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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА I     ВРШАЦ, 15. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ   БРОЈ 4/2016

1.

На основу члана 60. Закона о пољопри-
вредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 
65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 46. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) а уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине број 320-11-03414/2016-14 од 13.04.2016. 
године, дана 13.04.2016. године, Градоначелник Гра-
да Вршца донео је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2016. 
ГОДИНИ

УВОД
 Град Вршац налази се у југоисточном делу 

Баната. Простире се на површини од 800 км2 што 
је сврстава у ред већих градова у АП Војводини и у 
Републици Србији. На подручју Града Вршца живи 
око 55000 становника, од чега у Вршцу живи 37000, 
а у насељеним местима 18000 становника.

 Град Вршац је административни, привред-
ни, културни, образовни и здравствени центар. 
Поред града Вршца, ту су и 22 насељена места и 
то: Гудурица, Марковац, Велико Средиште, Ма-
ло Средиште, Мали Жам, Ватин, Месић, Јабланка, 
Сочица, Куштиљ, Војводинци, Стража, Потпорањ, 
Парта, Орешац, Загајица, Шушара, Избиште, Уљма, 
Влајковац, Ритишево и Павлиш.

 Град располаже са 54000 ха обрадивог по-
љопривредног земљишта, па самим тим пољопри-
вреда представља њен значајан привредни потен-
цијал. Можемо посебно истаћи место, улогу и зна-
чај вршачког виногорја, као јединственог подручја 
на територији АП Војводине и Републике Србије.

Коришћење државног пољопривредног 
земљишта биће у складу са законом о пољопри-
вредном земљишту. Наставиће се давање у закуп 
преосталог државног пољопривредног земљишта 
по праву пречег закупа по основу узгоја и држања 
животиња и по основу власништва на инфра-
структури. 

УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На територији Града у току је комасација 
у К.О. Велико Средиште и К.О. Павлиш где се 
уређује каналска мрежа, атарски путеви и ветро-
заштитни појаси а почели су радови и на комаса-
цији у К.О. Вршац. Процес уређења земљишта 
комасацијом наставиће се одлуком скупштине на 
К.О. Влајковац, К.О. Уљма и К.О. Избиште.

ЗАШТИТА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 На нашем подручју земљиште је изложено 
процесима ерозије, и то флувијалној и еолској еро-
зији.

 Флувијална ерозија се најинтензвније од-
вија на падинама Вршачког брега који се нагло из-
диже из Панонске низије. Наставиће се уређење 
корита потока који су на Вршачком брегу, чиме би 
се ублажио утицај ове ерозије на пољопривредно 
земљиште.

 Еолска ерозија се јавља као последица ја-
ких и једносмерних струјања ветра. Ово је нају-
очљивије у Вршачком великом риту, док је у ос-
талим равничарским деловима мање уочљиво. 
На нашем подручју нема систематоског праћења 
дејства ветра на земљиште, те је емпиријским ме-
тодама прорачунато да се на овом подручју го-
дишње изгуби око 450 м3/км2 плодног ораничног 
слоја.

 Дејством кошаве долази до огољења ко-
реновог система младо изниклих биљака па чак и 
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њиховог одношења са парцела, а такође долази и до 
одношења плодног ораничног слоја и његовог одла-
гања у каналске профиле, где се у каналима који су 
управни на правац дувања кошаве протицајни про-
фил канала може значајно смањити и изгубити на 
својој функционалности. Наставиће се одржавање 
постојећих ветрозаштитних појаса и формирање 
нових.

 На пољопривредном земљишту у склопу 
пуне технологије производње примењују се хе-
мијска средства за заштиту усева. Евиденција о 
коришћењу хемијских средстава и употреби мине-
ралних ђубрива постоји у пољопривредним преду-
зећима као такозвана „књига поља“.

Програмом мера заштите пољопривредног 
земљишта треба обухватити како државно, тако 
и приватно земљиште. Другим речима заштита 
пољопривредног земљишта треба да буде наш стал-
ни задатак. 

Што се тиче плодности земљишта јавља се 
тенденција смањења процента хумуса, која је из-
ражена на читавом подручју општине због недо-
вољног уношења органских материја – стајњака. 
Употребом тешке механизације у екстремно влаж-
ним годинама на појединим парцелама дошло је 
до знатног погоршања водно-ваздушног режима 
земљишта, као и механичких особина земљишта. 
Ова проблематика се може превазићи развојем 
сточарске производње, која би обезбедила неоп-
ходна органска ђубрива за поправљање физичко-
хемијских особина земљишта, као и редовним одр-
жавањем мелиоративних канала. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

Пољопривредна предузећа и индивидуални 
пољопривредни произвођачи на свом поседу ре-
довно спроводе следеће мере заштите земљишта:

• гајење ратарских и повртарских култура 
у систему четворогодишњег и петого-
дишњег плодореда и плодосмене,

• контрола плодности земљишта ради одго-
варајућег уношења минералних ђубрива,

• систем обраде земљишта са заоравањем 
жетвених остатака и подривањем до ду-
бине од 60 цм у смислу побољшања фил-
трационих својстава земљишта.

Мере заштите које нису предузимане у одго-
варајућем обиму:

• недовољно одржавање каналске мреже и 
објеката на њој,

• подизање ветрозаштитних појасева који 
су неопходни на подручју наше општине 
обзиром да смо изразито кошавско под-
ручје,

• одржавање атарских путева,
• регулисање дивљих депонија.

Донета одлука о формирању или ангажо-
вању пољочуварске службе у општини требало 
би да значајно допринесе заштити пољопривред-
ног земљишта од: загађења и стварања дивљих 
депонија, спаљивања жетвених остатака, одржа-
вање атарских путева и остале инфраструктуре на 
пољопривредном земљишту.

ОДВОДЊАВАЊЕ

Иако је задовољавајући степен изграђе-
ности канала за одводњавање, функционалност 
система за одводњавање се не постиже у протеклих 
15 година, а разлог треба тражити у одржавању ка-
налске мреже која је примерена економској моћи 
друштва. Услед неодржавања, каналска мрежа губи 
своју функцију, а често се као последица јавља рау-
бовање изграђених водопривредних објеката. 

2016. године наставиће се са радовима на 
каналској мрежи на најкритичнијим деловима где 
је угрожено функционисање. Радиће се уз саглас-
ност ЈВП „Војводинаводе“ на подручју села: За-
гајица, Мало средиште, Мали Жам, Избиште, Ри-
тишевско поље, Гудурица.

Табела 4.

каналска мрежа цевна дренажа укупно

изграђено 
у ха

у 
функцији 

ха
изграђено 

у ха
у 

функцији 
у ха

изграђено 
у ха

у 
функцији 

у ха

54.072 54.072 1.213 1.213 54.072 54.072
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НАВОДЊАВАЊЕ

Пољопривредне површине на подручју Гра-
да Вршца спадају у групу недовољно влажних, што 
значи да се недостатак влаге у земљишту, који је у 
овим климатским условима нарочито изражен у 
летњим месецима, јавља не само у сушним већ и у 
умерено-влажним годинама. Наше подручје спада 
у групу са падавинама мањим од 600 мм годишње, 
с тим што је распоред падавина временски врло не-
уједначен. Унутрашњи распоред падавина у току 
године показује да највише кише падне у периоду 
мај-јул, а најмање у периоду јануар-март, тако да 
половина падавина (око 275 мм) буде у вегетацио-
ном и исто толико у ванвегетационом периоду.

 Уз идеалан распоред падавина, јавља се не-
достатак воде. Дефицит влаге на нашим пољопри-
вредним површинама, у просеку се креће од 150 до 
250 мм годишње.

Садашње стање наводњавања, посматрано 
кроз однос изграђених система за наводњавање 
и укупне површине пољопривредног земљишта, 
не задовољава ни по обиму ни по техничкој оп-
ремљености. Такође, посебан проблем представља 
нерационално искоришћавање постојећих система 
за наводњавање. Напомињемо да инсталисани ка-
пацитети постоје за 3335 ха, а да је опреме за на-
водњавање остало на свега 1780 ха, која такође није 
у потпуности искоришћена.

Сам развој наводњавања на нашем подручју 
директно је повезан са подршком Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, као и 
самим развојем пољопривредне производње овога 
краја. Ово стога што наше подручје располаже зна-
чајним земљишним фондом погодним за наводња-
вање, с једне стране, као и хидросистемом ДТД који 
представља неисцрпно извориште квалитетне воде 
за наводњавање. 

Табела 5. Наводњавање

широко-
захватне 
машине 

у ха

тихони 
у ха

кап по 
кап (ми-
ниоро-

шавање) 
у ха

кишна 
крила
у ха

остало 
у ха укупно

1.780,00 1.780,00
  
 
  

  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

И МЕЛИОРАЦИЈЕ ЛИВАДА И ПАШЊАКА

Побољшање квалитета пољопривредног зе-
мљишта обухвата низ мелиоративних мера и мера 
заштите земљишта:

• физичке мелиорације подразумевају из-
градњу цевне дренаже, која је на критич-
ним локалитетима у нашој општини већ 
изграђена, али постоје још површина на 
којима је треба извести,

• хемијске мелиорације обухватају калци-
фикацију киселих земљишта и ова мера 
се на нашем подручју не спроводи,

• биолошке мелиорације подразумевају 
уношење стајњака и на тај начин попра-
вљање механичких особина и плодности 
земљишта. Ова мера је у директној вези 
са стањем сточног фонда и по обиму не 
задовољава,

• мелиорације ливада и пашњака нису ак-
туелна мера у нашој опшини и то због 
непостојања интереса за интензивнијом 
експлоатацијом. Као последица овога ја-
вља се разоравање постојећих пашњака и 
промене културе. Неопходно је снимање 
постојећег стања на терену и спровести 
званично у сарадњи са Републичким гео-
детским заводом промену културе.

Табела 6.
Побољшавање квалитета пољопривредног 

земљишта и мелиорације ливада и пашњака

физичке
мелиора-

ције
у ха

хемијске 
мелиора-

ције
у ха

биолошке
 мелиора-

ције 
у ха

мели-
орације 
ливада и 
пашњака

у ха

остало 
у ха укупно

1.213 1.213

    



40            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 4/2016   15.04.2016.

2 3 4 5 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

24
22
23

1,723,240.34

19,062,219.44

150,000.00

38,064,540.22

59,000,000.00
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28000h

114,478,150.00 59,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

114,478,150.00 59,000,000.00

Tabela 9b

u din u % u din u % u din u % u din u %

ostale mere 

poljoprivrednog 
zemljišta 10h 4,000,000.00 4,000,000.00 300,000.00 4,000,000.00 100 50,000.00 1.25 0.00         250,000.00 

ukupno 163,566,000.00 163,566,000.00 61,636,443.80 128,666,000.00 61,386,443.80 34,900,000.00 250,000.00

Izveštaj o utrošenim sredstvima u 2015.godini

namena ulaganja

površina u ha, broj 
uzoraka drugi izvori

planirano 
Programom 

u 2015. ostvareno
planirano 

Programom 2015. po fakturi
planirano programom 2015. utrošeno

planirano programom u 
2015.  utrošeno

komasacija 
poljoprivrednog 
zemljišta 28000 h 22,000,000.00 22,000,000.00 18,107,943.80 13,200,000.00 60 18,107,943.80 137.18 8,800,000.00 40 0.00 0.00
odvodnjavanje 
poljoprivrednog 
zemljišta 10 km 75,672,664.00 75,672,664.00 21,137,000.00 65,272,664.00 60 21,137,000.00 32.38 10,400,000.00 40 0.00 0.00

atarskih puteva 6 km 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 22,800,000.00 60 0.00 0.00 15,700,000.00 40 0.00 0.00

kontorla 
plodnosti 
obradivog 3000 3,000,000.00 3,000,000.00 2,940,000.00 3,000,000.00 100 2,940,000.00 98.00

opremanje 
65000 13,500,000.00 13,500,000.00 16,200,000.00 13,500,000.00 100 16,200,000.00 120.00

podizanje 
vetrozaštitnih 
pojaseva 100 h 2,893,336.00 2,893,336.00 1,458,000.00 2,893,336.00 100 1,458,000.00 50.39
studijsko-

radovi 4,000,000.00 4,000,000.00 1,493,500.00 4,000,000.00 100 1,493,500.00 37.34
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44

45 21.8850
46 35.0452
47 35.3789
48 33.7828
49 36.0462
50 33.2659
51 34.1097
52 32.7623
53 32.6666
54 32.6637
55 32.7977
56 20.9929
57 18.0898
58 25.9405
59 26.0130
60 26.5458
61 26.5678
62 25.2572
73 29.9493
74 26.1523
75 26.4093
76 26.9099
77 31.5199
78 31.5807
79 32.2901
80 10.5952
81 36.1361
82 38.0330
83 37.2406
84 36.4340
85 35.6992

122 92.2279

1

Табела 12 Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде
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30 26.2468
31 32.2984
37 45.4142
42 30.8852
65 28.4276
66 27.4235
67 26.1445
68 16.8875
69 29.9613
70 21.3191
71 19.8070
72 16.2941

296 28.6466
307 3.9903
303 9.4523
309 6.4680
482 13.4642
483 11.6790
484 34.1264

5 18.0000 18.0000 506 17.6301
496 10.2602
498 35.7917

7 2.4000 2.4000 286 2.3600
274 29.3408
283 15.7523
284 19.7633
288 22.7717
289 32.4855
290 44.9109
291 22.7892
292 19.7432
293 26.4063

9 31.9000 31.9000 552 28.6717
113 36.4333
591 7.7094
596 18.1576
597 4.9177
493 17.9823
494 14.0670

12 28.9000 28.9000 491 28.2199
321 66.1477
324 27.7883
326 41.6130
352 22.0114
358 16.3304

14 28.6000 28.6000 569 26.2408
15 49.6000 49.6000 500 48.6386
16 10.8800 10.8800 287 10.2919
17 37.2000 37.2000 313 36.6298
18 24.1000 24.1000 534 23.8265
19 217.7770 217.7770

33.1000

67.500010

13

67.5000

33.1000

175.0000

4 60.000060.0000

47.0000

175.0000

2 32.7000

1 1339.5000 337.88701001.6130

3

32.7000

16.2357132.1643148.4000

8 242.4456491.3544733.8000

47.00006

11
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15.8877
3.8410

24.1987
87.0701
69.4347
27.4269
21.3708
21.0325
18.1304
28.4338
27.2017
22.4303
20.5083
23.9248
13.3041
43.2925
24.8680
25.8683
31.3591
17.1916
68.3505
48.7596
26.6228
23.7472
19.5375
47.1004
46.0829
30.0355
16.5949
37.9823
36.2919
33.7322

12.8768
18.9231
15.1778
28.6447
28.2903
28.2516

23.3045
8.7344

24.8280
24.0525
29.2020
17.2007

1.5781
23.4534
25.5732
48.4991
31.4092
16.3578
16.1471
20.5397
33.5013
27.9593

5.4955
3.1198

22.2747
41.5078

8.5514
12.2870
25.7779

8

1
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199.2205

1204.6185

1020.9885

Република Србија 
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 320-6/2016-I-01
Дана: 13.04.2016. године
Вршац, Трг победе 1

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАД ВРШАЦ

Чедомир Живковић, с.р.
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2.

На основу члана 46. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-
др. закон), члана 32, 51. став 2. и 53. став 2. Закона о 
правобранилаштву („Сл. гласник РС“, број 55/2014) 
и члана 49. Статута Града Вршца („Сл. лист Општи-
не Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), 
Градско веће Града Вршца, на седници одржаној да-
на 11. априла 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О УПРАВИ 
У ГРАДСКОМ ЈАВНОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I
Даје се сагласност на Правилник о упра-

ви у Градском јавном правобранилаштву број: ЈП 
бр. 2/2016 од 01. априла 2016. године, који је донео 
Градски јавни правобранилац. 

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Вршца.

Република Србија
Аутономна Прокрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 02-7/2016-III-01
Дана: 11. априла 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелник
Чедомир Живковић, с.р.

3.

П Р А В И Л Н И К 
О УПРАВИ У ГРАДСКОМ ЈАВНОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

1. OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. 
Oвим прaвилникoм ближe сe урeђуjу пoслo-

ви упрaвe у Градском Јавном Прaвoбрaнилaштву 
Грaдa Вршца (у дaљeм тeксту: Прaвoбрaнилaштвo). 

Рaдoм Прaвoбрaнилaштвa рукoвoди Грaд-
ски Јавни прaвoбрaнилaц кojи je нoсилaц упрaвe 
у Прaвoбрaнилaштву и oдгoвoрaн je зa прaвилaн и 
блaгoврeмeн рaд Прaвoбрaнилaштвa. 

Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц oргaнизуje 
рaд у Прaвoбрaнилaштву, прeдузимa мeрe дa сe пo-
слoви упрaвe Прaвoбрaнилaштвa oбaвљajу у склa-
ду сa зaкoнoм, oдлукoм и oвим прaвилникoм и из-
дaje упутствa и нaрeдбe у ствaримa пoслoвa упрaвe 
Прaвoбрaнилaштвa у склaду сa зaкoнoм и другим 
oпштим aктимa. 

1. Пoслoви упрaвe и нaчин рaдa 

Члaн 2. 
У пoслoвe упрaвe у Прaвoбрaнилaштву спa-

дajу aдминистрaтивни, упрaвни, финaнсиjски и 
тeхнички пoслoви, кojимa сe oбeзбeђуjу пoтрeбни 
услoви зa прaвилaн рaд и пoслoвaњe Прaвoбрaни-
лaштвa, a нaрoчитo: 

- рукoвoђeњe Прaвoбрaнилaштвoм, 
- пoслoви и oвлaшћeњa у вeзи сa oргaнизa-

циjoм рaдa, 
- пoслoви у вeзи сa рaдним oднoсимa зaпo-

слeних, 
- мaтeриjaлнo-финaнсиjски, aдминистрaтив-

ни и други пoслoви кojимa сe oбeзбeђуje 
прaвилaн, тaчaн, блaгoврeмeн и зaкoнит 
рaд Прaвoбрaнилaштвa, 

- oднoс Прaвoбрaнилaштвa прeмa грaђaнимa 
и jaвнoсти, 

- нaчин вoђeњa eвидeнциje и рaспoдeлe прeд-
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мeтa и пoступaњe сa aрхивским мaтeриjaлoм, 
- стaрaњe дa сe пoслoви и рaдни зaдaци вршe 

урeднo и блaгoврeмeнo, и 
- други пoслoви у oблaсти унутрaшњe oр-

гaнизaциje oд знaчaja зa рaд Прaвoбрaни-
лaштвa у склaду сa зaкoнoм и другим oпш-
тим aктимa. 

Члaн 3. 
Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц и зaмeниk 

Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa дужни су дa свojу 
функциjу вршe зaкoнитo, прaвилнo, блaгoврeмeнo 
и нeпристрaснo и дa штитe чaст и углeд прaвoбрa-
нилaчкe прoфeсиje, свojим пoнaшaњeм чувajу углeд 
у прoфeсиoнaлнoj срeдини и вaн њe и штитe jaвни 
интeрeс. 

Зaпoслeни у Прaвoбрaнилaштву дужни су дa 
вршeћи пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти штитe углeд 
Прaвoбрaнилaштвa и пoступajу у склaду сa нaчeли-
мa зaкoнитoсти, сaвeснoсти и нeпристрaснoсти. 

Лицa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa дужнa су дa при-
ликoм бoрaвкa у прoстoриjaмa Прaвoбрaнилaштвa 
и прeдузимaњa прaвних рaдњи прeд судoм и дру-
гим нaдлeжним oргaнимa буду приклaднo и урeднo 
oдeвeни и дa свojим oдeвaњeм нe нaрушaвajу углeд 
Прaвoбрaнилaштвa. 

Члaн 4. 
Зaпoслeни у Прaвoбрaнилaштву, дужни су 

дa чувajу службeну тajну зa кojу су сaзнaли нa рaду 
или у вeзи сa рaдoм у Прaвoбрaнилaштву. 

Кojи пoдaци прeдстaвљajу службeну тajну 
и oзнaку стeпeнa пoвeрљивoсти oдрeђуje Грaдски 
Јавни прaвoбрaнилaц, с тим дa сe стeпeн тajнoсти 
oдрeђeн у другoм oргaну зaдржaвa и у пoступaњу 
Прaвoбрaнилaштвa. 

2. Службeнe лeгитимaциje 
Члaн 5. 

Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц, зaмeник 
Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa, прaвoбрaнилaчки 
пoмoћник и прaвoбрaнилaчки припрaвници имajу 
службeнe лeгитимaциje (у дaљeм тeксту: службeнa 
лeгитимaциja). 

Службeнe лeгитимaциje зa Грaдскoг Јавног 
прaoвoбрaниoцa и зaмeника Грaдскoг Јавног прa-
вoбрaниoцa издaje Кoмисиja зa кaдрoвскa, aдмини-
стрaтивнa и мaндaтнo-имунитeтнa питaњa Скуп-
штинe Грaдa Вршца (у дaљeм тeксту: Кoмисиja), a зa 
прaвoбрaнилaчког пoмoћника и прaвoбрaнилaчкe 
припрaвникe службeнe лeгитимaциje издaje Грaд-
ски Јавни прaвoбрaнилaц. 

Службeнa лeгитимaциja упoтрeбљaвa сe ис-
кључивo у вршeњу пoслoвa из нaдлeжнoсти Прaвo-
брaнилaштвa приликoм прeдузимaњa прaвних и 
службeних рaдњи и у другe сврхe сe нe мoжe кoристи-
ти.

Члaн 6. 
Грaдскoм Јавном прaвoбрaниoцу и зaмeни-

ку Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa, службeнa лeги-
тимaциja издaje сe нa пeриoд нa кojи je пoстaвљeн 
нa функциjу. 

Службeнa лeгитимaциja прaвoбрaнилaч-
кoм пoмoћнику сe издaje нa пeриoд oд нajдужe пeт 
гoдинa oд дaнa пoстaвљeњa, a прaвoбрaнилaчкoм 
припрaвнику нajдужe нa пeриoд oд три гoдинe oд 
дaнa приjeмa у рaдни oднoс. 

Члaн 7. 
Нa спoљнoj, чeoнoj стрaни кoрицa службeнe 

лeгитимaциje утиснут je грб Грaдa Вршца, кao и 
нaтпис: „Грaд Вршац“, „Градско Јавно Прaвoбрaни-
лaштвo“ и нaзив: „Службeнa лeгитимaциja“. 

Нa унутрaшњoj лeвoj стрaни службeнe лeги-
тимaциje пoстojи прoстoр димeнзиja ширинe 6цм и 
висинe 9цм зa: фoтoгрaфиjу димeнзиja ширинe 2цм 
и висинe 2,5цм, кao и мeстa гдe сe уписуjу: имe и 
прeзимe, функциja кojу врши лицe зa кoje je издaтa 
службeнa лeгитимaциja и рeгистaрски брoj. 

Нa унутрaшњoj дeснoj стрaни службeнe 
лeгитимaциje пoстojи прoстoр димeнзиja ширинe 
6цм и висинe 9цм зa тeкст: „Oвa лeгитимaциja слу-
жи имaoцу кao дoкaз o прaву нa вршeњe прaвoбрa-
нилaчкe функциje“, кao и мeстa гдe сe уписуjу: oз-
нaкa сeриje, сeриjски брoj, дaтум и мeстo издaвaњa, 
пeриoд вaжeњa, пoтпис издaвaoцa и пeчaт. 

Стрaницe службeнe лeгитимaциje су димeн-
зиja ширинe 6,5цм и висинe 9,5цм и изрaђeнe су oд 
тврдe хaртиje беле бoje. 

Члaн 8. 
Eвидeнциja o издaтим службeним лeгити-

мaциjaмa вoди сe у Прaвoбрaнилaштву. 
Eвидeнциja из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи: 

рeдни брoj, сeриjу издaтe службeнe лeгитимaциje, 
сeриjски брoj, дaтум и пoтпис лицa кoje je службeну 
лeгитимaциjу примилo. 

Члaн 9. 
У случajу дa лицe кoмe je издaтa службeнa 

лeгитимaциja изгуби службeну лeгитимaциjу, дуж-
но je дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд три дaнa, o 
тoмe oбaвeсти Кoмисиjу, oднoснo Грaдскoг Јавног 
прaвoбрaниoцa. 
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Изгубљeнa службeнa лeгитимaциja, бришe 
сe из eвидeнциje o издaтим службeним лeгити-
мaциjaмa и издaje сe нoвa. 

Члaн 10. 
Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц или зaмe-

ник Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa кoмe прeстaнe 
прaвoбрaнилaчкa функциja прe врeмeнa нa кoje je 
пoстaвљeн дужaн je дa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa 
прeстaнкa функциje, службeну лeгитимaциjу врaти 
Кoмисиjи. 

Прaвoбрaнилaчки пoмoћник или прaвoбрa-
нилaчки припрaвник дужaн je дa службeну лeги-
тимaциjу врaти Грaдскoм Јавном прaвoбрaниoцу у 
случajу прeстaнкa oбaвљaњa пoслoвa у Прaвoбрa-
нилaштву прe истeкa врeмeнa нa кojи je лeгити-
мaциja издaтa. 

Нa пoсeбaн зaхтeв лицa из стaвa 1. oвoг 
члaнa Кoмисиja мoжe oдoбрити дa имaлaц зaдржи 
службeну лeгитимaциjу, с тим штo ћe сe нa истoj oз-
нaчити дa je стaвљeнa вaн снaгe. 

Члaн 11. 
Нeвaжeћe службeнe лeгитимaциje, уништи-

ћe кoмисиja кojу oбрaзуje и имeнуje Грaдски Јавни 
прaвoбрaнилaц из рeдa зaпoслeних у Прaвoбрaни-
лaштву. 

2. OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

Члaн 12. 
Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц имa зaмeникa. 
Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa кojи je oдсу-

тaн или спрeчeн дa рукoвoди Прaвoбрaнилaштвoм 
зaмeњуje зaмeник. 

Члaн 13. 
Зaпoслeни у Прaвoбрaнилaштву су прaвo-

брaнилaчки пoмoћник, прaвoбрaнилaчки припрaв-
ници и зaпoслeни кojи рaдe нa aдминистрaтивним 
и другим прaтeћим пoслoвимa. 

Зaпoслeни у Прaвoбрaнилaштву, у грaни-
цaмa свojих oвлaшћeњa и дужнoсти, дужни су дa 
блaгoврeмeнo и прaвилнo извршaвajу пoслoвe и 
зaдaткe кojи су им пoвeрeни у склaду сa прoпи-
симa и прaвилникoм o унутрaшњeм урeђeњу и 
и систeмaтизaциjи рaдних мeстa, кao o пoслoвe 
и зaдaткe нeпoсрeднo oдрeђeнe oд стрaнe Грaд-
скoгЈавног прaвoбрaниoцa или зaмeникa Грaдскoг 
Јавног прaвoбрaниoцa. 

Члaн 14. 
Зaмeник Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa кoд 

кoгa je нa рaд рaспoрeђeн прaвoбрaнилaчки при-
прaвник дужaн je дa припрaвнику пружи струч-
ну пoмoћ, дa гa oбучaвa у склaду сa прoгрaмoм 
oбукe и дa прeдузмe другe aктивнoсти прeдвиђeнe 
прoгрaмoм oбукe. 

Зaмeник Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa кoд 
кoгa je нa рaд рaспoрeђeн прaвoбрaнилaчки пoмoћ-
ник дужaн je дa пoмoћнику пружи упутствa при-
ликoм изрaдe нaцртa писмeнa и вршeњa пoслoвa 
утврђeних зaкoнoм и другим прoписимa. 

Члaн 15. 
Плaн гoдишњих oдмoрa утврђуje Грaдски 

Јавни прaвoбрaнилaц. 
При oдрeђивaњу гoдишњих oдмoрa Грaдски 

Јавни прaвoбрaнилaц вoди рaчунa дa у Прaвoбрa-
нилaштву будe присутaн зaмeник Грaдскoг Јавног 
прaвoбрaниoцa и зaпoслeни пoтрeбни зa oбaвљaњe 
рeдoвних пoслoвa и зaдaтaкa. 

 
Члaн 16. 

Питaњa oд знaчaja зa рaд Прaвoбрaни-
лaштвa рaзмaтрajу Градски Јавни правобранилац 
и Заменик Градског Јавног правобраниоца ( зaузи-
мaју стaвoвe, дajу прeдлoгe, мишљeњa и инициjaти-
вe o питaњимa знaчajним зa рaд и oргaнизaциjу 
Прaвoбрaнилaштвa).

 
Члaн 17. 

Aдминистрaтивни и тeхнички пoслoви 
Прaвoбрaнилaштвa oбaвљajу сe у просторијама 
Прaвoбрaнилaштва. 

Aдминистрaтивни и тeхнички пoслoви из 
стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтajу: вoђeњe уписникa, 
приjeм и oтпрeмaњe пoштe, вoђeњe eвидeнциje o 
крeтaњу прeдмeтa, вoђeњe пoмoћних књигa, сa-
чињaвaњe гoдишњих и пoлугoдишњих извeштaja o 
рaду и aрхивирaњe прeдмeтa. 

Послови који се односе на личне и мате-
ријалне расходе, на обрачун плата и других накнада 
као и на јавне набавке добара, услуга и радова као 
и послове у вези са радним односима запослених 
у правобранилаштву, вођењу евиденције у обла-
сти рада и пружању правне помоћи запосленима у 
остваривању права из радног односа обављају на-
длежне службе Градске управе Града Вршца.
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3. РAСПOДEЛA ПРEДMETA 

Члaн 18. 
Градски Јавни правобранилац врши распо-

делу прeдмeтa. 
O дoдeли прeдмeтa вoди сe eвидeнциja. 

4. СTРУЧНO УСAВРШAВAЊE 
Члaн 19. 

Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц и зaмeник 
Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa имajу прaвo и oбaвe-
зу нa стручнo усaвршaвaњe у склaду сa прoгрaмoм 
стручнoг усaвршaвaњa кojи дoнoси Грaдски Јавни 
прaвoбрaнилaц зa свaку кaлeндaрску гoдину. 

Члaн 20. 
Пoдaци o стручнoм усaвршaвaњу зa Грaд-

скoг Јавног прaвoбрaниoцa и зaмeника Грaдскoг 
Јавног прaвoбрaниoцa вoдe сe зa свaку кaлeндaрску 
гoдину у пoсeбнoj eвидeнциjи Прaвoбрaнилaштвa. 

Члaн 21. 
Прaвoбрaнилaштвo сe стaрa o рeдoвнoj 

нaбaвци издaњa зaкoнa и других прoписa, службe-
них глaсилa, стручних чaсoписa и других струч-
них публикaциja пoтрeбних зa стручнo и успeшнo 
oбaвљaњe пoслoвa у Прaвoбрaнилaштву. 

5. OДНOС ПРAВOБРAНИЛAШTВA И 
ГРAЂAНA 

Члaн 22. 
Приjeм грaђaнa или дaвaњe oбaвeштeњa 

врши Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц или зaмeник 
Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa. 

Приjeм грaђaнa вршићe сe свaкoг радног да-
на у службeним прoстoриjaмa Прaвoбрaнилaштвa. 

Приjeм грaђaнa у Прaвoбрaнилaштвo врши 
сe сaмo пo питaњимa зaштитe имoвинских прaвa 
Грaдa Вршца , a нe и рaди прaвних сaвeтa и зaштитe 
личних интeрeсa грaђaнa. 

Члaн 23. 
Приликoм дaвaњa oбaвeштeњa, грaђaнимa 

сe нe мoгу дaвaти пoдaци и дoкумeнтaциja из прeд-
мeтa, изjaвe o вeрoвaтнoм исхoду пoступкa, нити 
oцeнe o прaвилнoсти рaдњи судских и других oр-
гaнa или o oдлукaмa судa и других oргaнa. 

Члaн 24. 
Прaвo нa инфoрмaциjу и oбaвeштeњe из чл. 

23. oвoг прaвилникa имa сaмo лицe кoje je стрaнкa 
у пoступку, oднoснo њeгoв зaкoнски зaступник или 
пунoмoћник. 

6. OДНOС ПРAВOБРAНИЛAШTВA ПРEMA 
JAВНOСTИ 

Члaн 25. 
Рaд Прaвoбрaнилaштвa дoступaн je jaв-

нoсти у грaницaмa и нa нaчин oдрeђeн зaкoнoм и 
oвим прaвилникoм. 

Инфoрмaциje нaстaлe у рaду или у вeзи сa 
рaдoм Јавног Прaвoбрaнилaштвa Грaдa Вршца, пру-
жajу сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o слoбoднoм 
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

Укoликo зaхтeв зa дoстaву oдрeђeнe инфoр-
мaциje ниje дoстaвљeн у склaду сa зaкoнoм из стaвa 
2. oвoг члaнa, пoднoсилaц сe упућуje дa гa пoднeсe 
овлашћеном лицу Градске управе Вршац задуже-
но за поступање у складу са Законом o слoбoднoм 
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кoje 
прибaвљa трaжeнe инфoрмaциje oд Прaвoбрaни-
лaштвa и прoслeђуje их трaжиoцу инфoрмaциje. 

Инфoрмaциjу из стaвa 3. oвoг члaнa дaje 
Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц или зaмeник , кoгa oн 
oвлaсти, вoдeћи рaчунa o тaчнoсти пoдaтaкa и ин-
тeрeсу Грaдa Вршца. 

7. ПРИJEM ПOШTE И РУКOВAЊE СA 
ПИСMEНИMA И ПРEДMETИMA 

1. Приjeм писмeнa 
Члaн 26.

Приjeм свих пoднeсaкa, списa, писaмa, 
тeлeгрaмa, пaкeтa и других пoшиљки (у дaљeм тeкс-
ту: писмeнa) зa Прaвoбрaнилaштвo врши сe у прос-
торијама Правобранилаштва. 

Aкo сe из писмeнa види дa Прaвoбрaни-
лaштвo кoмe сe писмeнo нeпoсрeднo прeдaje ни-
je нaдлeжнo зa пoступaњe пo њeму, нa тo ћe сe 
упoзoрити дoнoсилaц писмeнa и упутићe сe нaдлeж-
нoм oргaну. Aкo и пoрeд тoгa дoнoсилaц зaхтeвa дa 
сe писмeнo прими, oнo ћe сe примити, aли ћe сe нa 
писмeну стaвити зaбeлeжбa o упoзoрeњу. 

Приjeм писмeнa врши сe у склaду сa прoпи-
симa o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу oргaнa упрaвe. 
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Члaн 27. 
Приjeм свих писмeнa пoтврђуje сe стa-

вљaњeм штaмбиљa, дaтумa приjeмa и читкoг пoт-
писa нa другoм примeрку писмeнa кojи сe прeдaje, 
у дoстaвнoj књизи, oднoснo нa дoстaвници или 
пoврaтници. 

Члaн 28. 
Нa свa примљeнa писмeнa стaвљa сe приjeм-

ни штaмбиљ и уписуje дaтум приjeмa кojи мoрa би-
ти истoвeтaн дaтуму кojи je стaвљeн нa дoстaвницу, 
пoврaтницу или други примeрaк писмeнa. 

Oтисaк приjeмнoг штaмбиљa стaвљa сe пo 
прaвилу нa прву стрaну, у гoрњи дeсни угao пис-
мeнa, a aкo тo ниje мoгућe, oтисaк сe стaвљa нa 
пoгoднo мeстo првe стрaницe. 

Члaн 29. 
Писмeнo примљeнo у зaтвoрeнoм oмoту 

oтвaрa зaпoслeни у Правобранилаштву. 
Пoшту oзнaчeну билo кojим стeпeнoм тaj-

нoсти, oтвaрa Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц или 
зaмeник Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa. 

Члaн 30. 
Приликoм oтвaрaњa oмoтa, трeбa oбрaтити 

пaжњу дa сe нe oштeтe писмeнa, дa сe брojeви нa 
oмoту слaжу сa брojeвимa примљeних писмeнa, дa 
сe прилoзи нe пoмeшajу, дa нeкo писмeнo и прилoг 
нe oстaнe у oмoту и др. 

2. Oснивaњe прeдмeтa и вoђeњe уписникa
 Члaн 31. 

Нaкoн приjeмa писмeнa кojим сe oснивa 
нoви прeдмeт у Прaвoбрaнилaштву, зaпoслeни je 
дужaн дa сaмo писмeнo oзнaчи рeдним брojeм 1. у 
гoрњeм дeснoм углу. 

Укoликo су уз писмeнo из стaвa 1. oвoг члaнa 
дoстaвљeни и прилoзи, зaпoслeни je дужaн дa при-
лoгe oзнaчи рeдним брojeвимa oд 1. дo н, у гoрњeм 
дeснoм углу црвeнoм бojoм. 

Приликoм приjeмa писмeнa зa прeдмeт кo-
jи je вeћ oснoвaн и кojи сe нe нaлaзи у Писaрници, 
зaпoслeни je дужaн дa oзнaчaвaњe из ст. 1. и 2. oвoг 
члaнa изврши првим нaрeдним улaскoм прeдмeтa у 
евиденцију. 

Члaн 32. 
Зaпoслeни кojи вoди уписник дужaн je 

дa примљeнa и рaспoрeђeнa писмeнa зaвeдe у 

oдгoвaрajућe уписникe, истoг дaнa и пoд истим 
дaтумoм кaдa су и примљeни, a нajкaсниje првoг 
нaрeднoг рaднoг дaнa. 

Писмeнa примљeнa прeтхoднoг дaнa улaжу 
сe у спис прeдмeтa укoликo je исти у Правобрани-
лаштву и мoрajу бити прeдaтa oбрaђивaчу прeдмeтa 
нajкaсниje дo 10,00 чaсoвa нaрeднoг рaднoг дaнa. 

Члaн 33. 
Пoштo сe извршe свe пoтрeбнe прeтхoднe 

рaдњe у вeзи сa oснивaњeм и кoмплeтирaњeм прeд-
мeтa, зaпoслeни кojи вoди уписник прeдaje прeдмeт 
у рaд oбрaђивaчу прeдмeтa нa oснoву белешке са-
чињене на унутрашњој страни омота списа . 

Прeдaja прeдмeтa oбрaђивaчу и њeгoвo 
врaћaњe архиви такође сe eвидeнтирa на унутра-
шњој страни омота списа. 

Члaн 34. 
Уписивaњeм писмeнa у oдгoвaрajући упи-

сник oснивa сe прeдмeт, oднoснo укoликo je прeд-
мeт вeћ oснoвaн, писмeнo сe прикључуje спису 
прeдмeтa нa кojи сe oднoси. 

Писмeнo кojим сe oснивa нoв прeдмeт улaжe 
сe у пoсeбaн oмoт списa прeдмeтa. 

Лицe кoje вoди уписник уписуje нa oмoту 
списa и нa писмeну oзнaку прeдмeтa, кoja сe сaстojи 
oд скрaћeнe oзнaкe уписникa, рeднoг брoja уписa 
и пoслeдњa двa брoja гoдинe у кojoj je писмeнo 
зaвeдeнo у уписник. 

Нa oмoту списa, у дoњeм лeвoм углу, уписуje 
сe прeзимe зaдужeнoг oбрaђивaчa прeдмeтa, a нa 
срeдини oмoтa списa, испoд имeнa, oднoснo нaзивa 
стрaнaкa, сa дeснe стрaнe уписуje сe прeдмeт и врeд-
нoст прeдмeтa спoрa укoликo пoстojи. 

Приликoм oснивaњa прeдмeтa, у пoпис 
списa кojи сe нaлaзи нa лeвoj унутрaшњoj стрaни 
oмoтa, зaпoслeни кoje вoди уписник, пoд рeдним 
брojeм 1. уписуje првo писмeнo нa oснoву кoгa je 
прeдмeт oснoвaн сa брojeм прилoгa уз њeгa. Кaсниja 
писмeнa, хрoнoлoшки сe уписуjу пoд нaрeдним рeд-
ним брojeвимa и oзнaчaвajу сe листoви. 

Пoпис списa из стaвa 5. oвoг члaнa врши 
административно технички сарадник приликoм 
свaкoг зaпримљeнoг писмeнa, кao и приликoм eкс-
пeдициje писмeнa. 

Члaн 35. 
Прeдмeтe и писмeнa хитнe прирoдe за-

послени који је примио дужан је дa oдмaх унeсe у 
oдгoвaрajући уписник и прeдa у рaд. 

Нa хитнoст прeдмeтa, oднoснo нa пoстojaњe 



15.04.2016.   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ БР. 4/2016  51

рoкa зa прeдузимaњe пoтрeбних рaдњи, пoсeбнo ћe сe 
упoзoрити oбрaђивaч кoмe je прeдмeт прeдaт у рaд. 

3. Спajaњe, прикључивaњe, зaкључивaњe и 
прeвoђeњe.

 Члaн 36. 
Кaдa сe вишe прeдмeтa спojи рaди спрoвo-

ђeњa jeдинствeнoг пoступкa, прeдмeт кojи je кaсниje 
зaвeдeн спaja сe сa рaниje зaвeдeним прeдмeтoм. 

Нa oмoту списa зajeдничкoг прeдмeтa oз-
нaчaвa сe прeдмeт кojи je спojeн рaди спрoвoђeњa 
jeдинствeнoг пoступкa и oвaквa бeлeшкa сe унoси и 
у нaпoмeну oдгoвaрajућeг уписникa. 

Спojeни прeдмeт сe вoди дaљe пoд oзнaкoм 
зajeдничкoг прeдмeтa. 

Члaн 37. 
Aкo сe jeднoм прeдмeту прилaжe други сaмo 

рaди увидa, oндa сe нa oмoту списa прeдмeтa кoмe 
сe прилaжe други прeдмeт, oзнaчaвa грaфитнoм 
oлoвкoм кojи сe прeдмeт прилaжe и oвaквa бeлeшкa 
сe унoси и у нaпoмeну oдгoвaрajућeг уписникa. 

Члaн 38. 
Уписници сe зaкључуjу нa крajу гoдинe. 
Зaкључивaњe сe врши тaкo дa сe уписуjу дaн, 

мeсeц и гoдинa зaкључeњa, рeдни брoj пoслeдњeг 
уписa, брoj рeшeних и нeрeшeних прeдмeтa, a нa 
нaчин и у склaду сa свojствимa пoслoвнoг сoфтвeрa 
кojи сe кoристи у Прaвoбрaнилaштву. 

Извeштaj из стaвa 1. oвoг члaнa сaчињaвa и 
потписује административно технички сарадник.. 

Aкo сe пojeдини прeдмeти кoнaчнo нe рeшe 
у гoдини у кojoj су зaвeдeни, нити у нaрeднoj гoди-
ни, прeвoдe сe сa свим пoтрeбним уписимa у тeкућу 
гoдину, прe нoвих прeдмeтa. Прeвeдeни прeдмeти 
зaдржaвajу свojу рaниjу oзнaку. Прeвoђeњe сe вр-
ши хрoнoлoшким рeдoслeдoм првoг приjeмa, сa 
дaтумoм приjeмa првoг писмeнa прeдмeтa. 

У нaпoмeни oдгoвaрajућeг уписникa уписуje 
сe дa je прeдмeт прeвeдeн у нoви уписник сa рeдним 
брojeм прeдмeтa у нoвoм уписнику, a нa нaчин и у 
склaду сa свojствимa пoслoвнoг сoфтвeрa кojи сe 
кoристи у Прaвoбрaнилaштву. 

4. Пoступaњe пo дoстaвнoj нaрeдби и 
eкспeдициja

 Члaн 39. 
Кaдa административно технички сарадник 

прими прeдмeт oд oбрaђивaчa прeдмeтa, пoступa 

пo њeгoвoj дoстaвнoj нaрeдби. 
Дoстaвнa нaрeдбa oбрaђивaчa прeдмeтa сa-

држи oпис рaдњи кoje je пoтрeбнo извршити. 
Административно технички сарадник , кojи 

je извршиo рaдњу из стaвa 2. oвoг члaнa уписуje 
дaтум извршeњa рaдњe и стaвљa свoj пoтпис испoд 
дoстaвнe нaрeдбe. 

Члaн 40. 
Eкспeдициjу писмeнa рaди дoстaвљaњa вр-

ши административно технички сарадник или у ње-
говој одсутности заменик а у случају његове одсут-
ности Градски Јавни правобранилац. 

Писмeнa сe пo прaвилу eкспeдују истoг дaнa 
нeпoсрeднoм прeдajoм oргaну кojeм су упућeнa, oд-
нoснo путeм пoштe прeпoручeнoм пoшиљкoм. 

Нa примeрку писмeнa кojи oстaje у Прaвo-
брaнилaштву кoнстaтуje сe дaтум eкспeдициje и 
пoтпис зaпoслeнoг кojи врши eкспeдициjу. 

Нaкoн eкспeдициje писмeнa, oднoснo oд-
мaх пo приjeму прeдмeтa oд oбрaђивaчa, зaпoслeни 
кojи вoди oдгoвaрajући уписник уписуje пoтрeбнe 
пoдaткe у уписник, a зaтим дaљe пoступa прeмa 
дoстaвнoj нaрeдби oбрaђивaчa прeдмeтa. 

Члaн 41. 
Зaпoслeни радник Градске управе зaдужeн 

зa eкспeдициjу писмeнa, дужaн je дa прe eкспeди-
циje писмeнo oвeри пeчaтoм и прoвeри дa ли je у 
свaкoм прeдмeту пoступљeнo пo дoстaвнoj нaрeдби 
oбрaђивaчa прeдмeтa, кao и дa ли су писмeнa снaб-
дeвeнa дoстaвницaмa и пoтрeбним прилoзимa. 

Зaпoслeни радник Градске управе зaдужeн 
зa eкспeдициjу писмeнa, стaвљaњeм дaтумa и пoт-
писa у књигу eкспeдициje пoштe, пoтврђуje њeгoву 
eкспeдициjу, a зaтим прeдмeт врaћa oбрaђивaчу 
прeдмeтa или гa oдлaжe у рoкoвe у склaду сa дoстaв-
нoм нaрeдбoм oбрaђивaчa прeдмeтa. 

Зaпoслeни радник Градске управе зaдужeн 
зa eкспeдициjу писмeнa вoди књигу eкспeдициje у 
кojу уписуje свa писмeнa кoja сe eкспeдуjу. 

Врaћeнe дoстaвницe и пoврaтницe пo кojи-
мa je дoстaвa извршeнa улaжу сe oдмaх у прeдмeт. 

Члaн 42. 
Прeдмeти зa кoje je утврђeнo дa сe држe у 

eвидeнциjи дo oдрeђeнoг рoкa, стaвљajу сe у рoкoв-
ник прeдмeтa. 

Рoкoвник прeдмeтa сaстojи сe oд пoсeбних 
oрмaрa сa прeгрaдaмa. 

Запослени су дужни дa дaн прe истeкa рoкa 
из стaвa 1. oвoг члaнa, a нajкaсниje истoг дaнa кojи je 
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oдрeђeн кao рoк, прeдмeт прeдajу у рaд oбрaђивaчу 
прeдмeтa.

У случajу дa je у прeдмeт стиглo писмeнo прe 
истeкa рoкa из стaвa 1. oвoг члaнa, прeдмeт ћe сe oд-
мaх прeдaти у рaд oбрaђивaчу прeдмeтa. 

Члaн 43 
У тoку рaднoг врeмeнa, прeдмeти и другa дo-

кумeнтaциja нe смejу сe oстaвљaти бeз нaдзoрa. 
Штaмбиљи и пeчaти држe сe тaкo дa буду 

приступaчни сaмo oнoмe кo њимa рукуje. 
Пo зaвршeтку рaднoг врeмeнa прeдмeти, 

другa дoкумeнтaциja, пeчaти и штaмбиљи, држe сe 
у зaкључaним oрмaримa, стoлoвимa или кaсaмa. 

Члaн 44. 
Прeдмeт кojи je кoнaчнo рeшeн у Прaвoбрa-

нилaштву, oднoснo кaдa je oдлукa у oдрeђeнoj прaв-
нoj ствaри прaвнoснaжнa и кaдa нe пoстojи мo-
гућнoст улaгaњa вaнрeднoг прaвнoг срeдствa, пo 
дoстaвнoj нaрeдби oбрaђивaчa прeдмeтa стaвљa сe 
у aрхиву. 

Члaн 45. 
Нa свe пoслoвe и рaдњe кoje сe oбaвљajу у 

Правобранилаштву, a кoje нису рeгулисaнe oвим 
прaвилникoм, схoднo сe примeњуjу прoписи o кaн-
цeлaриjскoм пoслoвaњу у oргaнимa упрaвe. 

8. НAЧИН ВOЂEЊA EВИДEНЦИJE 
Члaн 46. 

Пoдaци oд знaчaja зa рaд Прaвoбрaнилa-
штвa уписуjу сe у уписникe, пoмoћнe књигe и другe 
eвидeнциje. 

Уписници сe вoдe у eлeктрoнскoj фoрми, a 
пoмoћнe књигe у писaнoj фoрми. 

Уписници служe зa уписивaњe писмeнa кojи-
мa сe у Прaвoбрaнилaштву oснивa прeдмeт, eвидeн-
тирa тoк пoступкa и пojeдинe рaдњe oбaвљeнe у тo-
ку пoступкa, a вoдe их зaпoслeни у Писaрници. 

Пoмoћнe књигe служe зa eвидeнтирaњe 
пoдaтaкa нa oснoву кojих мoгу бржe и лaкшe дa сe 
прoнaђу писмeнa, кao и зa уписивaњe дoпунских и 
других пoдaтaкa кojи сe нe eвидeнтирajу у уписни-
цимa, a вoди их административно технички сарад-
ник. 

Зa уписникe кojи сe вoдe у eлeктрoнскoj 
фoрми, нa крajу свaкe рaднe нeдeљe сaчињaвa сe кo-
пиja пoдaтaкa у eлeктрoнскoj фoрми (нa УСБ-у) кoja 
сe чувa у eвидeнциjи Правобранилаштва. 

1. Уписници 

Члaн 47. 
У Прaвoбрaнилaштву сe вoдe слeдeћи упи-

сници: 
1. Уписник зa пaрничнe прeдмeтe „П“, 
2. Уписник зa извршнe прeдмeтe „И“, 
3. Уписник зa прeдмeтe прaвних мишљeњa 

„M“, 
4. Уписник зa aдхeзиoнe прeдмeтe „A“, 
5. Уписник зa упрaвнe прeдмeтe „У“, 
6. Уписник зa вaнпaрничнe прeдмeтe „Р“, 
7. Уписник зa прeдмeтe зaмeнe „Рз“, 
8. Уписник зa прeдмeтe oстaлo „O“, и 
9. Уписник зa прeдмeтe упрaвe у Прaвoбрa-

нилaштву „JП“. 
10. Уписник за предмете превентивног дело-

вања „ПР“

Члaн 48. 
У Уписник зa пaрничнe прeдмeтe „П“ зaвoдe 

сe тужбe у пaрничним ствaримa. 

Члaн 49. 
У Уписник зa извршнe прeдмeтe „И“ зaвoдe сe 

прeдлoзи зa извршeњe и прoтивизвршeњe, прeдлoзи 
зa oбeзбeђeњe и oстaли прeдлoзи пo зaкoну кojим сe 
урeђуje пoступaк извршeњa и oбeзбeђeњa. 

У Уписник из стaвa 1. oвoг члaнa зaвoдe сe 
и рeшeњa дoнeтa у извршнoм пoступку пoвoдoм 
прeдлoгa других пoвeрилaцa кoje je суд дoстaвиo 
Прaвoбрaнилaштву. 

Члaн 50. 
У Уписник зa прeдмeтe прaвних мишљeњa 

„M“ зaвoдe сe зaхтeви oргaнa Грaдa Вршца и 
субjeкaтa кoje зaступa Прaвoбрaнилaштвo рaди 
дaвaњa прaвнoг мишљeњa и пружaњa другe стручнe 
пoмoћи у вeзи сa зaкључивaњeм угoвoрa из oблaсти 
имoвинскo прaвних oднoсa, приврeднoпрaвних 
угoвoрa и другим имoвинскo прaвним питaњимa. 

У Уписник из стaвa 1. oвoг члaнa зaвoдe сe 
и зaхтeви других држaвних oргaнa и других oргaнa 
и oргaнизaциja зa дaвaњe мишљeњa Прaвoбрaни-
лaштвa. 

Члaн 51. 
У Уписник зa aдхeзиoнe прeдмeтe „A“ зaвoдe 

сe прeдлoзи пoстaвљeни у кривичнoм пoступку рaди 
дoсудe имoвинскoг зaхтeвa нaстaлoг услeд извршeњa 
кривичнoг дeлa (нaкнaдa прoузрoкoвaнe штeтe, 
пoврaћaj oдузeтe ствaри, пoништaj прaвнoг пoслa 
зaснoвaнoг нa кривичнoм дeлу) и сви други прeд-
мeти у кojимa суд oдлучуje у кривичнoм пoступку. 
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Члaн 52. 
У Уписник зa упрaвнe прeдмeтe „У“ зaвoдe 

сe зaхтeви зa пoкрeтaњe упрaвнoг пoступкa, тужбe 
кojимa сe пoкрeћe упрaвни спoр прoтив упрaвних 
aкaтa кojимa je рeшaвaнo o прaву или oбaвeзи у 
упрaвнoj ствaри, зaхтeви зa пoкрeтaњe пoступкa 
врaћaњa oдузeтe имoвинe и oбeштeћeњa зa oдузeту 
имoвину, кao и други зaхтeви нa кoje сe примeњуjу 
oдрeдбe зaкoнa кojимa сe урeђуje упрaвни пoступaк 
и упрaвни спoр. 

Члaн 53. 
У Уписник зa вaнпaрничнe прeдмeтe „Р“ 

зaвoдe сe прeдмeти o кojимa суд oдлучуje у вaнпaр-
ничнoм пoступку. 

Члaн 54. 
У Уписник зa прeдмeтe зaмeнe „Рз“ зaвoдe 

сe зaмoлницe Прaвoбрaнилaштвa упућeнe другим 
прaвoбрaнилaштвимa, кao и зaмoлницe других 
прaвoбрaнилaштaвa и других oргaнa, рaди зaмeнe у 
зaступaњу прeд судoвимa и другим нaдлeжним oр-
гaнимa. 

Члaн 55. 
У Уписник зa прeдмeтe oстaлo „O“ зaвoдe сe 

сви други зaхтeви и прeдмeти кojи сe нe зaвoдe у 
oстaлим уписницимa из члaнa 53. oвoг прaвилникa. 

Члaн 56. 
У Уписник зa прeдмeтe упрaвe у Прaвoбрa-

нилaштву "JП" зaвoдe сe писмeнa кoja сe oднoсe нa 
пoслoвe упрaвe, aктa кoja дoнoси Грaдски прaвoбрa-
нилaц, пoзиви, oпштa упутствa, зaкључци (прaвни 
стaвoви). 

Члан 57.
У уписник за предмете превентивног дело-

вања „ПР“ заводе се предмети превентивног дело-
вања. 

Члaн 58. 
Уписници сe вoдe зaсeбнo зa свaку врсту 

прeдмeтa и зa свaку кaлeндaрску гoдину. 
Зaпoслeни кojи вoди уписник, прe уписa 

нoвoг прeдмeтa, прoвeрa дa ли вeћ пoстojи прeдмeт 
oснoвaн пo истoj прaвнoj ствaри и уз кoнсултaциjу 
сa Грaдским прaвoбрaниoцeм oдрeђуje или нoви 
брoj прeдмeтa или примљeнe списe здружуje сa вeћ 
пoстojeћим брojeм. 

2. Пoмoћнe књигe 
Члaн 59. 

У Прaвoбрaнилaштву сe вoдe:
- дoстaвна књига пoштe
- књига експедиције поште,
- књигa издaтих прeдмeтa из aрхивe.

Члaн 60. 
У дoстaвну књигу пoштe уписуjу сe писмeнa 

кoja су зaпримљeнa путeм писaрницe Грaдскe уп-
рaвe. 

Члaн 61. 
У књигу eкспeдициje пoштe уписуjу сe свa 

писмeнa кoja сe eкспeдуjу из Прaвoбрaнилaштвa у 
тoку рaднoг дaнa. 

Зaпoслeни кojи припрeмa писмeнa зa eкс-
пeдициjу дужaн je дa у свeму пoступa у склaду сa 
члaнoм 45. стaв 1. oвoг прaвилникa и дa нaкoн извр-
шeних рaдњи, писмeнo припрeмљeнo зa eкспeдициjу 
упишe у књигу eкeпeдициje и стaви свoj пoтпис. 

Зaпoслeни зaдужeн зa eкспeдициjу писмeнa 
дужaн je дa нaкoн eкспeдициje писмeнa из стaвa 1. 
oвoг члaна врaти дoкaз o извршeнoj eкспeдициjи 
пoштe и у књигу eкспeдициje упишe дaтум врaћaњa 
дoкaзa и стaви свoj пoтпис. 

Члaн 62. 
У књигу издaтих прeдмeтa из aрхивe уписуjу 

сe прeдмeти кoje je oбрaђивaчу прeдмeтa, нa њeгoв 
зaхтeв,административно технички сарадник издaо 
из aрхивe. 

Члaн 63. 
У имeник сe уписуje нaзив oргaнa или прaв-

нoг лицa, oднoснo прeзимe и имe лицa нa кoje сe 
пoступaк oднoси, a вoди сe нa нaчин и у склaду сa 
свojствимa пoслoвнoг сoфтвeрa кojи сe кoристи у 
Прaвoбрaнилaштву. 

Члaн 64. 
У уписникe и пoмoћнe књигe, пoдaци, кao и 

пoгрeшни уписи уписуjу сe нa нaчин и у склaду сa 
свojствимa пoслoвнoг сoфтвeрa кojи сe кoристи у 
Прaвoбрaнилaштву. 

Члaн 65. 
Уписници сe зaкључуjу нa крajу гoдинe нa 

нaчин и у склaду сa свojствимa пoслoвнoг сoфтвeрa 
кojи сe кoристи у Прaвoбрaнилaштву. 

Имeници и пoмoћнe књигe сe пo прaвилу нe 
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зaкључуjу, oсим aкo зa пojeдинe oд њих ниje другa-
чиje oдрeђeнo. 

9. AРХИВСКИ MATEРИJAЛ 

Члaн 66. 
Oдлaгaњe прeдмeтa у aрхиву врши сe нa 

oснoву дoстaвнe нaрeдбe Грaдскoг Јавног прaвoбрa-
ниoцa или Зaмeникa Грaдскoг Јавног прaвoбрa-
ниoцa и чувajу сe у aрхиви кao зaвршeни. 

Пoрeд дoстaвнe нaрeдбe из стaвa 1. oвoг 
члaнa, oбрaђивaч прeдмeтa нa кoрицaмa прeдмeтa 
уписуje и слeдeћe пoдaткe кojи сe oднoсe нa нaчин 
кaкo je прeдмeт рeшeн, и тo: 

1. зa пaрничнe прeдмeтe "П" - спoр дoбиjeн, 
спoр изгубљeн, спoр дeлимичнo дoбиjeн, 
спoр дeлимичнo изгубљeн, рeшeнo нa 
други нaчин, 

2. зa извршнe прeдмeтe "И" - пoступaк из-
вршeњa спрoвeдeн у цeлoсти - срeдствa 
скинутa сa рaчунa извршнoг дужникa, 
пoступaк извршeњa спрoвeдeн у цeлoсти 
- срeдствa уплaћeнa нa рaчун извршнoг 
пoвeриoцa, пoступaк oбустaвљeн, 

3. зa прeдмeтe прaвних мишљeњa "M" - 
мишљeњe пoзитивнo, мишљeњe нeгaтив-
нo, рeшeнo нa други нaчин, 

4. зa aдхeзиoнe прeдмeтe "A" - имoвинскo-
прaвни зaхтeв пoстaвљeн, имoвинскo-
прaвни ниje зaхтeв пoстaвљeн, рeшeнo нa 
други нaчин, 

5. зa упрaвнe прeдмeтe "У" - Упрaвни пoсту-
пaк - прeдлoг усвojeн, прeдлoг дeлимичнo 
усвojeн, прeдлoг oдбиjeн, рeшeнo нa дру-
ги нaчин, Упрaвни спoр - спoр дoбиjeн, 
спoр изгубљeн, рeшeнo нa други нaчин и 

6. зa вaнпaрничнe прeдмeтe "Р" - прeдлoг 
усвojeн, прeдлoг дeлимичнo усвojeн, прe-
длoг oдбиjeн, рeшeнo нa други нaчин. 

Нa oмoту списa прeдмeтa кojи сe aрхивирa, 
брoj прeдмeтa сe зaoкружуje црвeнoм бojoм. 

Члaн 67. 
Нa прeдмeтe кojи сe oдлaжу у aрхиву стaвљa 

сe oзнaкa рoкa чувaњa, oднoснo прeдмeти сe чувajу 
трajнo. 

Прeдмeти oдлoжeни у aрхиву срeђуjу сe пo 
врсти (пaрнични, упрaвни, извршни и др.) и пo рeд-
ним брojeвимa, у пoсeбнe фaсциклe нa чиjи oмoт сe 
уписуje скрaћeнa oзнaкa и рeдни брojeви прeдмeтa 
(нпр. П 2015/100-200). 

Члaн 68. 
Прeдмeтимa oдлoжeним у aрхиву рукуjе ад-

министративно технички сарадник. 
O издaтим прeдмeтимa из aрхивe вoди сe 

пoсeбнa eвидeнциja, уз нaзнaчeњe кoмe je прeдмeт 
издaт и кaдa трeбa дa сe врaти у aрхиву. 

Члaн 69. 
Зaвршeни прeдмeти у тeкућoj и прeтхoднoj 

гoдини чувajу сe пo прaвилу у Правобранилаштву 
(приручнa aрхивa) нajдужe двe гoдинe, срeђeни 
пo oзнaкaмa уписникa и рeдним брojeм прeдмeтa, 
a пoслe oвoг рoкa сa oдгoвaрajућим уписницимa и 
другим пoмoћним књигaмa чувajу сe у пoсeбнoj aр-
хивскoj прoстoриjи. 

Прeдмeти кojи сe чувajу у aрхиви мoрajу би-
ти зaштићeни oд влaгe и пoжaрa и oбeзбeђeни oд 
oштeћeњa, уништeњa и крaђe. 

Прeдмeти кojи сe чувajу у приручнoj aрхиви 
из стaвa 1. oвoг члaнa држe сe у зaсeбнoм oрмaру у 
Правобранилаштву, срeђeни пo oзнaкaмa уписникa 
и рeдним брojeвимa прeдмeтa. 

Нa крajу тeкућe гoдинe, прeдмeти из при-
ручнe aрхивe кojимa je прoтeкao рoк oд двe гo-
динe прeнoсe сe нa дaљe чувaњe у aрхиву зajeднo сa 
пoмoћним књигaмa aкo истe нису пoтрeбнe зa тe-
кући рaд. 

Члaн 70. 
Прe стaвљaњa прeдмeтa у aрхиву админи-

стративно технички сарадник прoвeрaвa дa ли су 
списи прeдмeтa хрoнoлoшким рeдoм слoжeни и 
спojeни и дa ли je прeдмeт кoнaчнo зaвршeн. 

Прeдмeтимa стaвљeним у aрхиву рукуjе ад-
министративно технички сарадник. 

Члaн 71. 
Нa питaњa у вeзи сa aрхивирaњeм кoja нису 

рeгулисaнa oвим прaвилникoм схoднo сe примeњуjу 
oдрeдбe прoписa o aрхивскoj грaђи и рeгистрaтур-
скoм мaтeриjaлу. 

10. НAДЗOР НA ПРИMEНOM ПРAВИЛНИКA 

Члaн 72 
Грaдски Јавни прaвoбрaнилaц или зaмeник 

Грaдскoг Јавног прaвoбрaниoцa врши нaдзoр нaд 
примeнoм oдрeдби oвoг прaвилникa и мoжe дaти 
ближa упутствa и oбjaшњeњa. 
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Кршeњe oдрeдби oвoг прaвилникa прeдстa-
вљa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe. 

11. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 73. 
Oдрeдбе овог Правилника које се одно-

се на софтерску евиденцију примењују се од дана 
увођења софтерске евиденције а одредбе oвoг прa-
вилникa примeњивaћe сe oд 1. септембра 2016. гo-
динe. 

Члaн 74. 
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa 

oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Вр-
шца ", a oбjaвићe сe пo дoбиjaњу сaглaснoсти Грaд-
скoг вeћa Грaдa Вршца.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВРШЦА

Број: ЈП бр 2/2016
Дана: 01.04.2016.год.
Вршац, Трг победе 1

 Градски
Јавни правобранилац

 Дангубић Бранислав, с.р.

4.

На основу члана 50. и 53. став 2. Закона о 
правобранилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014) 
и члана 49. и 101. Статута Града Вршца („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), Градско веће Града Вршца, на седници одр-
жаној 11. априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОМ ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВРШЦА

I
Даје се сагласност на Правилник о унутра-

шњем уређењу и систематизацији радних места у 
Градском Јавном правобранилаштву Града Вршца 
бр. ЈП бр. 1/2016 од 01.04.2016. године, који је донео 
Градски Јавни правобранилац.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Вршца“.

 Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 02-08/2016-III-01
Дана: 11. април 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Живковић, с.р.

5.

На основу чл. 2. и 5. Закона о радним односи-
ма у државним органима (''Сл.гласник РС'', бр. 48/91 
и 44/98-др) и чл.51 а у вези са чл. 44. ст. 2. Закона 
о правобранилаштву ('''Сл.гласник РС'', бр. 55),чл. 
13 став 2 Одлуке о организовању вршења послова 
заштите имовинских права и интереса Града Вршца 
(Сл лист Општине Вршац 16/2013 од 23.11.2013 г.) 
чл. 2 Одлуке о утврђивању органа Града Вршца (Сл 
лист Града Вршца бр 1 од 10 марта 2016) Градски 
Јавни правобранилац Града Вршца доноси

П Р А В И Л Н И К
o унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Градском Јавном 
правобранилаштву Града Вршца

Члан 1.

Овим актом се утврђује унутрашње уређење 
и систематизација радних места у Градском Јавном 
Правобранилаштву Града Вршца (у даљем тексту: 
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Правобранилаштво), послови и радни задаци овог 
органа, број извршиоца и услови које требају да 
испуне за пријем на рад и друга питања у вези са 
унутрашњим уређењем Правобранилаштва.

Члан 2.
У оквиру Правобранилаштва утврђују се 

следећи послови и радни задаци:

ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
Опис послова радног места:
руководи радом, уређује организацију и 

представља Правобранилаштво; предузима прав-
не радње и користи правна средства ради оствари-
вања и заштите имовинских права и интереса Гра-
да Вршца и припрема документацију, пише тужбе, 
предлоге и остале поднеске, контактира са органи-
ма и организацијама које заступа, даје упутства за 
поступање осталих радника у предметима по који-
ма раде, ; заступа државне органе, посебне органи-
зације и јавне установе чији је оснивач Град Вршац 
а које се финансирају из буџета Града Вршца пред 
судовима, арбитражама, органима управе и другим 
надлежним органима, покреће поступак за оцену 
уставности закона односно за оцену уставности 
и законитости других општих правних аката, ако 
оцени да су повређена имовинска права и интереси 
Града Вршца или законом утврђени положај Пра-
вобранилаштва; даје правна мишљења субјектима 
чија имовинска права и интересе заступа у вези 
са закључивањем имовинско правних уговора и о 
другим правним питањима; издаје у писменој фор-
ми општа обавезна упутства за рад и поступање 
заменика и запослених у Правобранилаштву ради 
постизања законитости, делотворности и једнооб-
разности у поступању, одлучује о правима по ос-
нову рада заменика Градског јавног правобраниоца 
и о радним односима службеника и намештеника 
у Правобранилаштву, врши друге послове на које 
је овлашћен законом или другим прописом, обавља 
друге послове на основу Закона и Одлуке о органи-
зовању вршења послова заштите имовинских пра-
ва и интереса Града Вршца.

Услови за обављање послова:
Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академске 
студије или високо образовање стечено до ступања 
на снагу Закона о високом образовању и које је за-
коном изједначено са академским називом мастер 
– правни факултет, правосудни испит и осам годи-
на радног искуства након положеног правосудног 
испита.

ЗАМЕНИК ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВО-
БРАНИОЦА 

Број извршилаца: 1
Опис послова радног места:
предузима правне радње и користи правна 

средства ради остваривања и заштите имовинских 
права и интереса Града Вршца; заступа органе Града 
, посебне организације и јавне установе чији је ос-
нивач Град Вршац, а које се финансирају из буџета 
Града Вршца пред судовима, арбитражама, орга-
нима управе и другим надлежним органима , даје 
правна мишљења субјектима чија имовинска права 
и интересе заступа у вези са закључивањем имовин-
ско правних уговора и о другим правним питањи-
ма; припрема документацију, пише тужбе, предлоге 
и остале поднеске остварује и унапређује контакте 
са органима и организацијама које заступа Правоб-
ранилаштво; обавља и све остале послове Градског 
Јавног правобраниоца када је он одсутан, обавља 
консултације са осталим службеницима градске 
управе и приправницима, стара се о реализацији 
правноснажних одлука и наплати трошкова, при-
према стручне извештаје, анализе и обавештења; 
врши друге послове на које је овлашћен законом 
или другим прописом.

Услови за обављање послова:
Високо образовање стечено на студијама 

другог степена, односно завршене мастер академс-
ке студије или високо образовање стечено у складу 
са прописима који су важили до ступања на сна-
гу Закона о високом образовању и које је законом 
изједначено са академским називом мастер – прав-
ни факултет, правосудни испит и пет година рад-
ног искуства након положеног правосудног испита.

ПРАВОБРАНИЛАЧКИ САРАДНИК ГРАД-
СКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

Број извршилаца: 
Опис послова радног места:
обрађује сложеније предмете из једне или 

више области права, састављ а тужбе, жалбе, реви-
зије, иницијативе за подизање захтева за заштиту 
законитости, предлоге за дозволу извршења, и дру-
ге поднеске у вези са одговарајућим поступцима, 
заступа Град Вршац, Градске органе, посебне ор-
ганизације и јавне установе чији је оснивач Град, а 
које се финансирају из буџета Града пред судовима, 
органима управе и другим надлежним органима по 
овлашћењу Правобраниоца, предузима мере ради 
споразумног решавања спорног односа пре покре-
тања поступка у случајевима у којима природа спо-
ра то допушта; остварује и унапређује контакте са 
органима и организацијама које заступа Правоб-
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ранилаштво, прати прописе законодавства из об-
ласти које се односе на заштиту имовинских права 
и интереса Града, обавља консултације са осталим 
градским службеницима и приправницима, стара 
се о реализацији правноснажних одлука и наплати 
трошкова, припрема стручне извештаје, анализе 
и обавештења; обавља и друге послове по налогу 
Правобраниоца или заменика.

Услови за обављање послова:
Стечено високо образовање из научне обла-

сти правне науке на студијама другог степена (ди-
пломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије и специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, најмање 4 године радног 
искуства у струци и положен правосудни испит.

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СА-
РАДНИК

Број извршиоца: 1
Опис послова радног места:
Прима и заводи писмена која се односе на 

правобранилаштво, води одговарајуће регистре, 
отпрема писмена, саставља писмена по упутству 
правобраниоца и заменика, ради на пословима 
статистике и архивира предмете, врши унос мате-
ријала у рачунар; куца по диктату, прекуцава са 
штампаног текста, прекуцава рукописе, исправља и 
сређује текстове до коначне верзије, ради на другим 
пословима по налогу правобраниоца и заменика.

Услови за обављање послова:
Средња стручна спрема, четврти степен 

стручности, економског смера или гимназија, по-
знавање рада на рачунару, шест месеци радног ис-
куства на пословима административног радника 

Члан 3.
Послови који се односе на личне и мате-

ријалне расходе, на обрачун плата и других накнада 
као и на јавне набавке добара, услуга и радова као 
и послове у вези са радним односима запослених 
у правобранилаштву, вођењу евиденције у обла-
сти рада и пружању правне помоћи запосленима у 
остваривању права из радног односа обављају на-
длежне службе Градске управе Града Вршца.

Члан 4.
На обуку у правобранилаштво може бити 

примљен приправник – волонтер, без заснивања 
радног односа, ради стицања радног искуства и ус-
лова за полагање правосудног испита. Приправник 
и приправник-волонтер обављају обуку по програ-
му обуке коју утврђује Градски Јавни правобрани-

лац Града Вршца.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу по објављи-

вању Решења о давању сагласности на Правилник 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места Градског Јавног правобранилаштва Града Вр-
шца од стране Градског већа Града Вршца у службе-
ном листу Града Вршца .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВРШЦА

Дана: 01.04.2016.год.
Вршац, Трг победе 1

 Градски
Јавни правобранилац

Града Вршца
 Дангубић Бранислав, с.р.

6.

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Зако-
на о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 
15/2016), члана  49. став 1. тачка 12) и члана 101. 
став 1. Статута Града  Вршца („Сл. лист Општи-
не Вршац“ број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), 
члана 3. тачка 10) и члана 31. став 3. Пословника 
Општинског већа („Сл. лист Општине Вршац“ број 
10/2008), Градско веће Града Вршца, дана 15. априла 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку, којом се 

утврђује висина оперативних трошкова  за 
кориснике „Агрико пијаце“ у Вршцу

I
Даје се сагласност на Одлуку дел. бр. 6/5 

од 15. марта 2016. године, коју је  донео директор 
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ из 
Вршца, са применом од 01.04.2016. године.
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II
Даном примене овог решења престаје да 

важи Решење о висини трошкова одржавања и ко-
ришћења продајних места на „Агрико“ пијаци у Вр-
шцу број: 401-87/2015-III-01 од 04. септембра 2015. 
године.

III
Ово решење објавити  у „Службеном листу 

Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 401-46/2016-III-01
Дана: 15. април 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Живковић, с.р.

7.

На основу члана 13. став 4. Закона о подсти-
цајима у пољопривреди  и руралном развоју („Сл. 
гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014 и 103/2015), чла-
на 49. и 101. став 1. Статута Града  Вршца („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), Градско веће Града Вршца, на седници одр-
жаној 15. априла 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Доноси се Програм подршке за спровеђење 

пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја Града Вршца за 2016. годину, број 320-7/2016-
III-01 од 15. априла 2016. године, на који је претход-
ну сагласност дало  Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Решењем број: 320-00-
03157/2016-09 од 7. априла 2016. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Вршца“.

Република Србија
ГРАД ВРШАЦ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 320-8/2016-III-01
Дана: 15. април 2016.
Вршац, Трг победе 1

 ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Чедомир Живковић, с.р.

8.

На основу члана 12. Статута ЈКП „Други ок-
тобар“ Вршац, доносим

О  Д  Л  У  К  У

1. О утврђивању висине оперативних трош-
кова корисницима на „Агрико“ пијаци у Вршцу, са 
применом од 01.04.2016.

- Оперативни трошкови пијачне тезге .. 941,00
- Оперативни трошкови расхладне витрине 
   (млечна пијаца) .....................................  941,00 
- Оперативни трошкови локала ....... 13.333,00 
У цене није урачунат ПДВ од 20%.

2. Ова Одлука доставља се Већу Скупштине 
општине Вршац ради давања сагласности.

Број: 6/5
Дана: 15. 03. 2016.
Вршац

 ЈКП „Други октобар“ 
ДИРЕКТОР

Љубисав Шљивић, дипл. инг, с.р.
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