита из 2011.године ) у износу 
од 52.000.000 динара и примања од продаје 
финансијске имовине у износу од 5.000.000 
динара, користиће се за отплату главнице банци  
Banca Intesa  А. Д. Београд у укупном износу од 
137.168.000 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3
  
 Средства из буџета у износу од 
1.876.424.663,00 динара, и средства прихода из 
изворних  активности директног и  индиректних 
корисника средстава буџета у укупном износу 
од  83.066.558,00 динара, распоређују се по 
корисницимa.
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ,   

 
1.1 111    

1. 411     24.400.000,00 24.400.000,00
2. 412      4.367.600,00 4.367.600,00
3. 417  3.600.000,00 3.600.000,00
4. 422   2.000.000,00 2.000.000,00
5. 423   13.900.000,00 13.900.000,00

    111
01    48.267.600,00 48.267.600,00

   111 48.267.600,00 48.267.600,00

160   
6. 423   5.000.000,00 5.000.000,00
7. 426  800.000,00 800.000,00

    160:
01    5.800.000,00 5.800.000,00

   160 5.800.000,00 5.800.000,00
    1

01    54.067.600,00 54.067.600,00

1 1

   1 54.067.600,00 54.067.600,00

  1 54.067.600,00 54.067.600,00
2 1  

1.1 130  
8. 411     108.000.000,00 108.000.000,00
9. 412      19.332.000,00 19.332.000,00

10. 413    700.000,00 700.000,00
11. 414    1.200.000,00 1.200.000,00

12. 415   8.200.000,00 8.200.000,00

13. 416      1.550.000,00 1.550.000,00
14. 421   25.000.000,00 25.000.000,00
15. 422   1.000.000,00 1.000.000,00
16. 423    20.000.000,00 20.000.000,00

17. 424   1.100.000,00 1.100.000,00
18. 425     3.000.000,00 3.000.000,00
19. 426  14.000.000,00 14.000.000,00
20. 482 ,     300.000,00 300.000,00

21. 511     1.000.000,00 1.000.000,00
22. 512    6.100.000,00 6.100.000,00
23. 513    

    130:
01    210.482.000,00 210.482.000,00

   130 210.482.000,00 210.482.000,00
     

1.2 160    

24. 481   17.900.000,00 17.900.000,00

25. 482 ,     5.100.000,00 5.100.000,00
26. 483       
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. 484
        

   .  200.000,00 200.000,00
28. 499111  2.000.000,00 2.000.000,00
29. 499121  5.000.000,00 5.000.000,00

    160
01   30.200.000,00 30.200.000,00

   160 30.200.000,00 30.200.000,00

1.3 170     
30. 441     31.460.000,00 31.460.000,00
31. 611    137.168.000,00 137.168.000,00

    170
01   168.628.000,00 168.628.000,00

   170 168.628.000,00 168.628.000,00
1,4 040   

32. 472      8.500.000,00 8.500.000,00
    040:

01    8.500.000,00 8.500.000,00
   040 8.500.000,00 8.500.000,00

     1 
01   417.810.000,00 417.810.000,00

1 417 810 000 00 417 810 000 00       1 417.810.000,00 417.810.000,00
2  

2.1 160
     

   
33. 411    3.013.969,00 3.013.969,00
34. 412     539.607,00 539.607,00
35. 414   
36. 415   155.000,00 155.000,00
37. 416      215.000,00 215.000,00
38. 421  995.230,00 995.230,00
39. 422   20.000,00 20.000,00

40. 423   7.000.000,00 113.000,00 7.113.000,00
41. 425    200.000,00 120.000,00 320.000,00
42. 426 70.000,00 70.000,00
43. 483       

44. 511     –  30.000.000,00 30.000.000,00
45. 511     –  . 5.400.000,00 5.400.000,00

    160
01   47.588.806,00 47.588.806,00
04  253.000,00 253.000,00

   160 47.588.806,00 253.000,00 47.841.806,00
    2

01   47.588.806,00 47.588.806,00
04  253.000,00 253.000,00

     2 47.588.806,00 253.000,00 47.841.806,00
3

3.1 911  
46. 411    71.531.000,00 765.703,00 72.296.703,00
47. 412 12.804.368,00 161.855,00 12.966.223,0047. 412     12.804.368,00 161.855,00 12.966.223,00
48. 413   200.000,00 200.000,00
49. 414   1.465.000,00 1.465.000,00
50. 415   3.052.300,00 3.052.300,00
51. 416      1.174.184,00 1.174.184,00
52. 421  11.000.000,00 11.000.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53. 422  540.000,00 350.000,00 890.000,00
54. 423   1.400.000,00 1.400.000,00
55. 424  1.200.000,00 1.200.000,00
56. 425    3.800.000,00 3.800.000,00
57. 426 14.500.000,00 14.500.000,00
58. 482      300.000,00 300.000,00
59. 483       
60. 511    1.000.000,00 3.300.000,00 4.300.000,00
61. 512   500.000,00 900.000,00 1.400.000,00

    
01   92.266.852,00 92.266.852,00
04  37.677.558,00 37.677.558,00
07      

    92.266.852,00 37.677.558,00 129.944.410,00
  .  

    :
 

411    60.901.000,00 750.000,00 61.651.000,00
412     10.901.368,00 150.000,00 11.051.368,00
413   200.000,00 200.000,00
414   1.000.000,00 1.000.000,00
415   2.700.000,00 2.700.000,00
416 ,     1.000.000,00 1.000.000,00
421  11.000.000,00 11.000.000,00
422  350.000,00 350.000,00
423   1.400.000,00 1.400.000,00
424  1.200.000,00 1.200.000,00
425    3.800.000,00 3.800.000,00
426 14.500.000,00 14.500.000,00
482      300.000,00 300.000,00
483       

511    1.000.000,00 3.300.000,00 4.300.000,00
512   500.000,00 900.000,00 1.400.000,00

78.202.368,00 37.650.000,00 115.852.368,00
   

411    10.630.000,00 15.703,00 10.645.703,00
412     1.903.000,00 11.855,00 1.914.855,00
413   
414   465.000,00 465.000,00
415   352.300,00 352.300,00
416 ,     174.184,00 174.184,00
421  
422  540.000,00 540.000,00
423   
424  
425    
426
511    
512   

14 064 484 00 27 558 00 14 092 042 0014.064.484,00 27.558,00 14.092.042,00
   911 92.266.852,00 37.677.558,00 129.944.410,00

3.2 912  

62. 4631     74.100.000,00 74.100.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

63. 4632
     – . 

35.500.000,00 35.500.000,00

64. 4632
 .    – .  

. 13.086.000,00 13.086.000,00
    912

01   122.686.000,00 122.686.000,00
   912 122.686.000,00 122.686.000,00

3.3 920  
65. 4631      35.700.000,00 35.700.000,00

66. 4632 .      . 
67. 4632 .      . . 5.598.000,00 5.598.000,00

    920:
01   41.298.000,00 41.298.000,00

   920 41.298.000,00 41.298.000,00

3.4 980
    

68. 424  2.500.000,00 2.500.000,00

        
       

  

69. 472    65.700.000,00 65.700.000,00
    980:

01   68.200.000,00 68.200.000,00
   980 68.200.000,00 68.200.000,00

    3
01   324.450.852,00 324.450.852,00
04  37.677.558,00 37.677.558,00
07    

   3 324.450.852,00 37.677.558,00 362.128.410,00
4  

4.1    

090
    

 
70. 4631      30.000.000,00 30.000.000,00

-   6.520.000,00 6.520.000,00
-    21.480.000,00 21.480.000,00
- .  .  . . 2.000.000,00 2.000.000,00

    090:
01   30.000.000,00 30.000.000,00

   090 30.000.000,00 30.000.000,00
     4

01   30.000.000,00 30.000.000,00
    4 30.000.000,00 30.000.000,00

5
5.1 820  

71. 411    52.236.500,00 860.000,00 53.096.500,00
72. 412     9.350.000,00 180.000,00 9.530.000,00
73 413 1 095 000 00 1 095 000 0073. 413   1.095.000,00 1.095.000,00
74. 414   665.000,00 665.000,00
75. 415   1.798.000,00 263.000,00 2.061.000,00
76. 416      1.128.500,00 18.000,00 1.146.500,00
77. 421  8.175.000,00 8.175.000,00
78. 422  250.000,00 720.000,00 970.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
79. 423   740.000,00 830.000,00 1.570.000,00
80. 424  12.100.000,00 350.000,00 12.450.000,00
81. 425    450.000,00 524.000,00 974.000,00
82. 426 620.000,00 860.000,00 1.480.000,00
83. 4631   980.000,00 980.000,00
84. 482 ,    120.000,00 300.000,00 420.000,00
85. 483       
86. 511    21.451.000,00 21.451.000,00
87. 512   1.563.000,00 215.000,00 1.778.000,00
88. 513   1.100.000,00 1.100.000,00

    113.822.000,00 5.120.000,00 118.942.000,00
    820

01   113.822.000,00 113.822.000,00
04  5.120.000,00 5.120.000,00

   820 113.822.000,00 5.120.000,00 118.942.000,00

     
 

   

411                                    18.035.000,00 18.035.000,00
412            3.228.000,00 3.228.000,00
413                                                       180.000,00 180.000,00
414                                   250.000,00 250.000,00
415                                                  480.000,00 480.000,00
416 ,                 30.000,00 30.000,00
421                                                 2.915.000,00 2.915.000,00
422                                                          500.000,00 500.000,00
423                                                            380.000,00 380.000,00
424                                           4.500.000,00 4.500.000,00
425                                   100.000,00 200.000,00 300.000,00
426                                                                  100.000,00 100.000,00
482 ,                                 50.000,00 50.000,00
483                 
511   .                                

512                                                     200.000,00 200.000,00
513                                                   100.000,00 100.000,00

                                                            30.168.000,00 1.080.000,00 31.248.000,00
 

411                                      12.300.000,00 12.300.000,00
412            2.202.000,00 2.202.000,00
413                                                       360.000,00 360.000,00
414                                   60.000,00 60.000,00
415                                                 408.000,00 408.000,00
416 ,               500.000,00 500.000,00
421                                                   1.700.000,00 1.700.000,00
422                                                    50.000,00 50.000,00
423                                                        160.000,00 160.000,00
424                                          4.500.000,00 150.000,00 4.650.000,00
425                                   120.000,00 120.000,00
426                                                                   50.000,00 50.000,00
482 ,                                   20.000,00 20.000,00

511                                 20.900.000,00 20.900.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

512                                                        510.000,00 510.000,00
                                                            43.840.000,00 150.000,00 43.990.000,00

 
411                                     10.565.000,00 10.565.000,00
412           1.891.000,00 1.891.000,00
413                                                       260.000,00 260.000,00
414                                  200.000,00 200.000,00
415                                                 384.000,00 215.000,00 599.000,00
416 ,               208.000,00 208.000,00
421                                                 1.200.000,00 1.200.000,00
422                                                   100.000,00 120.000,00 220.000,00
423                                                       250.000,00 50.000,00 300.000,00
424                                            600.000,00 600.000,00
425                                   120.000,00 100.000,00 220.000,00
426                                                                 360.000,00 150.000,00 510.000,00
482 ,                                  30.000,00 30.000,00
483       
511                                   551.000,00 551.000,00
512                                                       853.000,00 65.000,00 918.000,00
513 1 000 000 00 1 000 000 00513                                     1.000.000,00 1.000.000,00

                                                           18.572.000,00 700.000,00 19.272.000,00
  

411                                    5.240.500,00 860.000,00 6.100.500,00
412             938.000,00 180.000,00 1.118.000,00
413                                                        72.000,00 72.000,00
414                                   
415                                                240.000,00 48.000,00 288.000,00
416 ,               140.500,00 18.000,00 158.500,00
421                                                    960.000,00 960.000,00
422                                                        
423                                                       180.000,00 100.000,00 280.000,00
424                                            700.000,00 200.000,00 900.000,00
425                                  10.000,00 224.000,00 234.000,00
426                                                               60.000,00 210.000,00 270.000,00
482 ,                                      - 300.000,00 300.000,00
512                                                       

                                                            8.541.000,00 2.140.000,00 10.681.000,00
  

411                                     6.096.000,00 6.096.000,00
412           1.091.000,00 1.091.000,00
413                                                      223.000,00 223.000,00
414                                    155.000,00 155.000,00
415                                                 286.000,00 286.000,00
416 ,               250.000,00 250.000,00
421                                                  1.400.000,00 1.400.000,00
422                                                    100.000,00 100.000,00 200.000,00
423                                                       150.000,00 300.000,00 450.000,00
424                                         1.800.000,00 1.800.000,00
425                                 100.000,00 100.000,00
426                                                               50.000,00 500.000,00 550.000,00
482 ,                                      20.000,00 20.000,00
511                                 
512                                                             150.000,00 150.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
513                                                  

                                                           11.721.000,00 1.050.000,00 12.771.000,00
 

4631                                                 980.000,00 980.000,00
5.2 840    

89. 481    3.550.000,00 3.550.000,00
    840

01   3.550.000,00 3.550.000,00
   840 3.550.000,00 3.550.000,00

5.3 860
     

 
90. 424  13.470.000,00 13.470.000,00

     
:

-   3.000.000,00 3.000.000,00
-   –  3.000.000,00 3.000.000,00
-   – 3.000.000,00 3.000.000,00
-  1.500.000,00 1.500.000,00
-  800.000,00 800.000,00
- 100     100.000,00 100.000,00
-   300.000,00 300.000,00
-  200.000,00 200.000,00
-   80.000,00 80.000,00
-  490.000,00 490.000,00
-  40.000,00 40.000,00
-    150.000,00 150.000,00
- 130    300.000,00 300.000,00
-   160.000,00 160.000,00
- 130     300.000,00 300.000,00
-  50.000,00 50.000,00

91. 481   4.400.000,00 4.400.000,00
    860

01   17.870.000,00 17.870.000,00
   860 17.870.000,00 17.870.000,00

     5
01   135.242.000,00 135.242.000,00
04  5.120.000,00 5.120.000,00

    5 135.242.000,00 5.120.000,00 140.362.000,00
6     

6.1 810    
92. 424  5.000.000,00 5.000.000,00
93. 481 . . .    44.000.000,00 44.000.000,00

    810
  49.000.000,00 49.000.000,00

   810 49.000.000,00 49.000.000,00
     6

01   49.000.000,00 49.000.000,00
6 49.000.000,00 49.000.000,00    6 49.000.000,00 49.000.000,00

7  
   

7.1 830
.  ,  .     

94. 423       15.000.000,00 15.000.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
      830

01   15.000.000,00 15.000.000,00
   830 15.000.000,00 15.000.000,00

     7
01   15.000.000,00 15.000.000,00

    7 15.000.000,00 15.000.000,00
8   

8.1   
620  

95. 411    21.575.540,00 21.575.540,00
96- 412     3.862.024,00 3.862.024,00
97. 413   70.000,00 70.000,00
98. 414   180.000,00 180.000,00
99. 415   605.000,00 605.000,00

100. 416 ,               907.841,00 907.841,00
101. 421  195.000.000,00 195.000.000,00
102. 422  400.000,00 400.000,00
103. 423   2.500.000,00 2.500.000,00
104. 424  1.500.000,00 1.500.000,00
105. 425    1.000.000,00 1.000.000,00
106. 426 1.550.000,00 1.550.000,00
107. 444 K   200.000,00 200.000,00
108. 482 ,    1.000.000,00 1.000.000,00

109. 511     –  126.826.000,00 126.826.000,00
110. 511   .  – . .  . 81.180.000,00 81.180.000,00

111. 511
    –    

   46.710.000,00 46.710.000,00
112. 512   500.000,00 200.000,00 700.000,00

    620
01   485.566.405,00 485.566.405,00
04  200.000,00 200.000,00

   620 485.566.405,00 200.000,00 485.766.405,00
8.2  «  »

610  
113. 411    6.200.000,00 6.200.000,00
114. 412     1.110.000,00 1.110.000,00
115. 413   36.000,00 36.000,00
116. 414   100.000,00 100.000,00
117. 415   300.000,00 300.000,00
118. 416 ,     170.000,00 170.000,00
119. 421  250.000,00 1.450.000,00 1.700.000,00
120. 422  100.000,00 100.000,00
121. 423   450.000,00 450.000,00
122. 424  100.000,00 100.000,00
123. 425    300.000,00 1.400.000,00 1.700.000,00
124. 426 350.000,00 350.000,00
125. 482 ,    2.500.000,00 1.150.000,00 3.650.000,00
126. 483    
127. 511    26.200.000,00 26.200.000,00
128. 512   200.000,00 200.000,00

      
01   3.050.000,00 3.050.000,00
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 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04  39.316.000,00 39.316.000,00

****

  (    )  
   6.600.000    

:
421  150.000,00
425    1.200.000,00
426 150.000,00
482 ,    100.000,00
511    5.000.000,00

     «  » 3.050.000,00 39.316.000,00 42.366.000,00
     8

01   488.616.405,00 488.616.405,00
04  39.516.000,00 39.516.000,00

    8 488.616.405,00 39.516.000,00 528.132.405,00
9   

9.1 500     
129. 424  10.000.000,00 10.000.000,00
130. 511     

     500
01   10.000.000,00 10.000.000,00

500 10 000 000 00 10 000 000 00    500 10.000.000,00 10.000.000,00

9.2 560
   

   
131. 481  . .  .  450.000,00 450.000,00

    560 
01   450.000,00 450.000,00

   560 450.000,00 450.000,00
     9

01   10.450.000,00 10.450.000,00
    9 10.450.000,00 10.450.000,00

10 700
10.1  

132. 4631   6.000.000,00 6.000.000,00
133. 4632     -  28.026.000,00 28.026.000,00

   34.026.000,00 34.026.000,00
10.2

134. 4631     2.000.000,00 2.000.000,00
  2.000.000,00 2.000.000,00

    700
01   36.026.000,00 36.026.000,00

   700 36.026.000,00 36.026.000,00
     10

01   36.026.000,00 36.026.000,00
    10 36.026.000,00 36.026.000,00

11 360 
J       

 

135. 423   100.000,00 100.000,00
136 424 1 000 000 00 1 000 000 00136. 424  1.000.000,00 1.000.000,00

137. 4631     1.500.000,00 1.500.000,00
138. 512   1.500.000,00 1.500.000,00

    360 



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 16/2011 408 29.12.2011.

  
 

       

 2012. . 
 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01   4.100.000,00 4.100.000,00

   360 4.100.000,00 4.100.000,00
     11

01   4.100.000,00 4.100.000,00
    11 4.100.000,00 4.100.000,00

12 400  
 

12.1 473
139. 411    6.050.000,00 6.050.000,00
140. 412     1.083.000,00 1.083.000,00
141. 413   125.000,00 125.000,00
142. 414   250.000,00 250.000,00
143. 415   300.000,00 300.000,00
144. 416 ,     65.000,00 65.000,00
145. 421  500.000,00 500.000,00
146. 422  300.000,00 300.000,00
147. 423   600.000,00 600.000,00
148. 424  6.000.000,00 6.000.000,00
149. 425    
150. 426

    473
01   14.773.000,00 14.773.000,00
04  500.000,00 500.000,00

   473 14.773.000,00 500.000,00 15.273.000,00
12.2 420   

151. 424  8.500.000,00 8.500.000,00
152. 481   .  500.000,00 500.000,00
153. 511    98.000.000,00 98.000.000,00

    420
01   107.000.000,00 107.000.000,00

   420 107.000.000,00 107.000.000,00
  

    
154. 423       

155. 424
 (       

) 24.300.000,00 24.300.000,00
156. 454   

157. 511
    (    

) 118.000.000,00 118.000.000,00

158. 512   

159. 541   ( )
    490

01   142.300.000,00 142.300.000,00
   490 142.300.000,00 142.300.000,00

     12

12.3 490

01   264.073.000,00 264.073.000,00
04  500.000,00 500.000,00

    12 264.073.000,00 500.000,00 264.573.000,00

  2 1.822.357.063,00 83.066.558,00 1.905.423.621,00

   /  1 + 2/ 1.876.424.663,00 83.066.558,00 1.959.491.221,00
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III   ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 4.

 За извршавање ове Одлуке одговоран је 
Председник општине.
  Наредбодавац за извршење Буџета је 
Председник општине.
             

Члан 5.

 За закониту и наменску употребу 
буџетских средстава, распоређених овом 
Одлуком, Општинској управи као директном 
буџетском кориснику, одговоран је Начелник 
општинске управе.
 За закониту и наменску употребу 
буџетских средстава индиректних корисника, 
која су им распоређена овом Одлуком, одговара 
руководилац индиректног буџетског корисника.
           

Члан 6.

 Орган управе надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршења буџета 
и најмање два пута годишње информише 
председника општине, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода.
 У року од петнаест дана  по подоношењу 
извештаја из става 1. овог члана  Председник 
општине усваја и доставља извештај Скупштини 
општине.
 Извештај садржи и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања.

Члан 7.

 Одлуку о промени апропријације у складу 
са са чланом 61. Закона о буџетском систему 
доноси Председник општине.
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси Председник општине.

Члан 8.

 Општинско веће одговорно је за 
спровођење фискалне политике и управљање 
јавном имовином , приходима и примањима и 
расходима и издацима на начин који је у складу 
са Законом о буџетском систему.
 Овлашћује се Председник општине да, 
у складу са чланом 27 ж Закона о буџетском 
систему , може поднети  захтев Министарству 
финансија  за одобрење фискалног дефицита 
изнад утврђеног дефицита од 10% , уколико је 
резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 9.

Новчана средства буџета општине, директног и 
индиретних корисника
 средстава буџета, као и других корисника јавних 
средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора општине, воде се и депонују на 
консилидованом рачуну трезора.

Члан 10.

 Распоред и коришћење средства из ове 
одлуке вршиће се по посебном акту, који доноси 
Председник општине,  на предлог надлежног 
органа за финансије.
             

Члан 11.

 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу користити средства 
распоређена овом Одлуком само за намене за које 
су им по њиховим захтевима средства одобрена 
и пренета.
 Корисник буџетских средстава, који 
одређене расходе извршава из средстава буџета 
и из других прихода, обавезан је да измирење 
тих расхода прво врши из прихода из тих других 
извора .
 Обавезе преузете у 2011. години у складу 
са одобреним апропријацијама у 2011. години, а 
не извршене у току 2011. године, преносе се у 
2012. годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом одлуком.
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Члан 12.

 Преузете обавезе и све финансијске 
обавезе морају бити извршене искључиво на 
принципу готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом, односно 
актом Владе предвиђен другачији метод.
            

Члан 13.

 Корисник буџета може преузимати обавезе 
на терет буџета само до износа апропријације 
утврђене Одлуком.
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано.
 Преузете обавезе чији је износ већи од 
износа средстава предвиђених Одлуком, или су 
у супротности са Законом о буџетском систему, 
не могу се извршавати на терет буџета.
            

Члан 14.

 Корисници буџетских средтава приликом 
додељивања уговора о набавци добара, услуга 
или извођења грађевинских радова, морају да 
поступе у складу са прописима који уређују 
јавне набавке.

Члан 15.

 Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршаваће се по приоритетима и то:

Обавезе према корисницима наменских 1. 
средстава.
Обавезе по узетим кредитима 2. 
(сервисирање јавног дуга).
Обавезе за исплату плата запослених и3. 
Остале обавезе – сразмерно оствареним 4. 
примањима буџета.

 Ако се током године планирани приходи 
остварују у умањеним износима, 
обавезе из тачке 4. претходног става вршиће се 
тако што ће се прво измиривати обавезе утврђене 
законским прописима на нивоу утврђених а 
потом минимални стални трошкови непходни за 
несметано функционисање корисника буџетских 
средстава.

 Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од износа 
исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити 
средства остварена из додатних прихода до нивоа 
до ког су та средства и остварена, а за намене 
утврђене овом Одлуком.
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе утврђене у члану 3. ове 
Одлуке, апропријације утврђене овом Одлуком 
неће се извршавати на терет средстава буџета.
             

Члан 16.

 Средства распоређена за финансирање 
расхода и издатака корисника буџета, преносе се 
на основу њихових захтева а у складу одобрним 
квотама у тромесечним плановима буџета.
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
копије докумената за плаћање.
 Налоге за извршење укупних издатака 
буџета издају Председник општине или лице које 
он овласти и један члан Општинског већа, а за 
средства распоређена Општинској управи, једно 
од претходна два лица и начелник Општинске 
управе.
             

Члан 17.

 Новчана средства на консолидованом 
рачуну трезора могу се инвестирати у 2012. 
години само у складу са чланом 10. Закона о 
буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, Председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
             

Члан 18.

 Општинско веће донеће програм 
рационализације којим ће обухватити све 
кориснике јавних средстава, укључујући и 
одређене критеријуме за извршење тог програма, 
и о томе обавестити Скупштину општине.
 Корисник буџетских средстава не може, 
без претходне сагласности Председника општине, 
засновати радни однос са новим лицима до 
краја 2012. године, уколико средства потребна 
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у 
оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
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Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-088/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

Одлуком, предвиђена за плате том буџетском 
кориснику и програмом рационализације из 
става 1. овог  члана.

Члан 19.

 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члана 35.Закона 
о јавном дугу („Службени гласник РС“,број 
61/2005 и 78/2011).

Члан 20.
 
 Изузетно, у случају да се буџету Општине 
Вршац из другог буџета (републике, Покрајине, 
друге општине) Определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући  и наменска 
средства за надокнаду штете услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донација, 
чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, орган управе надлежан за 
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему.
 

Члан 21.

 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће 
амортизацију средстава за рад у 2012. години, 
на терет капитала сразмерно делу средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по 
основу донација.

Члан 22.

 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају 
закуп у 2012. години.

Члан 23.
 
 Корисници средстава буџета који 
располажу непокретностима у државној својини, 
дужни су да непокретностима располажу у 
складу са законом.
 Корисници из става 1. овог члана који 
непокретности у државној својини дају на 
коришћење, односно у закуп уз накнаду, дужни 
су да средства стечена по овом основу уплате на 
одговарајуће уплатне рачуне буџета.
 Средства из става 2. овог члана сматрају 
се јавним приходима и служе за финансирање 
јавних расхода у складу са законом.

Члан 24.

 Oдлуку о буџету општине Вршац за 2012. 
годину објавити у Службеном листу Општине 
Вршац и доставити Министарству финансија.
            

Члан 25.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у («Службеном листу 
општине»), а примењиваће се од 01. jануара 
2012. године.
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2.

 На основу члана 11.  Закона  о финанси-
рању локалне самоуправе ("Службени гласник 
РС" бр. 62/2006 и 47/2011) и члана 27. тачка 
13. Статута општине Вршац ("Службени лист 
Oпштине Вршац" бр. 10/2008 и 13/2008), 
Скупштина општине Вршац, на седници 
одржаној дана 28.децембра 2011. године,  донела 
је 

О    Д   Л   У   К   У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овом Oдлуком уводе се локалне 
комуналне таксе које плаћају правна и физичка 
лица за коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Вршац и утврђује се висина, 
олакшице, рокови и начин плаћања.
 Локална комунална такса (у даљем тексту: 
комунална такса) утврђује се по Таксеној тарифи 
која је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

 Висина комуналне таксе утврђује се 
Таксеном тарифом у различитом износу зависно 
од врсте делатности, површине, врсте објекта, 
односно по зонама у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се плаћа 
комунална такса.
 Зоне у општини Вршац, у смислу ове 
Одлуке, ако појединачним тарифним бројем није 
другачије прописано, су:

 I зона - Трг Светог Теодора Вршачког

 II зона  - Трг победе, Светосавски трг, ул. 
Стеријина од ул. Стевана Немање до ул. Вука 
Караџића, (од кућног броја 1 до 39 са непарне, 

односно од кућног броја 2 до 32 са парне стране), 
ул. Вука Караџића, ул. Никите Толстоја од ул. 
Вука Караџића до ул. Васка Попе (од кућног 
броја 1 до 35 са непарне, односно од кућног броја 
2 до 24 са парне стране), ул. Михајла Пупина до 
ул. Васка Попе (парна страна улице од кућног 
броја 2 до 32), ул. Абрашевићева, ул. Дворска, 
ул. Анђе Ранковић, ул. Феликса Милекера, ул. 
Доситејева и Кумановска.

 III зона - ул. Стевана Немање, Трг Зелена 
пијаца, ул. Жарка Зрењанина, ул. Стеријина од 
ул. Вука Караџића до њеног краја (од кућног 
броја 41 до краја улице са непарне, односно од 
кућног броја 34 до краја улице  са парне стране), 
ул. Димитрија Туцовића до ул. Жарка Зрењанина 
(од кућног броја 1 до 23 са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 28а са парне стране улице),  
ул. Гаврила Принципа, Васка Попе, Војнички 
трг, Булевар ослобођења, ул. 2. октобар, ул. 
Милоша Обилића, ул. Ђуре Цвејића, ул. Николе 
Нешковића, ул. Црног Јована, ул. Ломина, ул. 
Ђуре Даничића, Трг Андрије Лукића, Пашићев 
трг, ул. Живе Јовановића, ул. Архитекте 
Брашована, ул. Змај Јовина, насеље "Хемоград", 
ул. Сремска, од почетка до ул. Жарка Зрењанина 
(од кућног броја 1 до 5 са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 22 са парне стране улице) и 
Гундулићева од Војничког трга до Стеријине (од 
кућног броја 51 до 57 са непарне стране улице).

 IV зона - обухвата целокупну површину 
катастарске општине Вршац, односно, све улице 
и тргове у граду који нису обухваћени зонама I, 
II и III.

 V зона - обухвата остала насељена места 
на подручју општине Вршац.

Члан 3.

 Обвезник комуналне таксе јесте корисник 
права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање комуналне таксе.
 

Члан 4.

 Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења права, предмета и услуга за чије је 
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коришћење прописано плаћање таксе.
 Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета или услуге.

Члан 5.

 Комунална такса се не плаћа за коришћење 
права, предмета и услуга од стране државних 
органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, 
односно установа и организација чији је оснивач 
Скупштина општине Вршац.
 Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата 
и инвалиди рада са 70 или више процената 
телесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност 
доњих екстремитета (ногу) од 60 или више 
процената  ослобођени су плаћања локалних 
комуналних такси до висине 50 % износа 
прописаног таксеним тарифама ове Одлуке 
и целокупног износа прописаног  Тарифним 
бројем 9.
      Корисници бесповратних подстицајних 
средстава за отпочињање делатности ослобађају 
се целокупног износа прописаног таксеним 
тарифама ове Одлуке у првој години обављања 
те делатности.

Члан 6.

 Комуналне таксе се уводе  за:
 1. коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности;
 2. држање средстава за игру: билијар, 
видео игре, флипери, рачунари и сл. ("забавне 
игре");
 3. приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима;
 4. коришћење рекламних паноа;
 5. коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима;
 6. заузеће јавних површина грађевинским, 
односно другим материјалом или робом и за 
извођење грађевинских радова; 
 7. истицање фирме на пословном 

простору;
 8. коришћење витрина ради излагања 
робе ван пословних просторија;
 9.држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина.
 

Члан 7.

           Обвезник комуналне таксе из члана 6. 
тачка 1, 2, 3, 4, 7. и 8. ове Одлуке, дужан је да 
поднесе пореску пријаву Одељењу за локалну 
пореску администрацију за утврђивање износа 
комуналне таксе, на обрасцима који су саставни 
делови ове Одлуке, најкасније до 31. јануара у 
години за коју се пријава подноси, односно у року 
од 15 дана од дана коришћења права, предмета и 
услуга за коју је уведена комунална такса.
 Обвезник комуналне таксе дужан је да 
сваку промену података од значаја за утврђивање 
исте, пријави надлежном органу одмах а 
најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене.
 Ако обвезник комуналне таксе не поднесе 
пореску  пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог 
члана, утврђивање пореске обавезе извршиће се 
по службеној дужности.
 Уколико у току трајања календарске 
године порески обвезник привремено одјављује 
обављање делатности своје фирме, такса за 
истакнуту фирму се плаћа сразмерно времену 
обављања делатности.

Члан 8.

Ако је за коришћење одређених права, предмета 
или услуга, за које је овом Одлуком уведена 
комунална такса потребно одобрење или дозвола, 
организациона јединица Општинске управе 
надлежна за издавање таквог одобрења одбиће 
његово издавање ако обвезник комуналне таксе 
не пружи доказ да је исту платио.
Организациона јединица Општинске управе 
надлежна за издавање одобрења или дозвола из 
става 1. овог члана дужна је копију одобрења 
односно дозволе доставити Одељењу за локалну 
пореску администрацију.   
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Члан 9.

 Комуналне таксе наплаћују:
 1. таксе из Тарифног броја 1. (осим тачке 
6. и 7.), 2, 3, 4, 7. и 8.  наплаћује Одељење за 
локалну пореску администрацију,
 2. таксу из Тарифног броја 5. тачка  1. 
наплаћује се преко провајдера путем СМС 
порука, односно преко комуналног предузећа 
продајом паркинг карата,
 3. таксе из Тарифног броја 5. тачка 2, 3, 4. 
и 5. уплаћују корисници паркинг места приликом 
куповине повлашћене паркинг карте, односно 
закључења уговора о закупу или резервације 
паркинг места са комуналним предузећем,
 4. таксу из Тарифног броја 1. тачка 6. и 
7, таксу из Тарифног броја 5. тачка 6, таксу из 
Тарифног броја 6. и таксу за коришћење јавне 
површине за време манифестација утврђену 
ценовником који доноси Председник општине,  
уплаћују обвезници приликом подношења 
захтева Одељењу за комуналне и стамбене 
послове за   одобрење заузећа јавне површине, 
односно приликом подношења захтева за 
утврђивање испуњености услова за обављање 
ауто-такси превоза,
 5. таксу из Тарифног броја 9. уплаћују 
обвезници приликом подношења захтева  
Полицијској станици Вршац за продужење 
регистрације возила.

Члан 10.

 Рок за плаћање комуналне таксе је:
 1. за таксу из Тарифног броја 1. (осим 
тачке 6. и 7.), 2, 3. и  4. - до 15. у месецу за 
претходни месец,
 2.  за таксу из Тарифног броја 5. тачка 1. 
– приликом паркирања возила,
 3.  за таксу из Тарифног броја 5. тачка 2, 3, 
4. и 5.  – приликом куповине повлашћене паркинг 
карте, односно приликом закључења уговора о 
закупу или резервације паркинг места,
 4. таксу из Тарифног броја 7. - у 4 једнаке 
рате (квартално), 
 5. за таксу из Тарифног броја 1. тачка 6. 
и 7,  таксу из Тарифног броја 5. тачка 6, таксу 
из тарифног броја 6. и таксу за коришћење јавне 
површине за време манифестација утврђену 

ценовником који доноси Председник општине 
- приликом подношења захтева за   одобрење 
заузећа јавне површине, односно приликом 
подношења захтева за утврђивање испуњености 
услова за обављање ауто-такси превоза,
 6. за таксу из тарифног броја 8.  - у року 
од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању 
обавезе,
 7. за таксу из Тарифног броја 9. - једном 
годишње приликом регистрације возила.  

Члан 11.

 Субјекти који, у складу са одредбама 
ове Одлуке, наплаћују комуналну таксу дужни 
су да воде евиденцију обвезника са подацима о 
задужењу и наплати.
 Контролу обрачуна и уплате и принудну 
наплату комуналне таксе врши Одељење за 
локалну пореску администрацију.

Члан 12.

 Комуналне таксе су изворни приход 
Општине и уплаћују се на  рачун Буџета Општине 
Вршац.
 Одељење за локалну пореску 
администрацију у целосту утврђује, својим 
решењем, висину локалне комуналне таксе.
 Општинско веће Општине Вршац решава 
као другостепени орган по жалби на решење из 
става 2. овог члана.
 Поступак поводом утврђивања и наплате 
локалне комуналне таксе спроводи се у складу са 
Законом о општем управном поступку и другим 
законима који регулишу ову материју.
 

II НАДЗОР

Члан 13.

 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
врши Општинска управа.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

 Обвезник комуналне таксе – правно лице 



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 16/2011 41529.12.2011.

које у прописаном року не пријави постојање 
основа за плаћање таксе или не поднесе тачну и 
потпуну пореску пријаву или не пријави промену 
података на начин и у роковима прописаним 
овом Одлуком, казниће се новчаном казном у 
износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.
     За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2500,00 до 50.000,00 динара.
     За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се обвезник комуналне таксе – предузетник 
новчаном казно у износу од 5000,00 до 250.000,00 
динара, а обвезник комуналне таксе – физичко 
лице новчаном казном у износу од 2500,00 до 
25.000,00 динара.

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
("Сл. лист Општине Вршац", бр. 13/2009, 1/2010, 
2/2010, 3/2011, 5/2011 и 9/2011).
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Општине 
Вршац" а примењиваће се од 01.01.2012. 
године.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-090/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.
 За коришћење простора на јавној 
површини или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, утврђује 
се и плаћа такса за сваки цели или започети 
квадратни метар заузетог простора, према 
подручју на коме се јавна површина налази, и 
то: 
 1. за постављање расхладних уређаја за 
продају освежавајућих безалкохолних пића, 
индустријског сладоледа и кремова, постављање 
апарата за кокице, такса се утврђује у дневном 
износу и то у:
 I зони ………………….......100,00 динара
 II зони………………………80,00  динара
 III зони……………………...65,00 динара
 IV зони ……………………..55,00 динара
 V  зони ...................................35,00 динара
 
 2. За постављање изложбених пултова 
(тезги) за излагање робе које се продају у 
пословном објекту висина таксе утврђује се у 
дневном износу и то у:
 I   зони………………………65,00 динара
 II  зони……………………....55,00 динара
 III зони……………………...40,00 динара
 IV зони……………………...30,00 динара
 V  зони ..................................20,00  динара

 3. За постављање пултова (тезги) за 
ванпијачну продају робе висина таксе утврђује 
се у дневном износу и то у:
 I зони………………………            -
 II зони……………………..210,00  динара
 III зони……………............170,00  динара
 IV зони……………………140,00  динара
 V зони ...................................85,00  динара

 4. За постављање шатора за циркусе, 
забавне и луна паркове висина таксе утврђује се 
у дневном износу од:
 I зони…………….…………42,00  динара
 II зони……………. ..............28,00  динара
 III зони………......................14,00  динара
 IV зони………......................12,00  динара
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 V зони .....................................7,00  динара

 5. За постављање летњих башти испред 
угоститељских објеката, такса се утврђује у 
дневном износу од:
 I   зони………………………23,00 динара
 II  зони……………………....17,00 динара
 III зони………………….…..12,00 динара
 IV зони…………………….....8,00 динара
 V  зони ....................................5,00  динара

 6. За постављање покретних објеката, у 
циљу рекламне презентације, такса се утврђује 
у дневном износу:
 I   зони………………..……170,00 динара

 7. За постављање мањих прикључних 
возила или тезге за продају сезонске робе 
(бостан, цвеће), такса се утврђује у дневном 
износу од:
 I зони……………...………..           -
 II зони…………………......140,00  динара
 III зони…………………….115,00  динара
 IV зони……………………..90,00  динара
 V зони ...................................60,00  динара
 8. За коришћење јавне површине због 
заустављања возилом ради снабдевања по 
основу одобрења утврђује се такса по возилу, у 
свим зонама, дневно у износу од 80,00 динара. 
 9. За постављање покретних дечјих аутића 
утврђује се висина таксе у дневном износу од 
100,00   динара по аутићу.
Такса из овог Тарифног броја обрачунава се 
сразмерно времену на које је издато одобрење за 
коришћење  јавне површине. 
 Уколико се приликом коришћења јавне 
површине користи електрична енергија из 
слободностојећих ормара такса из овог тарифног 
броја увећава се за 10 процената.
 За коришћење – заузимање јавне 
површине у данима “Бербе грожђа”, као и за 
време других прослава и манифестација, висина 
таксе за заузимање јавне површине утврђује 
се према ценовнику који доноси Председник 
општине.
 За покретне расхладне уређаје такса из 
тачке 1. овог тарифног броја увећава се за 50 
процената.

Тарифни број 2.
 За држање средстава за игру (забавне 
игре) такса се утврђује у дневном износу и то:
- за држање апарата за забавне игре 
      (компјутери, флипери, билијар и сл.) по 
апарату………...................................56,00 динара

Тарифни број 3.
 За приређивање музичког програма уживо 
у угоститељским објектима, такса се утврђује за 
сваки музички програм (приредбу) појединачно 
и то у дневном износу од 1.000,00  динара.
 Таксу из овог тарифног броја плаћа 
угоститељско предузеће односно оснивач 
самосталне угоститељске радње у чијем се 
угоститељском објекту приређује музички 
програм, сразмерно броју дана  у којима је 
приређен музички програм у току месеца. 

Тарифни број 4.
 1. За постављање и коришћење билборд 
паноа, других рекламних табли и транспарената 
(застава и сл), светлећих реклама и сличних 
огласних средстава, такса се утврђује у дневном 
износу, по м2 паноа  и то:
 - до 3м2 рекламне површине
 I   зони………………………70,00 динара
 II  зони……………………....46,00 динара
 III зони………………….…..35,00 динара
 IV зони……………………...30,00 динара
 V  зони ..................................25,00  динара
 - од 3 до 9 м2 рекламне површине
 I   зони………………………40,00 динара
 II  зони……………………....30,00 динара
 III зони………………….…..25,00 динара
 IV зони……………………...20,00 динара
 V  зони ..................................15,00  динара
 - од  9 до 20 м2 рекламне површине
 I   зони………………………25,00 динара
 II  зони……………………....20,00 динара
 III зони………………….…..15,00 динара
 IV зони……………………...10,00 динара
 V  зони ....................................5,00  динара
 - преко  20 м2 рекламне површине
 I   зони………………………20,00 динара
 II  зони……………………....15,00 динара
 III зони………………….…..12,00 динара
 IV зони…………………..…...8,00 динара
 V  зони ....................................5,00  динара
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 2. Такса из тачке 1. овог тарифног броја 
увећава се за 10 процената за  рекламне паное са 
осветљењем који су прикључени  на инсталацију 
јавне расвете. 
 3. За  постављање покретних паноа на 
тротоару, такса из тачке 1. умањује се за 20 
процената.
 4. Уколико се објекти, односно огласна 
средства  из тачке 1. овог тарифног броја 
постављају на површинама које нису јавне 
(грађевински објекти, ограде и сл.), локална 
комунална такса умањује се:
 - за објекте и огласна средства до 3м2 
рекламне површине, за 10    процената,
 - за објекте и огласна средства од 3 до 9м2 
рекламне површине, за 20 процената
 - за објекте и огласна средства од 9 до 
20м2 рекламне површине, за 30 процената
 - за објекте и огласна средства преко 20м2 
рекламне површине, за 40 процената.
 5. Таксу из овог Таригног броја не плаћа 
Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине за 
коришћење «Хуманих Билборда». 

Тарифни број 5.
 1. За паркирање возила на уређеним 
и обележеним паркинг местима која су, на 
основу одобрења надлежног органа, одређена 
као паркинг места на којима се врши наплата 
паркирања, у периоду од 7-21 часа, осим ако 
решењем надлежног органа није другачије 
регулисано, плаћа се такса за коришћење паркинг 
места и то:
 а) за путничка возила паркирана у трајању 
од 60 минута
 у I зони.....................................7,50 динара
 у II зони ...................................6,25 динара
 б) за путничка возила паркирана 24 часа 
у свакој зони..................................... 43,75 динара
 ц) за аутобусе паркиране у трајању од 60 
минута у I зони................................15,00   динара
 д) за аутобусе паркиране 24 часа у I  зони
....................................................... 150,00   динара

 2. За коришћење паркинг места на 
уређеним и обележеним паркинг местима која су 
на основу одобрења надлежног органа одређена 
као паркинг места на којима се врши наплата 
паркирања утврђује такса и то:  

 а) за станаре у месечном износу................
....................................................... 105,00   динара
                 за станаре у годишњем  износу...............
......................................................1050,00   динара
 б) за кориснике пословног простора 
(правна лица и предузетници), у месечном износ
у.......................................................210,00   динара
 за кориснике пословног простора (правна 
лица и предузетници), у годишњем износу...........
.....................................................2.100,00   динара
 ц) за запослене у пословном објекту чије 
је  седиште у зони  посебних паркиралишта, у 
месечном износу...........................375,00   динара
                за запослене у пословном објекту чије 
је  седиште у зони  посебних паркиралишта, у 
годишњем износу .......................3750,00   динара

 3. За коришћење посебно обележеног 
(резервисаног) места за паркирање возила 
одређеног корисника, такса се обрачунава за 
једно паркинг место за путничко возило :

 -месечно.........................1.200,00    динара
 - 6 месеци.......................6.000,00    динара
 - годишње.....................10.800,00    динара

 4. За коришћење паркинг места на основу 
уговора о закупу такса се обрачунава за једно 
паркинг место за путничко возило месечно:

 - У I зони............................500,00   динара
 - У II зони..........................400,00    динара
 - У III зони........................300,00    динара

 5. За коришћење паркинг места на 
уређеним и обележеним паркинг местима која су 
на основу одобрења надлежног органа одређена 
као паркинг места на којима се врши наплата 
паркирања, утврђује се такса за повлашћено 
паркирање, у свакој зони и без временског 
ограничења и то:
 а)   за физичка лица 
 - месечно............................450,00   динара 
 - 6 месеци........................2.250,00   динара
 - 12 месеци......................4.050,00   динара
 б)  за правна лица и предузетнике   
 - месечно............................600,00   динара 
 - 6 месеци........................3.000,00   динара 
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 - 12 месеци......................5.400,00   динара

 6. За коришћење места на уређеном такси 
стајалишту обрачунава се такса за такси возило 
дневно у износу од 5,00 динара.
 Прва зона из овог тарифног броја 
обухвата Трг Светог Теодора Вршачког, Трг 
Победе, Светосавски трг,  Трг Зелена пијаца, 
Омладински трг и улице: Кумановска,  Милоша 
Обилића до Ђуре Даничића, Ђуре Цвејића до 
Вардарске, Доситејева,  Дворска, Анђе Ранковић, 
Ђуре Јакшића, Вука Караџића до раскрснице 
са улицом Жарка Зрењанина, Стеријина улица 
од Стевана Немање  до Васка Попе, Стеријино 
сокаче, Јаше Томића од Данила Илића до Васка 
Попе, Васка Попе до Жарка Зрењанина и Никите 
Толстоја (до раскрснице са улицом Михајла 
Пупина).
 Друга зона из овог тарифног броја 
обухвата улице Стевана Немање до Жарка 
Зрењанина, Жарка Зрењанина од Стевана 
Немање до Димитрија Туцовића, Феликса 
Милекера, Вука Караџића од Жарка Зрењанина 
до Никите Толстоја,  Ивана Милутиновића од 
Стевана Немање до Вука Караџића,  Пашићев 
трг, Змај Јовина до Лазе Нанчића, Синђелићева 
до Светозара Милетића, Милоша Обилића од 
Ђуре Даничића до Радакове, Ђуре Даничића, 
Вардарска, Николе Нешковића од Ђуре Цвејића 
до Косанчић Ивана, Ђуре Цвејића од Вардарске до 
Црног Јована, Танаска Рајића  и Абрашевићева.
 Трећа зона из овог тарифног броја  
обухвата све улице и тргове у граду који нису 
обухваћени зонама I и II.
 Такса исказана у месечном износу  у 
тачкама 2а, 2б, 2ц, 3,  5а. и 5б. овог тарифног броја, 
умањује се за 40% на годишњем нивоу уколико 
се уплата изврши до 15.01.2012. године.

Тарифни број 6.

 За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова 
утврђује се комунална такса по м2 заузете јавне 
површине у дневном износу и то:
 1. При изградњи, реконструкцији и 
адаптацији објеката (постављање грађевинске 
скеле, заштитних ограда и сл.)..............4,20  дин.
 2. За депоновање грађевинског материјала, 

огревног или другог  материјала, односно робе...
.................................................... 8,40  дин.
 3.   При заузимању јавних површина које 
захтева измену кретања возила и      пешака или 
паркирање возила............................................. 
18,00  дин.

 Таксу из тачке 1. овог Тарифног броја 
плаћа инвеститор грађевинских радова од дана 
почетка градње, односно заузећа јавне површине 
до завршетка радова, односно уклањања 
материјала или ствари.
            Такса из овог Тарифног броја плаћа се 
сразмерно времену коришћења. 
Такса из тачке 1. овог Тарифног броја не плаћа 
се ако заузимање јавне површине врши ради 
изградње и одржавања коловоза или друге 
јавне површине, ради отклањања хаварија 
на инсталацијама водовода, канализације и 
топловода, као и за извођење радова на изградњи 
и реконструкцији водовода, канализације и 
топловода.

Тарифни број 7.

 За истицање фирме на пословном 
простору такса се утврђује по зонама и врсти 
делатности у годишњем износу и то: 
 1. За делатност трговине нафтом и 
дериватима нафте, делатност банкарства, 
осигурања имовине и лица, мобилних и 
телефонских услуга, кабловске телевизије, 
електропривреде, делатност казина, коцкарница, 
приређивања игара на срећу и угоститељска 
делатност у угоститељским објектима за смештај 
(хотел, мотел, пансион и др.) у:
 I  зони ................................200.000,00 дин.
 II зони ...............................180.000,00 дин.
 III зони ..............................150.000,00 дин.
 IV зони ..............................100.000,00 дин.
 V зони .................................50.000,00 дин.

 2. за делатност које обављају поште по 
објекту 
 - на територији Вршца ....100.000,00 дин.
 - у насељеним местима .....60.000,00 дин.

 3. за делатност трговине коју обавља 
привредно друштво у супер маркетима, мега 
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маркетима, робним кућама (са три и више 
фискалних каса) у износу од.......100.000,00 дин.

 4. за делатност шпедиције, инжињеринга 
и пројектовања, грађевинарства, апотекарску, 
здравствену делатност, агенције и пословне 
услуге и за адвокатску делатност и то:
 - на територији Вршца.......15.000,00 дин.
 - у насељеним местима .....10.000,00 дин.

 5. за делатност које обављају СУР, СТР и 
СЗР, аутопревозници, туристичке агенције и све 
остале самосталне делатности, осим делатности 
на пијачним тезгама, такса за истицање фирме 
на пословном простору утврђује се по зонама у 
годишњем износу и то у:
 I зони ......................................9000,00 дин.
 II зони ....................................7200,00 дин.
 III зони ...................................5400,00 дин.
 IV зони ...................................3600,00 дин.
 V зони ....................................1800,00 дин.

 6. за остале делатности које нису наведене 
у тачкама 1, 2, 3, 4, и 5 овог тарифног броја, такса 
се утврђује по зонама у годишњем износу и то:

- за велика правна лица у:
 I зони ...................................80.000,00 дин.
 II зони .................................60.000,00 дин.
 III зони ................................50.000,00 дин.
 IV зони ................................35.000,00 дин.
 V зони .................................30.000,00 дин.

- за средња правна лица у
 I зони ...................................60.000,00 дин.
 II зони .................................45.000,00 дин.
 III зони ................................35.000,00 дин.
 IV зони ................................25.000,00 дин.
 V зони .................................20.000,00 дин.

- за мала правна лица у:
 I зони ...................................25.000,00 дин.
 II зони .................................22.000,00 дин.
 III зони ................................15.000,00 дин.
 IV зони ................................12.000,00 дин.
 V  зони ................................10.000,00 дин.

 Уколико се фирма истиче у току трајања 
календарске године, такса се утврђује сразмерно 

времену за које је фирма била истакнута.

 Такса на фирму умањује се:
 - правним лицима из области 
пољопривредне производње за 40 %,
 -  за други и сваки наредни пословни 
објекат истог обвезника за 20 %. 
(Првим објектом сматра се објекат на територији 
општине Вршац за који се, у складу са овом 
одлуком, обрачунава највећи износ таксе. Ако 
је седиште обвезника ван територије општине 
Вршац, првим објектом сматра се онај објекат на 
територији општине Вршац за који се, у складу 
са овом одлуком, обрачунава највећи износ 
таксе).

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају 
предузетници који као претежну делатност 
обављају старе и уметничке занате и послове 
домаће радиности а који су носиоци сертификата, 
односно позитивног мишљења Министарства 
економије и регионалног развоја за производе 
тих заната односно радиности.

 У овом тарифном броју првом зоном су 
обухваћени и следећи тргови и улице:
Трг победе, Светосавски трг, Трг зелена пијаца, 
Пашићев трг, Омладински трг, Сунчани трг, 2. 
октобра, Београдски пут, Булевар ослобођења, 
Павлишки пут и Павлишки пут лево, Војводе 
Степе Степановића, Вашариште, Делиградска,  
Дворска, Доситејева, Анђе Ранковић, Феликса 
Милекера, Ђуре Јакшића, Кумановска, Милоша 
Обилића, Стевана Немање до Жарка Зрењанина 
(од кућног броја 1 до 43 са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 50a са парне стране улице),  
Вука Караџића, Стеријина до Васка Попе (од 
кућног броја 1 до 53 са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 46 са парне стране улице),  
Стеријино сокаче, Васка Попе до Стеријине 
(од кућног броја 1 до 1б са непарне, односно 
од кућног броја 2 до 6 са парне стране улице),  
Жарка Зрењанина до Димитрија Туцовића (од 
кућног броја 1 до 69а са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 62 са парне стране улице),  
Никите Толстоја до Димитрија Туцовића (од 
кућног броја 1 до 65 са непарне, односно од 
кућног броја 2 до 50 са парне стране улице), Живе 
Јовановића до Брегалничке  (од кућног броја 1 
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до 17 са непарне, односно од кућног броја 2 до 
44 са парне стране улице) и Змај Јовина до Лазе 
Нанчића Брегалничке  (од кућног броја 1 до 31 
са непарне, односно од кућног броја 2 до 30 са 
парне стране улице).

    Фирма у смислу ове одлуке, сагласно 
члану 16. Закона о финансирању локалне 
самоуправе, је сваки истакнути назив или име 
које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља одређену делатност (натпис на вратима 
стана или куће, поштанском сандучету и др. 
сагласно закону).

Тарифни број 8.
 1. За постављање и држање  
слободностојећих и зидних витрина само ради 
излагања робе ван пословних просторија, такса 
се утврђује  по сваком започетом квадратном 
метру заузете површине годишње,  и то:

 I зона …………………….....8.400,00 дин.
 II зона………………….........5.600,00 дин.
 III и IV зона…………….......2.800,00 дин.
 V зона……………………....2.100,00  дин.

Тарифни број 9.
 За држање моторних возила, друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, плаћа се такса у годишњем 
износу и то:

 1. за теретна моторна возила ...................
......................................................... 1.080,00  дин. 
по тони носивости
 2. За прикључна возила.......460,00  дин. 
по тони носивости
 3. За аутобусе .....................8.160,00   дин.
 4. за минибусе.................... 2.880,00   дин.
 5. За путничке аутомобиле и комби возила 
према радној запремини:
    -  до 1.000 цм3…………............. 900,00     дин.
    -  од 1.001 до 1350 цм3…......... 1.800,00    дин.
    -  од 1351 до 1800 цм3 …......... 2.750,00    дин.
    -  од 1801 до 2500 цм3……......5.000,00    дин.
    -  преко 2.500 цм3……………..6.880,00    дин.
 6. За мотоцикле према радној запремини 
мотора и то:
    - до 125 цм3 ……………..............400,00    дин. 

    - од 125 до 250 цм3 …..................805,00    дин. 
    - од 250 до 500 цм3 ……….......1.380,00    дин. 
    - од 500 до 1000 цм3 …….........5.000,00    дин. 
    - преко 1000 цм3 ……………...6.250,00    дин.

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају 
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са 70 или више процената 
телесног оштећења или код којих постоји 
телесно оштећење које има за последицу 
неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60 
или више процената,  ако им возила служе за 
личну употребу.
 Такса из овог тарифног броја приме-
њиваће се док Влада Републике Србије не утврди 
највише износе, након чега ће се примењивати 
ти износи.
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3.

 На основу члана 87. Закона о заштити 
животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/2004, 
36/2009-др. закон и 72/2009-др. закон), Уредбе 
о критеријумима за утврђивање накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде ("Сл. гласник РС" бр. 
111/2009), члана 20. став 1. тачка 11. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 
129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута општине 
Вршац ("Службени лист Oпштине Вршац" бр. 
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац, 
на седници одржаној дана 28.12.2011. године, 
донела је

ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

 Овом Одлуком уводи се накнада за 
заштиту и унапређење животне средине на 
територији града Вршца (у даљем тексту: 
накнада), утврђују обвезници, висина, начин 
и рокови плаћања и друга питања везана за 
коришћење ових средстава.

Члан 2.

 Накнаду из члана 1. ове Одлуке плаћају:
 1. Власници односно закупци објеката 
привреде, пољопривреде и индустрије за које је, 
у складу са  Уредбом о одређивању активности 
чије обављање утиче на животну средину («Сл. 
гласник РС» бр. 109/2009 и 8/2010),  обавезна 
процена утицаја на животну средину.
 2. Власници односно закупци следећих 
објеката и постројења: 
а) Пољопривреда, аквакултура и шумарство
- системи за наводњавање и одводњавање - 
мелиоративни системи ( подручје на коме се 
простиру је веће од 20ха)
- објекти за интензиван узгој и држање живине

а) капацитета преко 30.000 места за бројлере
б) капацитета преко 10.000 места за живину 
(укључујући и ловну перад)
- објекти за интензиван узгој говеда - капацитета 
преко 200 места за говеда
- објекти за интензиван узгој
а) свиња капацитета преко 1.000 места за свиње
б) крмача капацитета преко 450 места за крмаче
- објекти за интензиван узгој животиња са 
племенитим крзном (капацитета преко 1.000 
места за животиње са племенитим крзном)
- интензиван узгој риба у базенима и 
рибњацима
а) за салмониде годишње производње преко 10 т
б) за циприниде површине веће од 5 ха
-крчење шума ради прелажења на други тип 
земљишта (подручје на коме се простире веће од 
10ха)
б) Производња и прерада метала (ливнице црне 
металургије)
ц) Индустријска прерада минерала (постројења 
за производњу асфалтних мешавина укључујући 
мобилна постројења  - капацитета преко 50 т на 
сат
д) Хемијска индустрија
- обрада полупроизвода и производња хеми- 
калија
- самостална постројења за производњу,  прераду, 
формирање и паковање базних органских и 
неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на 
бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена 
хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, 
као и биоцида, фармацеутских и козметичких 
производа, пластичних маса, експлозива, боја и 
лакова, детерџената и средстава за одржавање 
хигијене и чишћење и др.
е) Прехрамбена индустрија
- постројења за производњу, третман, прераду 
или обраду производа из
а) сировина животињског порекла (осим млека) 
капацитета преко 10 т на дан
б) сировина биљног порекла капацитета преко 
30 т на дан
 - постројења за прераду, паковање и конзервирање 
меса, поврћа и воћа - капацитета преко 10 т на 
дан
- постројења за обраду, третман и прераду млека 
- капацитета преко 5.000 литара на дан
- постројења за захватање и прераду подземних 
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вода, пуњење и паковање
- постројења за производњу пива - капацитета 
преко 3.000.000 литара годишње
- постројења за производњу слаткиша или сирупа 
- капацитета преко 5.000 т годишње
- постројења за производњу
а) алкохолних пића капацитета преко 10.000 
литара дневно
б)  безалкохолних пића капацитета преко 20.000 
литара дневно
- постројења за клање животиња - капацитета од 
3 т до 50 т на дан
- млинови и сушаре - капацитета преко 200 т 
дневно
- хладњаче (без погона за прераду сировине) - 
капацитета преко 10 тона расхладног флуида у 
систему
ф) Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
- постројења за производњу папира и картона
- постројења за производњу производа од 
целулозе (иверица, лесонит, медијапан и 
шперплоча)
- постројења за прераду, обраду и оплемењивање 
дрвета
- постројења за предтретман влакана, тканина 
и папира (прање, бељење, мерцеризација, 
штампање, хемијски третман) или бојење влакана 
или тканина - капацитета до 10 т на дан.
 3. Власници, односно закупци осталих 
пословних зграда и просторија, плаћају накнаду 
у висини од 0,50 динара по квадратном метру 
пословног простора месечно.
 4. Власници, односно корисници 
земљишта које служи обављању редовне 
делатности привредног субјекта и на којима 
нису изграђени пословни објекти (осим 
пољопривредног земљишта, шума и шумског 
земљишта) плаћају накнаду у висини од 0,20 
динара по квадратном метру месечно,
            5. Власници, односно  закупци стамбених 
зграда и станова, плаћају накнаду у висини од 
0,35 динара по квадратном метру стамбеног 
простора, месечно.
 Правна лица и предузетници, који су 
обвезници накнаде из става 1. тачке 1. и 2.  
овог члана, плаћају накнаду од оствареног 
прихода у висини од 0,1% од продаје  сировине, 
полупроизвода и производа у земљи и 
иностранству а уколико правно лице односно 

предузетник обавља активности на територији 
више јединица локалне самоуправе, накнада 
се утврђује сразмерно оствареном приходу на 
територији јединице локалне самоуправе на 
којој се активности обављају.
 Физичка лица - обвезници накнаде 
из тачке 5. овог члана исту плаћају путем 
система обједињене наплате до преузимања 
администрирања од стране Општинске управе, 
Одељења за локалну пореску администрацију а 
правна лица и предузетници плаћају ову накнаду 
по решењу истог одељења,  на основу поднете 
пријаве односно службене евиденције на уплатни 
рачун 840-714562843-56 са назнаком:посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне 
средине.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по 
више основа, највиши износ накнаде коју тај 
обвезник плаћа, не може бити већи од 0,4 % на 
годишњем нивоу.

Члан 3.

Средства остварена наплатом  накнаде из члана 
2. ове Одлуке приход су Буџетског фонда за 
заштиту животне средине Општине Вршац.

Члан 4.

 Накнада из члана 2. ове Одлуке плаћа се 
тромесечно, а висину исте утврђује и наплаћује 
Одељење за локалну пореску администрацију 
Општинске управе Вршац.
 Одељење из става 1. овог члана вршиће 
утврђивање, контролу и наплату посебне накнаде 
из члана 2. тачка 1, 2. и 3. на основу пореских 
пријава поднетих до 15. марта у години за коју 
се утврђује посебна накнада односно, у року од 
30 дана од дана објављивања ове Одлуке.
 Ако обвезник не поднесе пореску пријаву 
из претходног става, накнада ће се утврдити на 
основу података којима располажу Одељење 
за локалну пореску администрацију и други 
државни органи.
 Обвезник накнаде је дужан да, ради 
правилног обрачунавања и плаћања накнаде, 
води евиденцију која обезбеђује вршење 
контроле.
 Обвезник накнаде подноси пореску 



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 16/2011 426 29.12.2011.

пријаву независно од тога да ли у пореском 
периоду има обавезу плаћања накнаде.
 Образац пореске пријаве је саставни део 
ове Одлуке.

Члан 5.

 Обвезник накнаде који је поднео пореску 
пријаву, није у обавези да за исти пословни 
простор, односно земљиште за обављање 
пословне делатности, подноси нову пореску 
пријаву, осим у случајевима промене података 
садржаних у пријави а који су од утицаја за 
утврђивање обавеза.
 Обвезници накнаде из члана 2. тачка 1. 
у обавези су да сваке године подносе пореску 
пријаву након предаје завршног рачуна а 
најкасније до 15. марта.
 Обвезник је дужан да сваку насталу 
промену пријави у року од 15 дана од настанка 
промене. 

Члан 6.

 Обвезник накнаде – правно лице, које у 
прописаном року не пријави постојање основа 
за плаћање накнаде или не поднесе тачну и 
потпуну пореску пријаву или не пријави промену 
података на начин и у роковима прописаним 
овом Одлуком, казниће се новчаном казном у 
износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.
     За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2500,00 до 50.000,00 динара.
     За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се обвезник накнаде – предузетник новчаном 
казном у износу од 5000,00 до 250.000,00 
динара, а обвезник комуналне таксе – физичко 
лице новчаном казном у износу од 2500,00 до 
25.000,00 динара.

Члан 7.

 У свему што није регулисано овом 
Одлуком, а односи се на наплату, застарелост, 
рокове, обрачун камате и остало, сходно се 
примењују одредбе  Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији, Закона о порезу на 
доходак грађана  и Закона о порезу на добит.

Члан 8.

 Средства остварена наплатом  накнаде 
из члана 2. ове Одлуке користе се наменски за 
финансирање послова заштите и унапређења 
животне средине према Годишњем програму 
заштите животне средине на територији општине 
Вршац.
 Годишњи програм из става 1. овог 
члана доноси Скупштина општине Вршац, 
по прибављеној сагласности надлежног 
министарства, за сваку календарску годину.
 

Члан 9.

 Скупштина општине по потреби, а 
најмање једанпут годишње, разматра Извештај о 
коришћењу средстава од накнаде.

Члан 10.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на територији 
општине Вршац («Службени лист Општине 
Вршац» број 9/2011).

Члан 11.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу Општине 
Вршац».

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-091/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.
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4.

 На основу члана  220. Закона о планирању 
и изграњи ("Службени гласник РС" брoj 72/2009, 
81/2009, 64/2010 и 24/2011) у вези са чланом 77. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС" 47/2003 и  34/2006) и члана 13. став 
1. тачка 8. и члана 27. став 1. тачка 14. Статута 
општине Вршац ("Службени лист општине 
Вршац" број 10/2008 и 13/2008)  Скупштина 

општине Вршац на седници одржаној 28.12.2011. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

 Члан 13. став 1. Одлуке о критеријумима 
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и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта ("Службени лист 
општине Вршац", бр. 7/2007, 14/2008 и 10/2010) 
мења се тако што се на крају става 1.  тачка 
замењује запетом и додаје текст:  «до преузимања 
послова наплате од стране Општинске управе, 
Одељења локалне пореске администрације 
општине Вршац».

Члан 2.
                   
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном листу општине 
Вршац, а примењиваће се од 01.01.2012. године.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-092/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-093/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

5.

 На основу члана 9. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 
РС", број 62/2006 и 47/2011), члана 20. тачка 
4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", број 129/2007) и члана 13. тачка 4. Статута 
општине Вршац (»Сл. Лист општине Вршац«, 
бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина општине 
Вршац, на седници одржаној 28.12.2011. године,  
донела је

О  Д  Л  У  К  У
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 
ТАКСАМА

Члан 1.

 У Одлуци о општинским 
административним таксама ("Сл. лист општине 
Вршац", бр. 13/2009 и 10/2010) у Таксеној тарифи 
у тарифном броју 6 мења се тачкa 2 и гласи:
" 2. За закључење брака у службеним просто-
ријама после завршетка радног времена ...............
................................................................  1.500,00"

Члан 2.

У тарифном броју 7 мења се тачка 6 и гласи:
" 6. Решење о привременом заузећу јавних 
површина (летње баште, 
      забавни паркови, циркуси и слично):
до 10 м2.................................................... 2.000,00                                                      
преко 10 м2............................................  9.000,00"

Члан 3.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Вршац» а примењиваће се од 01.01.2012. 
године.

6.

 На основу члана 9. став 2. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 
88/2011), члана 20. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007), 
члана 13. тачка 5.  Статута општине Вршац 
("Службени лист општине Вршац", бр. 10/2008 
и 13/2008),  Скупштина општине Вршац, на 
седници одржаној дана 28.децембра 2011. 
године, донела је 
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О   Д   Л   У   К   У
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ 
И ПРИГРАДСКОГ  ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

 
Члан 1.

 Обављање комуналне делатности 
градског и приградског превоза путника на 
територији општине Вршац, након спроведеног 
јавног конкурса,  поверава се СТУП »ВРШАЦ« 
А.Д. из Вршца. 

Члан 2.

 Градским и приградским превозом 
путника, у смислу члана 1. ове одлуке, сматра 
се обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима на територији општине Вршац и то: 
на подручју Вршца, другог  насељеног места у 
општини,   између два или више насељених места 
у општини, као и пријем и отпрема путника на 
станици и стајалиштима.

Члан 3.
  СТУП »ВРШАЦ« А.Д.  се обавезује  да 
свој рад и пословање организује квалитетно, да 
трајно и несметано пружа услуге превоза, као 
и  на тачност у раду,  сигурност свих корисника 
и  развијање и унапређивање квалитета превоза 
путника.
 

 Члан 4.

 Међусобна права и обавезе које проистичу 
из обављања ове комуналне делатности 
регулисаће се посебним уговором између 
Општине Вршац и СТУП »ВРШАЦ« А.Д.

Члан 5.

 Обављање комуналне делатности  из 
члана 1. ове одлуке поверава се на временски 
период од 5 година, који почиње да тече од дана 
закључења уговора.
   

Члан 6.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  »Службеном листу општине 
Вршац«.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-094/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

7.

 Скупштина општине Вршац, на основу 
члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07),  
члана 119. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", бр.24/11), одредаба 
Одлуке о посебним облицима социјалне заштите 
у Аутономној Покрајини Војводини («Сл. лист 
АПВ» бр.17/02) и члана 13. тачка 16. Статута 
Општине Вршац ("Сл. лист Општине Вршац" 
бр.10/08 и 13/08) Скупштина општине Вршац на 
седници одржаној 28.12.2011. године, донела је
 

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ 
ВРШАЦ

I    ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Одлуком о правима и услугама у 
социјалној заштити у општини Вршац (у даљем 
тексту: Одлука) утврђују се права и услуге 
у социјалној заштити за чије је остваривање 
надлежана општина.
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Члан 2.

 Права и услуге у социјалној заштити, 
утврђене овом Oдлуком,  могу да остваре лица 
са пребивалиштем/боравиштем на територији 
општине Вршац, изузетно лица која се затекну на 
територији општине у стању социјалне потребе. 
Поједине услуге могу се пружати лицима са 
територије других општина/градова на основу 
потписаног Споразума о сарадњи.

II    ПРАВА И УСЛУГЕ  У СОЦИЈАЛНОЈ  
ЗАШТИТИ

Члан 3.

 Права у социјалној заштити представљају 
различите облике материјалне подршке у циљу 
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и 
подршке социјалној интеграцији појединца и 
породице. 
Права  утврђена овом Oдлуком су:
 1. право на једнократну  помоћ;
 2. право на опрему корисника за смештај 
у установу или другу породицу;
 3. право на путне трошкове и исхрану 
пролазника;
 4. право на накнаду  трошкова сахране;

Члан 4.

 Услуге у социјалној заштити су активности 
пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим 
породицама ради побољшања, односно очувања 
квалитета живота, отклањања или ублажавања 
ризика, неповољних животних околности, као 
и развоја потенцијала корисника за самосталан 
живот.

Услуге које се утврђују овом Oдлуком су:
 1. помоћ и нега у кући за одрасла и стара 
лица; 
 2. услуге Клубова за старе;
 3. прихватна станица и прихватилиште;
 4. саветовалиште за брак и породицу;
 5. становање  уз подршку за младе који се 
осамостаљују;
 6. мобилни тим за хитне интервенције;
 7. постпенална заштита;

 8. камп за социјализацију и рехабилитацију 
деце из социјално угрожених  породица;
 9. клуб хранитеља;
 10. трошкови рада Комисије за процену 
потреба за пружање додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету или 
ученику;
 11. услуге социјалног рада везане за 
остваривање ових права и других права 
    утврђених законом и овом Одлуком.

III    ПРАВА  У  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ

1. ПРАВО  НА  ЈЕДНОКРАТНУ  
ПОМОЋ

Члан 5.
           Право на једнократну помоћ може се 
признати појединцу или породици који се 
изненада или тренутно нађу у стању социјалне 
потребе, коју не могу сами превазићи и може се 
реализовати у:
 1.  натури;
 2.  новчаном износу.

Члан 6.

           Једнократна помоћ се признаје посебно у 
следећим случајевима:

- прибављања личне документације 
ради остваривања права у области социјалне 
заштите;
- задовољавања основних животних 
потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски 
пакет);
- набавке  лекова, медицинских помагала и 
помоћи у лечењу, 
- набавке уџбеника и школског прибора за 
децу која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне 
заштите;
- изласка жртава насиља у породици из 
Прихватилишта; 
- других ванредних ситуација, када се 
не може превазићи стање социјалне потребе, 
а према процени стручног радника односно 
водитеља случаја.
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     Износ једнократне новчане помоћи не 
може бити већи од износа просечне зараде по 
запосленом у општини Вршац у месецу који 
предходи месецу у коме се врши исплата.
    Једнократна новчана помоћ се исплаћује 
појединцу или породици једном у току године.
     Изузетно ово право може бити признато и 
више пута, уколико није остварен пун износ, за 
месец у којем је већ исплаћена новчана помоћ 
чији укупан износ не може прећи дозвољени 
максимум.
     Поступак остваривања права у натури спроводи 
Центар за социјални рад.

2.  ПРАВО  НА  ОПРЕМУ  
КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У     

УСТАНОВУ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 7.

 Право на опрему корисника за смештај у 
установу или другу породицу се признаје лицу 
које се смешта:
- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,
под условом да нема опрему, нити је може 
обезбедити, а не могу му је обезбедити ни 
сродници који су, према прописима о породичним 
односима, дужни да учествују у његовом 
издржавању. 

Члан 8.

 Опрема корисника обухвата набавку 
најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за 
превоз  корисника до установе, односно породице 
и друге нужне трошкове по процени Центра за 
социјални рад. 
 Право на опрему корисника може се 
признати у износу стварних трошкова, а највише 
до износа просечне месечне нето зараде по 
запосленом, остварене у општини Вршац познате 
у моменту одлучивања о праву. 
 О праву на опрему за смештај корисника у 
установу социјалне заштите или другу породицу, 
одлучује Центар за социјални рад.

3. ПРАВО  НА  ПУТНЕ ТРОШКОВЕ  И  
ИСХРАНУ  ПРОЛАЗНИКА

Члан 9.

 Право на путне трошкове и исхрану 
пролазника признаје се лицу које се нађе 
на територији општине Вршац, ван свог  
пребивалишта/боравишта, у стању социјалне 
потребе, за повратак у место пребивалишта/
боравишта или за одвођење у прихватилиште. 
 Лицу које није у стању да се само врати 
у место пребивалишта/боравишта одређује се 
пратилац.
      Новчани износ за реализацију овог права 
одређује се:
- за превоз, у висини стварних трошкова;
- за исхрану, до 10% од основице за 
утврђивање новчане социјалне помоћи.
           Центар за социјални рад потражује средства 
за остварено право од Центара за социјални рад 
са подручја на коме лице има пребивалиште/ 
боравиште.

4. ПРАВО  НА  ТРОШКОВЕ  САХРАНЕ

Члан 10.

 Право на трошкове сахране може се 
признати:

- за лица без прихода смештена у установу 
социјалне заштите или другу породицу за чији 
смештај трошкове сноси буџет Републике 
Србије;
- за кориснике права на новчану социјалну 
помоћ у складу са Законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по 
закону обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је 
Центар за социјални рад утврдио да нису у 
могућности да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/
боравишта, која се у тренутку смрти нађу на 
подручју општине Вршац.
- изузетно за лица која нису у систему 
социјалне заштите, а налазила су се у стању 
социјалне потребе по процени Центра за 
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социјални рад.

Члан 11. 

 Право на трошкове сахране може се 
признати изузетно уз приложене доказе о 
стварним трошковима, лицу које је извршило 
сахрањивање.
 Накнада трошкова сахране се утврђује у 
висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже 
вредности, покров, крст са натписом) превоз 
покојника, сахрањивање, гробно место и таксу 
за гробно место и не може бити веће од укупне 
цене утврђене путем јавног тендера.
 О праву на трошкове сахране одлучује 
Центар за социјални рад.
 Погребна предузећа или предузетници 
који врше сахрану и издају опрему, бирају се 
путем јавног тендера за сваку фискалну годину 
и то посебно за Вршац, а посебно за насељена 
места. 
               
 IV   УСЛУГЕ  У  СОЦИЈАЛНОЈ  
ЗАШТИТИ

1. ПОМОЋ  И  НЕГА  У КУЋИ ЗА 
ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Члан 12. 

 Услуга помоћ и нега у кући за одрасла лица 
обезбеђује социјалну подршку и задовољење 
свакодневних животних потреба корисника у 
његовом стану или кући.

Члан 13.

 Корисници услуге помоћ и нега у кући 
могу бити лица старија од 65 година са умањеним 
психо-физичким способностима, због чега не 
могу да се  старају о себи, а живе сами, немају 
сроднике или су њихови сродници спречени да 
пружају породично старање.
 Изузетно услугу помоћ и нега у кући могу 
остварити и лица млађа од 65 година, уколико су 
неспособна за рад и самопослуживање и немају 
породично старање.

Члан 14.

 Помоћ и нега у кући садржи следеће 
услуге: 
1. услуге личне хигијене; 2. помоћ у одржавању 
хигијене стана и обављању неопходних кућних 
послова; 3. медицинско-техничке услуге; 4. 
рехабилитација; 5. социјалне услуге.
 Нормативи и стандарди за обављање 
послова у кући, критеријуми и мерила за 
утврђивање цене услуга и учешће корисника у 
трошковима помоћи и неге у кући утврђују се 
Правилником који доноси Управни одбор Центра 
за социјални рад, уз сагласност Скупштине 
општине Вршац

2. УСЛУГЕ  КЛУБОВА  ЗА СТАРА  
ЛИЦА

Члан 15.

     Услуге  клуба  могу  користити сва стара лица   
преко  60  година   са   територије 
Општине на препоруку Центра за социјални рад, 
других социјалних актера и по личном избору.
     У Клубовима за старе свакодневно се 
организује:

• боравак чланова Клуба у просторијама 
уз могућност коришћења штампе, средстава 
информисања и других  друштвених игара;
• рад по секцијама, а према интересовањима 
и способностима старих;
• тематске јавне трибине и  културно-
забавни садржај;
• социјално-заштитне и здравствене 
активности чланова.

 Послови организовања Клубова за 
старе поверавају се Центру за социјални рад, 
а регулишу се посебним Правилником о раду 
клубова за старе који доноси Центар за социјални 
рад.

3. ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И 
ПРИХВАТИЛИШТА
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Члан 16. 

 Право на смештај у прихватну станицу 
или прихватилиште имају лица са територије 
Општине Вршац која се затекну у стању 
социјалне потребе и то:
 због насиља у породици,
 деца и млади у сукобу са законом,
 злостављана и занемарена деца
 породице у ризику од дезинтеграције у 
разводним и постразводним споровима,
 породице које услед елементарних 
непогода остану без смештаја.

 Трошкове овакве врсте смештаја сносиће 
буџет Општине Вршац у целости а смештај не 
може бити дужи од 30 дана у прихватној станици 
и 90 дана у прихватилишту.
 Изузетно ово право могу користити и 
лица која нису грађани општине Вршац а затекну 
се у стању хитне интервенције, али се ово право 
не може признати дуже од два дана.

4. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА  БРАК И 
ПОРОДИЦУ

Члан 17.

 Саветовалиште за брак и породицу 
обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима 
и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски 
рад, социјално едукативне и информативне 
услуге у циљу унапређења породичних односа, 
решавања животних тешкоћа, како би се спречили 
социјални проблеми и ублажиле последице.
Корисници услуге Саветовалишта могу бити 
лица са пребивалиштем/боравиштем на подручју 
општине
 Услуге Саветовалишта могу се користити 
по препоруци/упуту Центра за социјални 
рад, институција образовања, здравствене 
и социјалне заштите, правосудних органа и 
самоиницијативним доласком.
 Услуге Саветовалишта могу користити 
и лица са пребивалиштем/боравиштем ван 
подручја општине по упуту надлежног Центра 
за социјални рад. Међусобна права и обавезе 
општине, пружаоца услуге и упутног центра 
регулишу се посебним уговором.

Посебним Правилником ближе се регулише рад 
саветовалишта.

5.   СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА 
МЛАДЕ КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ

Члан 18. 

 Услугом Становања уз подршку за младе 
који се осамостаљују  обезбеђује се временски 
ограничено становање и стручна подршка у 
развијању вештина неопходних за потпуно 
осамостаљивање и укључивање  у заједницу.
 Ова  услуга се  обезбеђује, у наменски 
опредељеним просторима, младима који се 
осамостаљују по престанку смештаја у установи 
социјалне заштите или у хранитељској породици, 
под условом да не могу да се врате у биолошку 
или сродничку породицу нити су у могућности 
да започну самосталан живот, али је извесно да 
уз подршку могу да преузму одговорност и живе 
самостално.

Члан 19.

 Услуга становања уз подршку признаје 
се  младима са подручја општине, а изузетно се 
може признати и корисницима ван територије 
града ако просторни капацитети нису попуњени, 
на основу посебног уговора који закључују  
Центар за социјални рад, пружалац услуге и 
упутни орган.
 Ова услуга се обезбеђује у трајању 
до једне године, а у изузетним случајевима у 
трајању до 15 месеци,  према процени Центра за 
социјални рад који прати корисника.

Члан 20.

 Средства за трошкове текућег одржавања 
стамбених јединица обезбеђује Општина.
 Средства за покриће трошкова становања 
(електрична енергија, вода и канализација, 
грејање, чистоћа, грађевинско земљиште) 
обезбеђују сразмерно корисници услуге 
становања. 
 Висину учешћа корисника у трошковима 
становања утврђује Центар за социјални рад на 
основу стварних трошкова и броја корисника. 
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За непопуњен капацитет трошкове обезбеђује 
Општина.
 Међусобна права и обавезе корисника и 
Центра за социјални рад, Општине  и упутног 
органа уређују се посебним уговором.
 Ближе одредбе о становању уз подршку 
регулишу се Правилником,  Одлуком о кућном 
реду корисника и другим актима. 

6.  МОБИЛНИ ТИМ ЗА ХИТНЕ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Члан 21.

 Услуге социјалне заштите у виду 
неодложних интервенција  ради осигурања 
безбедности  у ситуацијама које угрожавају 
живот, здравље и развој корисника обезбеђују се 
24 сата дневно.
 Услуге  неодложне интервенције  пружа 
Центар за социјални рад уз обавезну сарадњу 
са другим надлежним органима и службама, а 
нарочито: 

• жртава различитих облика насиља;
• збрињавања лица у стању социјалне 
потребе којима је неопходно хитно збрињавање 
и у другим случајевима утврђеним законом. 

 Рад мобилног тима за хитне интервенције  
финансира се из буџета Општине укључујући и 
све трошкове проистекле из тог рада.
 Посебним Правилником о раду мобилног 
тима ближе се регулишу права, обавезе и 
поступци у раду мобилног тима. 

7.  ПОСТПЕНАЛНА ЗАШТИТА

Члан 22.

 Постпенална заштита спроводила би се 
према малолетницима и млађим пунолетним 
лицима која су као малолетници били  упућени 
у васпитну установу  или ВПД  Крушевац. 
Финансирање овог облика заштите  врши се из 
буџета Општине Вршац и то до висине од 50% од 
просечне зараде остварене  у привреди Републике  
и то у месецу  за који се врши исплата.
 Овај вид заштите спроводи се најдуже 

6 месеци према посебном стручном програму 
који спроводи  служба за заштиту деце, односно 
водитељ случаја  одређен за малолетничку 
деликвенцију. 

8.    КАМП ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ДЕЦЕ ИЗ 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Члан 23.

 Камп за социјализацију и рехабилитацију 
деце и социјално угрожених породица је облик 
социјалне заштите   и социјалне рехабилитације, 
примарно деце из  хранитељских породица и 
материјално угрожених породица. У кампу се 
превентивно врши социјална рехабилитација 
породица, деце укључених у камп, 
мултидисциплинарно се  сагледавају потребе 
и уочавају здравствене  снаге за социјалну 
рехабилитацију породице. 
 Почетком сваке фискалне године  
планирају се средства  и одређује број  корисника 
за текућу годину  који ће боравити у кампу.

9.                КЛУБ ХРАНИТЕЉА

Члан 24.

Клуб   хранитеља   функционише  у  циљу   
реализовања   реалне   потребе    за 
повећањем капацитета хранитељских породица 
кроз усвајање додатних звања и вештина у раду 
са корисницима у хранитељству као облику 
услуге у социјалној заштити код 42 хранитељске 
породице. Клубске активности су најјефтинији и 
најпримеренији облик континуираног праћења, 
усавршавања и примене најновијих метода рада 
са корисницима хранитељских услуга. 

10.    ТРОШКОВИ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕ    

ДОДАТНЕ    ОБРАЗОВНЕ,   ЗДРАВСТВЕНЕ    
ИЛИ   СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ 

ИЛИ УЧЕНИКУ

Члан 25. 

 Трошкови комисије за процену потреба 
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за пружање додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету или ученику ради по 
посебном Правилнику  и финансира се из буџета 
Општине Вршац.
                                                                                    
11. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

ВЕЗАНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ОВИХ    
       ПРАВА И ДРУГИХ ПРАВА 

УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ И ОВОМ 
ОДЛУКОМ 

Члан 26. 

 Услуге социјалног рада везане за 
остваривање ових права   утврђених овом 
Одлуком, пружа Центар за социјални рад Вршац, 
а одлуке се сматрају као превентивна делатност, 
дијагностика, третман, саветодавно терапијски 
рад и слично. 
 У оквиру ове услуге признају се и 
трошкови утврђени законом, а то су:трошкови 
вештачења за лица против којих је покренут 
поступак ради лишења пословне способности, 
а корисници су Центра за социјални рад, 
потом одређени случајеви плаћања трошкова 
привременим старатељима на захтев суда као 
и позајмице ради плаћања одређених трошкова 
лица под старатељством који имају имовину а 
тренутно не могу да изврше одређене обавезе 
у смислу позајмице с тим да се обавезно ови 
трошкови, када се стекну услови, рефундирају 
из имовине штићеника.

 V     ПОСТУПАК  ЗА  
ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА  И  УСЛУГА

Члан 27.

 Поступак за остваривање права и услуга 
из ове Одлуке покреће се на захтев странке, 
односно њеног законског заступника или 
старатеља и по службеној дужности.
 Пружање услуга врше пружаоци услуга 
социјалне заштите у складу са законом.
 Центар за социјални рад покреће поступак 
по службеној дужности на своју иницијативу или 
поводом иницијативе грађана или овлашћених 
органа и других правних и физичких лица када 

је то у интересу лица или друштвене заједнице 
или када постоји интерес трећих лица.
 Када се као корисник права и услуга 
појављује породица за носиоца права одређује 
се један пунолетан, пословно способан члан 
породице.
      

Члан 28.

 О захтевима за остваривање права и 
услуга из ове Одлуке одлучује у првом степену 
Центар за социјални рад за општину Вршац.
 Поступак за остваривање и заштиту права 
и услуга из ове Одлуке води се по одредбама 
Закона о социјалној заштити и Закона у општем 
управном поступку.
 Ради потпунијег сагледавања социјалних 
потреба корисника Центар за социјални рад када 
решава у првом степену може тражити мишљење 
месне канцеларије, удружења грађана и других 
лица и установа.
      

Члан 29.

 О захтевима за остваривање права из 
ове одлуке Центар за социјални рад одлучује 
решењем.
 У случају када странка подноси захтев за 
коришћење услуге, ако Центар за социјални рад 
процени да постоји потреба за пружањем услуге, 
издаје упут за коришћење услуге у складу са 
одредбама Закона о социјалној заштити.
 Уколико Центар за социјални рад процени 
да не постоји потреба за коришћењем услуге 
захтев странке одбија решењем.

Члан 30.

 Против решења којим се одлучује о праву 
странке из ове Одлуке као и против решења 
којим се одбија захтев странке за коришћење 
услуге из ове Одлуке може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Вршац. Одлуку о 
жалби Општинско веће општине Вршац,  доноси 
у року од 30 дана.
            

        Члан 31.

 Исплату новчаних износа остварених по 
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основу права утврђених овом Одлуком врши 
Центар за социјални рад.
 Услуге социјалне заштите ( дневни 
боравак за децу са сметњама у развоју, дневни 
центар за одрасла и стара лица, прихватилиште 
за жртве породичног насиља и становање уз 
подршку за младе који се осамостаљују ) у 
обиму и под условима утврђеним овом Одлуком 
обезбеђују се у објектима на територији општине 
Вршац.
     

Члан 32.

 Услуге предвиђене овом Одлуком, за 
којима постоји потреба, а не могу их обезбедити 
у потребном обиму установе социјалне заштите 
које је основала општина, набављају се од 
пружаоца услуга социјалне заштите који је 
лиценциран, кроз поступак јавне набавке, у 
складу са Законом о социјалној заштити и 
Законом о јавним набавкама.
 Уговор о јавној набавци из става 1. овог 
члана закључује се између наручиоца услуге, 
односно Општине  и одабраног пружаоца 
услуге.
     

Члан 33.

 Центар за социјални рад је дужан да води 
посебну евиденцију о признатим правима и 
услугама, а на захтев Општинског већа општине 
Вршац дужан је да достави извештај о признатим 
правима и услугама и утрошеним средствима.
 Одељење Општинске управе за буџет, 
финансије, и друштвене делатности једном 
годишње врши ревизију донетих решења и 
издатих упута о остваривању права и услуга 
из ове Одлуке о чему на тражење председника 
општине или Општинског већа општине Вршац  
сачињава ревизорски извештај.
 Извештај из става 2. овог члана Одељење 
за буџет, финансије и друштвене делатности 
је дужно да достави и начелнику Општинске 
управе и Управном одбору Центра за социјални 
рад.

VI     ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  СРЕДСТАВА

Члан 34.

 Средства за остваривање права и пружање 
услуга из ове Одлуке обезбеђују се у буџету 
Општине Вршац, учешћем корисника и лица 
која су у складу са законом дужна да учествују 
у њиховом издржавању, од донатора и из других 
извора у складу са законом.

VII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

 Ближи услови, поступак и начин за 
остваривање права и пружање услуга утврђују 
се посебним Правилницима, које доноси 
Општинско веће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Oдлуке.

Члан 36.

 Даном ступања на снагу ове Oдлуке 
престаје да важи Одлука о правима у социјалној 
заштити  објављена у «Сл. листу Општине 
Вршац»  број 3/2003 као и  Oдлуке о изменама и 
допунама Одлуке о правима грађана објављене у 
«Сл. листу Општине Вршац» број 4/2004,  7/2007 
и 10/2010.

Члан 37.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу Општине 
Вршац».

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-095/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.
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8. 

 На основу члана 141 и 142, а у вези 
члана 591. Закона о привредним друштвима (Сл.
гласник РС бр.36/2011) и члана 27. став 1.тачка 
6 Статута  Општине Вршац (« Сл. лист општине 
Вршац» бр.10/08 и 13/08) Скупштина Општине 
Вршац, на седници  одржаној  28.12. 2011. 
године,  донела је

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ 
ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА  

ОПШТИНЕ ВРШАЦ »ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК» ДОО ВРШАЦ

      
Члан 1.

 Овом Oдлукoм се уређује :
-пословно име и седиште члана друштва;
-пословно име и седишта друштва;
- претежна делатност Друштва,
- вредност основног капитала Друштва,односно 
вредност улога оснивача,
- начин и време уплате новчаног улога,односно 
уношење неновчаног улога,
- врста и надлежност органа Друштва,
- заступање Друштва,
- трајање и престанак Друштва.
                             

Члан 2.

 Пуно пословно име Друштва гласи:
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О 
НЕКРЕТНИНАМА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
»ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ДОО ВРШАЦ
Скраћено пословно име Друштва гласи:
«ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ДОО ВРШАЦ.

Члан 3.

 Седиште Друштва је на следећој адреси:
Вршац, Београдски пут бб.

Члан 4.

 Друштво има свој печат, штамбиљ, 
заштитни знак и меморандум.
 Печат Друштва је округлог облика, 
уобичајене величине и по ободу са унутрашње 
стране је исписано: Привредно друштво 
за економски развој и  развој пројеката о 
некретнинама општине Вршац »Технолошки 
парк» доо а у средини «Вршац».
 Штамбиљ је правоугаоног облика, 
стандардне величине.
 Меморандум друштва је штампани 
образац који у заглављу садржи  назив и седиште 
фирме, заштитни знак, телефон, телефакс, текући 
рачун.

Члан 5.

 Друштво се оснива  ради :
- обезбеђивања техничко – технолошког  и 
економског  јединства  система  и усклађености 
његовог развоја;
- обављања послова  припреме и обезбеђења 
земљишта и послова за рад, пре свега будућих 
инвенститора у технолошко-индустријским 
зонама, као и на другим локацијама у Општини;
- пружања савета и помоћи  пословним и 
јавним службама  у планирању, организацији, 
ефикасности и контроли, информисању управе  и 
друго, тако што омогућава инвеститорима да на 
једноставнији  и бржи начин  започну обављање  
своје делатности.

Члан 6.

 Претежна делатност  којом ће се Друштво  
бавити је :
СЕКТОР J
70110 - Развој пројеката о некретнинама 
Осим претежне делатности, друштво ће обављати 
и делатности: 
70200 – Изнајмљивање некретнина     
74140 – Консалтинг и менаџмент послови 
Друштво може обављати и друге делатности, 
уколико за то испуњава  услове предвиђене 
законом, осим оних делатности за које је 
неопходна изричита сагласност надлежног 
органа.   
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Члан 7.

 Укупан уплаћени и уписани основни 
капитал Друштва износи: 46.693,00  динара.
Друштво нема неновчани капитал.

Члан 8.

 Оснивач Друштва, односно његов једини 
члан је :
ОПШТИНA ВРШАЦ,   ВРШАЦ,  ТРГ 
ПОБЕДЕ 1 
Матични број Општине: 08267944

Члан 9.

 Члан Друштва има право на исплату 
добити у складу са Законом.

Члан 10.

 У правном  промету са трећим лицима 
Друштво иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале 
у пословању Друштва, Друштво одговара 
целокупном својом имовином.

Члан 11.

 Органи друштва су: Скупштина  и  
Директор
 

Члан 12.

 Послове који по Закону о привредним 
друштвима  спадају у делокруг Скупштине врши 
у име оснивача - Скупштина општине Вршац, 
као члан Друштва, пошто се ради о једночланом 
Друштву.

Члан 13.

 Скупштина друштва: 
1) доноси измене оснивачког акта; 
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје 
ревизора ако су финансијски извештаји били 
предмет ревизије; 
3) надзире рад директора и усваја извештаје 
директора, 

4) одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала друштва, као и о свакој емисији хартија 
од вредности; 
5) одлучује о расподели добити и начину 
покрића губитака, укључујући и одређивање 
дана стицања права на учешће у добити и дана 
исплате учешћа у добити члановима друштва; 
6) именује и разрешава директора и утврђује 
накнаду за његов рад односно начела за 
утврђивање те накнаде; 
7)  именује ревизора и утврђује накнаду за његов 
рад; 
8) одлучује о покретању поступка ликвидације, 
као и о подношењу предлога за покретање 
стечајног поступка од стране друштва; 
9) именује ликвидационог управника и 
усваја ликвидационе билансе и извештаје 
ликвидационог управника; 
10) одлучује о стицању сопствених удела; 
11) одлучује о обавезама чланова друштва на 
додатне уплате и о враћању тих уплата; 
12) одлучује о захтеву за иступање члана 
друштва; 
13) одлучује о искључењу члана друштва 
из разлога неплаћања, односно неуношења 
уписаног улога; 
14) одлучује о покретању спора за искључење 
члана друштва; 
15) одлучује о повлачењу и поништењу удела; 
16) даје прокуру; 
17) одлучује о покретању поступка и давању 
пуномоћја за заступање друштва у спору са 
прокуристом, као и у спору са директором;
18) одлучује о покретању поступка и давању 
пуномоћја за заступање друштва у спору против 
члана друштва; 
19) одобрава уговор о приступању новог члана 
и даје сагласност на пренос удела трећем лицу 
у случају из члана 167. Закона о привредним 
друштвима; 
20) одлучује о статусним променама и променама 
правне форме; 
21) даје одобрење на правне послове у којима 
постоји лични интерес, у складу са чланом 66. 
Закона о привредним друштвима;
22) даје сагласност на стицање, продају, давање 
у закуп, залагање или друго располагање 
имовином велике вредности у смислу члана 470. 
Закона о привредним друштвима
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23) доноси пословник о свом раду; 
24) врши друге послове и одлучује о другим 
питањима, у складу са овим законом и 
оснивачким актом

Члан 14.

 Друштво има директора, који је законски 
заступник друштва.
Директор води послове друштва у складу 
са оснивачким актом, Статутом  и одлукама   
Скупштине.
Директора именује Скупштина друштва на 
период од 4 године.
Директор се региструје у складу са Законом о 
регистрацији.

Члан 15.

 За првог директора друштава именује се 
Томић Зоран из Вршац , ул. Козарачка бр. 30 а 
ЈМБГ 1310976870029.

Члан 16.

 На сва питања која нису регулисана  
Одлуком о оснивању, примењиваће се Закон о 
привредним друштвима.

Члан 17.

 Ова одлука може се мењати Одлуком 
Скупштине друштва.
 Измене и допуне овог акта оверавају се у 
складу са Законом о привредним друштвимава.

Члан 18.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању привредног друштва  
за економски развој пројеката о некретнама  
општине Вршац «Технолошки парк» доо Вршац 
бр. 011-031/2009-II-01од  02.07.2009. године 
(«Сл. лист општине Вршац» бр.7/09) 

Члан 19.

 Ова Одлука састављена је у четири 

истоветна примерка, један за поступак 
регистрације, два за члана Друштва, један за суд 
овере.
                                                       

Члан 20.

 Ова Одлука објављује се у «Службеном 
листу општине Вршац», a ступа на снагу даном 
овере од стране надлежног органа.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-096/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

9.

 На основу члана  430 Закона  o 
привредним друштвима  ("Сл. гласник РС", бр. 
125/2004), члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007)  
и члана  27 . став 1. тачка  6. Статута општине 
Вршац ("Службени лист oпштине Вршац" бр. 
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац 
на седници  28.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА 

ЗА СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ 
«ИНВЕСТСТАН» - ВРШАЦ

Члан 1.

 Члан 2. Одлуке о оснивању Деоничког 
друштва за стамбено пословање «Инвестстан» 
- Вршац («Службени лист општине Вршац» 
бр.10/90) у даљем тексту Одлука, мења се и 
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гласи:
 «Овом Одлуком мења се правна форма 
Деоничког друштва за стамбено пословање 
«Инвестстан» - Вршац, односно Акционарског 
друштва за стамбено пословање «Инвест стан» - 
Вршац у Друштво са ограниченом одговорношћу 
«Инвест стан»- Вршац ( у даљем тексту: 
Друштво).
 Скупштина општине Вршац  је оснивач 
Деоничког друштва за стамбено пословање 
«Инвестстан» - Вршац.»

Члан 2.

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
 «Друштво са ограниченом одговорношћу 
послује под именом:
“ИНВЕСТ СТАН” ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
ВРШАЦ.
 Друштво са ограниченом одговорношћу 
може у пословању користити поред пословног 
имена и скраћено пословно име:
“ИНВЕСТ СТАН” ДОО ВРШАЦ.»

Члан 3.

 Мења се члан 4. Одлуке тако да гласи:
 «Седиште Друштва је у Вршцу, ул. 
Никите Толстоја бр. 3.»

Члан 4.

 Мења се члан 5. Одлуке тако да гласи:
«Претежна делатност којом се Друштво бави је:
6832 – управљање некретнинама за накнаду
 Друштво обавља и спољнотрговинску 
делатност и услуге у спољнотрговинском 
промету.»

Члан 5.

 Бришу се чланови 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 18. и став 2. члана 14. Одлуке.

Члан 6.

 Иза члана 5. Одлуке уписују се нови 
чланови 5а, 5б, 5в и 5г који гласе:

«Члан 5а.
 «Укупан уплаћен и уписан основни 
капитал Друштва износи:

- новчани капитал  1.475.528,93 ЕУР у 
динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан 31.12.1999. год.

- неновчани капитал /      ЕУР .«
«Члан 5б.

Улог оснивача Друштва након промене правне 
форме је:

    
 Оснивач Друштва има право на управљање 
Друштвом, на исплату добити и друга права у 
складу са Законом о привредним друштвима.»

«Члан 5в.
 Оснивач Друштва стиче удео у основном 
капиталу Друштва сразмерно вредности улога.

     
«Члан 5г.

 Основни капитал Друштва може се 
Одлуком Скупштине Друштва повећати новим 
улозима оснивача Друшва или претварањем 
расположивих резерви за ове намене у основни 
капитал.
 Основни капитал Друштва може се 
повећати новим улозима који могу бити новчани 
и неновчани. Вредност неновчаног улога 
утврђује се сходно чл. 14. Закона о привредним 
друштвима.
 Основни капитал Друштва може се 
смањити Одлуком Скупштине Друштва, али 
не испод Законом прописаног минималног 
основног капитала.»

Члан 7.

 Члан 19. Одлуке мења се и гласи:
« Скупштина Друштва одлучује о:
1. утврђује пословну политику Друштва (усваја 
планове и програме рада)
2. избору и разрешењу директора и утврђивању 

:     

  
 1.475.528,93  1.475.528,93  31.12.1999. . 

 * * * 

:     

  
 1.475.528,93  1.475.528,93  31.12.1999. . 

 * * * 
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његове зараде
3. одобравању финансијских извештаја, 
доношењу одлуке о времену и износу исплате 
члану Друштва
4. именовању интерног ревизора или ревизора 
Друштва и потврђивању њихових налаза и 
мишљења, утврђивању накнаде или других 
услова њиховог уговора са Друштвом
5. именовању ликвидационог управника и 
потврђивању ликвидационог биланса
одлучује о расподели годишње добити и покрићу 
губитака
6. одлучује о кредитном задужењу Друштва
7. повећању и смањењу основног капитала 
Друштва, стицању сопствених удела и повлачењу 
и поништењу удела
8. одлучивању о допунским улозима од стране 
оснивача Друштва
9. пријему новог члана Друштва и преносу 
удела на трећа лица када је одобрење  Друштва 
потребно
10. давању одобрења на правне послове 
чланова Друштва, односно директора и других 
лица, у складу са чл. 35. Закона о привредним 
друштвима стицању, продаји, залагању или 
другом располагању имовином Друштва, у 
складу са  Законом
11. даје смернице директору за остваривање 
пословне политике Друштва
12. доноси одлуке о уласку у инвестиције
13. утврђује економски,технолошки и 
организациони вишак радника и у вези са тим 
доноси одговарајуће одлуке
14. образовању Огранака
15. доношењу Пословника о свом раду
16. другим питањима утврђеним овом 
Одлуком.»

Члан 8.

 У члану 20. Одлуке бришу се речи 
«Оснивачка».

Члан 9.

 Иза члана 20. Одлуке додају се члан 20а  
и 20б који гласе:

«Члан 20а
 Друштво има директора.
 Директор Друштва може бити члан 
Друштва или лице које није члан Друштва.
 Мандат директора траје 4 године. 
 Исто лице може више пута бити бирано 
за директора Друштва.
 Директор заступа Друштво без ограничења 
у унутрашњем и спољнотрговинском промету, 
без ограничења.»

«Члан 20б.
 Директор Друштва надлежан је за:
1. заступање Друштва
2. организовање и вођење пословања Друштва 
у складу са Законом, овом Одлуком и одлукама 
Скупштине Друштва
3.стара се о законитости рада и одговара за 
законитост рада Друштва
4. доноси опште акте који нису у надлежности 
Скупштине
5. предлаже доношење Одлука из надлежности 
Скупштине
6. утврђивање предлога пословног плана
7. обавештавање оснивача Друштва о 
пословању
8. спровођење Одлука Скупштине Друштва
9. закључење Уговора о кредиту на основу 
овлашћења Скупштине Друштва
давање и опозивање прокуре
10. одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених у Друштву у складу 
са Законом у раду
11. друга питања одређена Закона о привредним 
друштвима и одлукама Скупштине Друштва.»

Члан 10.

 Брише се члан 21. Одлуке.

Члан 11.

 Бришу се чланови 23, 24, 25, 28 став 2 и 3 
и 29. Одлуке.

Члан 12.

 Мења се члан 27. Одлуке тако да гласи:
 « У правном промету са трећим лицима 
Друштво иступа у своје име и за свој рачун. 
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За обавезе према трећим лицима настале у 
пословању Друштва, Друштво одговара својом 
целокупном имовином.
 Оснивач Друштва не одговара за обавезе 
Друштва, осим до износа унетог улога у имовину 
Друштва.»

Члан 13.

 У члану 30. став 2. Одлуке бришу се  
речи «Скупштина Друштва» а уписују се речи 
«Скупштина општине у својству оснивача.»

Члан 14.

 Скупштина Друштва донесе све потребне 
одлуке ради  спровођења промене правне 
форме Друштва у одговарајуће регистре као и  
одлуке неопходне за усклађивање са законским 
прописима, а које нису у супротности са  овом 
Одлуком.

Члан 15.

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Вршац»

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-097/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-098/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

10.

 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007)  и 
члана 27. став 1. тачка 4 Статута општине Вршац 
("Службени лист oпштине Вршац" бр. 10/2008 и 
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној 28.12.2011. године, донела је 

О Д Л У К У

I

 Усваја се Локални акциони План за 
унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника по основу 
Споразума о реадмисији у општини Вршац за 
период 2012.-2015. године. 

II

 Oва Одлука објавиће се у "Службеном 
листу општине Вршац".
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11.

 На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи ( "Сл. гласник РС" бр. 129/2007)  и 
члана 27. став 1. тачка 4 Статута општине Вршац 
("Службени лист oпштине Вршац" бр. 10/2008 и 
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници 
одржаној 28.12.2011. године, донела је 

О Д Л У К У

I

 Усваја се Локални акциони План 
запошљавања Општине   Вршац за период 2012.-
2015. године. 

II

 Oва Одлука објавиће се у "Службеном 
листу општине Вршац".

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-099/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

12.

 На основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/-УС и 24/11), члана 20. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС“, број 129/07), чл.38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде планских 
документата ( «Службени гласник РС» бр.31/2010, 

69/2010 и16/2011),  члaна 13. став 1. тачка 2. 
и члaна 27. став 1. тачка 5. Статута општине 
Вршац (“Службени лист општине Вршац“, број 
10/2008 и 13/08), Скупштина општине Вршац уз 
претходно прибављено мишљење Комисије за 
планове општине Вршац на седници одржаној 
дана  28.12.2011. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕРАДУ ВОДЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ 695/71 
КО ПАВЛИШ

Члан 1.

 Приступа се изради Плана детаљне 
регулације постројења за прераду воде на кат. 
Парцели 695/71 КО Павлиш.
 Изради Плана се приступа на иницијативу 
ДП «Други октобар» Вршац. 

Члан 2.

 Циљ доношења Плана је обезбеђење 
планског основа, односно издавање локацијске 
дозволе за изградњу постројења за прераду воде 
капацитета 305 л/с.
 План ће бити урађен, у  складу са чл. 27-
32. Закона о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка , 64/-УС 
и 24/11) и важећим подзаконским прописима.

Члан 3.

 Планско подручје обухватиће катастарску 
парцелу 695/71 КО Павлиш површине 
6ха28а34м2.
 Графички приказ планског обухвата 
представља саставни део ове Одлуке.
 Ближа граница планског подручја 
утврдиће се концептом плана, а коначна 
Планом.

Члан 4.

 Средства за израду Плана обезбеђује 
иницијатор израде Плана, односно ДП «Други 
октобар» Вршац.
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Члан 5.

 Саставни део ове одлуке је и одлука 
Одељења за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове о приступању изради 
Стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину, уз претходно прибављена мишљења 
Одељења за комунално стамбене послове.

Члан 6.

 Рок за израду концепта Плана је 60 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а нацрта 
Плана 30 дана од дана достављања позитивног 
мишљења Комисије за планове општине 
Вршац.

Члан 7.

 Пре подношења предлога Плана 
Скупштини општине Вршац на доношење, План 
подлеже стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. 

Члан 8.

 Стручну контролу Плана врши Комисија 
за планове општине Вршац, која саставља 
извештај, са подацима о извршеној контроли, 
са свим примедбама и ставовима по свакој 
примедби. Извештај се доставља обрађивачу 
Плана, који је дужан да у року од 30 дана од 
дана достављања извештаја поступи по датим 
примедбама.

Члан 9 .

 После извршене стручне контроле и 
поступања по датим примедбама обавља се 
јавни увид у холу Скупштине општине Вршац, 
Трг Победе 1 у трајању од 30 дана од дана 
оглашавања.
 Јавни увид се оглашава у дневном 
и локалном листу, као и информативним 
емисијама.
 О обављању јавног увида стараће се 
Одељење за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско-правне послове општине Вршац.
 После обављеног јавног увида Комисија 

саставља Извештај који представља саставни 
део образложења предлога плана.
 Урбанистички план доноси Скупштина 
општине Вршац.

Члан 10.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Вршац".

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-100/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

13.

 На основу члана 35. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 и 24/2011), члана 20.ст.1 тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07), чл. 73. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената 
(Службени гласник РС", бр 31/2010, 69/2010 и 
16/2011), чл. 13 ст. 1 тачка 2 и члана 27. ст. 1. 
тачка 5. Статута Општине Вршац ("Службени 
лист општине Вршац", бр. 10/2008 и 13/08), 
Скупштина општине Вршац на седници одржаној  
28.12.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА БЛОКА 82- ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У 
ВРШЦУ
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Члан 1.

 Усвајају се измене и допуне Плана 
детаљне регулације дела блока 82-Технолошки 
парк у Вршцу  (у даљем тексту: План) од 
октобра 2011.год. урађен у складу са Законом 
о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011) од стране ЈП 
»Варош», Вршац – одговорни урбаниста дипл.
инж.арх.Радмило Ћурчић.

Члан 2.

 Циљ доношења измена и допуна Плана је 
промена планиране намене простора за услужне 
делатности и паркинга, у намену - производња и 
пратеће делатности, на катастaрским парцелама 
8802/1, 8802/3 и 8802/5 КО Вршац и планирање 
нове саобраћајнице – земљишта јавне намене за 
приступ постојећим грађевинским парцелама 
8802/3, 8805/2 и 8806/1 КО Вршац. 

Члан 3.

 Граница обухвата Плана остаје иста у 
укупној површини од 27.70 ха.

Члан 4.

 Садржај Плана је у складу са одредбама 
чланова 29. и 33. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената 
(Сл. гласник РС 31/10, 69/2010 и 16/2011).

Члан 5.

 Планом је дефинисана намена и начин 
коришћења земљишта, регулације мреже 
саобраћајних површина, регулација мреже 
инфраструктурних система, регулације 
слободних и зелених површина,правила 
парцелације, правила грађења. 

Члан 6.

 Саставни део образложења ове Одлуке 
је Краћа информација о процедури израде и 
контроле имена и допуна плана, Извештај о 
обављеној стручној контроли нацрта плана и 

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт 
плана.

Члан 7.

 О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за урбанистичко-грађевинске и 
имовинско правне послове Општинске управе 
Вршац.
     

Члан 8.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Вршац»

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 011-087/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

14.

 На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" 
бр.129/2007), члана 36. став Статута општине 
Вршац ('' Сл.лист општине Вршац'', бр. 10/2008 
и 13/2008), Скупштина општине Вршац на 
седници одржаној 28.12.2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I

 Овим Решењем мења се Решење о 
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Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 02-042/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 02-043/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

оснивању Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине 
општине Вршац број. 02-06/2008-II-01 од ('' 
Сл.лист општине Вршац'', бр. 10/2008) и број 
02-17/2010-II-01('' Сл.лист општине Вршац'', бр. 
1/2010).

II

 Горан Пуљезевић, разрешава се функције 
председник Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта.

III

 Стевица Назарчић именује се за 
председника Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта.

IV

 У осталом делу, Решење o оснивању 
Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта остаје непромењено.

V

 Ово Решење објавити у '' Службеном 
листу општине Вршац''. 

15.

 На основу члана 52. Закона о планирању 
и изградњи (»Сл.гл.РС« бр. 72/09, 81/09 и 24/11), 
члана 13. и члана 27. Статута општине Вршац 
(»Сл. лист општине Вршац« бр. 10/08 и 13/08) 
и члана 36. Закона о локалној самоуправи (»Сл.
гл.РС« бр. 129/07), Скупштина општине вршац 
на седници одржаној  28.12.2011 године, донела 
јe

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I

 Због истека мандата разрешавају се 
дужности чланови Комисије за планове општине 
Вршац и то:

Станимир Босић, инг. геодезије1. 
Александар Зубенко, дипл.инг. грађевине2. 
Синиша Пауновић, дипл. инг. грађевине3. 
Стеван Токин, дипл.инг. саобраћаја4. 
Милорад Видуљевић, дипл. правник5. 
Предраг Цагић, дипл.инг. архитектуре6. 
Наташа Митревски,  дипл.инг. архитектуре.7. 

II

 Ово решење објавиће се у »Службеном 
листу Општине Вршац«.
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16.

 На основу члана 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)  и члана 27. Статута 
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр. 
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац 
на седници одржаној  28.12.2011.године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О   ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "ВРШАЦ" У 

ВРШЦУ

I

 Овим Решењем мења се Решење 
о именовању чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе "Вршац"  у Вршцу бр. 
02-77/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац» 
бр.12/2008) и02-18/2011-II-01    («Сл. лист 
општине Вршац» бр.7/2011).
           

II

 Драгиславу Биочанину, представнику 
локалне самоуправе, престаје  функцијe члана 
Школског одбора Пољопривредне школе 
"Вршац"  у Вршцу услед смрти.

III

 Марко Радаковић именује се за члана 
Школског одбора Пољопривредне школе 
"Вршац" као представник локалне самоуправе.

IV

 У осталом делу Решење о именовању 
чланова Школског одбора Пољопривредне 
школе "Вршац" у Вршцу остаје непромењено.

V

 Ово Решење биће објављено у ̈Службеном 
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

Broj: 02-041/2011-II-01                                 PREDSEDNIK
Datum: 28.12.2011. god.                                   SKUP[TINE OP[TINE

Vr{ac, Trg pobede 1                  Стевица Назарчић, с.р.

17.

 Општинска управа Општине Вршац, 
Одељење за комуналне и стамбене послове 
на основу члана 157. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", 
бр. 41/2009 и 53/2010) и члана 17. Одлуке о 
организацији општинске управе ("Сл. лист 
Општине Вршац", бр. 2/2009),  у предмету 
измене режима саобраћаја, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 

I

 МЕЊА СЕ режим саобраћаја на 
саобраћајници која пролази кроз Војнички трг у 
Вршцу, тако што се утврђује једносмерни режим  
кретања возила  у смеру од улице Новосадска ка 
улици Гундулићева.

II

 Јавно предузеће за изградњу, развој 
и уређење града и подручја општине Вршац  
"Варош",  извршиће радове на постављању 
саобраћајне сигнализације у складу са одредбом 
тачке I овог Решења.
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Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 344-53/2011-IV-04                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дана: 16.12.2011. г.                                   Доневски Босиљко,с.р.
Вршац, Трг победе бр. 1

III

 Ово Решење биће објављено у »Службеном 
листу Општине Вршац« а ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања.
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IZDAJE SKUP[TINA OP[TINE VR[AC -  Redakcija i administracija :  Aleksandra Popi}  samostalni stru~ni sarad-

nik u Odeqewu za poslove organa op{tine. Ra~un kod uprave za javno pla}awe br. 840-742351843-94, prihodi op{tinskih organa 

uprave sa pozivom na broj odobrewa model 97  54-241. Tira` 250 primeraka.
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