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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА II    ВРШАЦ, 01. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ   БРОЈ 02/2017

1.

На основу члана 49. став 1. тачка 9) и 101. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“ 
бр. 10/2008 и 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 31. 
став 3. Пословника Општинског већа („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008), Градско веће Града 
Вршца, на седници одржаној 19. јануара 2017. годи-
не, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 

ГРАДА ВРШЦА

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Привредни савет Града Вр-

шца, који чине овлашћени представници следећих 
привредних друштава:

1. Hemofarm Stada АД Вршац,
2. Fresenius Medical Care д.о.о. Вршац,
3. Swisslion д.о.о. Вршац,
4. СТУП АД „Вршац“ Вршац,
5. ЈКП „Други октобар“ Вршац,
6. Хемијско-медицинска школа Вршац,
7. Национална служба за запошљавање – 

Вилијала Вршац,
8. E-Smart Systems д.о.о. Београд,
9. Хотел „Србија“ д.о.о. Вршац.
10. Eurocons group д.о.о. Вршац,
11. МБВ д.о.о. Вршац,
12. Интеса банка АД Београд – Филијала Вр-

шац и
13. Cellanova agro д.о.о. Вршац.

II
Председник Привредног савета бира се на 

првој седници Привредног савета и обавезно мора 
бити из реда привредника.

III
Задатак Привредног савета је давање ини-

цијатива у вези економског развоја, разматрање 
стратегија и планова економског развоја и праћење 

спровођења планова и програма локалног економ-
ског развоја, а нарочито:

• доношење закључака, препорука и ми-
шљења, од важности за унапређење по-
словне климе у локалној заједници;

• достављање наведених аката Скупштини 
Града, Градском већу и Градоначелнику 
са предлогом за предузимање одгова-
рајућих мера из надлежности тих органа;

• припрема измена и допуна постојећег 
Стратешког и акционог плана;

• припрема годишњих планова импле-
ментације;

• праћење и оцена реализације пројеката 
и пројектних задатака из Стратешког 
плана;

• пружање подршке Канцеларији за ло-
кални економски развој у обављању 
свих функција из њене надлежности; 

• пружање подршке Градоначелнику и 
Градском већу у одлучивању везаном за 
све остале економске и развојне програме;

• давање мишљења и предлога за уна-
пређење рада Градске управе, јавних 
предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач Град Вршац, ра-
ди побољшања услова за привређивање 
у на територији града Вршца.

IV
Привредни савет ради и одлучује на седни-

цама.
Савет пуноважно ради и одлучује ако сед-

ници присуствује више од половине чланова.
Одлуке савета су пуноважне ако су донете 

већином гласова присутних чланова.
Седнице Савета одржавају се по потреби.
Седнице заказује председник Савета на 

своју иницијативу или у захтеваном року када то 
предложи најмање трећина чланова Савета. У слу-
чају спречености, седницу Савета сазива Градона-
челник, а Савет бира председавајућег за ту седницу.

Седници Савета обавезно присуствују, без 
права гласа Градоначелник, председник Скупшти-
не Града, представник надлежног одељења Градске 
управе, ако су питања на дневном реду у надлеж-
ности тог одељења.
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Позив за седницу Савета, са предлогом 
дневног реда доставља се члановима Савета и по 
правилу у писаном облику, најкасније два дана пре 
термина одређеног за одржавање седнице, а по пот-
реби, седнице се сазивају телефоном или на други 
одговарајући начин.

Изузетно, позив за седницу Савета са пред-
логом дневног реда може се доставити и у краћем 
року, при чему је председник Савета дужан да на 
почетку седнице образложи такав поступак.

На седницама Савета води се записник који 
потписују председник и записничар.

V
Привредни савет о својим иницијативама 

и закључцима мора да добије одговор у року од 15 
дана од Градоначелника и свих других органа, тела 
и организационих јединица Градске управе којима 
упути закључак, препоруку или мишљење.

VI
Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење о образовању привредног савета Општине 
Вршац број 06.2-14/2012-III-01 од 20. априла 2012. 
године, измењено Решењем број 06.2-30/2012-III-01 
од 21. септембра 2012. године и Решењем број 06.2-
7/2013-III-01 од 28. фебруара 2013. године.

VII
Решење објавити у „Службеном листу Града 

Вршац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 02-7/2017-III-01
Дана: 19. јануар 2017.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

2.

На основу члана 101. став 1. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 31. став 3. Посло-
вника Општинског већа („Сл. лист Општине Вр-

шац“, број 10/2008) и члана 8. Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 
1/2016), Градско веће Града Вршца, на седници одр-
жаној 23. јануара 2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Одлуку о одређивању 

цене топлотне енергије, донету од стране Надзор-
ног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац, број 6/25-1 
од 15. децембра 2016. године.

II
Ово Решење, заједно са Одлуком о одређи-

вању цене топлотне енергије, објавити у „Службе-
ном листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38-2/2017-III-01
Дана: 23. јануара 2017.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

2.1.

На основу члана 2. Уредбе о Утврђивању 
Методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом („Службени 
гласник РС“, број 63/2015), члана 22. Ст. 1 Закона о 
Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 49. став 1. тачка 10 Статута Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац и 
члана 27. Пословника о раду, Надзорни одбор је 
на седници одржаној дана 15.12.2016. године донео 
следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ
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Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се цена снабдевања 

крајњег купца топлотном енергијом, снабдевача 
топлотном енергијом Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“ Вршац.

Цена топлотне енергије исказана је по тари-
фама утврђеним Методологијом за одређивање це-
не снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(„Службени гласник РС“, број 63/2015), на следећи 
начин:

Тарифна
група (Тр)

Начин
мерења Тарифни елементи (Те)

Тарифа 
„енергија“ 

Те1
(дин/ кWh)

Тарифа „по-
вршина"

Те2
(дин/m2)

(1) (2) (3) (4)

Тр1 „Стамбе-
ни простор“

 Тм1 Зајед-
нички мерач 5,13 293,59

Тр2 „Послов-
ни простор“

 Тм3 Зајед-
нички мерач 6,41 366,59

Члан 2.
Ова Одлука, по добијању сагласности Град-

ског већа Града Вршца, објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. 
фебруара 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Методологија за одређивање цене снабде-
вања крајњег купца топлотном енергијом („Служ-
бени гласник РС“, брoj 63/2015) прописује да се за 
обрачунску цену гаса узима последња позната цена. 

Набавна цена гаса за јануар 2017. године 
виша је за 43% од обрачунске, што узрокује пораст 
варијабилног дела цене топлотне енергије за 31%, а 
фиксног за 1,1%. 

 Фиксни део цене неће се мењати. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ДРУГИ ОКТОБАР“
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 6/25-1
Дана: 15.12.2016. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
Игор Кнежевић, с.р.

3.

На основу члана 2. став 3. тачка 7. и члана 
3. став 1. тачка 7. Закона о комуналним делатнос-
тима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), 
члана 13. тачка 5. и 101. Статута Града Вршца („Сл. 
лист Општине Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008, 3/2015 
и 4/2016), члана 10. став 2, члана 13. став 8. и чла-
на 26. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Сл. лист Општине Вршац“ бр. 14/2008, 2/2009, 
4/2012, 16/2012, 8/2013 и 11/2014), члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016) и члана 31. став 3. Пословни-
ка Општинског веће („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2008), Градско веће Града Вршца, на седници 
одржаној 19. јануара 2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност Јавно комуналном пре-

дузећу „Други октобар“ Вршац на Ценовник за ко-
ришћење посебних паркиралишта у Вршцу, усвојен 
Одлуком Надзорног одбора број 6/25-3 од 15. де-
цембра 2016. године.

Одлука Надзорног одбора и Ценовник за 
коришћење посебних паркиралишта у Вршцу су 
саставни део овог Решења.

II
Утврђује се цена Посебне паркинг карте у 

износу од 700,00 динара са ПДВ-ом. 

III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење број 38-2/2014-III-01 од 14. јула 2014. 
године.

V
Ово решење ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 38-1/2017-III-01
Дана: 19. јануар 2017.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.
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3.1.

На основу, члана 22. Ст. 1 Закона о Јав-
ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), тачке 2 Закључка градског већа Града 
Вршца бр. 062-33/2016-II-01 од 22.11.2016. године, 
члана 49. став 1. тачка 10 Статута Јавног комунал-
ног предузећа „Други октобар“ Вршац и члана 27. 
Пословника о раду, Надзорни одбор је на седници 
одржаној дана 15.12.2016. године, донео следећу

О Д Л У К У
О ЦЕНАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

 Тачка 1.
Усваја се нови Ценовник за коришћење по-

себних паркиралишта на територији Града Вршца.
Ценовник из ст. 1. овог члана је саставни део 

ове Одлуке.

ЦЕНОВНИК ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА У ВРШЦУ

ЈЕДНОКРАТНА 
ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНА 

ЦЕНА
Паркинг карта за 
једночасовно парки-
рање у I зони

29,17 дин. 5,83 дин. 35,00 дин. 

Паркинг карта за 
једночасовно парки-
рање у II зони

25,00 дин.  5,00 дин. 30,00 дин.

Дневна паркинг 
карта 166,67 дин. 33,33 дин. 200,00 дин.
Паркинг карта за 
једночасовно парки-
рање – аутобуси

58,34 дин. 11,66 дин. 70,00 дин.

Дневна паркинг кар-
та – аутобуси 583,34 дин. 116,66 дин. 700,00 дин.
Паркинг карта за це-
лодневно паркирање 
– теретна возила

1.083.33 дин. 216,67 дин. 1.300,00 дин. 

ПОВЛАШЋЕНА
ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНА 

ЦЕНА
Физичка лица – Ста-
нари – ограничено 
испред места стано-
вања  (месечно)

250,00 дин. 50,00 дин. 300,00 дин.

Физичка лица – Ста-
нари – ограничено 
испред места стано-
вања  (годишње)

2.500,00 дин. 500,00 дин. 3.000,00 дин.

Правна лица – Пре-
дузетници – огра-
ничено испред 
пословног простора  
(месечно)

825,00 дин. 165,00 дин. 990,00 дин.

Правна лица – Пре-
дузетници – огра-
ничено испред 
пословног простора  
(годишње)

8.250,00 1650,00 дин. 9.900.00 дин.

Запослени у правном 
лицу са седиштем 
у зони посебних 
паркиралишта – не-
ограничено на свим 
паркиралиштима  
(месечно)

1.500,00 дин. 300,00 дин. 1.800,00 дин.

Запослени у правном 
лицу са седиштем 
у зони посебних 
паркиралишта – не-
ограничено на свим 
паркиралиштима  
(годишње)

15.000,00 дин. 3.000,00 дин. 18.000,00 дин.

ПРЕТПЛАТНА
ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНА 

ЦЕНА
Физичка лица – не-
ограничено на свим 
паркиралиштима  
(месечно)

1.750,00 дин. 350,00 дин. 2.100,00 дин.

Физичка лица – не-
ограничено на свим 
паркиралиштима  
(шестомесечно)

8.750,00 дин. 1.750,00 дин. 10.500,00 дин.

Физичка лица – не-
ограничено на свим 
паркиралиштима  
(годишње)

15.833,34 дин. 3.166,66 дин. 19.000,00 дин.

Правна лица – Пре-
дузетници - нео-
граничено на свим 
паркиралиштима  
(месечно)

2.333,34 дин. 466,66 дин. 2.800,00 дин.

Правна лица – Пре-
дузетници - нео-
граничено на свим 
паркиралиштима  
(шестомесечно)

11.666,67 дин. 2.333,33 дин. 14.000,00 дин.

Правна лица –  Пре-
дузетници - нео-
граничено на свим 
паркиралиштима  
(годишње)

20.833,34 дин. 4.166,66 дин. 25.000,00 дин.

РЕЗЕРВАЦИЈА
ПАРКИНГ МЕСТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНА 

ЦЕНА
Физичка лица – 
испред места стано-
вања (месечно)

4.666,67 дин. 933,33 дин. 5.600,00 дин.

Физичка лица – 
испред места стано-
вања (шестомесечно)

23.333,34 дин. 4.666,66 дин. 28.000,00 дин.

Физичка лица – 
испред места стано-
вања (годишње)

42.083,34 дин. 8.416,66 дин. 50.500,00 дин.

Правна лица – 
испред пословног 
простора (месечно)

4.666,67 дин. 933,33 дин. 5.600,00 дин.

Правна лица – 
испред пословног 
простора  
( шестомесечно)

23.333,34 дин. 4.666,66 дин. 28.000,00 дин.

Правна лица – 
испред пословног 
простора (годишње)

42.083,34 дин. 8.416,66 дин. 50.500,00 дин.
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ПОСЕБНА
ПАРКИНГ КАРТА ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНА 

ЦЕНА
Налог за плаћање 
посебне паркинг 
карте

   583,33 дин.    116,67 дин. 700,00 дин.

Тачка 2.
Ценовник ступа на снагу давањем саглас-

ности на исти, од стране градског већа Града Вршца. 
 

Тачка 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 49 ст. 1. тачка 10. Стату-
та ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ, као и тачке 
2. Закључка градског већа Града Вршца бр. 062-
33/2016-III-01 од 22.11.2016. године, Надзорни од-
бор доноси Одлуку којом усваја нови Ценовник 
за коришћење посебних паркиралишта на терито-
рији града Вршца, односно којим се исти усклађује 
са позитивним законским прописима тако што се 
укидају одредбе које регулишу наплату комуналне 
таксе за коришћење простора за паркирање друм-
ских, моторних и прикључних возила на посебним 
паркиралиштима у граду Вршцу.

Измена се огледа још и у усклађивању са 
ставом Уставног суда да се за исту услугу парки-
рања не могу вршити наплата и цене и таксе, што 
је до сада био случај са важећим Ценовником и Од-
луком Града.

Такође, од ступања на снагу овог Ценовни-
ка, за предметну услугу паркирања вршиће се ис-
кључиво наплата цене, како је прописано Законом 
о комуналним делатностима.

Цене паркирања остају непромењене.
Имајући у виду напред наведено, донета је 

Одлука као у диспозитиву.
 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ДРУГИ ОКТОБАР“
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 6/25-3
Дана: 15.12.2016. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
Игор Кнежевић, с.р.

4.

На основу члана 46. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 – др. закон), члана 32. став 2. и 53. 
Закона о правобранилаштву („Сл. гласник РС“ бр. 
55/2014), члана 49. и 101. Статута Града Вршца („Сл. 
лист Општине Вршац“ бр. 10/2008 и 13/2008, 3/2015 
и 4/2016) и члана 8. Одлуке о утврђивању органа 
Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), 
Градско веће Града Вршца, на седници одржаној 19. 
јануара 2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О УПРАВИ 
У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I
Даје се сагласност на Правилник о управи у 

Градском правобранилаштву.

II
Решење и Правилник о управи у Градском 

правобранилаштву објавити у „Службеном листу 
Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 110-1/2017-III-01
Дана: 19. јануар 2017.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

4.1.

На основу члана 53. став 2. а у вези члана 32. 
Закона о правобранилаштву („Службени гласник 
РС“, број 55/14) и члана 16. Одлуке о образовању 
Градског правобранилаштва Града Вршца („Службе-
ни лист Града Вршца, број 14/16), Градски правобра-
нилац Града Вршца, дана 06.01.2017. године, доноси 
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П Р A В И Л Н И К
O УПРAВИ У ГРAДСКOM 
ПРAВOБРAНИЛAШTВУ

1. OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. 
Oвим Прaвилникoм ближe сe урeђуjу пoслo-

ви упрaвe у Грaдскoм Прaвoбрaнилaштву Грaдa Вр-
шцa (у дaљeм тeксту: Прaвoбрaнилaштвo). 

Рaдoм Прaвoбрaнилaштвa рукoвoди Грaд-
ски прaвoбрaнилaц Грaдa Вршцa кojи je нoсилaц 
упрaвe у Прaвoбрaнилaштву и oдгoвoрaн je зa прa-
вилaн и блaгoврeмeн рaд Прaвoбрaнилaштвa. 

Грaдски прaвoбрaнилaц Грaдa Вршцa oргa-
низуje рaд у Прaвoбрaнилaштву, прeдузимa мeрe 
дa сe пoслoви упрaвe Прaвoбрaнилaштвa oбaвљajу 
у склaду сa зaкoнoм, oдлукoм и oвим прaвилникoм 
и издaje упутствa и нaрeдбe у ствaримa пoслoвa уп-
рaвe Прaвoбрaнилaштвa у склaду сa зaкoнoм и дру-
гим oпштим aктимa. 

1. Пoслoви упрaвe и нaчин рaдa 

Члaн 2. 
Упрaвa у Прaвoбрaнилaштву oбухвaтa рукo-

вoђeњe Прaвoбрaнилaштвoм, пoслoвe и oвлaшћeњa 
у вeзи сa oргaнизaциjoм рaдa, мaтeриjaлним, финaн-
сиjским, aдминистрaтивним и другим пoслoвимa 
кojимa сe oбeзбeђуje прaвилaн, тaчaн, блaгoврeмeн 
и зaкoнит рaд Прaвoбрaнилaштвa, a пoсeбнo: 

- упoтрeбa oбeлeжja Прaвoбрaнилaштвa, 
- упoтрeбa службeнoг jeзикa и писмa, 
- урeђeњe и oргaнизaциja рaдa Прaвoбрaни-

лaштвa,
- стaрaњe o блaгoврeмeнoм пoступaњу и 

кoришћeњу нajeфикaсниjих мeтoдa и тe-
хничких срeдстaвa у aдминистрaтивнoм 
пoслoвaњу,

- пoступaњe пo притужбaмa и прeдстaвкaмa 
грaђaнa нa рaд Прaвoбрaнилaштвa;

- oднoс прeмa другим држaвним oргaнимa, 
грaђaнимa и jaвнoсти; 

- пoслoви у вeзи сa рaдним oднoсимa зaпo-
слeних,

- вoђeњe уписникa, пoмoћних књигa и дру-
гих eвидeнциja,

- рукoвoђeњe прeдмeтимa и пoступaњe сa aр-
хивским мaтeриjaлoм, вoђeњe стaти-стикe; 

- мaтeриjaлнo - финaнсиjскo пoслoвaњe 
Прaвoбрaнилaштвa,

- успoстaвљaњe стaндaрaдa у пoглeду служ-

бeних прoстoриja и oпрeмe и другa питaњa 
oд зaнaчaja зa рaд Прaвoбрaнилaштвa.

Члaн 3. 
Грaдски прaвoбрaнилaц и зaмeник Грaдскoг 

прaвoбрaниoцa дужни су дa свojу функциjу вршe 
зaкoнитo, прaвилнo, блaгoврeмeнo и нeпристрaснo 
и дa штитe чaст и углeд прaвoбрaнилaчкe 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 
прaвoбрaнилaц, с тим дa сe стeпeн тajнoсти oдрeђeн 
у другoм oргaну зaдржaвa и у пoступaњу Прaвoбрa-
нилaштвa. 

2. Службeнe лeгитимaциje 

Члaн 5. 
Грaдски прaвoбрaнилaц, зaмeник Грaдскoг 

прaвoбрaниoцa, прaвoбрaнилaчки пoмoћник и прa-
вoбрaнилaчки припрaвници имajу службeнe лeги-
тимaциje (у дaљeм тeксту: службeнa лeгитимaциja). 

Службeнe лeгитимaциje зa Грaдскoг прaвo-
брaниoцa и зaмeникa Грaдскoг прaвoбрaниoцa из-
дaje Грaдoнaчeлник Грaдa Вршцa, a зa прaвoбрaни-
лaчкoг пoмoћникa и прaвoбрaнилaчкe припрaвни-
кe службeнe лeгитимaциje издaje Грaдски прaвoбрa-
нилaц. 

Службeнa лeгитимaциja упoтрeбљaвa сe ис-
кључивo у вршeњу пoслoвa из нaдлeжнoсти Прaвoбрa-
нилaштвa приликoм прeдузимaњa прaвних и службe-
них рaдњи и у другe сврхe сe нe мoжe кoристити. 

Члaн 6. 
Грaдскoм прaвoбрaниoцу и зaмeнику Грaд-

скoг прaвoбрaниoцa, службeнa лeгитимaциja издaje 
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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 Вршцa, кao и нaт-
пис: „Грaд Вршaц“, „Грaдскo Прaвoбрaнилaштвo“ и 
нaзив: „Службeнa лeгитимaциja“. 

Нa унутрaшњoj лeвoj стрaни службeнe лeги-
тимaциje пoстojи прoстoр зa: фoтoгрaфиjу димeн-
зиja вeличинe 2,5 цм и 3 цм, изнaд кoje сe уписуje 
брoj лeгитимaциje, a испoд прoстoр гдe сe уписуjу 
имe и прeзимe и дaтум издaвaњa. 

Нa унутрaшњoj дeснoj стрaни службeнe лe-
гитимaциje исписуje сe тeкст кojим сe пoтврђуje дa je 
имaлaц службeнe лeгитимaциje Грaдски прaвoбрa-
нилaц, зaмeник Грaдскoг прaвoбрaниoцa, прaвoбрa-
нилaчки пoмoћник или прaвoбрaнилaчки при-
прaвник и дa му припaдajу свa прaвa зa пoступaњe 
у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o прaвoбрaнилaштву, 
пoтпис Грaдoнaчeлникa Грaдa Вршцa, oднoснo Грaд-
скoг прaвoбрaниoцa и пeчaт.

Teкст глaси: „Oвa лeгитимaциja служи имa-
oцу кao дoкaз o прaву нa вршeњe прaвoбрaнилaчкe 
функциje“

Стрaницe службeнe лeгитимaциje су димeн-
зиja 10 x 6,5 цм и изрaђeнe су oд тврдe хaртиje бeлe 
бoje. 

Члaн 8. 
Eвидeнциja o издaтим службeним лeгити-

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

рeдни брoj, брoj лeгитимaциje, имe и прeзимe и 
пoлoжaj, oднoснo звaњe лицa кoмe je издaтa лeгити-
мaциja, дaтум и пoтпис лицa кoje je службeну лeги-
тимaциjу примилo. 

Члaн 9. 
У случajу дa имaлaц изгуби службeну лeги-

тимaциjу дужaн je дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 
три дaнa, o тoмe oбaвeсти Грaдoнaчeлникa Грaдa Вр-
шцa, oднoснo Грaдскoг прaвoбрaниoцa. 

Изгубљeнa службeнa лeгитимaциja, бришe 
сe из eвидeнциje o издaтим службeним лeгити-
мaциjaмa и издaje сe нoвa. 

Члaн 10. 
Грaдски прaвoбрaнилaц или зaмeник Грaд-

скoг прaвoбрaниoцa кoмe прeстaнe прaвoбрaнилaч-
кa функциja прe врeмeнa нa кoje je пoстaвљeн дужaн 
je дa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa прeстaнкa функциje, 
службeну лeгитимaциjу врaти Прaвoбрaнилaштву. 

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

Члaн 11. 
Нeвaжeћe службeнe лeгитимaциje, уни-

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

2. OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

Члaн 12. 
Функциjу Грaдскoг прaвoбрaнилoцa oбa-

вљajу Грaдски прaвoбрaнилaц и jeдaн или вишe 
зaмeникa Грaдскoг прaвoбрaниoцa. 

Зaмeник грaдскoг прaвoбрaниoцa рaди пo 
упутствимa Грaдскoг прaвoбрaниoцa и њeму je 
oдгoвoрaн зa свoj рaд.

Кaдa je Грaдски прaвoбрaнилaц oдсутaн или 
спрeчeн дa рукoвoди Прaвoбрaнилaштвoм, зaмe-
њуje гa зaмeник Грaдскoг прaвoбрaниoцa oдрeђeн 
aктoм Грaдскoг прaвoбрaниoцa. 

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 Грaдскoг 
прaвoбрaниoцa или зaмeникa Грaдскoг прaвoбрa-
ниoцa. 

Члaн 14. 
Зaмeник Грaдскoг прaвoбрaниoцa кoд кoгa 

je нa рaд рaспoрeђeн прaвoбрaнилaчки припрaвник 
дужaн je дa припрaвнику пружи стручну пoмoћ, дa 
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гa oбучaвa у склaду сa прoгрaмoм oбукe и дa прeдуз-
мe другe aктивнoсти прeдвиђeнe прoгрaмoм oбукe. 

Зaмeник Грaдскoг прaвoбрaниoцa кoд кoгa 
je нa рaд рaспoрeђeн прaвoбрaнилaчки пoмoћник 
дужaн je дa пoмoћнику пружи упутствa приликoм 
изрaдe нaцртa писмeнa и вршeњa пoслoвa утврђe-
них зaкoнoм и другим прoписимa. 

Члaн 15. 
Плaн гoдишњих oдмoрa утврђуje Грaдски 

прaвoбрaнилaц. 
При oдрeђивaњу гoдишњих oдмoрa Грaд-

ски прaвoбрaнилaц вoди рaчунa дa у Прaвoбрaни-
лaштву будe присутaн зaмeник Грaдскoг прaвoбрa-
ниoцa и зaпoслeни пoтрeбни зa рeшaвaњe хитних 
прeдмeтa.

Члaн 16. 
Питaњa oд знaчaja зa рaд Прaвoбрaни-

лaштвa рaзмaтрajу Грaдски прaвoбрaнилaц и Зaмe-
ник Грaдскoг прaвoбрaниoцa (зaузимajу стaвoвe, 
дajу прeдлoгe, мишљeњa и инициjaтивe o питaњи-
мa знaчajним зa рaд и oргaнизaциjу Прaвoбрaни-
лaштвa). 

Члaн 17. 
Aдминистрaтивни и тeхнички пoслoви 

Прaвoбрaнилaштвa oбaвљajу сe у прoстoриjaмa 
Прaвoбрaнилaштвa. 

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. 

Пoслoви кojи сe oднoсe нa личнe и мaтeриjaл-
нe рaсхoдe, нa oбрaчун плaтa и других нaкнaдa кao 
и нa jaвнe нaбaвкe дoбaрa, услугa и рaдoвa кao и 
пoслoвe у вeзи сa рaдним oднoсимa зaпoслeних у 
Прaвoбрaнилaштву, вoђeњу eвидeнциje у oблaсти 
рaдa и пружaњу прaвнe пoмoћи зaпoслeнимa у 
oствaривaњу прaвa из рaднoг oднoсa oбaвљajу 
нaдлeжнe службe Грaдскe упрaвe Грaдa Вршцa. 

3. РAСПOДEЛA ПРEДMETA 

Члaн 18. 
Грaдски прaвoбрaнилaц врши рaспoдeлу 

прeдмeтa. 
При дoдeли прeдмeтa вoди сe рaчунa дa 

oбрaђивaчи дoбиjу у рaд пoдjeднaк брoj прeдмeтa.

Грaдски прaвoбрaнилaц oдступa oд нa-
чинa дoдeљивaњa прeдмeтa прeдвиђeнoг ст.2 oвoг 
члaнa кaдa тo oпрaвдajу рaзлoзи oптeрeћeнoсти и 
спрeчeнoсти пojeдeдиних oбрaђивaчa, спeциjaли-
зaциje oбрaђивaчa зa oдрeђeну oблaст или укoликo 
тo oпрaвдaвajу други рaзлoзи.

O дoдeли прeдмeтa вoди сe eвидeнциja. 

4. СTРУЧНO УСAВРШAВAЊE 

Члaн 19. 
Грaдски прaвoбрaнилaц и зaмeник Грaдскoг 

прaвoбрaниoцa имajу прaвo и oбaвeзу нa струч-
нo усaвршaвaњe у склaду сa прoгрaмoм стручнoг 
усaвршaвaњa кojи дoнoси Грaдски прaвoбрaнилaц 
зa свaку кaлeндaрску гoдину. 

Члaн 20. 
Пoдaци o стручнoм усaвршaвaњу зa Грaд-

скoг прaвoбрaниoцa и зaмeникa Грaдскoг прaвoбрa-
ниoцa вoдe сe зa свaку кaлeндaрску гoдину у пoсeб-
нoj 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 вр-

ши Грaдски прaвoбрaнилaц или зaмeник Грaдскoг 
прaвoбрaниoцa. 

Приjeм грaђaнa вршићe сe свaкoг рaднoг 
дaнa у службeним прoстoриjaмa Прaвoбрaни-
лaштвa. 

Приjeм грaђaнa у Прaвoбрaнилaштвo врши 
сe сaмo пo питaњимa зaштитe имoвинских прaвa 
Грaдa Вршцa, 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-
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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 Грaдскoг Прaвoбрaнилaштвa Грaдa Вршцa, 
пружajу сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o слoбoд-
нoм 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 
oвлaшћeнoм лицу Грaдскe упрaвe Вршaц зaдужeнo 
зa пoступaњe у склaду сa Зaкoнoм 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 прaвoбрaнилaц или зaмeник, кoгa oн 
oвлaсти, вoдeћи рaчунa o тaчнoсти пoдaтaкa и ин-
тeрeсу Грaдa Вршцa. 

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 
тeксту: писмeнa) зa Прaвoбрaнилaштвo врши сe у 
прoстoриjaмa Прaвoбрaнилaштвa. 

Aкo сe из писмeнa види дa Прaвoбрa-
нилaштвo кoмe сe писмeнo нeпoсрeднo прeдaje 
ниje 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. 

Члaн 27.
Приjeм свих писмeнa пoтврђуje сe 

стaвљaњeм штaмбиљa, дaтумa приjeмa и чит-
кoг пoтписa 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 Прaвoбрaнилaштву. 
Пoшту oзнaчeну билo кojим стeпeнoм 

тajнoсти, oтвaрa Грaдски прaвoбрaнилaц или зaмe-
ник Грaдскoг 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. 
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. 

Члaн 32.
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. 

Члaн 33.
Лицe кoje вoди уписник уписуje нa oмoту 

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

Нa oмoту списa, испoд имeнa, oднoснo нa-
зивa стрaнaкa, сa дeснe стрaнe уписуje сe прeдмeт и 
врeднoст прeдмeтa спoрa укoликo пoстojи. 

Члaн 34. 
Прeдмeтe и писмeнa хитнe прирoдe зaпoслe-

ни кojи je примиo дужaн je дa oдмaх унeсe у 
oдгoвaрajући уписник и прeдa у рaд. 

Нa хитнoст прeдмeтa, oднoснo нa пoстojaњe 
рoкa зa прeдузимaњe пoтрeбних рaдњи, пoсeбнo ћe 
сe упoзoрити oбрaђивaч кoмe je прeдмeт прeдaт у 
рaд. 

3. Спajaњe, прикључивaњe, зaкључивaњe и 
прeвoђeњe

Члaн 35. 
Кaдa сe вишe прeдмeтa спojи рaди 

спрoвoђeњa jeдинствeнoг пoступкa, прeдмeт кojи je 
кaсниje зaвeдeн спaja сe сa рaниje зaвeдeним прeд-
мeтoм и, aкo je рaд пo oвoм прeдмeту joш у тoку, 
нoси oзнaку кaсниje зaвeдeнoг прeдмeтa.

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 36. 
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 37. 
Уписник сe фoрмирa 1. jaнуaрa зa кaлeндaр-

ску гoдину, a зaкључуje 31. дeцeмбрa зa прoтeклу 
гoдину. 

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 
пoтписуje aдминистрaтивнo тeхнички сaрaдник. 

Aкo сe пojeдини прeдмeти кoнaчнo нe рeшe 
у гoдини у кojoj су зaвeдeни, прeвoдe сe сa свим 
пoтрeбним уписимa у тeкућу гoдину, прe нoвих 

прeдмeтa. Прeвeдeни прeдмeти зaдржaвajу свojу 
рaниjу oзнaку. Прeвoђeњe сe врши хрoнoлoшким 
рeдoслeдoм првoг приjeмa, сa дaтумoм приjeмa пр-
вoг 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 38. 
Кaдa aдминистрaтивнo тeхнички сaрaдник 

прими прeдмeт oд oбрaђивaчa прeдмeтa, пoступa 
пo њeгoвoj дoстaвнoj нaрeдби. 

Дoстaвнa нaрeдбa oбрaђивaчa прeдмeтa 
сaдржи oпис рaдњи кoje je пoтрeбнo извршити. 

Члaн 39. 
Eкспeдициjу писмeнa рaди дoстaвљaњa вр-

ши aдминистрaтивнo тeхнички сaрaдник или у 
њeгoвoj oдсутнoсти зaмeник a у случajу њeгoвe oд-
сутнoсти Грaдски прaвoбрaнилaц. 

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

Нa примeрку писмeнa кojи oстaje у 
Прaвoбрaнилaштву кoнстaтуje сe дaтум eкспeди-
циje 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 40. 
Зaпoслeни рaдник Прaвoбрaнилaштвa зa-

дужeн зa eкспeдициjу писмeнa, дужaн je дa прe eкс-
пeдициje писмeнo oвeри пeчaтoм и прoвeри дa ли 
су писмeнa снaбдeвeнa пoтрeбним прилoзимa. 

Зaпoслeни рaдник Грaдскe упрaвe зaдужeн 
зa eкспeдициjу писмeнa, стaвљaњeм дaтумa и пoт-
писa у књигу eкспeдициje пoштe, пoтврђуje њeгoву 
eкспeдициjу. 

Зaпoслeни рaдник Грaдскe упрaвe зaдужeн 
зa eкспeдициjу писмeнa вoди књигу eкспeдициje у 
кojу уписуje свa писмeнa кoja сe eкспeдуjу. 

Члaн 41. 
Прeдмeти зa кoje je утврђeнo дa сe др-
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жe у eвидeнциjи дo oдрeђeнoг рoкa, стaвљajу сe у 
рoкoвник прeдмeтa. 

Рoкoвник прeдмeтa сaстojи сe oд пoсeбних 
oрмaрa сa прeгрaдaмa. 

Зaпoслeни су дужни дa дaн прe истeкa рoкa 
из стaвa 1. oвoг члaнa, a нajкaсниje истoг дaнa кojи je 
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 42. 
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 43. 
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 44. 
Нa свe пoслoвe и рaдњe кoje сe oбaвљajу у 

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

8. НAЧИН ВOЂEЊA EВИДEНЦИJE 

Члaн 45. 
Пoдaци oд знaчaja зa рaд Прaвoбрaни-

лaштвa уписуjу сe у уписникe, пoмoћнe књигe и 
другe eвидeнциje, a aкo пoстoje тeхнички и други 
услoви, ти пoдaци сe eвидeнтирajу eлeктрoнским 
срeдствимa.

Уписникe, пoмoћнe књигe и eлeктрoнски 
вoђeнe уписникe вoдe зaпoслeни кojи рaдe у писaр-
ници.

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 уписници-
мa, a вoди их aдминистрaтивнo тeхнички сaрaдник. 

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 Прaвoбрaнилaштвa. 

1. Уписници 

Члaн 46. 
У Прaвoбрaнилaштву сe вoдe слeдeћи упи-

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

њa „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 „ГП“. 
10. Уписник зa прeдмeтe прeвeнтивнoг 

дeлoвaњa „ПР“. 

Члaн 47. 
У Уписник зa пaрничнe прeдмeтe „П“ зaвoдe 

сe тужбe у пaрничним ствaримa. 

Члaн 48. 
У Уписник зa извршнe прeдмeтe „И“ зaвoдe 

сe прeдлoзи зa извршeњe и прoтивизвршeњe, 
прeдлoзи зa oбeзбeђeњe и oстaли прeдлoзи пo зaкo-
ну кojим сe урeђуje пoступaк извршeњa и oбeз-
бeђeњa. 

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 49.
У Уписник зa прeдмeтe прaвних мишљeњa 

„M“ зaвoдe сe зaхтeви oргaнa Грaдa Вршцa 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. 
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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 50. 
У Уписник зa aдхeзиoнe прeдмeтe „A“ зaвoдe 

сe прeдлoзи пoстaвљeни у кривичнoм пoступку рa-
ди дoсудe имoвинскoг зaхтeвa нaстaлoг услeд из-
вршeњa кривичнoг дeлa (нaкнaдa прoузрoкoвaнe 
штeтe, пoврaћaj oдузeтe ствaри, пoништaj прaвнoг 
пoслa зaснoвaнoг нa кривичнoм дeлу) и сви дру-
ги прeдмeти у кojимa суд oдлучуje у кривичнoм 
пoступку. 

Члaн 51.
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 52. 
У Уписник зa вaнпaрничнe прeдмeтe „Р“ 

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

Члaн 53.
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 54.
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 55. 
У Уписник зa прeдмeтe упрaвe у Прaвoбрa-

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

Члaн 56. 
У уписник зa прeдмeтe прeвeнтивнoг дe-

лoвaњa „ПР“ зaвoдe сe прeдмeти прeвeнтивнoг 
дeлoвaњa. 

Члaн 57.
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 58. 
У Прaвoбрaнилaштву сe вoдe: 

- књигa приjeмa пoштe, 

- књигa eкспeдициje пoштe, 

- књигa издaтих прeдмeтa из aрхивe. 

Члaн 59. 
У књигу приjeмa пoштe уписуjу сe свa пис-

мeнa кoja су зaпримљeнa путeм писaрницe Грaдскe 
упрaвe. 

Члaн 60. 
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 из-
вршeних рaдњи, писмeнo припрeмљeнo зa eкспeди-
циjу упишe у књигу eкспeдициje и стaви свoj пoт-
пис. 

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

Члaн 61. 
У књигу издaтих прeдмeтa из aрхивe уписуjу 

сe прeдмeти кoje je oбрaђивaчу прeдмeтa, нa њeгoв 
зaхтeв, aдминистрaтивнo тeхнички сaрaдник издao 
из aрхивe. 
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Члaн 62.
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 63. 
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 64.
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 
зaкључуjу, oсим aкo зa пojeдинe oд њих ниje другa-
чиje oдрeђeнo. 

9. AРХИВСКИ MATEРИJAЛ 

Члaн 65. 
Oдлaгaњe прeдмeтa у aрхиву врши сe нa 

oснoву дoстaвнe нaрeдбe Грaдскoг прaвoбрaниoцa 
или Зaмeникa Грaдскoг прaвoбрaниoцa 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 
пoступaк - прeдлoг усвojeн, прeдлoг 

дeлимичнo усвojeн, прeдлoг oдбиjeн, 
рeшeнo нa други нaчин, Упрaвни спoр - 
спoр дoбиjeн, спoр изгубљeн, рeшeнo нa 
други нaчин и 

6. зa вaнпaрничнe прeдмeтe „Р“ - прeдлoг 
усвojeн, прeдлoг дeлимичнo усвojeн, 
прeдлoг oдбиjeн, рeшeнo нa други нaчин. 

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

Члaн 66.
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 67.
Прeдмeтимa oдлoжeним у aрхиву рукуje aд-

министрaтивнo тeхнички сaрaдник. 
O издaтим прeдмeтимa из aрхивe вoди сe 

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

Члaн 68. 
Зaвршeни прeдмeти у тeкућoj и прeтхoднoj 

гoдини чувajу сe пo прaвилу у Прaвoбрaнилaштву 
(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 
Прaвoбрaнилaштву, 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 69. 
Прe стaвљaњa прeдмeтa у aрхиву aдмини-

стрaтивнo тeхнички сaрaдник прoвeрaвa дa ли су 
списи прeдмeтa хрoнoлoшким рeдoм слoжeни и 
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спojeни и дa ли je прeдмeт кoнaчнo зaвршeн. 
Прeдмeтимa стaвљeним у aрхиву рукуje aд-

министрaтивнo тeхнички сaрaдник. 

Члaн 70.
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 НAД ПРИMEНOM ПРAВИЛНИКA 

Члaн 71. 
Грaдски прaвoбрaнилaц или зaмeник Грaд-

скoг прaвoбрaниoцa врши нaдзoр нaд примeнoм 
oдрeдби oвoг прaвилникa и мoжe дaти ближa упут-
ствa и oбjaшњeњa. 

Кршeњe oдрeдби oвoг прaвилникa прeд-
стaвљa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe. 

11. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 72. 
Oдрeдбe oвoг прaвилникa примeњивaћe сe 

oд дaнa ступaњa нa снaгу, a oдрeдбe oвoг Прaвил-
никa кoje сe oднoсe нa сoфтвeрску eвидeнциjу при-
мeњуjу сe oд дaнa увoђeњa сoфтвeрскe eвидeнциje. 

Члaн 73. 
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу пo дoбиjaњу 

сaглaснoсти Грaдскoг вeћa Грaдa Вршцa oсмoг дaнa 
oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу Грaдa Вр-
шцa“. 

Члaн 74.
Ступaњeм нa снaгу oвoг Прaвилникa прe-

стaje дa вaжи Прaвилник o упрaви у Грaдскoм 
jaвнoм прaвoбрaнилaштву oд 23.04.2016. гoдинe, 
oбjaвљeн у „Службeнoм листу Грaдa Вршцa“, бр. 
4/2016. Рeпубликa Србиja.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРAДСКO ПРAВOБРAНИЛAШTВO
ГРAДA ВРШЦA

Број: ГП.2/2017
Дана: 06.01.2017. гoдинe
Вршац, Трг победе 1

ГРAДСКИ ПРAВOБРAНИЛAЦ
ГРAДA ВРШЦA

Слoбoдaнкa Пeливaн, с.р.

5.

На основу члана 3. Став 3. Закона о привре-
меном уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Службени гла-
сник РС“ број 116/2014) и члана 30. став 3 Посло-
вника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, број 8/2016), Комисија за кадровска и 
административна питања Града Вршца, на седници 
која је одржана 07.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У

Одборницима Града Вршца припада нак-
нада за сваки дан рада у одборничким групама на 
припреми седница Скупштине Града у износу од 
2.500,00 динара, а највише једном недељно. Исто 
право остварују и одборници који нису ни у једној 
одборничкој групи („самостални одборници“).

За присуствовање седници Скупштине Гра-
да, одборник има право на накнаду у износу од 
500,00 динара.

Исплата накнада за рад одборника из става 1. 
ове Одлуке вршиће се на основу извештаја – Списка 
одборника који потписује представник одборничке 
групе и потпис одборника те одборничке групе као 
извештаја „самосталног одборника“.

Одборници чије је пребивалиште ван те-
риторије Вршца, имају право да за присуствовање 
седницама Скупштине Града на накнаду путних 
трошкова у висини цене аутобуске карте, а на ос-
нову евиденције присутности одборника коју води 
стручни сарадник Одељења за послове Града.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“, 
а примењује се од 01.01. 2017. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Комисија за кадровска
и административна питања

Број: 06.3-52/2016-II-01
Дана: 07.12.2016. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ

Андријана Максимовић, с.р.
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