
S L U @ B E N I   L I S T 
OP[TINE VR[AC

GODINA XXXX            VR[AC, 18. DECEMBAR 2012. GODINE              BROJ 19/2012

1.

      
	 На	основу	члана		46.	став	4.	и	члана	49.	
Закона	 о	 локалним	 изборима	 («Сл.гласник	
РС»	бр.	129/07,	34/10	и	одлуке	УС	и	54/11),	
члана	27.	став	1.	тачка	25.	Статута	општине	
Вршац	(«Сл.	лист	општине	Вршац»	бр.	10/08	
и	13/08)	и		члана	34.	став	4.	и	5.	Пословника	
о	 раду	 Скупштине	 општине	 Вршац	 («Сл.	
лист	општине	Вршац»	бр.	9/08),	Скупштина	
општине	 Вршац	 на	 седници	 одржаној	
17.12.2012.године,	донела	је

О   Д   Л   У   К   У 
О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

I

	 Одборницима	 Скупштине	 општине	
Вршац	 Добросављевић	 Мирку,	 са	 Изборне	
листе	 -	 «ИЗБОР	 ЗА	 БОЉИ	 ЖИВОТ	 –	
БОРИС	 ТАДИЋ»	 и	Максимовић	 Славиши,	
са	Изборне	листе	ПОКРЕНИМО	ВРШАЦ	–	
ТОМИСЛАВ	НИКОЛИЋ	 (Српска	 напредна	
странка,	 Нова	 Србија,	 Покрет	 социјалиста,	
Покрет	снага	Србије	-	БК)»			престаје	мандат	
са	17.12.2012.	године,	због	поднетих		оставки.

II

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	биће	објављена	у	«Службеном	
листу	општине	Вршац».

2.

      
 
	 На	 основу	 члана	 	 49.	 став	 1.	 Закона	 о	
локалним	изборима	(«Сл.гласник	РС»	бр.129/07,	
34/10	 и	 одлуке	 УС	 и	 54/11),	 члана	 27	 Статута	
општине	 Вршац	 («Сл.	 лист	 општине	 Вршац»	
бр.	10/08	и	13/08),		члана	29.	став	5.	Пословника	
о	 раду	 Скупштине	 општине	 Вршац	 («Сл.	
лист	 општине	 Вршац»	 бр.	 9/08)	 и	 Извештаја	
Мандатно-имунитетске	 комисије,	 Скупштина	
општине	Вршац	на	седници	одржаној	17.12.2012.	
године,	донела	је	
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О   Д   Л   У   К   У 
О   ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ  

I

	 Потврђује	 се	 мандат	 одборницима	
Скупштине	 општине	 Вршац	 Ракић	 Драгани	 са	
Изборне	листе	 -	«ИЗБОР	ЗА	БОЉИ	ЖИВОТ	–	
БОРИС	ТАДИЋ»	и	Tомашевић	Тањи	са	Изборне	
листе	 -	ПОКРЕНИМО	ВРШАЦ	–	ТОМИСЛАВ	
НИКОЛИЋ	 (Српска	 напредна	 странка,	 Нова	
Србија,	 Покрет	 социјалиста,	 Покрет	 снага	
Србије	-	БК)»		са	17.12.2012.	године.

II

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	 и	 биће	 објављена	 у	 «Службеном	
листу	општине	Вршац».

3.

     
	 На	основу	члана	63.	Закона	о	буџетском	
систему	(«Сл.	гласник	РС»	бр.	54/2009,	73/2010,	
101/2010,	 101/2011	 и	 93/2012),	 члана	 32.	 тачка	
2.	 Закона	о	локалној	 самоуправи	 (»Сл.	 гласник	
РС«,	бр.	129/2007)	и	члана	27.	Статута	Општине	
Вршац		(»Сл.	лист	Општине	Вршац«,	бр.10/2008	
)	 Скупштина	 општине	 Вршац	 на	 седници	
одржаној	17.12.2012.	године		донела	је

 О   Д   Л   У   К   У
       

О  ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

I	–	ОПШТИ			ДЕО

Члан 1.

	 У	Одлуци	о	 	Буџету	 општине	Вршац	 за	
2012.	годину	(«Службени	лист	општине	Вршац»		
бр.	16/2012),	члан	1.	мења	се	и	гласи:

	 Укупни	 приходи	 и	 примања	 буџета	
општине	 Вршац	 за	 2012.	 годину	 (	 у	 даљем	
тексту:	буџет),	 заједно	са	пренетим	средствима	
из	 претходне	 године	 утврђени	 су	 у	 укупном	
износу	од	1.993.065.774,00	динара.

	 Укупни	 расходи	 и	 издаци	 и	 отплата	
ануитета,	 утврђени	 су	 у	 укупном	 износу	 од		
1.993.065.774,00	динара.	
 
	 Примања	и	издаци	буџета	по	економским	
класификацијама	 утврђени	 су	 у	 следећим	
износима:
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ОПИС Економска 

класификација П Л А Н 
1 2 3 

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  БУЏЕТА 

 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ  НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.892.085.860
1. Порески приходи 71 1.342.419.000
1.1 Порез на доходак и добит 711 1.101.500.000

1.1.1 Порез на зараде 711110 785.000.000
1.1.2 Порез на приходе од самосталних  делатности 711120  

37.000.000
1.1.3 Порез на приходе од имовине 711140 23.000.000
1.1.4 Порез на земљиште 711147 7.500.000
1.1.5 Самодоприноси 711180 175.000.000
1.1.6 Порез на друге приходе 711190 74.000.000
1.2 Порез на фонд зарада 712 4.000

1.2.1 Порез на фонд зарада 712110 4.000
1.3 Порез на имовину 713 141.715.000

1.3.1 Порез на имовину 713120 101.000.000
1.3.2 Порез на наслеђе и поклон 713310 2.700.000
1.3.3 Порез на капиталне трансакције 713420 38.000.000
1.3.4 Порез на акције име и уделе  713610 15.000
1.4 Порез на добра и услуге 714 74.100.000

1.4.1 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 714430 3.200.000
1.4.2 Комунална такса за држање моторних возила 714513 35.000.000
1.4.3 Годишња накнада за моторна возила 714514 9.200.000
1.4.4 Накнада за промену намене обрад.пољоприв.земљиш 714543 700.000
1.4.5 Накнада за загађивање животне средине 714547 3.000.000
1.4.6 Накнада од емисије SO2  NO2 714549 
1.4.7 Боравишна такса 714550 3.000.000
1.4.8 Посебна накнада за заштиту и унапр. живот. средине 714562 20.000.000
1.5. Други порези 716 25.100.000
1.5.1 Комунална такса на фирму 716110 25.100.000

2. Други приходи 74 358.334.860
2.1 Приходи од имовине 741 166.900.000

2.1.1 Камате на средства буџета општине 741150 8.100.000
2.1.2 Накнада за коришћење природних добара 741510 
2.1.3 Накнада за коришћење шумског и пољоприв. земљ 741520 86.500.000
2.1.4 Ком. такса за кор. прост. на јав. повр. у послов. сврхе 741531 3.500.000
2.1.5 Ком. такса за кориш. простора за парк. мотор. возила 741532 4.000.000
2.1.6 Kомунална такса за коришћење слободних површина  741533 4.700.000
2.1.7 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 60.000.000
2.1.8 Комунална такса за заузеће јавне површине 741535 100.000
2.1.9 Накнада за коришћење добара од општег интереса 741550 -
2.2 Приходи од продаје добара и услуга 742 74.765.774

2.2.1 Приходи од давања у закуп непокр у држав. својини 742152 12.500.000
2.2.2 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 742153 38.400.000
2.2.3 Општинске административне таксе 742251 4.865.774
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2.2.4 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 15.000.000
2.2.5 Приходи које свијом делатношћу остваре органи и 

организације општина 
742351 4.000.000

2.3 Приходи од новчаних казни за прекршаје 743 12.669.086
2.3.1 Приходи од казни за саобраћајне прекршаје 743324 12.200.000
2.3.2 Приходи од новчаних казни 743351 469.086
2.4. Добровољ. трансфери од физичких и правних лица 744 -
2.4.1 Текући добровољни трансфери 744151 -
2.5.1 Мешовити и неодређени приходи 745150 104.000.000

3. Донације  732 582.000
4. Трансфери од других нивоа власти 733 186.550.000
4.1 Текући наменски трансфери од АПВ 733156 26.700.000
4.2 Текући ненаменски трансфери од АПВ 733158 139.350.000
4.3 Капитални наменски трансфери 733252 20.500.000
5. Mеморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
772 4.200.000

5.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета општине из претходне године 

772114 4.200.000

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 -
6.1 Примања од продаје покретне имовине 812 -

6.1.1 Примања од прод.покретних ствари у корист нивоа 
Општина 

812150 -

 
   II    УКУПНИ РАСХОДИ   

1 Текући расходи 4 1.307.686.774
1.1 Расходи за запослене 41 376.749.110

1.1.1 Плате и додаци запослених 411 296.592.996
1.1.2 Социјални доприноси на терет послодавца 412 53.090.114
1.1.3 Накнаде у натури  413 2.034.500
1.1.4 Социјална давања запосленима  414 2.214.500
1.1.5 Накнаде за запослене 415 14.970.000
1.1.6 Награде, бонуси и остали посебни расходи 416 4.247.000
1.1.7 Одборнички додатак 417 3.600.000
1.2 Коришћење роба и услуга 42 479.353.700

1.2.1 Стални трошкови  421 259.270.000
1.2.2 Трошкови путовања  422 4.346.000
1.2.3 Услуге по уговору 423 61.898.000
1.2.4 Специјализоване услуге 424 128.557.700
1.2.5 Текуће поправке и одржавање 425 7.215.000
1.2.6 Материјал 426 18.067.000
1.3 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 42.700.000

1.3.1 Отплата камата нивоу општина  441 27.000.000
1.3.2 Казне за кашњење 444 15.700.000
1.4 Субвенције 45 -

1.4.1 Субвенције приватним предузећима 454 -
1.5 Донације, дотације и трансфери 46 219.444.000

1.5.1 Текући трансфери 4631 149.140.000
1.5.2 Капитални трансфери 4632 70.304.000
1.6 Социјално осигурање и социјална заштита 47 96.300.000

1.6.1 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  472 96.300.000
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1.7 Остали расходи 48  92.139.964
1.7.1 Дотације невладиним организацијама  481 76.300.000
1.7.2 Порези, обавезне таксе и казне 482 9.619.964
1.7.3 Новчане казне и пенали по решењу судова  483 6.000.000
1.7.4 Накнада штете за повр или штету од ел. непогода  484 220.000
1.8 Средства резерве  499 1.000.000
2. Издаци за нефинансијску имовину 5 558.379.000
2.1 Основна средства 51 558.364.000

2.1.1 Зграде и грађевински објекти 511 551.001.000
2.1.2 Машине и опрема 512 6.363.000
2.1.3 Остала основна средства 513 1.000.000
2.2 Природна имовина 54 15.000

2.2.1 Земљиште 541 15.000
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II) (7+8) - (4+5) 26.020.086
 
Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

 

IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

92 55.000

1. Примања од продаје домаћих хартија од вредности 921 55.000
1.1 Примања од продаје домаћих акција 921950 55.000
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 52.000.000
1. Примања од задуживања код домаћих банака  911 52.000.000
1.1 Примања од задуживања код домаћих банака 911450 52.000.000
1.2 Примања од задуживања од јавних финансијских 

институција  у земљи у корист нивоа општина 
911350 -

 
VI 

 
Пренета средства из претходне године  

 
321 

48.924.914

VII OТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 127.000.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 127.000.000
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    (IV+V+VI-VII)  -26.020.086
 
 

 

 

 
 

    Члан  2. 
 

Члан 2. Одлуке о буџету за 2012. годину мења се и гласи: 
 

 

 „Буџет Општине Вршац за 2012. годину састоји се од: 
 

 I) Укупних прихода и примања остварених по основу           1.892.085.860,00 
     продаје нефинансијске имовине                                             
 

        II) Укупних расхода и издатака за набавку  
     нефинансијске имовине                                                          1.866.065.774,00 
     

        III) Буџетског суфицита (I-II)                                                           26.020.086,00        
                                             

   
 Члан  2.

	 Члан	2.	Одлуке	о	буџету	за	2012.	годину	
мења	се	и	гласи:
	 „Буџет	Општине	Вршац	за	2012.	 годину	
састоји	се	од:
		 I)	 Укупних	 	 	 	 	 	 прихода	 и	 примања	
остварених	по	основу																																					1.892.085.860,00
продаје	нефинансијске	имовине																																												
	 	II)	Укупних	расхода	и	издатака	за	набавку			
нефинансијске			имовине																																																											
																																																						1.866.065.774,00
	 III)	Буџетског	суфицита	(I-II)																																																														
																																																											26.020.086,00							
                                         
	 Буџетски	 суфицит	 у	 износу	 од	
26.020.086,00	 динара	 и	 примања	 по	 основу	
задужења	 код	 Banca	 Intesa	 АД	 Београд	 (	
неискоришћена	 средства	 кредита	 из	 2012.	

године)	 у	 износу	 од	 52.000.000,00	 динара	 и	
примања	 од	 продаје	 финансијске	 имовине	 у	
износу	 од	 55.000,00	 дин,	 заједно	 са	 пренетим	
неутрошеним	средствима	из	претходне	године	у	
износу	од	48.924.914,00	користиће	се	за	отплату	
главнице	 домаћим	 кредиторима	 у	 укупном	
износу	од	127.000.000,00	динара“.

II	ПОСЕБАН	ДЕО

Члан 3.

	 	Члан	3.	Одлуке	о	буџету		мења	се	и	гласи:

		 Средства	 из	 буџета	 у	 износу	 од	
1.993.065.774,00	 динара	 и	 средства	 прихода	 из	
изворних		активности	директног	и		индиректних	
корисника	 средстава	 буџета	 у	 укупном	 износу	
од	 83.066.558,00	 динара,	 распоређују	 се	 по	
корисницима:
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ОПИС

ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.1 111 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

1. 411 Плате и додаци запослених 25,400,000.00 25,400,000.00
2. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,546,600.00 4,546,600.00
3. 417 Одборнички додатак 3,600,000.00 3,600,000.00
4. 422 Трошкови путовања 2,400,000.00 2,400,000.00
5. 423 Услуге по уговору 12,400,000.00 12,400,000.00

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 48,346,600.00 48,346,600.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 48,346,600.00 48,346,600.00
160 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

6. 423 Услуге по уговору 4,713,000.00 4,713,000.00
7. 426 Материјал 397,000.00 397,000.00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 5,110,000.00 5,110,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 5,110,000.00 5,110,000.00
Извори финансирања за главу 1

01 Приходи из буџета 53,456,600.00 53,456,600.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1 53,456,600.00 53,456,600.00

УКУПНО РАЗДЕО 1 53,456,600.00 53,456,600.00
2 1 ОПШТИНСКА УПРАВА

1.1 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ
8. 411 Плате и додаци запослених 115,000,000.00 115,000,000.00
9. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,585,000.00 20,585,000.00

10. 413 Накнаде у натури 500,000.00 500,000.00
11. 414 Социјална давања запосленима 1,050,000.00 1,050,000.00
12. 415 Накнаде за запослене 8,200,000.00 8,200,000.00
13. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,425,000.00 1,425,000.00
14. 421 Стални трошкови 26,000,000.00 26,000,000.00
15. 422 Трошкови путовања 1,050,000.00 1,050,000.00
16. 423 Услуге по уговору 20,000,000.00 20,000,000.00
17. 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 1,000,000.00
18. 425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00 5,000,000.00
19. 426 Материјал 15,500,000.00 15,500,000.00
20. 482 Порези, обавезне таксе и казне 99,964.00 99,964.00
21. 511 Зграде и грађевински објекти 1,100,000.00 1,100,000.00
22. 512 Машине и опрема 4,000,000.00 4,000,000.00
23. 513 Остала основна средства 

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 220,509,964.00 220,509,964.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 220,509,964.00 220,509,964.00

1.2 160
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 

КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ
24. 481 Дотације невладиним организацијама 24,400,000.00 24,400,000.00
25. 482 Порези, обавезне таксе и казне 5,500,000.00 5,500,000.00
26. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,000,000.00 6,000,000.00

27. 484
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода и др. природних узрока 220,000.00 220,000.00

28. 499111 Стална резерва 500,000.00 500,000.00
29. 499121 Текућа резерва 500,000.00 500,000.00

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 37,120,000.00 37,120,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 37,120,000.00 37,120,000.00
1.3 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

30. 441 Отплата камата по домаћим кредитима 27,000,000.00 27,000,000.00
31. 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 127,000,000.00 127,000,000.00

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 154,000,000.00 154,000,000.00

1 1
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 154,000,000.00 154,000,000.00

1.4 040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА
32. 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 9,100,000.00 9,100,000.00

Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета 9,100,000.00 9,100,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 9,100,000.00 9,100,000.00
Извори финансирања за  главу 1 

01 Приходи из буџета 420,729,964.00 420,729,964.00
УКУПНО ЗА   ГЛАВУ   1 420,729,964.00 420,729,964.00

2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.1 160
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 

КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ
33. 411 Плате и додаци запослених 2,900,000.00 2,900,000.00
34. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 519,000.00 519,000.00
35. 414 Социјална давања запосленима
36. 415 Накнаде за запослене 156,000.00 156,000.00
37. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 152,000.00 152,000.00
38. 421 Стални трошкови 840,000.00 840,000.00
39. 422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
40. 423 Услуге по уговору 6,000,000.00 113,000.00 6,113,000.00
41. 425 Текуће поправке и одржавање 65,000.00 120,000.00 185,000.00
42. 426 Материјал 95,000.00 95,000.00
43. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
44. 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 25,000,000.00 25,000,000.00
45. 511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 4,350,000.00 4,350,000.00

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 40,077,000.00 40,077,000.00
04 Сопствени приходи 253,000.00 253,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 40,077,000.00 253,000.00 40,330,000.00
Извори финансирања за главу 2

01 Приходи из буџета 40,077,000.00 40,077,000.00
04 Сопствени приходи 253,000.00 253,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ   2 40,077,000.00 253,000.00 40,330,000.00
3 ОБРАЗОВАЊЕ

3.1 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
46. 411 Плате и додаци запослених 71,801,000.00 765,703.00 72,566,703.00
47. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,852,468.00 161,855.00 13,014,323.00
48. 413 Накнаде у натури 302,500.00 302,500.00
49. 414 Социјална давања запосленима 330,000.00 330,000.00
50. 415 Накнаде за запослене 3,380,000.00 3,380,000.00
51. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 373,000.00 373,000.00
52. 421 Стални трошкови 11,000,000.00 11,000,000.00
53. 422 Трошкови путовања 220,000.00 350,000.00 570,000.00
54. 423 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,400,000.00
55. 424 Специјализоване услуге 1,200,000.00 1,200,000.00
56. 425 Текуће поправке и одржавање 3,800,000.00 3,800,000.00
57. 426 Материјал 14,500,000.00 14,500,000.00
58. 482 Порези обавезне таксе и казне 300,000.00 300,000.00
59. 483 Новчане казне и пенали по решеењу судова
60. 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 3,300,000.00 4,300,000.00
61. 512 Машине и опрема 500,000.00 900,000.00 1,400,000.00

Извори финансирања за Предшколско образовање
01 Приходи из буџета 90,758,968.00 90,758,968.00
04 Сопствени приходи 37,677,558.00 37,677,558.00
07 Дотације и трансфери осталих нивоа власти

УКУПНО ЗА  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 90,758,968.00 37,677,558.00 128,436,526.00
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДШКОЛ.ОБРАЗОВАЊЕ 

РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРИСНИКЕ:
ПУ "Чаролија" Вршац
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
411 Плате и додаци запослених 60,901,000.00 750,000.00 61,651,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,901,368.00 150,000.00 11,051,368.00
413 Накнаде у натури 280,000.00 280,000.00
414 Социјална давања запосленима 160,000.00 160,000.00
415 Накнаде за запослене 2,700,000.00 2,700,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 314,000.00 314,000.00
421 Стални трошкови 11,000,000.00 11,000,000.00
422 Трошкови путовања 350,000.00 350,000.00
423 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,400,000.00
424 Специјализоване услуге 1,200,000.00 1,200,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,800,000.00 3,800,000.00
426 Материјал 14,500,000.00 14,500,000.00
482 Порези обавезне таксе и казне 300,000.00 300,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 3,300,000.00 4,300,000.00
512 Машине и опрема 500,000.00 900,000.00 1,400,000.00

УКУПНО 76,756,368.00 37,650,000.00 114,406,368.00
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА

411 Плате и додаци запослених 10,900,000.00 15,703.00 10,915,703.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,951,100.00 11,855.00 1,962,955.00
413 Накнаде у натури 22,500.00 22,500.00
414 Социјална давања запосленима 170,000.00 170,000.00
415 Накнаде за запослене 680,000.00 680,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 59,000.00 59,000.00
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања 270,000.00 270,000.00
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема

УКУПНО 14,052,600.00 27,558.00 14,080,158.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 90,758,968.00 37,677,558.00 128,436,526.00

3.2 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
62. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 74,100,000.00 74,100,000.00

63. 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. 
буџета 10,000,000.00 10,000,000.00

64. 4632
Капитални тран. осталим нивоима власти – сред.  
самодоп. 12,760,000.00 12,760,000.00
Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 96,860,000.00 96,860,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 96,860,000.00 96,860,000.00

3.3 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
65. 4631 Текући  трансфери осталим нивоима власти 35,700,000.00 35,700,000.00
66. 4632 Кап. трансфери осталим нивоима власти  сред. буџета
67. 4632 Кап.трансфери осталим нивоима власти  сред.самод. 11,044,000.00 11,044,000.00

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 46,744,000.00 46,744,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 46,744,000.00 46,744,000.00

3.4 980
ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ 

МЕСТУ
68. 424 Специјализоване услуге 2,500,000.00 2,500,000.00

Ова апропријација користиће се за услуге и смештај 
хендикепираних лица каоја се школују у специјализованим 
установама ван Вршца

69. 472 Накнаде за социјалну заштиту 87,200,000.00 87,200,000.00
Извори финансирања за функцију 980:

01 Приходи из буџета 89,700,000.00 89,700,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 89,700,000.00 89,700,000.00
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Извори финансирања за главу 3

01 Приходи из буџета 324,062,968.00 324,062,968.00
04 Сопствени приходи 37,677,558.00 37,677,558.00
07 Дотације осталих нивоа власти

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3 324,062,968.00 37,677,558.00 361,740,526.00
4 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4.1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

090
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА 

ДРУГОМ МЕСТУ

70. 4631 Дотације и трансфери другим нивоима власти 30,000,000.00 30,000,000.00
- средства за пословање 6,520,000.00 6,520,000.00
- средства за допунска права 21,480,000.00 21,480,000.00
- средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица 2,000,000.00 2,000,000.00
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 30,000,000.00 30,000,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 30,000,000.00 30,000,000.00

Извори финансирања за главу  4
01 Приходи из буџета 30,000,000.00 30,000,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  4 30,000,000.00 30,000,000.00
5 КУЛТУРА

5.1 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
71. 411 Плате и додаци запослених 52,437,000.00 860,000.00 53,297,000.00
72. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,386,200.00 180,000.00 9,566,200.00
73. 413 Накнаде у натури 1,037,000.00 1,037,000.00
74. 414 Социјална давања запосленима 613,000.00 613,000.00
75. 415 Накнаде за запослене 2,304,000.00 263,000.00 2,567,000.00
76. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,327,000.00 18,000.00 1,345,000.00
77. 421 Стални трошкови 7,180,000.00 7,180,000.00
78. 422 Трошкови путовања 176,000.00 720,000.00 896,000.00
79. 423 Услуге по уговору 985,000.00 830,000.00 1,815,000.00
80. 424 Специјализоване услуге 10,100,000.00 350,000.00 10,450,000.00
81. 425 Текуће поправке и одржавање 350,000.00 524,000.00 874,000.00
82. 426 Материјал 525,000.00 860,000.00 1,385,000.00
83. 4631 Текући  трансфери 980,000.00 980,000.00
84. 482 Порези, обавезне казне и пенали 20,000.00 300,000.00 320,000.00
85. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
86. 511 Зграде и грађевински објекти 21,451,000.00 21,451,000.00
87. 512 Машине и опрема 1,363,000.00 215,000.00 1,578,000.00
88. 513 Остала основна средства 1,000,000.00 1,000,000.00

УКУПНО ЗА  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 111,234,200.00 5,120,000.00 116,354,200.00
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 111,234,200.00 111,234,200.00
04 Сопствени приходи 5,120,000.00 5,120,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 111,234,200.00 5,120,000.00 116,354,200.00

СРЕДСТВА КУЛТУРЕ РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА 
КОРИСНИКЕ 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 
411 Плате и додаци запослених                                19,600,000.00 19,600,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца       3,508,400.00 3,508,400.00
413 Накнаде у натури                                                    180,000.00 180,000.00
414 Социјална давања запосленима                                250,000.00 250,000.00
415 Накнаде за запослене                                               680,000.00 680,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи            260,000.00 260,000.00
421 Стални трошкови                                               2,500,000.00 2,500,000.00
422 Трошкови путовања                                                        500,000.00 500,000.00
423 Услуге по уговору                                                         380,000.00 380,000.00
424 Специјализоване услуге                                         4,000,000.00 4,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               100,000.00 200,000.00 300,000.00
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
426 Материјал                                                                 60,000.00 60,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                             
483 Новчане казне и пенали по решењу судова          
511 Зграде и градјевин. објекти                               
512 Машине и опрема                                                   
513 Остала основна средства                                                 

УКУПНО                                                            31,138,400.00 1,080,000.00 32,218,400.00
МУЗЕЈ 

411 Плате и додаци запослених                                  12,637,000.00 12,637,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца       2,262,000.00 2,262,000.00
413 Накнаде у натури                                                    300,000.00 300,000.00
414 Социјална давања запосленима                                113,000.00 113,000.00
415 Накнаде за запослене                                              534,000.00 534,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          447,000.00 447,000.00
421 Стални трошкови                                                 1,700,000.00 1,700,000.00
422 Трошкови путовања                                                  50,000.00 50,000.00
423 Услуге по уговору                                                     160,000.00 160,000.00
424 Специјализоване услуге                                        3,500,000.00 150,000.00 3,650,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               120,000.00 120,000.00
426 Материјал                                                                  50,000.00 50,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                               10,000.00 10,000.00
511 Зграде и градјевински објекти                             20,900,000.00 20,900,000.00
512 Машине и опрема                                                     510,000.00 510,000.00

УКУПНО                                                            43,293,000.00 150,000.00 43,443,000.00
БИБЛИОТЕКА 

411 Плате и додаци запослених                                 9,100,000.00 9,100,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца      1,628,900.00 1,628,900.00
413 Накнаде у натури                                                    260,000.00 260,000.00
414 Социјална давања запосленима                               200,000.00 200,000.00
415 Накнаде за запослене                                              430,000.00 215,000.00 645,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          228,000.00 228,000.00
421 Стални трошкови                                               1,200,000.00 1,200,000.00
422 Трошкови путовања                                                 100,000.00 120,000.00 220,000.00
423 Услуге по уговору                                                    254,000.00 50,000.00 304,000.00
424 Специјализоване услуге                                          600,000.00 600,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               120,000.00 100,000.00 220,000.00
426 Материјал                                                                360,000.00 150,000.00 510,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                              10,000.00 10,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и градјевински објекти                               551,000.00 551,000.00
512 Машине и опрема                                                    853,000.00 65,000.00 918,000.00
513 Остала основна средства                                  1,000,000.00 1,000,000.00

УКУПНО                                                           16,894,900.00 700,000.00 17,594,900.00
ДОМ ОМЛАДИНЕ 

411 Плате и додаци запослених                                5,200,000.00 860,000.00 6,060,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца        930,800.00 180,000.00 1,110,800.00
413 Накнаде у натури                                                     72,000.00 72,000.00
414 Социјална давања запосленима                                
415 Накнаде за запослене                                             326,000.00 48,000.00 374,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          147,000.00 18,000.00 165,000.00
421 Стални трошкови                                                  830,000.00 830,000.00
422 Трошкови путовања                                                      
423 Услуге по уговору                                                    180,000.00 100,000.00 280,000.00
424 Специјализоване услуге                                          700,000.00 200,000.00 900,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                              10,000.00 224,000.00 234,000.00
426 Материјал                                                              35,000.00 210,000.00 245,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                                  - 300,000.00 300,000.00
512 Машине и опрема                                                    

УКУПНО                                                            8,430,800.00 2,140,000.00 10,570,800.00



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 35118.12.2012.
10

Ра
зд
ео

Гл
ав
а

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

Е
ко
но
м
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС

ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

411 Плате и додаци запослених                                 5,900,000.00 5,900,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца      1,056,100.00 1,056,100.00
413 Накнаде у натури                                                   225,000.00 225,000.00
414 Социјална давања запосленима                                 50,000.00 50,000.00
415 Накнаде за запослене                                              334,000.00 334,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          245,000.00 245,000.00
421 Стални трошкови                                                950,000.00 950,000.00
422 Трошкови путовања                                                  26,000.00 100,000.00 126,000.00
423 Услуге по уговору                                                    391,000.00 300,000.00 691,000.00
424 Специјализоване услуге                                       1,300,000.00 1,300,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                              
426 Материјал                                                              20,000.00 500,000.00 520,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                                   
511 Зграде и градјевински објекти                             
512 Машине и опрема                                                          150,000.00 150,000.00
513 Остала основна средства                                               

УКУПНО                                                           10,497,100.00 1,050,000.00 11,547,100.00
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

4631 Текући трансфери                                               980,000.00 980,000.00
5.2 840 ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ

89. 481 Дотације верским организацијама 3,550,000.00 3,550,000.00
Извори финансирања за функцију 840

01 Приходи из буџета 3,550,000.00 3,550,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 3,550,000.00 3,550,000.00

5.3 860
РЕКРЕАЦИЈА И КУЛТУРА НЕКЛАСИФИКОВАНЕ 

НА ДРУГОМ МЕСТУ
90. 424 Специјализоване услуге 12,107,700.00 12,107,700.00

СРЕДСТВА СЕ РАСПОРЕЂУЈУ НА СЛЕДЕЋЕ 
КОРИСНИКЕ:
- Вршачка позоришна јесен 2,500,000.00 2,500,000.00
- Вршачки венац – фестивал фолклора 3,000,000.00 3,000,000.00
- Вршачка берба – Грожђебал 3,000,000.00 3,000,000.00
- Нова Година 1,000,000.00 1,000,000.00
- Џез Троник 800,000.00 800,000.00
- 100 година од рођења Зорана Петровића 100,000.00 100,000.00
- Матурска парада 300,000.00 300,000.00
- Гудуричка јесен 200,000.00 200,000.00
-  Свети Трифун 80,000.00 80,000.00
- Светосавска академија 400,000.00 400,000.00
- Дани преображења 37,500.00 37,500.00
- Ликовна колонија Избиште Шушара 150,200.00 150,200.00
- 130 година Градског Музеја Вршац 300,000.00 300,000.00
- Дани Васка Попе 160,000.00 160,000.00
-Награда  Никола Брашован 80,000.00 80,000.00
- Пударски дани

91. 481 Дотације невладиним организацијама 4,400,000.00 4,400,000.00
Извори финансирања за функцију 860

01 Приходи из буџета 16,507,700.00 16,507,700.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 16,507,700.00 16,507,700.00

Извори финансирања за главу  5
01 Приходи из буџета 131,291,900.00 131,291,900.00
04 Сопствени приходи 5,120,000.00 5,120,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  5 131,291,900.00 5,120,000.00 136,411,900.00
6 ФОНД  ЗА РАЗВОЈ СПОРТА

6.1 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
92. 424 Специјализоване услуге 7,000,000.00 7,000,000.00
93. 481 Спорт. Организ. инстит. и установе по програмима 43,000,000.00 43,000,000.00
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета 50,000,000.00 50,000,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 50,000,000.00 50,000,000.00
Извори финансирања за главу  6

01 Приходи из буџета 50,000,000.00 50,000,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  6 50,000,000.00 50,000,000.00

7 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

7.1 830
ИНФОРМ. НА СРПСКОМ,  РУМУН.  И МАђАРСКОМ  

ЈЕЗИКУ
94. 423        Услуге по уговору 15,000,000.00 15,000,000.00

Извори финансирања за  функцију  830
01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 15,000,000.00 15,000,000.00
Извори финансирања за главу  7

01 Приходи из буџета 15,000,000.00 15,000,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  7 15,000,000.00 15,000,000.00

8 СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
8.1 ЈП  ВАРОШ

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
95. 411 Плате и додаци запослених 22,254,996.00 22,254,996.00
96. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,983,646.00 3,983,646.00
97. 413 Накнаде у натури 70,000.00 70,000.00
98. 414 Социјална давања запосленима 180,000.00 180,000.00
99. 415 Накнаде за запослене 630,000.00 630,000.00
100. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          908,000.00 908,000.00
101. 421 Стални трошкови 225,000,000.00 225,000,000.00
102. 422 Трошкови путовања 200,000.00 200,000.00
103. 423 Услуге по уговору 2,200,000.00 2,200,000.00
104. 424 Специјализоване услуге 1,300,000.00 1,300,000.00
105. 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 1,500,000.00
106. 426 Материјал 1,550,000.00 1,550,000.00
107. 444 Kазна за кашњење 15,700,000.00 15,700,000.00
108. 482 Порези, обавезне казне и пенали 1,500,000.00 1,500,000.00
109. 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 134,000,000.00 134,000,000.00
110. 511 Зграде и грађев.објекти – средст. самодопр. за канализа. 84,200,000.00 84,200,000.00

111. 511
Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за 
коловозе и  тротоаре 45,900,000.00 45,900,000.00

112. 512 Машине и опрема 500,000.00 200,000.00 700,000.00
Извори финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 541,576,642.00 541,576,642.00
04 Сопствени приходи 200,000.00 200,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 541,576,642.00 200,000.00 541,776,642.00
8.2 АД «ИНВЕСТ СТАН»

610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ
113. 411 Плате и додаци запослених 6,200,000.00 6,200,000.00
114. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,110,000.00 1,110,000.00
115. 413 Накнаде у натури 36,000.00 36,000.00
116. 414 Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00
117. 415 Накнаде за запослене 300,000.00 300,000.00
118. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 170,000.00 170,000.00
119. 421 Стални трошкови 250,000.00 1,450,000.00 1,700,000.00
120. 422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00
121. 423 Услуге по уговору 450,000.00 450,000.00
122. 424 Специјализоване услуге 100,000.00 100,000.00
123. 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00
124. 426 Материјал 350,000.00 350,000.00
125. 482 Порези, обавезне казне и пенали 2,500,000.00 1,150,000.00 3,650,000.00
126. 483 Новчане казне и пенали
127. 511 Зграде и грађевински објекти 26,200,000.00 26,200,000.00
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
128. 512 Машине и опрема 200,000.00 200,000.00

Извори финансирања за  АД Инвест Стан
01 Приходи из буџета 3,050,000.00 3,050,000.00
04 Сопствени приходи 39,316,000.00 39,316,000.00

****

Средства солидарности ( Средства из додатних прихода) 
у укупном износу од 6.600.000 распоређена су на 
апропријацијама:

421 Стални трошкови 150,000.00 150,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000.00 1,200,000.00
426 Материјал 150,000.00 150,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали 100,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00 5,000,000.00

УКУПНО ЗА  АД  « ИНВЕСТ СТАН» 3,050,000.00 39,316,000.00 42,366,000.00
Извори финансирања за главу  8

01 Приходи из буџета 544,626,642.00 544,626,642.00
04 Сопствени приходи 39,516,000.00 39,516,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  8 544,626,642.00 39,516,000.00 584,142,642.00
9 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.1 500 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
129. 424 Специјализоване услуге 25,000,000.00 25,000,000.00
130. 511 Зграде и грађевински  објекти

Извори финансирања за  функцију 500
01 Приходи из буџета 25,000,000.00 25,000,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  500 25,000,000.00 25,000,000.00

9.2 560
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФОКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ
131. 481 Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 450,000.00 450,000.00

Извори финансирања за функцију 560 
01 Приходи из буџета 450,000.00 450,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 450,000.00 450,000.00
Извори финансирања за главу  9

01 Приходи из буџета 25,450,000.00 25,450,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  9 25,450,000.00 25,450,000.00

10 700 ЗДРАВСТВО
10.1 ДОМ ЗДРАВЉА

132. 4631 Текући  трансфери 6,000,000.00 6,000,000.00
133. 4632 Капитални  трансфери  - средства самодоприноса 36,500,000.00 36,500,000.00

УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА 42,500,000.00 42,500,000.00
10.2 АПОТЕКА

134. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,000,000.00 2,000,000.00
УКУПНО ЗА АПОТЕКУ 2,000,000.00 2,000,000.00

Извори финансирања за функцију 700
01 Приходи из буџета 44,500,000.00 44,500,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700 44,500,000.00 44,500,000.00
Извори финансирања за главу  10

01 Приходи из буџета 44,500,000.00 44,500,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  10 44,500,000.00 44,500,000.00

11 360 
JАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН 

НА ДРУГОМ МЕСТУ

135. 423 Услуге по уговору
136. 424 Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00
137. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 360,000.00 360,000.00
138. 512 Машине и опрема  

Извори финансирања за функцију 360 
01 Приходи из буџета 410,000.00 410,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 410,000.00 410,000.00
Извори финансирања за главу  11

01 Приходи из буџета 410,000.00 410,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  11 410,000.00 410,000.00
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ПЛАН 2012.год. 
СРЕДСТВА 
БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
12.1 473 ТУРИЗАМ

139. 411 Плате и додаци запослених 6,800,000.00 6,800,000.00
140. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,217,200.00 1,217,200.00
141. 413 Накнаде у натури 125,000.00 125,000.00
142. 414 Социјална давања запосленима 41,500.00 41,500.00
143. 415 Накнаде за запослене 300,000.00 300,000.00
144. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 62,000.00 62,000.00
145. 421 Стални трошкови 500,000.00 500,000.00
146. 422 Трошкови путовања 300,000.00 300,000.00
147. 423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00
148. 424 Специјализоване услуге 6,000,000.00 6,000,000.00
149. 425 Текуће поправке и одржавање
150. 426 Материјал

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 15,445,700.00 15,445,700.00
04 Сопствени приходи 500,000.00 500,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 15,445,700.00 500,000.00 15,945,700.00
12.2 420 ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

151. 424 Специјализоване услуге 8,500,000.00 8,500,000.00
152. 481 Дотације невладиним организ.у пољопривреди 500,000.00 500,000.00
153. 511 Зграде и грађевински објекти 132,800,000.00 132,800,000.00

Извори финансирања за функцију 420
01 Приходи из буџета 141,800,000.00 141,800,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 141,800,000.00 141,800,000.00
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

 НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ
154. 423 Учешће у текућим трансферима  и донацијама

155. 424
Специјализоване услуге(Учешће у текућим трансферима  и 
донацијама) 16,000,000.00 16,000,000.00

156. 454 Субвенције  

157. 511
Зграде и грађевински објекти (Учешће у капиталним 
трансферима) 101,200,000.00 101,200,000.00

158. 512 Машине и опрема
159. 541 Куповина земљишта ( експропријација) 15,000.00 15,000.00
160 424 Специјализоване услуге 39,000,000.00 39,000,000.00

Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета 156,215,000.00 156,215,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 156,215,000.00 156,215,000.00
Извори финансирања за главу  12

01 Приходи из буџета 313,460,700.00 313,460,700.00
04 Сопствени приходи 500,000.00 500,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  12 313,460,700.00 500,000.00 313,960,700.00

УКУПНО РАЗДЕО 2 1,939,609,174.00 83,066,558.00 2,022,675,732.00

УКУПНО РАСХОДИ  /РАЗДЕО 1 + 2/ 1,993,065,774.00 83,066,558.00 2,076,132,332.00

12.3 490

Члан 4.

	 Oдлуку	 о	 другом	 Ребалансу	 буџета	
општине	 Вршац	 за	 2012.	 годину	 доставити	
Министарству	за	финансије.
            

Члан 5.

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 («Службеном	 листу	
општине»).

  

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-51/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.
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4.

	 У	 складу	 са	 чланом	 32.	 став	 1.	 тачка	
15)	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 («Службени	
гласник	 РС»	 број	 129/2007),	 чланом	 36.	 став	 4.	
Закона	 о	 јавном	 дугу	 («Службени	 гласник	 РС»	
број	61/2005,	107/2009,	78/2011),	чланом	27.	 став	
1.	тачка	15	Статута	Општине	Вршац	(«Службени	
лист	 Општине	 Вршац»	 број	 10/2008	 и	 13/2008),	
а	 по	 прибављеном	 Мишљењу	 Министарства	
финансија	 број	 401-1094/2012–001	 од	 27.11.2012.	
године,	 Скупштина	 Општине	 Вршац	 на	 седници	
одржаној	17.12.2012.	године,	донела	је

О  Д  Л  У  К  У
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ РАСХОДА

Члан 1.

	 Дозвољава	се		јавно		задуживање	Општине	
Вршац	у	укупном	износу	од	150.000.000,00	динара,	
за	финансирање	следећих		капиталних	расхода:
	 1.	 Суфинансирање	 пројеката	 из	
донација	 и	 трансферa	 у	 укупном	 износу	 од	
20.350.000,00	динара
	 Према	пројектима:
													-	Изградња	Градске	пијаце	у	Вршцу,
													-	Изградња	Бизнис	инкубатора,
							 2.	Зграде	и	грађевински	објекти	ЈП	“Варош”	
у	укупном	износу	од	129.650.000,00	динара:
								 -	Изградња	и	реконструкција	улица,	путева	
и	других	јавних	површина	на	територији	општине	
Вршац,
	 -	 	 Изградња	 и	 пејзажно-урбанистичко	
уређење	градског	парка,
	 -		Партерно	уређење	Војничког	трга,	
	 -	 	 Реконструкција	 градског	 стадиона	 са	
постављањем	седишта,
												-		Партерно	уређење	у	зони	медицинског	
центра,
	 	 -	 	 Бушење	 бунара	 на	 градском	 језеру	 у	
Вршцу,
	 	 -	 	 Партерно	 уређење	 градског	 језера	 у	
Вршцу	и
	 -	 	 Реконструкција	 приступног	 пута	 ка	
Вршачком	утврђењу-Кули.
 

Члан 2.

	 Поступак	избора	банке	кредитора,	у	складу	
са	 Законом	 о	 јавним	 набавкама,	 поверава	 се	
Председнику	Општине	Вршац.

Члан 3.
	 Ова	 Oдлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
објављивања	 у	 «Службеном	 листу	 oпштине	
Вршац».

5.

	 На	 основу	 члана	 43.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	 («Сл.	 гласник	 РС»	 бр.	 54/2009,	 73/2010,	
101/2010,	 101/2011	 и	 93/2012),	 члана	 32.	 Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 (»Сл.	 гласник	 РС«,	 бр.	
129/2007)	 и	 члана	 27.	 Статута	 Општине	 Вршац		
(»Сл.	 лист	 Општине	 Вршац«,	 бр.10/2008)	
Скупштина	 општине	 Вршац	 је	 на	 седници	
одржаној	17.12.2012.	године,		донела			

 О   Д   Л   У   К   У
О  БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

I	–	ОПШТИ			ДЕО

Члан 1.

	 Oвом	 одлуком	 уређују	 се	 приходи	 и	
примања,	 расходи	 и	 издаци	 буџета	 Општине	
Вршац	 за	 2013.	 годину,	 његово	 извршавање,	
коришћење	 сопствених	 прихода	 ,	 као	 и	 	 права	 и	
обавезе	корисника	буџетских	средстава.
	 Буџет	 Општине	 Вршац	 за	 2013.	 годину	
састоји	се	од:
	 I)	Укупних	прихода	и	примања	остварених	
по	основу	продаје	нефинансијске		имовине			
																																																						1.942.999.000,00
	 II)	Укупних	расхода	и	издатака	за	набавку	
нефинансијске	имовине													1.957.999.000,00				
	 III)	 Буџетског	 дефицита	 (I-II)																																																											

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	
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15.000.000,00					

    

 

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

А)  ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  
Економска 

класификација 

ИЗНОС 
  
  

1 2 3 
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ  
   ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.942.999.000
1. 
 

Порески приходи 71 1.401.500.000

1.1 
 

Порез на доходак и добит 711 1.131.000.000

1.1.1 
 

Порез на зараде 711110 794.000.000

1.1.2 
 

Порез на приходе од самосталних  делатности  711120 42.000.000

1.1.3 
 

Порез на приходе од непокретности 711143 38.000.000

1.1.4 
 

Порез на земљиште 711147 7.000.000

1.1.5 
 

Самодоприноси 711180 170.000.000

1.1.6 
 

Порез на друге приходе  711190 80.000.000

1.2 
 

Порез на имовину  713 187.500.000

1.2.1 
 

Порез на имовину 713120 97.000.000

1.2.2 
 

Порез на наслеђе и поклон  713310 2.500.000

1.2.3 
 

Порез на капиталне трансакције 713420 88.000.000

1.3 
 

Порез на добра и услуге 714 67.000.000

1.3.1 
 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа  
714430 

1.800.000

1.3.2 
 

Комунална такса за држање моторних возила  714513 33.000.000

1.3.3 
 

Годишња накнада за моторна возила  714514 10.000.000

1.3.4 
 

Накнада за пром нам обрад.пољоприв.земљишта 714543 200.000

1.3.5 
 

Накнада за загађивање животне средине 714547 3.500.000

1.3.6 
 

Накнада за емисије CO2 ,HO2,праш.мат.   714549 

1.3.7 
 

Боравишна такса  714550 3.500.000

1.3.8 
 

Посебна нак за зашт. и унапр. животне средине 714562 15.000.000
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1.4 
 

Други порези 716 16.000.000

1.4.1 
 

Комунална такса на фирму 716110 16.000.000

2. 
 

Непорески приходи 74 391.367.000

2.1 
 

Приходи од имовине 741 207.600.000

2.1.1 
 

Камате на средства буџета општине  741150 8.000.000

2.1.2 
 

Накнада за коришћење природних добара  741510 

2.1.3 
 

Накнада за коришћ шумског и пољоприв. земљишта 741520 117.000.000

2.1.4 
 

Ком. такса за кор. прос на јав. повр. у посл. сврхе 741531 2.800.000

2.1.5 
 

Ком. такса за кориш. прос за парк. мото возила  741532 4.000.000

2.1.6 
 

Комунална такса за коришћење слободних површина 741533 4.700.000

2.1.7 
 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта  741534 71.000.000

2.1.8 
 

Комунална такса за зауз.јав. површине 741535 100.000

2.1.9 
 

Накнада за коришћ добара од општег интереса 741550 

2.2 
 

Приходи од продаје добара и услуга  742 110.067.000

2.2.1 
 

Приходи од давања у закуп непокр.у држав.својини 742152 11.000.000

2.2.2 
 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 742153 70.000.000

2.2.3 
 

Општинске административне таксе  742251 5.567.000

2.2.4 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 20.000.000

2.2.5 Приходи општинских органа  
 

742350 3.500.000

2.3 
 

Приходи од новчаних казни  
 

743 12.500.000

2.3.1 
 

Приходи од казни за саобраћајне прекршаје 743324 12.000.000

2.3.2 
 

Приходи од новчаних казни 743351 500.000

2.4 
 

Мешовити и неодређени приходи  745150 61.200.000

2.4.1 Остали приходи у корист нивоа опшине 745151 61.200.000
3. 
 

Донације  732 

4. 
 

Тансфери од других нивоа власти  733 148.132.000

4.1 
 

Ненаменски текући трансф. од АПВ 733158 148.132.000

4.2 Капитални трансфери од АПВ у корист нивоа опшина 733252 
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5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 
772 2.000.000

5.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета општине из претходне године  

772114 2.000.000

6. 
 

Капитални приходи-приходи од продаје 
нефинансијске.имовине 

8 

 
II 

 
УКУПНИ ИЗДАЦИ  

1  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.527.452.500
1.1 Расходи за запослене 41 408.476.578

1.1.1  Плате и додаци запослених 411 321.328.323
1.1.2  Социјални доприноси на терет послодавца 412 57.562.055
1.1.3  Накнаде у натури 413 2.573.500
 1.1.4 Социјална давања запосленима 414 4.140.000
 1.1.5 Накнаде за запослене 415 16.110.300
 1.1.6 Награде, бонуси и остали посебни расходи 416 3.162.400
 1.1.7 Одборнички додатак 417 3.600.000
 1.2 Коришћење роба и услуга 42 628.052.428

 1.2.1. Стални трошкови 421 291.282.087
 1.2.2. Трошкови путовања 422 4.475.350
 1.2.3 Услуге по уговору 423 62.806.769
 1.2.4. Специјализоване услуге 424 241.313.617
 1.2.5. Текуће попрвке и одржавање 425 8.394.427
 1.2.6 Материјал 426 19.780.178

 1.3 
Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања 44 50.000.000

 1.3.1 Отплата камата  нивоу општина 441 35.000.000
1.3.2 Казне за кашњење 444 15.000.000
 1.4 Субвенције  45 1.500.000
1.4.1 Субвенције приватним предузећима 454 1.500.000
 1.5 Донације, дотације и трансфери 46 244.611.010
1.5.1 Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 162.370.010
 1.5.2 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 82.241.000
1.6 Социјално осигурање и социјална заштита 47 62.260.000

 1.6.1 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 62.260.000
1.7 Остали расходи 48 116.552.484

1.7.1 Дотације невладиним организацијама 481 102.750.000
1.7.2 Порези, обавезне таксе и казне 482 7.802.484
1.7.3 Новчане казне и пенали по решењу судова 483 6.000.000

1.7.4 
Накнада штете за повреде или штете услед 
ел.непогода 484 

1.8 Средства резерве 499 16.000.000
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2  
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 5 430.546.500

 2.1 Основна средства 51 419.346.500
2.1.1 Зграде и грађевински објекти 511 401.956.000
 2.1.2 Машине иопрема 512 15.390.500
 2.1.3 Остала основна средства 513 2.000.000  
 2.2 Природна имовина 54 11.200.000

 2.2.1 Земљиште 541 11.200.000
 

III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ  (I-II) (7+8)-(4+5) -15.000.000

 Б 
 
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

IV  
Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 9 150.000.000

1. Примања од домаћих задуживања 91 150.000.000

1.1 
 
Примања од задуживања код домаћих банака 911 150.000.000

2. Примања од продаје финансијске имовине  92 

V  
 
Отплата главнице домаћим кредиторима 611 135.000.000

VII 
 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  ( IV-V)  15.000.000

 
 
 

Члан  2. 
 

                               
Буџетски дефицит у укупном износу од  15.000.000 динара покрива из 

примања по основу задуживања код домаћих банака. 
 
 
 

Члан 3. 
 
 

Опшина Вршац очекује у 2013. години средства из развојне помоћи Европске Уније 
од 408.892,00 еура, односно 48.658.148,00 динара, уз обавезу обезбеђивања 
средстава за суфинансирање у износу од  95.000.000,00 динара, за следеће пројекте: 
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Средства за суфинансирање у 2013. години из става 1. овог члана распоређена су у 
Посебном делу ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину 
исказују се у следећем прегледу: 
 

Ек.     
клас.  Ред.   

број 

Опис 
Износ у динарима 

Средства за 
претфинансирање 

2013  2014  2015  2013 

1  2  3  4  5  6    

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ             

511     Зграде и грађевински објекти             

   1.  Изградња градске пијаце             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта: 153.818.210,00             

      Извори финансирања:             

           ‐ из текућих прихода буџета  23,072,791.00        35,000,000.00 
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           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

          ‐ из донација   24,070,487.00  106,674,932.00       

   2.  Изградња Бизнис инкубатора             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта: 85.542.198,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  12,831,413.00        19,200,000.00 

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

          ‐ из донација   19,884,424.00  52,826,361.00       

   3.  Партерно уређење у зони медицинског центра             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта:62.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета     20,000,000.00  22,000,000.00    

           ‐ из кредита  20,000,000.00          

           ‐ из буџета Републике Србије             

          ‐ из донација              

   4.  Реконструкција Војничког Трга             

      Година почетка финансирања пројекта: 2011             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта: 61.500.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета     20,000,000.00       

           ‐ из кредита  21,500,000.00          

           ‐ из буџета Републике Србије             

   5.  Партерно уређење градског језера             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2015.             

      Укупна вредност пројекта: 94.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета     30,000,000.00  30,000,000.00    

           ‐ из кредита  34,400,000.00          

           ‐ из буџета Републике Србије             

   6.  Реконструкција градског парка             

      Година почетка финансирања пројекта: 2011             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2015.             

      Укупна вредност пројекта: 73.750.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета     20,000,000.00  20,000,000.00    

           ‐ из кредита  12,750,000.00          

           ‐ из буџета Републике Србије             

   7.  Реконструкција градског стадиона             

      Година почетка финансирања пројекта: 2011             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2015.             

      Укупна вредност пројекта: 67.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета     15,000,000.00  15,000,000.00    

           ‐ из кредита  3,000,000.00          

           ‐ из буџета Републике Србије             

   8. 
Изградња школске фискултурне сале у Великом 
Средишту 

           

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             
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      Година завршетка финансирања пројекта: 2015             

      Укупна вредност пројекта: 45.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  15,000,000.00  15,000,000.00  15,000,000.00    

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

   9.  Изградња школске фискултурне сале у Уљми             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2015             

      Укупна вредност пројекта: 65.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  15,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00    

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

   10.  Изградња стамбеног насеља               

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта:100.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  15,000,000.00  85,000,000.00       

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

   11.  Израда планске документације             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2014             

      Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  15,000,000.00  15,000,000.00       

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

   12.  Набавка два службена возила за потребе ОУ             

      Година почетка финансирања пројекта: 2013             

      Година завршетка финансирања пројекта: 2017             

      Укупна вредност пројекта: 1.740.000,00             

      Извори финансирања:              

           ‐ из текућих прихода буџета  300,000,00  360,000.00  360,000.00    

           ‐ из кредита             

           ‐ из буџета Републике Србије             

      УКУПНО  231,809,115.00  399,861,293.00  132,360,000.00  54,200,000.00 

 
 
 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 5. 
   

       Средства из буџета у износу од 2.092.999.000,00 динара, и средства 
прихода из изворних  активности директног и  индиректних корисника 
средстава буџета у укупном износу од  56.109.600,00 динара, распоређују се по 
корисницимa. 
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ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.1 111 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ

1. 411 Плате и додаци запослених 26,300,000.00 26,300,000.00
2. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,707,000.00 4,707,000.00
3. 417 Одборнички додатак 3,600,000.00 3,600,000.00
4. 422 Трошкови путовања 2,400,000.00 2,400,000.00
5. 423 Услуге по уговору 12,000,000.00 12,000,000.00

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета 49,007,000.00 49,007,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 49,007,000.00 49,007,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1 49,007,000.00 49,007,000.00
УКУПНО РАЗДЕО 1 49,007,000.00 49,007,000.00

2 1 ОПШТИНСКА УПРАВА
1.1 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ

6. 411 Плате и додаци запослених 122,500,000.00 122,500,000.00
7. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,927,500.00 21,927,500.00
8. 413 Накнаде у натури 700,000.00 700,000.00
9. 414 Социјална давања запосленима 1,300,000.00 1,300,000.00
10. 415 Накнаде за запослене 8,200,000.00 8,200,000.00
11. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,100,000.00 1,100,000.00
12. 421 Стални трошкови 34,000,000.00 34,000,000.00
13. 422 Трошкови путовања 1,000,000.00 1,000,000.00
14. 423 Услуге по уговору 20,000,000.00 20,000,000.00
15 424 Специјализоване услуге (израда планске документације) 16 000 000 00 16 000 000 00

1 1

15. 424 Специјализоване услуге (израда планске документације) 16,000,000.00 16,000,000.00
16. 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000.00 4,000,000.00
17. 426 Материјал 15,000,000.00 15,000,000.00
18. 482 Порези, обавезне таксе и казне 99,684.00 99,684.00
19. 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000.00 2,500,000.00
20. 512 Машине и опрема 9,300,000.00 9,300,000.00
21. 513 Остала основна средства 

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 257,627,184.00 257,627,184.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 257,627,184.00 257,627,184.00

1.2 160 
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 

КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ
22. 481 Дотације невладиним организацијама 30,700,000.00 30,700,000.00
23. 482 Порези, обавезне таксе и казне 3,000,000.00 3,000,000.00
24. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,000,000.00 6,000,000.00

25. 484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода и др. природних узрока

26. 499111 Стална резерва 1,000,000.00 1,000,000.00
27. 499121 Текућа резерва 15,000,000.00 15,000,000.00

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 55,700,000.00 55,700,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 55,700,000.00 55,700,000.00
1.3 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

28. 441 Отплата камата по домаћим кредитима 35,000,000.00 35,000,000.00
29. 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 135,000,000.00 135,000,000.00

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 170,000,000.00 170,000,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 170,000,000.00 170,000,000.00
1.4 040 ПОРОДИЦА И ДЕЦА

30. 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 9,000,000.00 9,000,000.00
Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 9,000,000.00 9,000,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 9,000,000.00 9,000,000.00

Извори финансирања за  главу 1 р ф р у
01 Приходи из буџета 492,327,184.00 492,327,184.00

УКУПНО ЗА   ГЛАВУ   1 492,327,184.00 492,327,184.00
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ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.1 160 
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 

КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 25,474,480.00 11,431,600.00 36,906,080.00
31. 411 Плате и додаци запослених 3,074,042.00 4,274,797.20 7,348,839.20
32. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 550,238.00 2,247,041.00 2,797,279.00
33. 415 Накнаде за запослене 191,000.00 191,000.00
34. 421 Стални трошкови 3,513,073.00 2,739,661.80 6,252,734.80
35. 422 Трошкови путовања 0.00 40,000.00 40,000.00
36. 423 Услуге по уговору 2,049,000.00 535,000.00 2,584,000.00
37. 425 Текуће поправке и одржавање 1,660,427.00 450,000.00 2,110,427.00
38. 426 Материјал 777,700.00 695,000.00 1,472,700.00
39. 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 10,000,000.00 50,100.00 10,050,100.00
40. 511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 3,349,000.00 3,349,000.00
41. 512 Машине и опрема 310,000.00 400,000.00 710,000.00
42. 513 Остале некретнине и опрема 0.00

СРЕДСТВА ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ 
КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ 

РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРИСНИКЕ:
МЗ ХII Војвођанска бригада

411 Плате и додаци запослених 530,888.00 530,888.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 95,029.00 95,029.00
415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00
421 Стални трошкови 175,000.00 175,000.00
423 Услуге по уговору 60,000.00 60,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 20,000.00 20,000.00
426 Материјал 28,000.00 28,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема 40,000.00 40,000.00

УКУПНО 978,917.00 978,917.00
МЗ Паја Јовановић

411 Плате и додаци запослених 530,888.00 530,888.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 95,029.00 95,029.00
415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00
421 Стални трошкови 310,000.00 310,000.00
423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 35,000.00 35,000.00
426 Материјал 25,000.00 25,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема

УКУПНО 1,125,917.00 1,125,917.00
МЗ Жарко Зрењанин

411 Плате и додаци запослених 489,497.00 489,497.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 87,608.00 87,608.00
415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00
421 Стални трошкови 152,000.00 152,000.00
422 Трошкови путовања 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 84,000.00 30,000.00 114,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 150,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема 40,000.00 40,000.00

УКУПНО 1,038,105.00 40,000.00 1,078,105.00
МЗ Братство Јединство

411 Плате и додаци запослених 533,542.00 533,542.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 95,504.00 95,504.00
415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00
421 Стални трошкови 180,000.00 180,000.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
423 Услуге по уговору 60,000.00 60,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 32,000.00 32,000.00
426 Материјал 29,000.00 29,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема

УКУПНО 960,046.00 960,046.00
МЗ Жива Јовановић

411 Плате и додаци запослених 471,165.00 471,165.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 84,345.00 84,345.00
415 Накнаде за запослене 41,000.00 41,000.00
421 Стални трошкови 198,000.00 198,000.00
422 Трошкови путовања 10,000.00 10,000.00
423 Услуге по уговору 84,000.00 25,000.00 109,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00
426 Материјал 20,000.00 40,000.00 60,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема 40,000.00 40,000.00

УКУПНО 1,138,510.00 75,000.00 1,213,510.00
МЗ Други октобар

411 Плате и додаци запослених 518,062.00 518,062.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 92,723.00 92,723.00
415 Накнаде за запослене 30 000 00 30 000 00415 Накнаде за запослене 30,000.00 30,000.00
421 Стални трошкови 272,000.00 272,000.00
422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 90,000.00 30,000.00 120,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00
426 Материјал 55,000.00 45,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 
512 Машине и опрема 40,000.00 40,000.00

УКУПНО 1,297,785.00 95,000.00 1,392,785.00
МЗ Марковац

421 Стални трошкови 144,000.00 144,000.00
423 Услуге по уговору 44,000.00 44,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 16,000.00 16,000.00
426 Материјал 60,000.00 60,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета

УКУПНО 264,000.00 264,000.00
МЗ Мало Средиште

421 Стални трошкови 25,000.00 25,000.00
423 Услуге по уговору 65,000.00 65,000.00
426 Материјал 3,000.00 3,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 750,000.00 750,000.00

УКУПНО 843,000.00 843,000.00
МЗ Орешац

421 Стални трошкови 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 62,000.00 62,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 5,000.00 5,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 750,000.00 750,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 38,300.00 38,300.00

УКУПНО 880,300.00 880,300.00
МЗ Шушара 

421 Стални трошкови 40,000.00 40,000.00
423 Услуге по уговору 40 000 00 40 000 00423 Услуге по уговору 40,000.00 40,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 20,000.00 20,000.00
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426 Материјал 60,000.00 60,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 750,000.00 750,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 42,000.00 42,000.00
512 Машине и опрема 50,000.00 50,000.00

УКУПНО 922,000.00 80,000.00 1,002,000.00
МЗ Потпорањ

421 Стални трошкови 20,000.00 100,000.00 120,000.00
423 Услуге по уговору 95,000.00 100,000.00 195,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 300,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 11,000.00 11,000.00

УКУПНО 126,000.00 600,000.00 726,000.00
МЗ Ритишево

421 Стални трошкови 60,000.00 60,000.00
423 Услуге по уговору 74,000.00 74,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 32,800.00 32,800.00

УКУПНО 181,800.00 181,800.00
МЗ Куштиљ

421 Стални трошкови 42,000.00 30,000.00 72,000.00
423 Услуге по уговору 70,000.00 50,000.00 120,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 115 000 00 115 000 00425 Текуће поправке и одржавање 115,000.00 115,000.00
426 Материјал 67,000.00 67,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 500,000.00 50,100.00 550,100.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 50,100.00 50,100.00
512 Машине и опрема 50,000.00 50,000.00

УКУПНО 894,100.00 130,100.00 1,024,200.00
МЗ Гудурица

421 Стални трошкови 116,000.00 116,000.00
423 Услуге по уговору 78,000.00 78,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 60,000.00 60,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 1,900,000.00 1,900,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 116,000.00 116,000.00

УКУПНО 2,270,000.00 2,270,000.00
МЗ Велико Средиште

421 Стални трошкови 160,000.00 160,000.00
423 Услуге по уговору 134,000.00 134,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 70,000.00 70,000.00
426 Материјал 55,000.00 55,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 59,100.00 59,100.00

УКУПНО 1,478,100.00 1,478,100.00
МЗ Јабланка

421 Стални трошкови 65,000.00 65,000.00
423 Услуге по уговору 60,000.00 60,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 150,000.00 150,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 11,700.00 11,700.00
512 Машине и опрема 10,000.00 10,000.00

УКУПНО 306,700.00 306,700.00
МЗ Загајица

421 Стални трошкови 25,000.00 25,000.00
423 Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
426 Материјал 5 000 00 5 000 00426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
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511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 18,100.00 18,100.00

УКУПНО 128,100.00 128,100.00
МЗ Уљма

411 Плате и додаци запослених 3,000,000.00 3,000,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,800,000.00 1,800,000.00
421 Стални трошкови 200,000.00 1,380,000.00 1,580,000.00
423 Услуге по уговору 240,000.00 240,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00
426 Материјал 109,000.00 380,000.00 489,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 1,300,000.00 1,300,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 272,800.00 272,800.00
512 Машине и опрема 400,000.00 400,000.00

УКУПНО 2,321,800.00 6,960,000.00 9,281,800.00
МЗ Парта

421 Стални трошкови 15,000.00 15,000.00
423 Услуге по уговору 25,000.00 25,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 30,000.00 30,000.00
426 Материјал 24,000.00 24,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 83,000.00 83,000.00
512 Машине и опрема 30,000.00 30,000.00

УКУПНО 207,000.00 207,000.00
МЗ Ватин

421 Стални трошкови 50,000.00 50,000.00
423 Услуге по уговору 40 000 00 40 000 00423 Услуге по уговору 40,000.00 40,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 20,000.00 20,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 3,700.00 3,700.00

УКУПНО 118,700.00 118,700.00
МЗ Месић

421 Стални трошкови 60,000.00 60,000.00
423 Услуге по уговору 54,000.00 54,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 30,000.00 30,000.00
426 Материјал 10,000.00 10,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 750,000.00 750,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 21,400.00 21,400.00
512 Машине и опрема 10,000.00 10,000.00

УКУПНО 935,400.00 935,400.00
МЗ Павлиш

411 Плате и додаци запослених 550,000.00 550,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 360,000.00 360,000.00
421 Стални трошкови 300,000.00 300,000.00
423 Услуге по уговору 74,000.00 74,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 140,000.00 140,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 1,000,000.00 1,000,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 1,881,000.00 1,881,000.00

УКУПНО 3,495,000.00 910,000.00 4,405,000.00
МЗ Војводинци

421 Стални трошкови 40,000.00 40,000.00
423 Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 7,000.00 7,000.00

УКУПНО 132,000.00 132,000.00
МЗ Избиште

411 Плате и додаци запослених 486 297 20 486 297 20411 Плате и додаци запослених 486,297.20 486,297.20
412 Социјални доприноси на терет послодавца 87,041.00 87,041.00
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421 Стални трошкови 505,000.00 1,229,661.80 1,734,661.80
423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 130,000.00 330,000.00
426 Материјал 70,000.00 70,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 150,000.00 150,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 600,000.00 600,000.00

УКУПНО 1,455,000.00 2,303,000.00 3,758,000.00
МЗ Влајковац

411 Плате и додаци запослених 238,500.00 238,500.00
421 Стални трошкови 209,073.00 209,073.00
423 Услуге по уговору 92,000.00 92,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 62,427.00 62,427.00
426 Материјал 137,700.00 137,700.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 250,000.00 250,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 63,600.00 63,600.00

УКУПНО 814,800.00 238,500.00 1,053,300.00
МЗ Сочица

421 Стални трошкови 30,000.00 30,000.00
423 Услуге по уговору 55,000.00 55,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 750,000.00 750,000.00

УКУПНО 845,000.00 845,000.00
МЗ Мали Жам

421 Стални трошкови 20,000.00 20,000.00
423 Услуге по уговору 55 000 00 55 000 00423 Услуге по уговору 55,000.00 55,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 10,000.00 10,000.00
426 Материјал 20,000.00 20,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 5,400.00 5,400.00

УКУПНО 110,400.00 110,400.00
МЗ Стража

421 Стални трошкови 80,000.00 80,000.00
423 Услуге по уговору 74,000.00 74,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 15,000.00 15,000.00
426 Материјал 5,000.00 5,000.00
511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета
511 Зграде и грађевински објекти – средства самодопр. 32,000.00 32,000.00

УКУПНО 206,000.00 206,000.00
Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 25,474,480.00 25,474,480.00
04 Сопствени приходи 11,431,600.00 11,431,600.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 25,474,480.00 11,431,600.00 36,906,080.00
Извори финансирања за главу 2

01 Приходи из буџета 25,474,480.00 25,474,480.00
04 Сопствени приходи 11,431,600.00 11,431,600.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ   2 25,474,480.00 11,431,600.00 36,906,080.00
3 ОБРАЗОВАЊЕ

3.1 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
43. 411 Плате и додаци запослених 73,886,113.00 867,000.00 74,753,113.00
44. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,224,861.00 155,000.00 13,379,861.00
45. 413 Накнаде у натури 550,000.00 550,000.00
46. 414 Социјална давања запосленима 2,000,000.00 2,000,000.00
47. 415 Накнаде за запослене 4,085,300.00 4,085,300.00
48. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,062,400.00 1,062,400.00
49. 421 Стални трошкови 1,844,014.00 11,000,000.00 12,844,014.00
50. 422 Трошкови путовања 325,350.00 400,000.00 725,350.00
51. 423 Услуге по уговору 157,769.00 1,400,000.00 1,557,769.00
52 424 Специјализоване услуге 103 617 00 1 100 000 00 1 203 617 0052. 424 Специјализоване услуге 103,617.00 1,100,000.00 1,203,617.00
53. 425 Текуће поправке и одржавање 264,000.00 3,800,000.00 4,064,000.00



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 36918.12.2012.
14

Ра
зд
ео

Гл
ав
а

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

Е
ко
но
м
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС
ПЛАН БУЏЕТА 

2013.године

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
54. 426 Материјал 1,632,478.00 15,500,000.00 17,132,478.00
55. 482 Порези обавезне таксе и казне 22,800.00 300,000.00 322,800.00
56. 483 Новчане казне и пенали по решеењу судова
57. 511 Зграде и грађевински објекти 1,700,000.00 3,300,000.00 5,000,000.00
58. 512 Машине и опрема 1,050,000.00 1,300,000.00 2,350,000.00

Извори финансирања за Предшколско образовање
01 Приходи из буџета 101,908,702.00 101,908,702.00
04 Сопствени приходи 39,122,000.00 39,122,000.00
07 Дотације и трансфери осталих нивоа власти

УКУПНО ЗА  ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 101,908,702.00 39,122,000.00 141,030,702.00
СРЕДСТВА ЗА ПРЕДШКОЛ.ОБРАЗОВАЊЕ 

РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРИСНИКЕ:
ПУ "ЧАРОЛИЈА" ВРШАЦ

411 Плате и додаци запослених 62,671,000.00 867,000.00 63,538,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,218,000.00 155,000.00 11,373,000.00
413 Накнаде у натури 550,000.00 550,000.00
414 Социјална давања запосленима 2,000,000.00 2,000,000.00
415 Накнаде за запослене 3,400,000.00 3,400,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000,000.00 1,000,000.00
421 Стални трошкови 1,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00
422 Трошкови путовања 400,000.00 400,000.00
423 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,400,000.00
424 Специјализоване услуге 1,100,000.00 1,100,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,800,000.00 3,800,000.00
426 Материјал 1,000,000.00 15,500,000.00 16,500,000.00426 Материјал 1,000,000.00 15,500,000.00 16,500,000.00
482 Порези обавезне таксе и казне 300,000.00 300,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти 1,700,000.00 3,300,000.00 5,000,000.00
512 Машине и опрема 1,000,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00

УКУПНО 85,539,000.00 39,122,000.00 124,661,000.00
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЕЛИМА

411 Плате и додаци запослених 11,215,113.00 11,215,113.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,006,861.00 2,006,861.00
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене 685,300.00 685,300.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 62,400.00 62,400.00
421 Стални трошкови 844,014.00 844,014.00
422 Трошкови путовања 325,350.00 325,350.00
423 Услуге по уговору 157,769.00 157,769.00
424 Специјализоване услуге 103,617.00 103,617.00
425 Текуће поправке и одржавање 264,000.00 264,000.00
426 Материјал 632,478.00 632,478.00
482 Порези обавезне таксе и казне 22,800.00 22,800.00
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема 50,000.00 50,000.00

УКУПНО 16,369,702.00 16,369,702.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 101,908,702.00 39,122,000.00 141,030,702.00

3.2 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
59. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 87,279,010.00 87,279,010.00

60. 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти – сред. 
буџета 39,200,000.00 39,200,000.00

61. 4632
Капитални тран. осталим нивоима власти – сред.  
самодоп. 12,053,000.00 12,053,000.00

62. 512 Машине и опрема 1,030,500.00 1,030,500.00
Извори финансирања за функцију 912

01 Приходи из буџета 139,562,510.00 139,562,510.00
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 87,279,010.00 87,279,010.00
413 Накнаде у натури 137,600.00 137,600.00
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414 Социјална давања запосленима 550,000.00 550,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 14,971,500.00 14,971,500.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 2,785,910.00 2,785,910.00
421 Стални трошкови 28,430,000.00 28,430,000.00
422 Трошкови путовања  12,132,000.00 12,132,000.00
423 Услуге по уговору 3,328,000.00 3,328,000.00
424 Специјализоване услуге 2,356,000.00 2,356,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 3,406,000.00 3,406,000.00
426 Материјал 6,996,000.00 6,996,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,611,000.00 11,611,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 575,000.00 575,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 52,283,500.00 52,283,500.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 39,200,000.00 39,200,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 12,053,000.00
512 Машине и опрема 1,030,500.00 1,030,500.00

Укупно  функција 912: 127,509,510.00 127,509,510.00
Укупно основно образовање: 127,509,510.00 127,509,510.00

СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ НА 
ПОЗИЦИЈИ 62. И 63. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ 

КОРИСНИКЕ:
ОШ "Вук Караџић"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,280,000.00 8,280,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 950,000.00 950,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 170,000.00 170,000.00
421 Стални трошкови 4,000,000.00 4,000,000.00
422 Трошкови путовања  290,000.00 290,000.00
423 Услуге по уговору 350,000.00 350,000.00
424 Специјализоване услуге 350,000.00 350,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 300,000.00
426 Материјал 700,000.00 700,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,170,000.00 1,170,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,520,000.00 1,520,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,200,000.00 1,200,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 320,000.00 320,000.00

Укупно: 9,800,000.00 9,800,000.00
ОШ "Јован Стерија Поповић"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,875,000.00 9,875,000.00
414 Социјална давања запосленима 200,000.00 200,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,900,000.00 1,900,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 300,000.00 300,000.00
421 Стални трошкови 3,900,000.00 3,900,000.00
422 Трошкови путовања  600,000.00 600,000.00
423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00
424 Специјализоване услуге 215,000.00 215,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 360,000.00 360,000.00
426 Материјал 650,000.00 650,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 150,000.00 150,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 200,000.00 200,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 200,000.00 200,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 4,556,500.00 4,556,500.00
512 Машине и опрема

Укупно: 10,075,000.00 10,075,000.00
ОШ "Олга Петров Радишић"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,337,000.00 9,337,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,600,000.00 1,600,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 386,000.00 386,000.00
421 Стални трошкови 2,900,000.00 2,900,000.00р , , , ,
422 Трошкови путовања  1,800,000.00 1,800,000.00
423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
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424 Специјализоване услуге 400,000.00 400,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 380,000.00 380,000.00
426 Материјал 1,200,000.00 1,200,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 361,000.00 361,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 10,000.00 10,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,034,621.00 2,034,621.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,899,621.00 1,899,621.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 5,256,500.00 5,256,500.00
512 Машине и опрема 135,000.00 135,000.00

Укупно: 11,371,621.00 11,371,621.00
ОШ "Младост"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,627,000.00 9,627,000.00
414 Социјална давања запосленима 350,000.00 350,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,337,000.00 1,337,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 561,000.00 561,000.00
421 Стални трошкови 6,000,000.00 6,000,000.00
422 Трошкови путовања  253,000.00 253,000.00
423 Услуге по уговору 235,000.00 235,000.00
424 Специјализоване услуге 22,000.00 22,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 250,000.00 250,000.00
426 Материјал 86,000.00 86,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 533,000.00 533,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,652,000.00 1,652,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,652,000.00 1,652,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос511 Зграде и грађевински објекти  самодопринос
512 Машине и опрема

Укупно: 11,279,000.00 11,279,000.00
ОШ " Паја Јовановић"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,814,000.00 6,814,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 930,000.00 930,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 90,000.00 90,000.00
421 Стални трошкови 1,700,000.00 1,700,000.00
422 Трошкови путовања  263,000.00 263,000.00
423 Услуге по уговору 800,000.00 800,000.00
424 Специјализоване услуге 35,000.00 35,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 206,000.00 206,000.00
426 Материјал 690,000.00 690,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,100,000.00 2,100,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 180,000.00 180,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 100,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос
512 Машине и опрема 80,000.00 80,000.00

Укупно: 6,994,000.00 6,994,000.00
ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,815,000.00 3,815,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 900,000.00 900,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 115,000.00 115,000.00
421 Стални трошкови 1,200,000.00 1,200,000.00
422 Трошкови путовања  112,000.00 112,000.00
423 Услуге по уговору 108,000.00 108,000.00
424 Специјализоване услуге 420,000.00 420,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 100,000.00
426 Материјал 170,000.00 170,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 690,000.00 690,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 930,000.00 930,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 670,000.00 670,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос
512 Машине и опрема 260 000 00 260 000 00512 Машине и опрема 260,000.00 260,000.00

Укупно: 4,745,000.00 4,745,000.00
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ОШ "Моше Пијаде" Гудурица

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,366,310.00 3,366,310.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 61,810.00 61,810.00
421 Стални трошкови 1,100,000.00 1,100,000.00
422 Трошкови путовања  1,163,000.00 1,163,000.00
423 Услуге по уговору 85,000.00 85,000.00
424 Специјализоване услуге 19,000.00 19,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 120,000.00 120,000.00
426 Материјал 350,000.00 350,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 267,500.00 267,500.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 200,000.00 200,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 1,124,000.00 1,124,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос
512 Машине и опрема

Укупно: 3,366,310.00 3,366,310.00
ОШ "Бранко Радичевић" Уљма

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,009,000.00 8,009,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 2,150,000.00 2,150,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 344,000.00 344,000.00
421 Стални трошкови 1,700,000.00 1,700,000.00
422 Трошкови путовања  260,000.00 260,000.00
423 Услуге по уговору 140,000.00 140,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00 40,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 260 000 00 260 000 00425 Текуће поправке и одржавање 260,000.00 260,000.00
426 Материјал 730,000.00 730,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,375,000.00 2,375,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 10,000.00 10,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 16,487,000.00 16,487,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 16,487,000.00 16,487,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 250,000.00 250,000.00
512 Машине и опрема

Укупно: 24,496,000.00 24,496,000.00
ОШ "Кариолан Добан" Куштиљ

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,592,000.00 3,592,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 
421 Стални трошкови 1,000,000.00 1,000,000.00
422 Трошкови путовања  1,692,000.00 1,692,000.00
423 Услуге по уговору 80,000.00 80,000.00
424 Специјализоване услуге 80,000.00 80,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 90,000.00
426 Материјал 250,000.00 250,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00 200,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 200,000.00 200,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 270,000.00 270,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 170,000.00

Укупно: 3,592,000.00 3,592,000.00
ОШ "Бранко Радичевић" Велико Средиште

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,535,600.00 3,535,600.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,278,000.00 1,278,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 441,100.00 441,100.00
421 Стални трошкови 650,000.00 650,000.00
422 Трошкови путовања  187,000.00 187,000.00
423 Услуге по уговору 100,000.00 100,000.00
424 Специјализоване услуге 95,000.00 95,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 150 000 00 150 000 00425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 150,000.00
426 Материјал 420,000.00 420,000.00
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472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 214,500.00 214,500.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 15,000,000.00 15,000,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос

Укупно: 3,535,600.00 3,535,600.00
ОШ "Жарко Зрењанин" Избиште

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,255,500.00 7,255,500.00
415 Накнаде трошкова за запослене 2,530,500.00 2,530,500.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 95,000.00 95,000.00
421 Стални трошкови 1,800,000.00 1,800,000.00
422 Трошкови путовања  200,000.00 200,000.00
423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00
424 Специјализоване услуге 40,000.00 40,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 370,000.00 370,000.00
426 Материјал 520,000.00 520,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000.00 1,500,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 872,879.00 872,879.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет 767,379.00 767,379.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1,500,000.00 1,500,000.00
512 Машине и опрема 105,500.00 105,500.00

Укупно: 8,128,379.00 8,128,379.00
ОШ "Јосиф Маринковић"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,622,000.00 9,622,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 800,000.00 800,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 182 000 00 182 000 00416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 182,000.00 182,000.00
421 Стални трошкови 1,500,000.00 1,500,000.00
422 Трошкови путовања  5,200,000.00 5,200,000.00
423 Услуге по уговору 280,000.00 280,000.00
424 Специјализоване услуге 390,000.00 390,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 520,000.00 520,000.00
426 Материјал 750,000.00 750,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 350,000.00 350,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос
512 Машине и опрема 350,000.00 350,000.00

Укупно: 9,972,000.00 9,972,000.00
ШОСО" Јелена Варијашки"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,150,600.00 4,150,600.00
413 Накнаде у натури 137,600.00 137,600.00
415 Накнаде трошкова за запослене 596,000.00 596,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 40,000.00 40,000.00
421 Стални трошкови 980,000.00 980,000.00
422 Трошкови путовања  112,000.00 112,000.00
423 Услуге по уговору 150,000.00 150,000.00
424 Специјализоване услуге 250,000.00 250,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 300,000.00
426 Материјал 480,000.00 480,000.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,100,000.00 1,100,000.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000.00 5,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100,000.00 100,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос
512 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00

Укупно: 4,250,600.00 4,250,600.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 139,562,510.00 139,562,510.00

3.3 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
63. 4631 Текући  трансфери осталим нивоима власти 34,991,000.00 34,991,000.00
64. 4632 Кап. трансфери осталим нивоима власти  сред. буџета
65 4632 К ф д д 5 168 000 00 5 168 000 0065. 4632 Кап.трансфери осталим нивоима власти  сред.самод. 5,168,000.00 5,168,000.00

Извори финансирања за функцију 920:
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СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 Приходи из буџета 40,159,000.00 40,159,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 40,159,000.00 40,159,000.00
 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 34,991,000.00 34,991,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 5,820,000.00 5,820,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 951,000.00 951,000.00
421 Стални трошкови 18,200,000.00 18,200,000.00
422 Трошкови путовања  2,970,000.00 2,970,000.00
423 Услуге по уговору 530,000.00 530,000.00
424 Специјализоване услуге 1,200,000.00 1,200,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 2,780,000.00 2,780,000.00
426 Материјал 1,840,000.00 1,840,000.00
484 Накнада штете , повреда на раду 700,000.00 700,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5,168,000.00 5,168,000.00
511 Зграде и грађевински објекти - буџет
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 5,168,000.00 5,168,000.00

Укупно: 40,159,000.00 40,159,000.00Д Д
ПОЗИЦИЈИ 65. И 66. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋЕ 

Гимназија "Борислав Петров Браца"
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,990,000.00 8,990,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000.00 1,500,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 560,000.00 560,000.00
421 Стални трошкови 4,100,000.00 4,100,000.00
422 Трошкови путовања  620,000.00 620,000.00
423 Услуге по уговору 230 000 00 230 000 00423 Услуге по уговору 230,000.00 230,000.00

424 Специјализоване услуге (Матур.парада, Светос.академија) 600,000.00 600,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00
426 Материјал 680,000.00 680,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос

Укупно: 8,990,000.00 8,990,000.00
Школски центар "Никола Тесла"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,960,000.00 9,960,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 140,000.00 140,000.00
421 Стални трошкови 5,700,000.00 5,700,000.00
422 Трошкови путовања  2,100,000.00 2,100,000.00
423 Услуге по уговору 150,000.00 150,000.00
424 Специјализоване услуге ( Унија ђач.парламената...) 300,000.00 300,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 680,000.00 680,000.00
426 Материјал 190,000.00 190,000.00
484 Накнада штете , повреда на раду 700,000.00 700,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - буџет
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос

Укупно: 9,960,000.00 9,960,000.00
"Хемијско Медицинска школа"

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,911,000.00 8,911,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 2,420,000.00 2,420,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 51,000.00 51,000.00
421 Стални трошкови 4,900,000.00 4,900,000.00
422 Трошкови путовања  100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору 190,000.00 190,000.00
424 Специјализоване услуге 300,000.00 300,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00 650,000.00
426 Материјал 300,000.00 300,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос

Укупно: 8,911,000.00 8,911,000.00
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"Пољопривредна школа" 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7,470,000.00 7,470,000.00
415 Накнаде трошкова за запослене 1,900,000.00 1,900,000.00
416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 200,000.00 200,000.00
421 Стални трошкови 3,500,000.00 3,500,000.00
422 Трошкови путовања  150,000.00 150,000.00
423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 750,000.00 750,000.00
426 Материјал 670,000.00 670,000.00
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511 Зграде и грађевински објекти - самодопринос

Укупно: 7,470,000.00 7,470,000.00

3.4 980 
ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ 

МЕСТУ
66. 424 Специјализоване услуге 2,500,000.00 2,500,000.00

Ова апропријација користиће се за услуге и смештај 
хендикепираних лица каоја се школују у специјализованим 
установама ван Вршца

67. 472 Накнаде за социјалну заштиту 53,260,000.00 53,260,000.00
Извори финансирања за функцију 980:

01 Приходи из буџета 55,760,000.00 55,760,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980 55,760,000.00 55,760,000.00

Извори финансирања за главу 3
01 Приходи из буџета 337,390,212.00 39,122,000.00 376,512,212.00
04 Сопствени приходи
07 Дотације осталих нивоа власти

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3 337,390,212.00 39,122,000.00 376,512,212.00
4 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4.1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

90 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА 

ДРУГОМ МЕСТУ
68. 4631 Дотације и трансфери другим нивоима власти 30,000,000.00 30,000,000.00

- средства за пословање 6,520,000.00 6,520,000.00
- средства за допунска права 21,480,000.00 21,480,000.00
- средст. за суфинанс.програма стамбен.обезб. избеглица 2,000,000.00 2,000,000.00
Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 30,000,000.00 30,000,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 30,000,000.00 30,000,000.00

Извори финансирања за главу  4
01 Приходи из буџета 30,000,000.00 30,000,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  4 30,000,000.00 30,000,000.00
5 КУЛТУРА

5.1 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
69. 411 Плате и додаци запослених 58,778,494.00 480,000.00 59,258,494.00
70. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,567,153.00 86,000.00 10,653,153.00
71. 413 Накнаде у натури 1,110,000.00 1,110,000.00
72. 414 Социјална давања запосленима 555,000.00 555,000.00
73. 415 Накнаде за запослене 2,384,000.00 270,000.00 2,654,000.00
74. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 810,000.00 810,000.00
75. 421 Стални трошкови 9,575,000.00 9,575,000.00
76. 422 Трошкови путовања 250,000.00 680,000.00 930,000.00
77. 423 Услуге по уговору 2,800,000.00 1,100,000.00 3,900,000.00
78. 424 Специјализоване услуге 10,500,000.00 700,000.00 11,200,000.00
79. 425 Текуће поправке и одржавање 470,000.00 620,000.00 1,090,000.00
80. 426 Материјал 570,000.00 660,000.00 1,230,000.00
81. 4631 Текући  трансфери 1,000,000.00 1,000,000.00
82. 482 Порези, обавезне казне и пенали 180,000.00 300,000.00 480,000.00
83. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
84. 511 Зграде и грађевински објекти 2,600,000.00 2,600,000.00
85. 512 Машине и опрема 3,200,000.00 160,000.00 3,360,000.00
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86. 513 Остала основна средства 2,000,000.00 2,000,000.00

УКУПНО ЗА  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ 107,349,647.00 5,056,000.00 112,405,647.00
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 107,349,647.00 107,349,647.00
04 Сопствени приходи 5,056,000.00 5,056,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 107,349,647.00 5,056,000.00 112,405,647.00

СРЕДСТВА КУЛТУРЕ РАСПОРЕЂУЈУ СЕ НА 
КОРИСНИКЕ 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА 
411 Плате и додаци запослених                                20,226,994.00 20,226,994.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца       3,620,635.00 3,620,635.00
413 Накнаде у натури                                                    180,000.00 180,000.00
414 Социјална давања запосленима                                200,000.00 200,000.00
415 Накнаде за запослене                                               650,000.00 650,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи            150,000.00 150,000.00
421 Стални трошкови                                               2,915,000.00 2,915,000.00
422 Трошкови путовања                                                        350,000.00 350,000.00
423 Услуге по уговору                                                         400,000.00 400,000.00
424 Специјализоване услуге                                         3,000,000.00 3,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               100,000.00 250,000.00 350,000.00
426 Материјал                                                                 100,000.00 100,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                             30,000.00 30,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова          
511 Зграде и градјевин. објекти                               
512 Машине и опрема 100 000 00 100 000 00512 Машине и опрема                                                  100,000.00 100,000.00
513 Остала основна средства                                                

УКУПНО                                                            31,272,629.00 1,000,000.00 32,272,629.00
МУЗЕЈ 

411 Плате и додаци запослених                                  14,966,000.00 14,966,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца       2,721,000.00 2,721,000.00
413 Накнаде у натури                                                    400,000.00 400,000.00
414 Социјална давања запосленима                                150,000.00 150,000.00
415 Накнаде за запослене                                              650,000.00 650,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          300,000.00 300,000.00
421 Стални трошкови                                                 3,000,000.00 3,000,000.00
422 Трошкови путовања                                                  50,000.00 50,000.00
423 Услуге по уговору                                                     1,800,000.00 1,800,000.00
424 Специјализоване услуге                                        3,000,000.00 200,000.00 3,200,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               120,000.00 120,000.00
426 Материјал                                                                  50,000.00 50,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                               20,000.00 20,000.00
511 Зграде и градјевински објекти                             1,500,000.00 1,500,000.00
512 Машине и опрема                                                     2,000,000.00 2,000,000.00

УКУПНО                                                            30,727,000.00 200,000.00 30,927,000.00
БИБЛИОТЕКА 

411 Плате и додаци запослених                                 10,594,000.00 10,594,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца      1,897,000.00 1,897,000.00
413 Накнаде у натури                                                    280,000.00 280,000.00
414 Социјална давања запосленима                               50,000.00 50,000.00
415 Накнаде за запослене                                              468,000.00 240,000.00 708,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          210,000.00 210,000.00
421 Стални трошкови                                               1,200,000.00 1,200,000.00
422 Трошкови путовања                                                 100,000.00 130,000.00 230,000.00
423 Услуге по уговору                                                    300,000.00 100,000.00 400,000.00
424 Специјализоване услуге                                          600,000.00 600,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                               150,000.00 70,000.00 220,000.00
426 Материјал                                                                360,000.00 50,000.00 410,000.00
482 П б 30 000 00 30 000 00482 Порези, обавезне казне и пенали                              30,000.00 30,000.00
511 Зграде и градјевински објекти                               1,000,000.00 1,000,000.00



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 37718.12.2012.
22

Ра
зд
ео

Гл
ав
а

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а

Е
ко
но
м
ск
а 

кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

ОПИС
ПЛАН БУЏЕТА 

2013.године

ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
512 Машине и опрема                                                    1,000,000.00 60,000.00 1,060,000.00
513 Остала основна средства                                  2,000,000.00 2,000,000.00

УКУПНО                                                           20,239,000.00 650,000.00 20,889,000.00
ДОМ ОМЛАДИНЕ 

411 Плате и додаци запослених                                6,240,000.00 480,000.00 6,720,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца        1,120,000.00 86,000.00 1,206,000.00
413 Накнаде у натури                                                     
415 Накнаде за запослене                                             330,000.00 30,000.00 360,000.00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          
421 Стални трошкови                                                  960,000.00 960,000.00
422 Трошкови путовања                                                      100,000.00 100,000.00
423 Услуге по уговору                                                    200,000.00 200,000.00 400,000.00
424 Специјализоване услуге                                          2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                              300,000.00 300,000.00
426 Материјал                                                              60,000.00 210,000.00 270,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                                  - 300,000.00 300,000.00
512 Машине и опрема                                                    100,000.00 100,000.00

УКУПНО                                                            11,010,000.00 2,206,000.00 13,216,000.00
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

411 Плате и додаци запослених                                 6,751,500.00 6,751,500.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца      1,208,518.00 1,208,518.00
413 Накнаде у натури                                                   250,000.00 250,000.00
414 Социјална давања запосленима                                 155,000.00 155,000.00
415 Накнаде за запослене                                              286,000.00 286,000.00
416 Награде бонуси и остали посебни расходи 150 000 00 150 000 00416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          150,000.00 150,000.00
421 Стални трошкови                                                1,500,000.00 1,500,000.00
422 Трошкови путовања                                                  100,000.00 100,000.00 200,000.00
423 Услуге по уговору                                                    500,000.00 400,000.00 900,000.00
424 Специјализоване услуге                                       1,900,000.00 1,900,000.00
425 Текуће поправке и одржавање                             100,000.00 100,000.00
426 Материјал                                                              400,000.00 400,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали                                  100,000.00 100,000.00
511 Зграде и градјевински објекти                             100,000.00 100,000.00
512 Машине и опрема                                                          100,000.00 100,000.00
513 Остала основна средства                                               

УКУПНО                                                           13,101,018.00 1,000,000.00 14,101,018.00
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

4631 Текући трансфери                                               1,000,000.00 1,000,000.00
5.2 840 ВЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ

87. 481 Дотације верским организацијама 8,500,000.00 8,500,000.00
Извори финансирања за функцију 840

01 Приходи из буџета 8,500,000.00 8,500,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 8,500,000.00 8,500,000.00

5.3 860 
РЕКРЕАЦИЈА И КУЛТУРА НЕКЛАСИФИКОВАНЕ 

НА ДРУГОМ МЕСТУ
88. 424 Специјализоване услуге 10,430,000.00 10,430,000.00

СРЕДСТВА СЕ РАСПОРЕЂУЈУ НА СЛЕДЕЋЕ 
КОРИСНИКЕ:
- Вршачка позоришна јесен 2,500,000.00 2,500,000.00
- Вршачки венац – фестивал фолклора 2,500,000.00 2,500,000.00
- Вршачка берба – Грожђебал 3,000,000.00 3,000,000.00
- Нова Година 1,000,000.00 1,000,000.00
- Џез Троник 700,000.00 700,000.00
- 100 година од рођења Зорана Петровића
- Матурска парада 
- Гудуричка јесен 300,000.00 300,000.00
-  Свети Трифун 80,000.00 80,000.00
С д ј- Светосавска академија

- Дани преображења 40,000.00 40,000.00
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- Ликовна колонија Избиште Шушара 150,000.00 150,000.00
- 130 година Градског Музеја Вршац
- Дани Васка Попе 160,000.00 160,000.00
- 130 година од рођења Драгише Брашована 0.00
- Пударски дани 0.00

89. 481 Дотације невладиним организацијама 3,600,000.00 3,600,000.00
Књижевна Општина Вршац 950,000.00 950,000.00
Хор АС 600,000.00 600,000.00
Друштво Учитеља 50,000.00
Културно уметничка друштва 2,000,000.00 2,000,000.00
Извори финансирања за функцију 860

01 Приходи из буџета 14,030,000.00 14,030,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 14,030,000.00 14,030,000.00

Извори финансирања за главу  5
01 Приходи из буџета 129,879,647.00 129,879,647.00
04 Сопствени приходи 5,056,000.00 5,056,000.00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  5 129,879,647.00 5,056,000.00 134,935,647.00
6 ФОНД  ЗА РАЗВОЈ СПОРТА

6.1 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
90. 424 Специјализоване услуге 2,830,000.00 2,830,000.00

Европско првенство у рукомету 1,500,000.00
Избор спортисте године 150,000.00
Мини-макси лига у малом фудбалу 180,000.00
Фитнес конвенција 80,000.00
Сајам спорта 100 000 00Сајам спорта 100,000.00
Суфинансирање пројеката у спорту 700,000.00
Спорт особа са инвалидитетом 120,000.00

91. 481 Спорт. Организ. инстит. и установе по програмима 59,000,000.00 59,000,000.00
Сале - Спортски Савез 5,500,000.00
Термини - Спортски савез 28,000,000.00
Спортски савез 5,500,000.00
Спорске организације по програмина 20,000,000.00
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета 61,830,000.00 61,830,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 61,830,000.00 61,830,000.00
Извори финансирања за главу  6

01 Приходи из буџета 61,830,000.00 61,830,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  6 61,830,000.00 61,830,000.00

7 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

7.1 830 
ИНФОРМ. НА СРПСКОМ,  РУМУН.  И МАђАРСКОМ  

ЈЕЗИКУ
92. 423 Услуге по уговору 13,000,000.00 13,000,000.00

Извори финансирања за  функцију  830
01 Приходи из буџета 13,000,000.00 13,000,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 13,000,000.00 13,000,000.00
Извори финансирања за главу  7

01 Приходи из буџета 13,000,000.00 13,000,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  7 13,000,000.00 13,000,000.00

8 СТАМБЕНО КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
8.1 ЈП  ВАРОШ

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
93. 411 Плате и додаци запослених 22,658,674.00 22,658,674.00
94. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,055,903.00 4,055,903.00
95. 413 Накнаде у натури 38,500.00 38,500.00
96. 414 Социјална давања запосленима
97. 415 Накнаде за запослене 750,000.00 750,000.00
98. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 190,000.00 190,000.0098. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи          190,000.00 190,000.00
99. 421 Стални трошкови 240,000,000.00 240,000,000.00
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ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ 
ПРИХОДА

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100. 422 Трошкови путовања 200,000.00 200,000.00
101. 423 Услуге по уговору 2,400,000.00 2,400,000.00
102. 424 Специјализоване услуге 1,500,000.00 1,500,000.00
103. 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 200,000.00 1,700,000.00
104. 426 Материјал 1,600,000.00 1,600,000.00
105. 444 Казна за кашњење 15,000,000.00 15,000,000.00
106. 482 Порези, обавезне казне и пенали 1,500,000.00 1,500,000.00
107. 511 Зграде и грађевински објекти – средства буџета 186,000,000.00 186,000,000.00
108. 511 Зграде и грађев.објекти – средст. самодопр. за канализа. 80,580,000.00 80,580,000.00

109. 511 
Зграде и грађевински објекти – средства самодоприноса за 
коловозе и  тротоаре 43,027,000.00 43,027,000.00

110. 512 Машине и опрема 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за функцију 620

01 Приходи из буџета 601,500,077.00 601,700,077.00
04 Сопствени приходи 200,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 601,500,077.00 200,000.00 601,700,077.00
8.2 ДОО «ИНВЕСТ СТАН»

610 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ
111. 411 Плате и додаци запослених 6,200,000.00 6,200,000.00
112. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,110,000.00 1,110,000.00
113. 413 Накнаде у натури 50,000.00 50,000.00
114. 414 Социјална давања запосленима
115. 415 Накнаде за запослене 200,000.00 200,000.00
116. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи
117. 421 Стални трошкови 1,350,000.00 1,350,000.00р , , , ,
118. 422 Трошкови путовања
119. 423 Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00
120. 424 Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00
121. 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 300,000.00
122. 426 Материјал 200,000.00 200,000.00
123. 441 Отплата камата по домаћим кредитима 660,000.00 660,000.00
124. 482 Порези, обавезне казне и пенали 3,000,000.00 3,000,000.00
125. 483 Новчане казне и пенали 500,000.00 500,000.00
126. 511 Зграде и грађевински објекти 18,000,000.00 100,000.00 18,100,000.00
127. 512 Машине и опрема
128. 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6,000,000.00 6,000,000.00

Извори финансирања за  АД Инвест Стан
01 Приходи из буџета 30,760,000.00 7,260,000.00 38,020,000.00
04 Сопствени приходи

****

Средства солидарности ( Средства из додатних прихода) 
у укупном износу од 8.350.000 распоређена су на 
апропријацијама:

421 Стални трошкови 150,000.00 150,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00 5,000,000.00
426 Материјал 100,000.00 100,000.00
482 Порези, обавезне казне и пенали 100,000.00 100,000.00
513 Остале некретнине и опрема 3,000,000.00 3,000,000.00

УКУПНО ЗА  ДОО  « ИНВЕСТ СТАН» 30,760,000.00 38,020,000.00
Извори финансирања за главу  8

01 Приходи из буџета 632,260,077.00
04 Сопствени приходи

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  8 632,260,077.00 38,020,000.00
9 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.1 500 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
129. 424 Специјализоване услуге 18,500,000.00 18,500,000.00
130. 511 Зграде и грађевински  објекти

Извори финансирања за  функцију 500
01 Приходи из буџета 18,500,000.00 18,500,000.00р у , , , ,

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  500 18,500,000.00 18,500,000.00
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9.2 560 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФОКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ
131. 481 Дотације невлад. орг. за зашт. животне средине 450,000.00 450,000.00

Извори финансирања за функцију 560 
01 Приходи из буџета 450,000.00 450,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 450,000.00 450,000.00
Извори финансирања за главу  9

01 Приходи из буџета 18,950,000.00 18,950,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  9 18,950,000.00 18,950,000.00

10 700 ЗДРАВСТВО
10.1 ДОМ ЗДРАВЉА

132. 4631 Текући  трансфери 6,500,000.00 6,500,000.00
133. 4632 Капитални  трансфери  - средства самодоприноса 25,820,000.00 25,820,000.00

УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА 32,320,000.00 32,320,000.00
10.2 АПОТЕКА

134. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,200,000.00 2,200,000.00
УКУПНО ЗА АПОТЕКУ 2,200,000.00 2,200,000.00

Извори финансирања за функцију 700
01 Приходи из буџета 34,520,000.00 34,520,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700 34,520,000.00 34,520,000.00
Извори финансирања за главу  10

01 Приходи из буџета 34,520,000.00 34,520,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  10 34,520,000.00 34,520,000.00

11 360 
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН 

НА ДРУГОМ МЕСТУД
135. 423 Услуге по уговору
136. 424 Специјализоване услуге 100,000.00 100,000.00
137. 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 400,000.00 400,000.00
138. 512 Машине и опрема

Извори финансирања за функцију 360 
01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 500,000.00 500,000.00
Извори финансирања за главу  11

01 Приходи из буџета 500,000.00 500,000.00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ  11 500,000.00 500,000.00

12 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

12.1 473 ТУРИЗАМ
139. 411 Плате и додаци запослених 7,931,000.00 7,931,000.00
140. 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,419,400.00 1,419,400.00
141. 413 Накнаде у натури 125,000.00 125,000.00
142. 414 Социјална давања запосленима 285,000.00 285,000.00
143. 415 Накнаде за запослене 300,000.00 300,000.00
144. 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи
145. 421 Стални трошкови 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00
146. 422 Трошкови путовања 300,000.00 300,000.00
147. 423 Услуге по уговору 600,000.00 600,000.00
148. 424 Специјализоване услуге 16,000,000.00 16,000,000.00
149. 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00
150. 511 Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета 28,160,400.00 28,160,400.00
04 Сопствени приходи 500,000.00 500,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 28,160,400.00 500,000.00 28,660,400.00
12.2 420 ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

423 
Услуге по Уговору  ( по год.Програму зашт., уређ. и кориш. 
пољоприв.земљишта ) 9,500,000.00 9,500,000.00

151. 424 Специјализоване услуге ( по Програму ) 107,500,000.00 107,500,000.00151. 424 Специјализоване услуге ( по Програму ) 107,500,000.00 107,500,000.00
152. 424 Специјализоване услуге 9,000,000.00 9,000,000.00
153. 481 Дотације невладиним организ.у пољопривреди 500,000.00 500,000.00
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Извори финансирања за функцију 420

01 Приходи из буџета 126,500,000.00 126,500,000.00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420 126,500,000.00 126,500,000.00
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

 НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ
154. 424 Специјализоване услуге 4,000,000.00 4,000,000.00
155. 424 Специјализоване услуге(Учешће у донацијама ЕУ) 42,300,000.00 42,300,000.00
156. 454 Субвенције  1,500,000.00 1,500,000.00
157. 511 Зграде и грађевински објекти (Учешће у донацијама ЕУ ) 54,200,000.00 54,200,000.00
158. 512 Машине и опрема
159. 541 Куповина земљишта ( експропријација) 11,200,000.00 11,200,000.00
160. 424 Специјализоване услуге

Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета 113,200,000.00 113,200,000.00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490 113,200,000.00 113,200,000.00
Извори финансирања за главу  12

01 Приходи из буџета 267,860,400.00 500,000.00 268,360,400.00
04 Сопствени приходи

УКУПНО ЗА ГЛАВУ  12 267,860,400.00 500,000.00 268,360,400.00
УКУПНО РАЗДЕО 2 2,043,992,000.00 56,109,600.00 2,100,101,600.00

УКУПНО РАСХОДИ  /РАЗДЕО 1 + 2/ 2,092,999,000.00 56,109,600.00 2,149,108,600.00

12.3 490 

III			ИЗВРШАВАЊЕ	БУЏЕТА

 Члан 6.

	 У	 сладу	 са	 Упутством	 за	 припрему	
одлуке	о	буџету	локалне	власти	за	2013.	годину	
и	 пројекцијама	 за	 2014.	 и	 2015.	 годину,	 које	 је	
донео	министар	надлежан	за	послове	финансија	
на	основу	одредби	члана	36а	Закона	о	буџетском	
систему	(‘’Службени	гласник	РС’’,	бр.	54/2009,	
73/2010,	101/2010,	101/2010	и	93/2012),	и	Законом	
о	 одређивању	 броја	 запослених	 у	 локалној	
администрацији	 (‘’Службени	 гласник	 РС,	 број	
104/2009),	број	запослених	код	корисника	буџета	
не	може	прећи	максималан	број	 запослених	на	
неодређено	време,	и	то:
	 242	 запослених	 у	 локалној	
администрацији	на	неодређено	време;
	 44	запослених	у	локалној	администрацији	
на	одређено	време;
	 102	 запослених	 у	 предшколским	
установам	на	неодређено	време;
	 7	запослених	у	предшколским	установам	
на	одређено	време;
	 24	запослена	у	ЈП	«Варош»	на	неодређено	
време;

	 1	 запослен	 у	 ЈП	 «Варош»	 на	 одређено	
време;
	 7	 запослених	 у	 ДОО	 «Инвест	 стан»	
Вршац	на	неодређено	време;
	 У	овој	одлуци	о	буџету	средства	за	плате	
се	обезбеђују	за	број	запослених	из	става	1.	овог	
члана.

  Члан 7.

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

Члан 8.

	 Наредбодавац	директних	и	индиректних	
корисника	 буџетских	 средстава	 је	 функционер	
(руководилац),	 односно	 лице	 које	 је	 одговорно	
за	управљање	средствима,	преузимање	обавеза,	
издавање	налога	за	плаћање	који	се	извршавају	
из	средстава	органа,	као	и	за	издавање	налога	за	
уплату	средстава	која	припадају	буџету.
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Члан 9.

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

Члан 10.

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

  Члан 11.

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

Члан 12.

	 Решење	 о	 употреби	 текуће	 буџетске	 и	
сталне	 буџетске	 резерве	 на	 предлог	 локалног	
органа	 управе	 надлежног	 за	 финансије	 доноси	
општинско	веће.

Члан 13.

	 Одлуку	 о	 отварању	 буџетског	 фонда	 у	

складу	са	чланом	64.	Закона	о	буџетском	систему	
доноси	општинско	веће.

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

	 Директни	 и	 индиректни	 корисници	
буџетских	 средстава	 могу	 користити	 средства	
распоређена	 овом	 Одлуком	 само	 за	 намене	
за	 које	 су	 им	 по	 њиховим	 захтевима	 средства	
одобрена	и	пренета.
	 Изузетно	 корисници	 из	 става	 1.	 овог	
члана,	у	складу	са	чланом	54.	Закона	о	буџетском	
систему,	 могу	 преузети	 обавезе	 по	 уговору	
који	 се	 односи	 на	 капиталне	 издатке	 и	 захтева	
плаћање	више	година,	на	основу	предлога	органа	
надлежног	за	послове	финансија,	уз	сагласност	
општинског	већа,	а	највише	до	износа	исказаних	
у	 плану	 капиталних	 издатака	 из	 члана	 4.ове	
одлуке
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	 Корисник	 буџетских	 средстава,	 који	
одређене	расходе	извршава	из	средстава	буџета	
и	 из	 других	 прихода,	 обавезан	 је	 да	 измирење	
тих	расхода	прво	врши	из	прихода	из	тих	других	
извора	.
	 Обавезе	преузете	у	2012.	години	у	складу	
са	 одобреним	 апропријацијама	 у	 2012.	 години,	
а	не	извршене	у	току	2012.	године,	преносе	се	у	
2013.	годину	и	имају	статус	преузетих	обавеза	и	
извршавају	се	на	терет	одобрених	апропријација	
овом	одлуком.
             

Члан 18.

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

Члан 19.

	 Корисник	 буџета	 може	 преузимати	
обавезе	 на	 терет	 буџета	 само	 до	 износа	
апропријације	утврђене	Одлуком.
	 Корисници	 буџетских	 средстава	
преузимају	 обавезе	 само	 на	 основу	 писаног	
уговора	 или	 другог	 правног	 акта,	 уколико	
законом	није	другачије	прописано.
	 Преузете	 обавезе	 чији	 је	 износ	 већи	 од	
износа	средстава	предвиђених	Одлуком,	или	су	
у	супротности	са	Законом	о	буџетском	систему,	
не	могу	се	извршавати	на	терет	буџета.
	 Плаћање	 из	 буџета	 неће	 се	 извршити	
уколико	 нису	 поштоване	 процедуре	 утврђене	
чланом	56.	Став	3	Закона	о	буџетском	систему.

Члан 20.

	 Корисници	 буџетских	 средстава	
приликом	додељивања	уговора	о	набавци	добара,	
услуга	 или	 извођења	 грађевинских	 радова,	
морају	 да	 поступе	 у	 складу	 са	 прописима	 који	
уређују	јавне	набавке.
	 Набавком	 мале	 вредности,	 у	 смислу	
прописа	о	 јавним	набавкама	сматра	 се	набавка	
чија	 је	 вредност	 дефинисана	 законом	 којим	 се	
уређује	буџет	Републике	Србије	за	2013.	годину.

Члан 21.

	 Обавезе	 према	 корисницима	 буџетских	
средстава	извршаваће	се	по	приоритетима	и	то:
1.	 Обавезе	 према	 корисницима	 наменских	
средстава.
2.	 Обавезе	 по	 узетим	 кредитима	
(сервисирање	јавног	дуга).
3.	 Обавезе	за	исплату	плата	запослених	и
4.	 Остале	 обавезе	 –	 сразмерно	 оствареним	
примањима	буџета.
	 Ако	 се	 током	 године	 планирани	 приходи	
остварују	у	умањеним	износима,	
обавезе	из	тачке	4.	претходног	става	вршиће	се	
тако	што	ће	се	прво	измиривати	обавезе	утврђене	
законским	 прописима	 на	 нивоу	 утврђених	 а	
потом	минимални	стални	трошкови	непходни	за	
несметано	функционисање	корисника	буџетских	
средстава.
	 Ако	 корисници	 буџетских	 средстава	
остваре	 додатне	 приходе	 у	 износу	 већем	 од	
износа	 исказаног	 у	 члану	 3.	 ове	 Одлуке,	 могу	
користити	 средства	 остварена	 из	 додатних	
прихода	 до	 нивоа	 до	 ког	 су	 та	 средства	 и	
остварена,	а	за	намене	утврђене	овом	Одлуком.
	 Ако	 корисници	 буџетских	 средстава	 не	
остваре	додатне	приходе	утврђене	у	члану	3.	ове	
Одлуке,	 апропријације	 утврђене	 овом	Одлуком	
неће	се	извршавати	на	терет	средстава	буџета.

             
Члан 22.

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

 Члан 23.

	 Новчана	 средства	 на	 консолидованом	



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 384 18.12.2012.

рачуну	 трезора	 могу	 се	 инвестирати	 у	 2013.	
години	 само	 у	 складу	 са	 чланом	 10.	 Закона	 о	
буџетском	 систему,	 при	 чему	 су,	 у	 складу	 са	
истим	 чланом	 Закона,	 Председник	 општине,	
односно	 лице	 које	 он	 овласти,	 одговорни	 за	
ефикасност	и	сигурност	тог	инвестирања.
             

Члан 24.

	 Општинско	 веће	 донеће	 програм	
рационализације	 којим	 ће	 обухватити	 све	
кориснике	 јавних	 средстава,	 укључујући	 и	
одређене	критеријуме	за	извршење	тог	програма,	
и	о	томе	обавестити	Скупштину	општине.
	 Корисник	 буџетских	 средстава	 не	
може,	 без	 претходне	 сагласности	 Председника	
општине,	 засновати	 радни	 однос	 са	 новим	
лицима	до	краја	2012.	године,	уколико	средства	
потребна	 за	 исплату	 плата	 тих	 лица	 нису	
обезбеђена	 у	 оквиру	 износа	 средстава	 која	
су,	 у	 складу	 са	 овом	 Одлуком,	 предвиђена	 за	
плате	 том	 буџетском	 кориснику	 и	 програмом	
рационализације	из	става	1.	овог		члана.

Члан 25.

	 Директни	 и	 индиректни	 корисници	
буџетских	 средстава,	 чија	 је	 делатност	 у	
целини	 или	 претежно	 финансира	 из	 буџета,	
обрачунаваће	 амортизацију	 средстава	 за	 рад	 у	
2013.	години,	на	терет	капитала	сразмерно	делу	
средстава	 обезбеђених	 у	 буџету	 и	 средстава	
остварених	по	основу	донација.

Члан 26.

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

Члан 27.

	 Корисници	буџетских	средстава	пренеће	
на	 рачун	 извршења	 буџета	 до	 31.	 Децембра	
2012.	 године,	 средства	 која	 нису	 утрошена	 за	

финансирање	 расхода	 у	 2012.	 години,	 која	 су	
овим	корисницима	пренета	у	складу	са	Одлуком	
о	буџету	општине	Вршац	за	2012.	годину.

Члан 28.
 
	 Изузетно,	 у	 случају	 да	 се	 буџету	
Општине	Вршац	из	другог	буџета	 (	републике,	
Покрајине,	 друге	 општине)	 oпределе	 актом	
наменска	 трансферна	 средства,	 укључујући		
и	 наменска	 средства	 за	 надокнаду	 штете	
услед	 елементарних	 непогода,	 као	 и	 у	 случају	
уговарања	 донација,	 чији	 износи	 нису	 могли	
бити	познати	у	поступку	доношења	ове	одлуке,	
орган	управе	надлежан	за	финансије	на	основу	
тог	 акта	 отвара	 одговарајуће	 апропријације	 за	
извршавање	расхода	по	том	основу,	у	складу	са	
ччланом	5.Закона	о	буџетском	систему.

Члан 29.

	 Плаћање	 са	 консолидованог	 рачуна	
трезора	 за	 реализацију	 обавеза	 других	
корисника	 јавних	средстава,	у	смислу	Закона	о	
буџетском	 систему	 који	 су	 укључени	 у	 систем	
консолидованог	рачуна	трезора,	неће	се	вршити	
уколико	ови	корисници	нису	добили	сагласност	
на	финансијски	план	на	начин	прописан	законом,	
односно	 актом	 Скупштине	 општине	 и	 уколико	
тај	план	нису	доставили	Управи	за	трезор.
           

Члан 30.

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

            
Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

	 Ова	 одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 («Службеном	 листу	
општине»),	 а	 примењиваће	 се	 од	 01.	 Јануара	
2013.	године.

      

 

                                                       
6.

	 На	 основу	 члана	 11.	 	 Закона	 	 о	
финансирању	 локалне	 самоуправе	 (“Службени	
гласник	 РС”,	 бр.	 62/2006	 и	 47/2011	 и	 93/2012)	
и	 члана	 27.	 тачка	 13.	 Статута	 општине	 Вршац	
(“Службени	лист	општине	Вршац”,	бр.	10/2008	
и	 13/2008),	 Скупштина	 општине	 Вршац,	 на	
седници	 одржаној	 17.	 децембра	 2012.	 године,		
донела	је	

О    Д   Л   У   К   У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

	 	 I	ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ	

Члан 1.

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

Члан 2.

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

	 I	зона	-	Трг	Светог	Теодора	Вршачког

	 II	зона		-	Трг	победе,	Светосавски	трг,	ул.	
Стеријина	 од	 ул.	 Стевана	 Немање	 до	 ул.	 Вука	
Караџића,	(од	кућног	броја	1	до	39	са	непарне,	
односно	од	кућног	броја	2	до	32	са	парне	стране),	
ул.	 Вука	 Караџића,	 ул.	 Никите	 Толстоја	 од	 ул.	
Вука	 Караџића	 до	 ул.	 Васка	 Попе	 (од	 кућног	
броја	1	до	35	са	непарне,	односно	од	кућног	броја	
2	до	24	са	парне	стране),	ул.	Михајла	Пупина	до	
ул.	 Васка	Попе	 (парна	 страна	 улице	 од	 кућног	
броја	 2	 до	 32),	 ул.	Абрашевићева,	 ул.	Дворска,	
ул.	 Анђе	 Ранковић,	 ул.	 Феликса	Милекера,	 ул.	
Доситејева	и	Кумановска.

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

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

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

Члан 3.
	 Обвезник	комуналне	таксе	јесте	корисник	
права,	предмета	и	услуга	 за	чије	 је	коришћење	
прописано	плаћање	комуналне	таксе.

Члан 4.

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

Члан 5.
	 Комунална	такса	се	не	плаћа	за	коришћење	
права,	 предмета	 и	 услуга	 од	 стране	 државних	
органа	 и	 организација,	 органа	 и	 организација	
територијалне	аутономије	и	локалне	самоуправе,	
односно	установа	и	организација	чији	је	оснивач	
Скупштина	општине	Вршац.
	 Војни	инвалиди,	цивилни	инвалиди	рата	
и	 инвалиди	 рада	 са	 70	 или	 више	 процената	
телесног	оштећења	или	код	којих	постоји	телесно	
оштећење	које	има	 за	последицу	неспособност	
доњих	 екстремитета	 (ногу)	 од	 60	 или	 више	
процената,	 	 ослобођени	 су	 плаћања	 локалних	

комуналних	 такси	 до	 висине	 50	 %	 износа	
прописаног	 таксеним	 тарифама	 ове	 одлуке	
и	 целокупног	 износа	 прописаног	 	 Тарифним	
бројем	7.
					 	 Корисници	 бесповратних	 подстицајних	
средстава	за	отпочињање	делатности	ослобађају	
се	 целокупног	 износа	 прописаног	 таксеним	
тарифама	ове	одлуке	у	првој	 години	обављања	
те	делатности.

Члан 6.
 
												Комуналне	таксе	се	уводе		за:
	 1.	 коришћење	 простора	 на	 јавним	
површинама	или	испред	пословних	просторија	
у	 пословне	 сврхе,	 осим	 ради	 продаје	 штампе,	
књига	и	других	публикација,	производа	старих	
и	уметничких	заната	и	домаће	радиности;
	 2.	 држање	 средстава	 за	 игру:	 билијар,	
видео	 игре,	 флипери,	 рачунари	 и	 сл.	 (“забавне	
игре”);
	 4.	 коришћење	 рекламних	
паноа,укључујући	 и	 истицање	 и	 исписивање	
фирме	 ван	 пословног	 простора	 на	 објектима	 и	
просторима	 који	 припадају	 јединици	 локалне	
самоуправе;	 (	 	 коловози,	 тротоари,	 зелене	
површине,	бандере	и	сл.	);
	 5.	 коришћење	 простора	 за	 паркирање	
друмских	 моторних	 и	 прикључних	 возила	 на	
уређеним	и	обележеним	местима;
	 6.	заузеће	јавних	површина	грађевинским,	
односно	 другим	 материјалом	 или	 робом	 и	 за	
извођење	грађевинских	радова;	
7.	истицање	фирме	на	пословном	простору;
9.	 држање	 моторних,	 друмских	 и	 прикључних	
возила,осим	пољопривредних	возила	и	машина.
 

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

Члан 8.
	 Ако	 је	 за	 коришћење	 одређених	 права	
предмета	 или	 услуга,	 за	 које	 је	 овом	 одлуком	
уведена	 комунална	 такса,	 потребно	 одобрење	
или	дозвола,	организациона	јединица	Општинске	
управе	надлежне	за	издавање	таквог	одобрења,	
одбиће	његово	издавање	ако	обвезник	комуналне	
таксе	не	пружи	доказ	да	је	исту	платио.
	 Организациона	 јединица	 Општинске	
управе	 надлежна	 за	 издавање	 одобрења	 или	
дозвола	из	 става	1.	овог	члана	дужна	 је	копију	
одобрења	односно	дозволе	доставити	Одељењу	
за	локалну	пореску	администрацију.		
 

Члан 9.
	 Комуналне	таксе	наплаћују:
	 1.	таксе	из	Тарифног	броја	1.	(осим	тачке	
6.	и	7.),		2.,		4,	и	7.		наплаћује	Одељење	за	локалну	
пореску	администрацију,
	 2.	 таксу	 из	 Тарифног	 броја	 5.	 тачка	 	 1.	
наплаћује	се	преко	провајдера	путем	смс	порука,	
односно	 преко	 комуналног	 предузећа	 продајом	
паркинг	карата,
	 3.	таксе	из	Тарифног	броја	5.	тачка	2.,	3.,	4.	
и	5.	уплаћују	корисници	паркинг	места	приликом	
куповине	 повлашћене	 паркинг	 карте,	 односно	
закључења	 уговора	 	 o	 закупу	 или	 резервацији	
паркинг	места	са	комуналним	предузећем,
	 4.	 таксу	из	Тарифног	броја	1.	 тачка	6.	и	
7.,	таксу	из	Тарифног	броја	5.	тачка	6.,	таксу	из	
Тарифног	 броја	 6.	 и	 таксу	 за	 коришћење	 јавне	
површине	 за	 време	 манифестација	 утврђену	
ценовником	 који	 доноси	 председник	 општине,		
уплаћују	 обвезници	 приликом	 подношења	

захтева	 Одељењу	 за	 комуналне	 и	 стамбене	
послове	за	 	 	одобрење	заузећа	 јавне	површине,	
односно	 приликом	 подношења	 захтева	 за	
утврђивање	 испуњености	 услова	 за	 обављање	
ауто-такси	превоза,
	 5.	 таксу	 из	 Тарифног	 броја	 9.	 уплаћују	
обвезници	 приликом	 подношења	 захтева		
Полицијској	 станици	 Вршац	 за	 продужење	
регистрације	возила.

Члан 10.

	 Рок	за	плаћање	комуналне	таксе	је:
	 1.	 за	 таксу	 из	 Тарифног	 броја	 1.	 (осим	
тачке	 6.	 и	 7.),	 2.,	 	 и	 	 4.	 -	 до	 15.	 у	 месецу	 за	
претходни	месец,
	 2.		за	таксу	из	Тарифног	броја	5.	тачка	1.	
–	приликом	паркирања	возила,
	 3.	 	 за	 таксу	 из	 Тарифног	 броја	 5.	 тачка	
2.,	3.,	4.	и	5.		–	приликом	куповине	повлашћене	
паркинг	 карте,	 односно	 приликом	 закључења	
уговора	о	закупу	или	резервацији	паркинг	места,
	 4.	таксу	из	Тарифног	броја	7.	-	у	4	једнаке	
рате	(квартално),	
	 5.	за	таксу	из	Тарифног	броја	1.	тачка	6.	
и	7.,		таксу	из	Тарифног	броја	5.	тачка	6.,	таксу	
из	тарифног	броја	6.	и	таксу	за	коришћење	јавне	
површине	 за	 време	 манифестација	 утврђену	
ценовником	 који	 доноси	 председник	 општине	
-	 приликом	 подношења	 захтева	 за	 	 	 одобрење	
заузећа	 јавне	 површине,	 односно	 приликом	
подношења	захтева	за	утврђивање	испуњености	
услова	за	обављање	ауто-такси	превоза,
	 6.	за	таксу	из	Тарифног	броја	9.	-	једном	
годишње	приликом	регистрације	возила.		
                                                          

 Члан 11.
	 Субјекти	 који,	 у	 складу	 са	 одредбама	
ове	 одлуке,	 наплаћују	 комуналну	 таксу,	 дужни	
су	да	воде	евиденцију	обвезника	са	подацима	о	
задужењу	и	наплати.
	 Контролу	обрачуна	и	уплате	и	принудну	
наплату	 комуналне	 таксе	 врши	 Одељење	 за	
локалну	пореску	администрацију.

Члан 12.
	 Комуналне	 таксе	 су	 изворни	 приход	
општине	и	уплаћују	се	на		рачун	Буџета	општине	
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Вршац.
	 Одељење	 за	 локалну	 пореску	
администрацију	 у	 целосту	 утврђује,	 својим	
решењем	висину	локалне	комуналне	таксе.
	 	 По	 жалби	 на	 решење	 из	 става	 2	 овог	
члана	 одлучује	 надлежни	 другостепени	 орган	
одређен	Законом	о	пореском	поступку	и	пореској	
администрацији.	
	 Поступак	поводом	утврђивања	и	наплате	
локалне	комуналне	таксе	спроводи	се	у	складу	са	
Законом	о	општем	управном	поступку	и	другим	
законима	који	регулишу	ову	материју.
 

II	НАДЗОР

Члан 13.

	 Надзор	 над	 спровођењем	 ове	 одлуке	
врши	Општинска	управа.

III	КАЗНЕНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан 14.

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

IV	ЗАВРШНА	ОДРЕДБА

Члан 15.

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 одлуке	 престаје	
да	важи	Одлука	о	локалним	комуналним	таксама	
(“Сл.	лист	општине	Вршац”,	бр.	16/2011,1/2012	
и	4/2012	).

	 Ова	одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	“Службеном	листу	Општине	
Вршац”	а	примењиваће	се	од	01.01.2013.	године.
 

ТАКСЕНА	ТАРИФА

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

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-54/2012-II-01                   PREDSEDNIK
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	 3.	За	постављање	пултова	(тезги)	за	
ванпијачну	продају	робе	висина	таксе	утврђује	
се	у	дневном	износу	и	то	у:
	 I	зони…………………….............													-
	 II	зони…………………				210,00		динара
	 III	зони……………......				170,00		динара
	 IV	зони………………						140,00		динара
	 V	зони	............................						85,00		динара.

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

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

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

	 7.	 За	 постављање	 мањих	 прикључних	
возила	 или	 тезге	 за	 продају	 сезонске	 робе	
(бостан,	 цвеће),	 такса	 се	 утврђује	 у	 дневном	
износу	од:
		 I	зони…………	..............................				-												
	 	II	зони………………….		140,00		динара
	 III	зони………………....				115,00		динара
	 IV	зони……………….....					90,00		динара
	 V	зони	.............................					60,00		динара.

	 8.	 За	 коришћење	 јавне	 површине	 због	
заустављања	 возилом	 ради	 снабдевања	 по	
основу	одобрења	утврђује	се	такса	по	возилу,	у	
свим	зонама,	дневно	у	износу	од	80,00	динара.	
	 9.	 За	 постављање	 покретних	 дечјих	
аутића	 утврђује	 се	 висина	 таксе	 у	 дневном	
износу	од	100,00			динара	по	аутићу.

	 Такса	из	овог	Тарифног	броја	обрачунава	
се	сразмерно	времену	на	које	је	издато	одобрење	
за	коришћење		јавне	површине.	
	 За	 коришћење	 –	 заузимање	 јавне	
површине	 у	 данима	 “Бербе	 грожђа”,	 као	 и	 за	
време	других	прослава	и	манифестација,	висина	
таксе	 за	 заузимање	 јавне	 површине	 утврђује	
се	 према	 ценовнику	 који	 доноси	 Председник	
општине.
	 За	 покретне	 расхладне	 уређаје	 такса	 из	
тачке	 1.	 овог	 тарифног	 броја	 увећава	 се	 за	 50	
процената.

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

	 Тарифни	број	4.
	 1.	Локална	комунална	такса	за	коришћење	
рекламних	 паноа,	 укључујући	 и	 истицање	 и	
исписивање	фирме	ван	пословног	 	простора	на	
објектима	и	просторима	који	припадају	јединици	
локалне	самоуправе	(	коловози,	тротоари,	зелене	
површине,	 бандере	 и	 сл.)	 на	 годишњем	 нивоу	
за	 правна	 лица	 и	 предузетнике	 не	 може	 бити	
већа	 од	 20%	 	 одговарајућих	 износа	 утврђених	
у	таксеној	тарифи	број	7.	став	 	2,	3,	4	 	зависно	
од	тога	да	ли	су	разврстани	у	велика,	средња	и	
мала	правна	лица	и	предузетнике	и	 зависно	од	
делатности	коју	обављају,	

	 	 	 	 	 2.	 Предузетници	 и	 	 правна	 лица	 који	 су	
према	 закону	 којим	 се	 уређује	 рачуноводство	
разврстана	 у	 мала	 правна	 лица	 	 (осим	
предузетника	 и	 правних	 лица	 која	 обављају	
делатности	 :	 	 банкарства;	 осигурања	 имовине	
и	 лица;	 производње	 и	 трговине	 нафтом	 и	
дериватима	 нафте;	 производње	 и	 трговине	 на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	 и	 ноћних	 барова	 и	 дискотека)	 а	 имају	
годишњи	 приход	 до	 50.000.000,00	 динара,	 не	
плаћају	 локалну	 комуналну	 таксу	 из	 става	 1		
тарифног	броја	4.	
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	 	 	 	 	 3.	 За	постављање	и	коришћење	рекламних	
паноа,	 укључујући	 и	 истицање	 и	 исписивање	
фирме	 ван	 пословног	 простора	 на	 објектима	 и	
просторима	 који	 припадају	 јединици	 локалне	
самоуправе	 	 (коловози,	 тророари,	 зелене	
површине,	 бандере	 и	 сл.),светлећих	 реклама	 и	
сличних	огласних	средстава,	такса	се	утврђује	у	
дневном	износу,	по	м2	паноа		и	то:
	 -	до	3м2	рекламне	површине	....................
.............	..........................................			35,00		динара	
	 -	од	3	до	9	м2	рекламне	површине	............
......................................................				15,00			динара
	 	-		од	9	до	20		м2	рекламне	површине	.......
.....................................................					5,00					динара
	 -		преко	20	м2	рекламне	површине	...........
....................................................					3,00					динара,

	 4.	 За	 	 постављање	 покретних	 паноа	 на	
тротоару,	 такса	 из	 тачке	 1.	 умањује	 се	 за	 20	
процената.
	 5.	 Уколико	 се	 објекти,	 односно	 огласна	
средства	 	 из	 тачке	 1.	 овог	 тарифног	 броја	
постављају	 на	 површинама	 које	 нису	 јавне	
(грађевински	 објекти,	 ограде	 и	 сл.),	 локална	
комунална	такса	умањује	се:
	 -	 за	 објекте	 и	 огласна	 средства	 до	 3м2	
рекламне	површине,	за	10				процената,
	 -за	објекте	и	огласна	средства	од	3	до	9м2	
рекламне	површине,	за	20	процената
	 6.	Таксу	из	овог	Таригног	броја	не	плаћа	
Црвени	 крст	Србије-Црвени	 крст	Војводине	 за	
коришћење	«Хуманих	билборда».	

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

у	свакој	зони........	43,75	динара
												ц)	за	аутобусе	паркиране	у	трајању	од	60	
минута
	 	у	I	зони..................................	15,00			динара
	 д)	за	аутобусе	паркиране	24	часа	у	I		зони
........................................................	150,00			динара
	 2)	 За	 коришћење	 паркинг	 места	 на	
уређеним	и	обележеним	паркинг	местима	која	су	
на	основу	одобрења	надлежног	органа	одређена	
као	 паркинг	 места	 на	 којима	 се	 врши	 наплата	
паркирања	утврђује	такса	и	то:		
	 а)	 за	 станаре	 у	 месечном	 изно
су....................................................	105,00			динара
	 за	 станаре	 у	 годишњем	 	 изно
су...................................................1050,00			динара

	 б)	 за	 кориснике	 пословног	 простора	
(правна	лица	и			предузетници),	у	месечном	изн
осу..................................................	210,00			динара
	 за	 кориснике	 пословног	 простора	
(правна	лица	и	предузетници),	у	годишњем	изно
су..................................................2.100,00			динара

												ц)	за	запослене	у	пословном	објекту	чије	
је	 	 седиште	у	 зони	 	посебних	паркиралишта,	у	
месечном	износу...........................375,00			динара
	 за	 запослене	 у	 пословном	 објекту	 чије	
је	 	 седиште	у	 зони	 	посебних	паркиралишта,	у	
годишњем	износу	......................3750,00			динара

	 3)	 За	 коришћење	 посебно	 обележеног	
(резервисаног)	 места	 за	 паркирање	 возила	
одређеног	 корисника,	 такса	 се	 обрачунава	 за	
једно	паркинг	место	за	путничко	возило	:
	 	-месечно.............	..........1.200,00				динара
	 -	6	месеци...............	.......6.000,00				динара
	 -	годишње....................	10.800,00				динара

	 4)	За	коришћење	паркинг	места	на	
основу	уговора	о	закупу	такса	се	обрачунава	
за	једно	паркинг	место	за	путничко	возило	
месечно:
	 				-	У	I	зони......................		500,00			динара
	 				-	У	II	зони....................		400,00				динара
	 				-	У	III	зони.................			300,00				динара

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

		 б)		за	правна	лица	и	предузетнике		 	
	 -месечно	...........................600,00.	динара
	 -	6	месеци......................	3.000,00			динара	
	 -	12	месеци...................	5.400,00			динара

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

броја,	 умањује	 се	 за	 40%	 на	 годишњем	 нивоу	
уколико	се	уплата	изврши	до	15.01.2012.	године.

	 Тарифни	број	6.
	 За	заузеће	јавне	површине	грађевинским	
материјалом	и	за	извођење	грађевинских	радова	
утврђује	се	комунална	такса	по	м2	заузете	јавне	
површине	у	дневном	износу	и	то:
	 1.	 При	 изградњи,	 реконструкцији	 и	
адаптацији	 објеката	 (постављање	 грађевинске	
скеле,	заштитних	ограда	и	сл.).............	4,20		дин.
	 2.	 За	 депоновање	 грађевинског	
материјала,	 огревног	 или	 другог	 	 материјала,	
односно	робе..........................................	8,40		дин.
	 3.			При	заузимању	јавних	површина	које	
захтева	измену	кретања	возила	и						пешака	или	
паркирање	возила.................................	18,00		дин.
	 Таксу	 из	 тачке	 1.	 овог	 Тарифног	 броја	
плаћа	инвеститор	грађевинских	радова	од	дана	
почетка	градње,	односно	заузећа	јавне	површине	
до	 завршетка	 радова,	 односно	 уклањања	
материјала	или	ствари.
													Такса	из	овог	Тарифног	броја	плаћа	се	
сразмерно	времену	коришћења.	
	 Такса	 из	 тачке	 1.	 овог	 Тарифног	 броја	
не	 плаћа	 се	 ако	 заузимање	 јавне	 површине	
врши	ради	изградње	и	одржавања	коловоза	или	
друге	јавне	површине,	ради	отклањања	хаварија	
на	 инсталацијама	 водовода,	 канализације	 и	
топловода,	као	и	за	извођење	радова	на	изградњи	
и	 реконструкцији	 водовода,	 канализације	 и	
топловода.

	 Тарифни	број	7.	
	 Предузетници	 и	 	 правна	 лица	 који	 су	
према	 закону	 којим	 се	 уређује	 рачуноводство	
разврстана	 у	 мала	 правна	 лица	 	 (осим	
предузетника	 и	 правних	 лица	 која	 обављају	
делатности	 :	 	 банкарства;	 осигурања	 имовине	
и	 лица;	 производње	 и	 трговине	 нафтом	 и	
дериватима	 нафте;	 производње	 и	 трговине	 на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	 и	 ноћних	 барова	 и	 дискотека)	 а	 имају	
годишњи	 приход	 до	 50.000.000,00	 динара,	 не	
плаћају	 локалну	 комуналну	 таксу	 за	 истицање	
фирме	 на	 пословном	 ростору.(	 у	 даљем	 тексту	
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фирмарина	).		
	 Правна	 лица	 који	 су	 према	 закону	
којим	 се	 уређује	 рачуноводство	 разврстана	
у	 средња	 	 правна	 лица,	 као	 и	 предузетници	
и	 мала	 правна	 лица	 која	 имају	 годишњи	
приход	 преко	 50.000.000,00	 динара	 	 	 (осим	
предузетника	 и	 правних	 лица	 која	 обављају	
делатности	 :	 	 банкарства;	 осигурања	 имовине	
и	 лица;	 производње	 и	 трговине	 нафтом	 и	
дериватима	 нафте;	 производње	 и	 трговине	 на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	и	ноћних	барова	и	дискотека)	фирмарину	
плаћају	 на	 годишњем	 нивоу	 највише	 до	 две	
просечне	зараде,	
	 Правна	лица	који	су	према	закону	којим	
се	 уређује	 рачуноводство	 разврстана	 у	 велика			
правна	лица,			(осим	предузетника	и	правних	лица	
која	обављају	делатности	:		банкарства;	осигурања	
имовине	и	лица;	производње	и	трговине	нафтом	
и	дериватима	нафте;	производње	и	трговине	на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	и	ноћних	барова	и	дискотека)	фирмарину	
плаћају	 на	 годишњем	 нивоу	 највише	 до	 три	
просечне	зараде,	
	 Правна	лица	који	су	према	закону	којим	
се	 уређује	 рачуноводство	 разврстана	 у	 велика,	
средња	 и	 мала	 правна	 лица,	 	 у	 смислу	 закона	
којим	се	уређује	рачуноводство	и	предузетници,	
а	 обављају	 делатности	 	 банкарства;	 осигурања	
имовине	и	лица;	производње	и	трговине	нафтом	
и	дериватима	нафте;	производње	и	трговине	на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	и	ноћних	барова	и	дискотека	фирмарину	
плаћају	 на	 годишњем	 нивоу	 највише	 до	 десет	
просечних		зарада.	
	 Под	месечном	зарадом,	у	смислу	става	2,	
3	и	4.	овог	члана,	сматра	се	просечна	зарада	по	
запосленом	 остварена	 на	 територији	 јединице	
локалне	 смоуправе	 у	 периоду	 јануар-август	
године	која	претходи	години	за	коју	се	утврђује	

фирмарина,	према	подацима	републичког	органа	
надлежног	за	послове	статистике.		
																	За	истицање	фирме	на	пословном	простору	
такса	се	утврђује	по	зонама	и	врсти	делатности	
у	 годишњем	 износу	 и	 то	 за	 правна	 лица,	 	 која	
обављају	 делатности	 	 банкарства;	 осигурања	
имовине	и	лица;	производње	и	трговине	нафтом	
и	дериватима	нафте;	производње	и	трговине	на	
велико	 дуванским	 производима;	 производње	
цемента;	поштанских	мобилних	и	телефонских	
услуга;	 електропривреде;	 казина,	 коцкарница,	
кладионица,	бинго	сала	и	пружања	коцкарских	
услуга	и	ноћних	барова	и	дискотека	у:	
	 I		зони	............................			260.000,оо	дин.
	 II	зони	..............................			240.000,оо	дин.
	 III	зони	............................			200.000,оо	дин.
	 IV	зони	...........................				130.000,оо	дин.
	 V	зони	............................						70.000,оо	дин.

	 2.	 за	 делатност	 које	 обављају	 поште	 по	
објекту	
	 -	на	територији	Вршца	......		60.000,оо	дин.
	 -	у	насељеним	местима	....			40.000,оо	дин.

	 3.	 Правна	 лица	 који	 су	 према	 закону	
којим	 се	 уређује	 рачуноводство	 разврстана	
у	 велика,	 средња	и	мала	правна	 лица,	 као	и	 за	
предузетнике,	 	 такса	 се	 утврђује	 по	 зонама	 у	
годишњем	износу	и	то:
-	за	велика	правна	лица	у:
	 I	зони	.................................100.000,оо	дин.
	 II	зони	................................		80.000,оо	дин.
	 III	зони	...............................		65.000,оо	дин.
	 IV	зони	...............................	45.000,оо	дин.
	 V	зони	................................		40.000,оо	дин.

	 -	за	средња	правна	лица	у
	 I	зони	.................................		80.000,оо	дин.
	 II	зони	...............................			60.000,оо	дин.
	 III	зони	...............................		45.000,оо	дин.
	 IV	зони	...............................		35.000,оо	дин.
	 V	зони	................................		25.000,оо	дин.

	 -	за	мала	правна	лица	у:
	 I	зони	.................................			50.000,оо	дин.
	 II	зони	................................			40.000,оо	дин.
	 III	зони	..............................			30.000,оо	дин.
	 IV	зони	..............................			25.000,оо	дин.
	 V		зони	..............................				20.000,оо	дин.
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	 -	за	предузетнике		у:
	 I	зони	.................................			30.000,оо	дин.
	 II	зони	................................			25.000,оо	дин.
	 III	зони	..............................			20.000,оо	дин.
	 IV	зони	..............................			15.000,оо	дин.
	 V		зони	..............................				10.000,оо	дин.

	 Уколико	се	фирма	истиче	у	току	трајања	
календарске	године,	такса	се	утврђује	сразмерно	
времену	за	које	је	фирма	била	истакнута.
		 Такса	на	фирму	умањује	се:
	 -	 правним	 лицима	 из	 области	
пољопривредне		 производње	за	40	%,
	 -	 	 за	 други	 и	 сваки	 наредни	 пословни	
објекат	 истог	 обвезника	 за	 20	 %	 стим	 што	
укупан	 износ	 задужења	 не	 може	 бити	 већи	 од	
одговарајућих	 износа	 утврђених	 у	 таксеној	
тарифи	број	7.	став		2,	3,	4	.			
	 (Првим	 објектом	 сматра	 се	 објекат	 на	
територији	општине	Вршац	за	који	се,	у	складу	
са	 овом	 одлуком,	 обрачунава	 највећи	 износ	
таксе.	Ако	је	седиште	обвезника	ван	територије	
општине	Вршац,	првим	објектом	сматра	се	онај	
објекат	на	територији	општине	Вршац	за	који	се,	
у	 складу	 са	 овом	 одлуком,	 обрачунава	 највећи	
износ	таксе).
	 Таксу	из	овог	тарифног	броја	не	плаћају	
предузетници	 који	 као	 претежну	 делатност	
обављају	 старе	 и	 уметничке	 занате	 и	 послове	
домаће	радиности	а	који	су	носиоци	сертификата,	
односно	 позитивног	 мишљења	 Министарства	
економије	 и	 регионалног	 развоја	 за	 производе	
тих	заната	односно	радиности.
	 У	овом	тарифном	броју	првом	 зоном	су	
обухваћени	и	следећи	тргови	и	улице:
	 Трг	победе,	Светосавски	 трг,	Трг	 зелена	
пијаца,	Пашићев	трг,	Омладински	трг,	Сунчани	
трг,	 2.	 октобра,	 Београдски	 пут,	 Булевар	
ослобођења,	 Павлишки	 пут	 и	 Павлишки	 пут	
лево,	 Војводе	Степе	Степановића,	 Вашариште,	
Делиградска,	 	 Дворска,	 Доситејева,	 Анђе	
Ранковић,	 Феликса	 Милекера,	 Ђуре	 Јакшића,	
Кумановска,	Милоша	Обилића,	Стевана	Немање	
до	 Жарка	 Зрењанина	 (од	 кућног	 броја	 1	 до	
43	 са	 непарне,	 односно	 од	 кућног	 броја	 2	 до	
50a	 са	 парне	 стране	 улице),	 	 Вука	 Караџића,	
Стеријина	до	Васка	Попе	(од	кућног	броја	1	до	
53	са	непарне,	односно	од	кућног	броја	2	до	46	

са	парне	стране	улице),		Стеријино	сокаче,	Васка	
Попе	до	Стеријине	(од	кућног	броја	1	до	1б	са	
непарне,	односно	од	кућног	броја	2	до	6	са	парне	
стране	улице),		Жарка	Зрењанина	до	Димитрија	
Туцовића	(од	кућног	броја	1	до	69а	са	непарне,	
односно	од	кућног	броја	2	до	62	са	парне	стране	
улице),		Никите	Толстоја	до	Димитрија	Туцовића	
(од	кућног	броја	1	до	65	са	непарне,	односно	од	
кућног	броја	2	до	50	са	парне	стране	улице),	Живе	
Јовановића	до	Брегалничке	 	 (од	кућног	броја	1	
до	17	са	непарне,	односно	од	кућног	броја	2	до	
44	са	парне	стране	улице)	и	Змај	Јовина	до	Лазе	
Нанчића	Брегалничке		(од	кућног	броја	1	до	31	
са	непарне,	односно	од	кућног	броја	2	до	30	са	
парне	стране	улице).
				 Фирма	 у	 смислу	 ове	 одлуке,	 сагласно	
члану	 16	 Закона	 о	 финансирању	 локалне	
самоуправе,	 је	 сваки	 истакнути	 назив	 или	 име	
које	упућује	на	то	да	правно	или	физичко	лице	
обавља	одређену	делатност	(натпис	на	вратима	
стана	 или	 куће,	 поштанском	 сандучету	 и	 др.	
сагласно	закону).

	 Тарифни	број	9.
	 За	 држање	 моторних	 возила,	 друмских	
и	 прикључних	 возила,	 осим	 пољопривредних	
возила	 и	 машина,	 плаћа	 се	 такса	 у	 годишњем	
износу	и	то:
Износ	 локалне	 комуналне	 таксе	 за	 држање	
моторних	друмских	и	прикључних	возила,	осим	
пољопривредних	 возила	 и	 машина	 	 (	 која	 се	
плаћа	приликом	регистрације	возила	),	утврђује	
се	у	следећим	износима	:	
 
	 1)	за	теретна	возила	:
	 -	за	камионе	до	2	т	носивости																	...
...........................................................1.500	динара,	
	 -	за	камионе	од	2	т	до	5	т	носивости						...
.........................................................2.000		динара,		
	 -	за	камионе	од	5	т	до	12	т	носивости				...
..........................................................3.500	динара,	
	 -	за	камионе	преко	12	т	носивости									...
...........................................................5.000	динара:
 
	 2)	 за	 теретне	 и	 радне	 приколице	 (за	
путничке	аутомобиле)	до..................	500	динара;	
 
	 3)	зa	путничка	возила	
	 -	до	1.150	цм3	.........................500	динара,		
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	 -	преко	1.150	цм3	до	1.300	цм3	.................
..........................................................		1000	динара,					
 
	 -	преко	1.300	цм3	до	1.600	цм3		................
..........................................................	1.500	динара,
	 -	преко	1.600	цм3	до	2.000	цм3		................
..........................................................	2.000	динара,
	 -	преко	2.000	цм3	до	3.000	цм3		................
..........................................................	3.000	динара,	
	 -	преко	3.000	цм3...........	......5.000	динара,	

	 4)		за	мотоцикле	:	
	 -	до		125	цм3																												400	динара,		
	 -	преко	125	цм3	до	250	цм3		
.............................................................	600	динара,	
	 -	преко	250	цм3	до	500	цм	3								
...........................................................1.000	динара,	
	 -	преко	500	цм3	до	1.200	цм3					
..........................................................	1.200	динара,	
	 -	преко	1.200	цм3																								
........................................................		1.500	динара	;
 
	 5)	за	аутобусе	и	комби	бусеве	50	динара	
по	регистраваном	седишту	;
 
	 6)	 за	 прикључна	 возила:	 теретне	
приколице,	полуприколице	и	специјалне	теретне	
приколице	за	превоз	одређених	врста	терета:
	 -	1	т	носивости																															400	динара,	
	 -	од	1	т	до	5	т	носивости													700	динара,	
	 -	од	5	т	до	10	т	носивости											950	динара,	
	 -	од	10	т	носивости	до	12	т	носивости		....
...........................................................1.300	динара,		
	 -	носивости	преко	12	т												2.000	динара;
 
	 7)	за	вучна	возила	(тегљаче)	:
	 -	 чија	 је	 снага	 мотора	 до	 66	 киловата												
...........................................................1.500	динара,
	 -	чија	 је	снага	мотора	од	66-96	киловата							
...........................................................2.000	динара,		
	 -	чија	је	снага	мотора	од	96-132	киловата					
...........................................................2.500	динара,		
	 -	чија	је	снага	мотора	од	132-177	киловата			
............................................................3.000	динара,	
	 -	чија	је	снага	мотора	преко	177	киловата				
...........................................................4.000	динара;	
 
	 8)	за	радна	возила,	специјална	адаптирана	
возила	 за	 превоз	 реквизита	 за	 путујуће	 забаве,	

радње	 и	 атестирана	 специјализована	 возила	 за	
превоз	пчела		1.000	динара.	
	 Износи	 локалне	 комуналне	 таксе	 из	
става	1	тарифног	броја	9	усклађују	се	годишње,	
са	 годишњим	 издексом	 потрошачких	 цена,	
који	 објављује	 републички	 орган	 надлежан	 за	
послове	статистике,	при	чему	се	заокруживање	
врши	тако	што	се	износ	до	пет	динара	не	узима	
у	обзир,	а	износ	преко	пет	динара	заокружује	на	
десет	динара.			
	 Приликом	 усклађивања	 износа	 локалне	
комуналне	 таксе,	 у	 складу	 са	 ставом	 2	 овог	
тарифног	 броја,	 основица	 за	 усклађивање	 сеу	
последњи	објављени	усклађени	износи	локалне	
комуналне	таксе.
	 Таксу	из	овог	тарифног	броја	не	плаћају	
војни	 инвалиди,	 цивилни	 инвалиди	 рата	 и	
инвалиди	 рада	 са	 70	 или	 више	 процената	
телесног	 оштећења	 или	 код	 којих	 постоји	
телесно	 оштећење	 које	 има	 за	 последицу	
неспособност	доњих	екстремитета	(ногу)	од	60	
или	 више	 процената,	 	 ако	 им	 возила	 служе	 за	
личну	употребу.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВРШАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 
 
                         ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА _________ ГОДИНУ 
 

ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА  ЗА ЗАУЗЕЋЕ  ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

I.ПОДАЦИ  О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
 
ПИБ                                ___________________________ 
ЈМБГ,Матични  број    ___________________________ 
Шифра делатности                              ________________ 
Назив делатности ____________________________________________ 
Назив  ________________________________________________________ 
    (привредног субјекта) 
Седиште  __________________________________________________  
Адреса (улица и број)        ___________________________________________ 
Период за који се подноси пријава 
________________________________________________ 
Одговорно лице     _________________________________________________ 
Лице за контакт     ____________________ Телефон _____________________ 
Текући рачун     ______________________  Банка  ______________________  

      
 Пореска пријава се подноси:   ( заокружити) 
1.За постављање расхладних  уређаја 
2.За постављање апарата за кокице 
3.За постављање изложбених пултова (тезги) испред пословног простора 
4 За постављање  пултова (тезги)  за ванпијачну  продају робе 
5.За постављаање шатора за циркусе, забавне и луна паркове 
6.За постављање летњих башти 
7.За коришћење јавне површине због заустављања возилом ради снабдевања 
8.За постављање покретних дечјих аутића 
 
Локација  за  коју се подноси пореска  пријава   Површина у м2 

      1.____________________________________                    ________ 
2._____________________________________                   ________ 
3._____________________________________                   ________ 
4._____________________________________                   ________ 
5._____________________________________                   ________ 
    
Уз пореску  пријаву доставити: 
-фотокопију решења из АПР-а за привредне субјекте и пословне јединице  ( за 
предузетнике ) 

      -потврда о извршеној регистрацији  (ПИБ) 
      -фотокопију уговора о закупу  пословног простора или власничког листа 
 
     У __________________  
     Дана: _______________              ___________________ 
                                                              М.П.                              подносилац пријаве 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВРШАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
 
                               ПОРЕСКА  ПРИЈАВА ЗА ______ ГОДИНУ 
 

ЛОКАЛНА   КОМУНАЛНА ТАКСА  ЗА РЕКЛАМНЕ  ПАНОЕ   
 

I.ПОДАЦИ  О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
 
ПИБ                                ___________________________ 
ЈМБГ,Матични  број    ___________________________ 
Шифра делатности                              ________________ 
Назив делатности         ____________________________________________ 
  
Назив  ________________________________________________________ 
    (привредног субјекта) 
Седиште  __________________________________________________  
Адреса (улица и број)        ___________________________________________ 
Период за који се подноси пријава 
________________________________________________ 
Одговорно лице     _________________________________________________ 
Лице за контакт     ____________________ Телефон _____________________ 
Текући рачун     ______________________  Банка  ______________________  
 

      Пореска пријава се подноси:   ( заокружити) 
1. За постављање и коришћење фиксног рекламног паноа 
2. За постављање и коришћење покретног рекламног паноа  
3.За постављање и коришћење билборда 
4.За постављање и коришћење рекламних јарбола са заставама 
5.За постављање и коришћење огласних средстава  на површинама које нису 
јавне (грађевински објекти, ограде и сл.) 
 
Локација  на којој се налази рекламни пано   Површина у м2 

      1.____________________________________                    _______ 
2._____________________________________                   _______ 
3._____________________________________                   _______ 
4._____________________________________                   _______ 
5._____________________________________                    _______ 
    
Уз пореску  пријаву доставити: 
-фотокопију решења из АПР-а за привредне субјекте и пословне јединице  ( за 
предузетнике ) 

      -потврда о извршеној регистрацији  (ПИБ) 
      -фотокопију уговора о закупу  пословног простора или власничког листа 
 
     У __________________  
 
     Дана: _______________              ___________________ 
                                                            М.П.                                подносилац пријаве 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВРШАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
                             ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА _______ ГОДИНУ 
             ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА  ЗА  ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ 

 
I.ПОДАЦИ  О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
ПИБ        □□□□□□□□□ 
ЈМБГ, Матични  број       □□□□□□□□□□□□□ 
Шифра делатности        □□□□□ 
Назив делатности ________________________________________________________ 
 
Назив __________________________________________________________________ 
                 (привредног субјекта) 
Седиште 
 ___________________________________________________________  
Адреса (улица и број)        
____________________________________________________ 
Почетак обављања делатности  
(истакнуће фирме) 
_________________________________________________________ 
Одговорно лице     
__________________________________________________________ 
Лице за контакт _________________Телефон ______________e-
mail_________________ 
Текући рачун     ______________________  Банка  
________________________________ 
Величина правног лица  мало  средње велико 
 
Укупан приход из 201__   год. 
Основ права коришћења  пословног простора    својина    □ закуп    □ 
Име и адреса власника пословног простора  ___________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
Книговодство        самостално   □   агенцијски  □ 
Лице за контакт    _________________________ 
Телефон_________________________ 
 
Пословне јединице на територији општине Вршац 
 
Ред.б
р 

Назив улице Број Место  

1     
2     
3     
4     
5     

 
Уз пореску  пријаву доставити: 
- фотокопију решења из АПР-а за привредне субјекте и пословне јединице (за 

предузетнике )  
- фотокопију и оверу одлуке о отварању сваке пословне јединице (за привредна 

друштва  ДОО, АД, ДД ); 
- фотокопију уговора о закупу пословног простора или власничког листа 
- одлуку о разврставању правног лица ( велико, средње, мало ); 
- потврда о извршеној регистарацији ( ПИБ )  

       -      завршни рачун за 201__  
У  ______________________     
 _______________________ 
 
Дана ____________________                 М.П.                                              
________________________ 
             подносилац пријавe 
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7.

       
	 На	 основу	 члана	 87.	 Закона	 о	 заштити	
животне	средине	(“Сл.гласник	РС”	бр.	135/2004,	
36/2009-др.	 закон	 и	 72/2009-др.	 закон),	 Уредбе	
о	 критеријумима	 за	 утврђивање	 накнаде	 за	
заштиту	 и	 унапређивање	 животне	 средине	 и	
највишег	износа	накнаде	(“Сл.	гласник	РС”	бр.	
111/2009),	 члана	 20.	 став	 1.	 тачка	 11.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	 РС”	
бр.	 129/2007)	 и	 члана	 27.	 тачка	 13.	 Статута	
општине	 Вршац	 (“Службени	 лист	 Oпштине	
Вршац”	 бр.	 10/2008	 и	 13/2008),	 Скупштина	
општине	 Вршац,	 на	 седници	 одржаној	 дана	
17.12.2012.	године,	донела	је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 
Члан 1.

	 У	члану	2,	Одлуке	о	накнади	за	заштиту	
и	унапређивање	животне	средине	(“Службени	
лист	Општине	Вршац”	бр.	16/2011),		став	1.	
у	тачки	3.након	речи	просторија	додаје	се	

«површине	преко	15	м2»	.
	 У	члану	2,	Одлуке	о	накнади	за	заштиту	
и	 унапређивање	 животне	 средине	 (“Службени	
лист	Општине	Вршац”	 бр.	 16/2011),	 	 став	 1.	 у	
тачки	3.	износ	од	0,50		замењује	се	износом	од	
1,00	динара.	
										У	члану	2,	Одлуке	о	накнади	за	заштиту	
и	 унапређивање	 животне	 средине	 (“Службени	
лист	Општине	Вршац”	 бр.	 16/2011),	 	 став	 1.	 у	
тачки	4.износ	0,20	замењује	се	износом	од	0,30	
динара.
										У	члану	2,	Одлуке	о	накнади	за	заштиту	
и	 унапређивање	 животне	 средине	 (“Службени	
лист	Општине	Вршац”	 бр.	 16/2011),	 	 став	 1.	 у	
тачки	5.износ	0,35	замењује	се	износом	од	0,50	
динара.
											У	члану	2,	Одлуке	о	накнади	за	заштиту	

и	 унапређивање	 животне	 средине	 (“Службени	
лист	 Општине	 Вршац”	 бр.	 16/2011),	 	 став	 2.	
износ	0,1	%	замењује	се	износом	од	0,2	%.																																							

Члан 2.

	 У	 члану	 2.	 након	 става	 4	 	 Одлуке	 о	
накнади	 за	 заштиту	 и	 унапређивање	 животне	
средине	(“Службени	лист	Општине	Вршац”	бр.	
16/2011),	додаје	се	став	5	који	гласи:	
	 Накнада	утрђена	у	члану	2	став	1	тачка	3		
умаљује	се	за	95%	обвезницима	који	су	власници,	
закупци	 или	 корисници	 пословног	 простора		
чије	се	пословање	финансира	у	потпуности	или	
делимично	из	буџета	општине	Вршац.	

 Члан 3.  

	 У	 члану	 5	 став	 3	 број	 15	 замењује	 се	
бројем	31.		
                                                

 Члан 4.  

	 У	 члану	 5.	 након	 става	 3	 	 Одлуке	 о	
накнади	 за	 заштиту	 и	 унапређивање	 животне	
средине	(“Службени	лист	Општине	Вршац”	бр.	
16/2011),	додаје	се	став	4	који	гласи:	
	 Општински	 инспектор	 за	 заштиту	
животне	средине	је	дужан	да	редовно	доставља	
Одељењу	 локалне	 пореске	 администрације	
податке	 од	 значаја	 за	 утврђивање	 накнаде	 	 по	
овој	одлуци.	

Члан 5.
 
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	«Службеном	листу	Општине	
Вршац».

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-55/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.
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	 На	 основу	 члана	 9.	 став	 1.	 Закона	 о	
финансирању	локалне	самоуправе	(“Сл.	гласник	
РС”,	број	62/2006,	47/2011	и	93/2012),	члана	20.	
тачка	 4.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 (“Сл.	
гласник	РС”,	број	129/2007)	и	члана	27	тачка	19.	
Статута	 општине	 Вршац	 (»Сл.	 Лист	 општине	
Вршац«,	 бр.	 10/2008	 и	 13/2008),	 Скупштина	
општине	 Вршац,	 на	 седници	 одржаној	
17.12.2012.	године,		донела	је

О  Д  Л  У  К  У
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

	 У	 Одлуци	 о	 општинским	
административним	таксама	(“Сл.	лист	општине	
Вршац”,	 бр.	 13/2009,	 10/2010	 и	 )	 у	 Таксеној	
тарифи	у	тарифном	броју	4	брише	се	тачкa	8.

Члан 2.

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

9.

	 На	 основу	 чл.	 92.	 и	 чл.	 93.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 (“Службени	 гласник	
РС”,	бр.72/09,	81/09	i	24/11)	и	чл.	13.	ст.	1,	тач.	
8	и	чл.	27.ст.1.тач.14.	Статута	Општине	Вршац	

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-56/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.

(“Службени	лист	општине	Вршац”,	бр.	10/2008	
и	 13/2008),	 Скупштина	 општине	 Вршац	 на	
седници	 одржаној	 дана	 	 17.12.2012.	 године,		
доноси

O Д Л У К У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  НАКНАДЕ 

ЗА  УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.

	 У	 Одлуци	 о	 утврђивању	 накнаде	 за	
уређивање	 грађевинског	 земљишта	 («Сл.лист	
општине	 Вршац»	 бр.	 10/2010),	 у	 преамбули,	
број	Сл.	гласника	РС		47/2003	и	34/06,		мења	се	и		
гласи:
	»	бр.	72/09	и		81/09-исправка	»		

Члан 2.

	 У	чл.	4,		делу	«	ЧЕТВРТА	ЗОНА»,		први	
став	подводи	се	под	 	бр.	 	«I»	 	и	додаје	се	нови	
став		бр.	II		који	гласи	:
	 «	II	Обухвата	подручје	ван	грађевинских	
реона	 насељених	 места	 у	 општини	 Вршац	 на		
којима	је	могућа	изградња	објеката	у	складу	са	
Просторним	планом	општине	Вршац.»

 Члан 3.

	 Чл.	9	мења	се	и	гласи:
	 «	Висина	накнаде	за	уређење	грађевинског	
земљишта	због	коришћења	погодности	насталих	
улагањем	 у	 уређење	 грађевинског	 земљишта,	
утврђује	се,	и	то:
	 -	 за	 	 изградњу	 објеката	 према	 	 бруто	
површини	свих	етажа	објекта	
	 -	 за	 реконструкцију	 објекта,	 према		
бруто	 површини	 свих	 етажа	 објекта	 за	 коју	 је		
реконструкцијом	увећана	површина	објекта		и
-	за	реконструкцију	објекта	ради	промене	намене	
простора,	 према	 1	 м2	 нето	 реконструисане	
површине,	а	све	према	зонама	из	табеле	1,	2	и	3.
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- за реконструкцију објекта ради промене намене простора, према 
1 м2 нето реконструисане површине, а све према зонама из табеле 
1, 2 и 3. 
 
 
 
Табела 1. 
 

       
Опис 

Зоне Стамбени 
  објекти 

Вишепородични     
стамбени објекти 
(више од 4 стана) 

Пословн
и  
објекти 

Пословни 
простор у 

вишепородич
но стамбеном 

објекту 

Производ
ни  

 објекти 

Магаци
нски  
просто
р 

Економс
ки 
помоћни 
објекти  

 
Изград
ња  

I 
II 
III 
IV 

1.309,00 
   739,00 
   405,00 
   202,00 

3.049,00 
2.340,00 
1.423,00 
   711,00 

3.049,00 
2.340,00 
1.423,00 
   711,00 

   3.264,00 
   2.612,00 
   1.663,00 
      831,00 

1.448,00 
   739,00 
   474,00 

     237,00 

999,00 
739,00 
474,00 
237,00 

524,00 
233,00 
127,00 
  63,00 

Реконс
трукциј
а 
увећа
њем 
просто
ра 

I 
II 
III 
IV 

  886,00 
  544,00 
  342,00 
  170,00 
 

2.063,00 
1.722,00 
   714,00 
   357,00 

2.536,00 
1.758,00 
   714,00 
   357,00 

   2.536,00 
   1.757,00 
      714,00 
      357,00 

    739,00 
    582,00 
    329,00 
    164,00 

739,00 
582,00 
329,00 
164,00 

329,00 
183,00 
  94,00 
  47,00 

 
Износи из табеле 1. примењиваће се на локацијама које су 100 % 
инфраструктурно опремљене, с тим да капацитет прикључака не утиче на 
цену утврђене накнаде за уређивање грађевинског земљишта.  
За локације које нису инфраструктурно опремљене износи из табеле 1 
умањиваће се процентуално према табели 2. 

 
 

Табела 2. 
 

*ако производни процес зависи од ове опремљености 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Инфраструкт
урна 
опремљеност 

Проценат 
умањења за 
стамбене, 
вишепородичне 
стамбене објекте, 
канцеларије, 
здравствене, 
образовне и 
верске установе, ... 

Проценат 
умањења за 
пословне 
објекте 
(репетитори, 
трафои,...) 

Проценат 
умањења за 
производне 
објекте 

Проценат 
умањења за 
магацински 
простор 

Проценат 
умањења за 
економске 
и помоћне 
објекте 

1 саобраћајница 20% нема 20% 20% нема 
2 тротоар 5% нема нема нема нема 
3 фекалне 

канализације 
10% нема *10% нема нема 

4 водоводна 
мрежа 

10% нема *10% нема нема 

5 јавно 
осветљење 

5% нема нема нема нема 

 3
Табела 3. 
 
Опис                                          Зоне 

Реконструкција 
променом 
намене 
простора  

          I            II           III         IV 
     
     546,00 

 
   437,00 

 
  328,00 

 
   184,00 

 
 

Промена намене простора из више категорије у нижу категорију не 
подлеже плаћању накнаде ( пословни → производни → стамбени → 
магацински → економски и помоћни ) 

  

Члан 4. 

У чл. 14. први став мења се и гласи: 

« Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се 
једнократно или  у  месечним ратама с тим што се први део у висини 
од 30% од обрачунате накнаде плаћа одмах , а преостали износ у 
ратама и то:  

-износ до 80.000,00динара на 6 једнаких месечних рата 

-износ преко 80.00,00 динара на 12 једнаких месечних рата»  

и, 

Након последњег става додаје се став који гласи : 

« Инвеститори који имају неизмирена дуговања по основу накнаде 
за уређење грађевинског земљишта  из претходног периода, не 
могу да врше плаћање накнаде за уређење у ратама док не измире 
сва своја претходна дуговања. 

У случају неизмиривања накнаде по претходном уговору, плаћање 
по новом обрачуну врши се у целости.» 

 
 
                                               Члан 5. 
 

У чл.15.  у првом ставу прва реченица се мења и гласи: 
 
«У случају плаћања на рате, на име обезбеђивања потраживања 
правно лице прилаже банкарску гаранцију "без приговора" и 
наплативу "на први позив", са клаузулом о укључењу валоризације 
у гаранцији, а физичко лице административну забрану на примања 
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Члан 4.
 
	 У	чл.	14.	први	став	мења	се	и	гласи:
	 «	 Накнада	 за	 уређивање	 грађевинског	
земљишта	плаћа	се	једнократно	или		у		месечним	
ратама	с	тим	што	се	први	део	у	висини	од	30%	
од	обрачунате	накнаде	плаћа	одмах	,	а	преостали	
износ	у	ратама	и	то:	
	 -износ	до	80.000,00динара	на	6	једнаких	
месечних	рата
	 -износ	 преко	 80.00,00	 динара	 на	 12	
једнаких	месечних	рата»		 и,
	 Након	 последњег	 става	 додаје	 се	 став	
који	гласи	:
	 «	 Инвеститори	 који	 имају	 неизмирена	
дуговања	 по	 основу	 накнаде	 за	 уређење	
грађевинског	земљишта		из	претходног	периода,	
не	 могу	 да	 врше	 плаћање	 накнаде	 за	 уређење	
у	 ратама	 док	 не	 измире	 сва	 своја	 претходна	
дуговања.
	 У	 случају	 неизмиривања	 накнаде	 по	
претходном	уговору,	плаћање	по	новом	обрачуну	
врши	се	у	целости.»

Члан 5.

	 У	чл.15.		у	првом	ставу	прва	реченица	се	
мења	и	гласи:
	 «У	 случају	 плаћања	 на	 рате,	 на	 име	
обезбеђивања	 потраживања	 правно	 лице	
прилаже	 банкарску	 гаранцију	 “без	 приговора”	
и	 наплативу	 “на	 први	 позив”,	 са	 клаузулом	 о	
укључењу	валоризације	у	гаранцији,	а	физичко	
лице	административну	забрану	на	примања	чија	
висина	рате	не	може	бити	већа	од	једне	трећине	
укупног	месечног	примања	обвезника.»

 Члан 6.

	 Остале	 одредбе	 Одлуке	 о	 утврђивању	
накнаде	 за	 уређивање	 грађевинског	 земљишта	
бр.	011-055/2010-II-01	od	29.12.	2010.	год.	остају	
непромењене.

Члан 7.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	

од	 дана	 објављивања	 и	 примењиваће	 	 се	 од	
01.01.2013.	године.

10.

	 На	основу	члана	220.	Закона	о	планирању	
и	 изградњи	 (“Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	
72/09	 и	 81/09,	 24/11)	 	 у	 вези	 члана	 77.	 Закона	
о	 планирању	 и	 изградњи	 (“Службени	 гласник	
РС”,	бр.	47/03	и	34/06	 )	и	чл.	13.	ст.1.	тач.	8.	и	
чл.	27.	ст.	1.	тачка	14.	Статута	општине	Вршац	
(«Службени	лист	општине	Вршац»,	бр.	10/2008	
и	14/08)	Скупштина	општине	Вршац	на	седници	
одржаној	17.12.2012.	године,	донела	је

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТРВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ
 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

	 У	 члану	 6.	 Одлуке	 о	 	 критеријумима	 и	
мерилима	за	утврђивање	накнаде	за	коришћење	
грађевинског	 земљишта	 (“Службени	 лист	
општине	 Вршац”,	 07/2007	 и	 14/08)	 мењају	 се	
износи	у	Табели	и	гласе		:

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-57/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.
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11.

       
 
	 На	 основу	 члана	 20.	 став	 1.	 тачка	 24	 и	
члана	32.	став	1.	тачка	6.	и		16.	Закона	локалној	
самоуправи	 (“Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	
129/2007)	и	члана	27	тачка	16.	Статута	Општине	
Вршац	 (“Службени	 лист	 општине	 Вршац”,	 бр.	
10/2008	и	13/2008),	Скупштина	општине	Вршац,	
на	 седници	 одржаној	 	 	 	 17.12.2012.	 године,		
донела	је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ 

ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
И ОБЈЕКАТА  ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА 

ЗА ЗАБАВУ 

 
На основу члана 220. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09 и 81/09, 24/11)  у вези члана 77. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06 ) и чл. 13. ст.1. тач. 8. и чл. 27. ст. 1. 
тачка 14. Статута општине Вршац («Службени лист општине Вршац», бр. 10/2008 и 
14/08) Скупштина општине Вршац на седници одржаној 17.12.2012. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА  
УТРВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

У члану 6. Одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист општине Вршац", 07/2007 и 
14/08) мењају се износи у Табели и гласе  : 
 
Ред. 
Бр. 

Назив 
земљишта 

    Површина  I Зона  II Зона III Зона IV Зона 

1. Стамбени 
простор 

         -     2,07     1,27    1,16        0,37 

2. Пословни 
простор 

         -  12,05     9,09    6,33       1,27 

3. Пословни 
простор -Киоск 

До 10 м2 
11м2-20м2 
преко 20 м2 

   961,4 
   650,9   
435,85 

    726,8 
    506 
    322 

493,35 
359,95     
215,05    

    303,6 
  215,05   
    144,9 

 
 

Члан 2. 
У Члану 8. Одлуке мењају се износи у Табели  и гласе: 

 
Редни 
број 

Намена земљишта I зона II зона III зона IV зона 

 1. Стамбени простор 0,41 0,33 0,18 0,10 

 2. Пословни простор 2,76 2,15 1,23 0,18 

 
        Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл. листу 
општине Вршац» а примењиваће се од 01.01.2013. године. 
 

Република Србија 
ОПШТИНА ВРШАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
 
 

Број: 011-58/2012-II-01                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.12.2012. год.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Вршац, Трг Победе бр.1                                                          Јовица Заркула 

 
 
 
 
 

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-58/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-59/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.

     Члан 1.

	 У	Одлуци	о	радном	времену	угоститељских	
објеката	 и	 објеката	 за	 приређивање	 игара	 за	
забаву	(“Сл.	лист	Општине	Вршац”,	бр.	10/2010),	
члан	5.	мења	се	и	гласи:	
	 “Радно	време	угоститељских	објеката	за	
пружање	услуга	исхране	и	пића	из	члана	2.	став	3.	
ове	одлуке		је	сваког	дана,	осим	петка	и	суботе,	у	
времену	од	06,00	-		24,00	часа	а	петком	и	суботом	
у	времену	од	06,00	–	01,00	часа	наредног	дана.
Изузетно,	 радно	 време	 угоститељских	 објеката	
у	 којима	 се	 обавља	 регистрована	 делатност	
производње	 и	 продаје	 пекарских	 производа	
(хлеб,	 бурек,	 пецива)	 може	 бити	 у	 времену	 од	
00,00	до	24,00	часа	за	производњу	тих	производа	
и	продају	истих	искључиво	преко	шалтера.
	 Угоститељски	 објекти	 из	 става	 1.	 овог	
члана,	у	периоду	од	01.	јула	до	31.	августа,	могу	
имати	радно	време	петком	и	суботом	од	06,00	до	
02,00	часа	наредног	дана.”

Члан 2.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	“Службеном	листу	Општине	
Вршац”.	

12.

	 На	 основу	 члана	 27.	 а	 у	 вези	 члана	
34.	 Закона	 о	 јавној	 својини	 («Сл.гласник	 РС	
бр.72/2011)	 и	 члана	 18.	 и	 27.	 став	 1	 тачка	 25.	
Статута	 општине	 Вршац	 («Сл.	 лист	 општине	
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Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-60/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.

Вршац	 бр.10/08	 и	 13/08),	 Скупштина	 општине	
Вршац,	на	седници	одржаној	17.12.2012.	године,	
донела	је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – МАЛИ 
ДВОРАЦ

У КО ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ

Члан 1.

	 У	 члану	 1.	 Одлуке	 о	 давању	 у	 закуп	
непокретности-	 Мали	 дворац	 у	 КО	 Велико	
Средиште	 	 («Службени	лист	Општине	Вршац»	
број	 4	 /12),	 у	 даљем	 тексту:	Одлука,	 брише	 се	
број	«25»,	а	уписује	број	«50».

Члан 2.

	 У	 члану	 2.	 Одлуке	 мења	 став	 2	 тако	 да	
гласи:
	 «Висина	 месечне	 закупнине	 за	 цео	
уговорени	 период	 закупа	 за	 објекат	 -	 Мали	
дворац,	 	 износи	 најмање	 1	 евро	 по	м2	 	 и	 иста		
ће	 се	умањити	према	вредности	 	 која	 се	улаже	
у	 реконструкцију	 и	 ревитализацију	 дворца	 и	 у	
коју	 се	 убрајају	 и	 трошкови	 израде	 пројектне	
документације,	 таксе	 и	 накнаде	 за	 потребне	
сагласности	закључно	са	техничким	пријемом	и	
употребном	дозволом.»

Члан 3.

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

                          

13.

 
	 На	 	 основу	 чл.	 32.	 Закона	 о	
пољопривредном	 земљишту	 (‘’Сл.	 гласник	 Р.	
Србије’’	бр.	62/06,	65/08	и	41/09),	чл.	13.	 тачка	
19.	Статута	општине	Вршац	(‘’Сл.	лист	општине	
Вршац’’	бр.	10/08	и	13/08),	Скупштина	општине	
Вршац	на	својој	седници	од	17.12.2012.	године,	
донела	је	

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЛАЈКОВАЦ

Члан 1.

УВОД
	 Програм		комасације		(у		даљем		тексту:		
Програм)	 	 је	 	документ	 	на	 	основу	кога	 	ће	се		
спровести		комасација	за		катастарску		општину	
Влајковац	 (Општина	 Вршац)	 на	 површини	 од	
око	4962	хектара.
	 Скупштина	 	 општине	 	 Вршац	 	 пре		
отпочињања		радова		на		комасацији		у	обавези			
је	 	 	 да,	 	 	 сагласно	 	 	 члану	 	 	 32.	 	 	 Закона	 	 	 о			
пољопривредном			земљишту
	 (”Службени	 гласник	 РС”,	 број	 62/2006,	
65/2008	 и	 41/2009),	 претходно	 изради	 и	 уз					
сагласност	 	 	 	 	Министарства	 	 	 	 	пољопривреде,					
трговине,					шумарства					и	водопривреде,	донесе	
Програм.
	 На		основу		Програма		општина		Вршац		
ће	 	 донети	 	 начела	 	 комасације	 	 и	 приступити	
уговарању	радова	на	реализацији	комасације.
Истовремено	 	 	 са	 	 	 реализацијом	 	 	 комасације			
приступиће			се			и			обнови	премера	грађевинског	
реона	 насеља	 Влајковац	 на	 површини	 од	 128	
хектара.
	 Садржај				и			основна			решења			Програма				
утврђена			су			у			складу			са	одредбама			Закона			
о	 	 	 пољопривредном	 	 	 земљишту	 	 	 и	 	 	 Закона			
о	 	 	 државном	 премеру	 и	 катастру	 (”Службени	
гласник	РС”,	број	18/2010).
	 За			потребе			израде			Програма			коришћена			
је			релевантна			просторно	планска				и				техничка				
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документација,	 	 	 	 као	 	 	 	 и	 	 	 	 документација				
Републичког	 геодетског	 завода,	 Службе	 за	
катастар	непокретности	у	општини	Вршац.

Члан 2.

	 ЦИЉ	ИЗРАДЕ	ПРОГРАМА
	 Циљ			израде			Програма			комасације			је			
дефинисање			садржаја,			поступка,	динамике	и	
рокова:
	 1.	 	 	 Уређења	 	 	 	 	 	 пољопривредног						
земљишта	 	 	 	 	 	 у	 	 	 	 	 	 поступку	 	 	 	 	 	 комасације	
ванграђевинског	 	 реона	 катастарске	 општине	
Влајковац,	на	површини		од	око	4834	хектара,
	 2.			Обнове		премера		и		израде		катастра		
непокретности	 	 за	 	 грађевински	 	 реон	 насеља	
Влајковац,	на	површини	од	око	128	хектара.
	 Уређење	 	 пољопривредног	 	 земљишта		
у	 	 поступку	 	 комасације	 	 катастарске	 општине		
Влајковац	 	 је	 	 програмирано	 	 у	 	 складу	 	 са		
планираном	 	наменом	 	простора	утврђеној	 	 	 	у				
Просторном	 	 	 	плану	 	 	 	општине	 	 	 	Вршац	 	 	 	и				
другом				релевантном	документацијом.
	 Програмом	се	утврђује:
	 			врста	и	обим	комасационих	радова,
	 	 	 	 садржај	 и	 начин	 обнове	 премера		
грађевинског	реона,
	 			рокови	извођења	радова,
	 	 обим	 и	 извори	 финансирања	
радова.

Члан 3.

		 	РАЗЛОЗИ	ЗА	КОМАСАЦИЈУ

	 Разлози				за				комасацију				катастарске				
општине				Влајковац				су				сагласни	разлозима		које		
прописује	и		члан		31.		Закона		о	пољопривредном		
земљишту	(доњи	оквир),	односно	комасација	се	
врши	због:
-	потребе					груписања					уситњених					катастарских					
парцела					власника	пољопривредног		земљишта		
(чија		је		просечна		величина		1,47		хектарa),	као	
и	груписања	државног	земљишта;
-	пројектовања			нове			мреже			пољских			путева			
у			складу			са			техничким	решењем	путева	првог	
и	другог	реда,	канала	и	пољозаштитних	појасева	
и	 рекултивације	 површина	 старих	 пољских	

путева,
-	 изградње	 пољозаштитних	 шумских	 појасева,	
исправљања	граница		грађевинског	реона,
-	 реализације	 	 	 	 пројеката	 	 	 	 система	 	 	 	 за				
одводњавање				пољопривредног	земљишта	који	
су	утврђени	за	комасационо	подручје,
-	 решавања	 имовинско	 правних	 односа	 и	
израда	 новог	 државног	 премера	 и	 катастра	
непокретности.

Члан 4.

	 РАЗЛОЗИ	ЗА	ОБНОВУ	ПРЕМЕРА

	 Први		премер		подручја		општине		Вршац,		
па	 	и	 	премер		катастарске	 	општине	Влајковац		
извршен		је		1875.		године.		Премер		је		у		хватском		
мерном		систему,		у	стереографској	пројекцији,	
а	 катастарски	 планови	 су	 израђени	 у	 размери	
1:2880.
	 Листови			катастарских			планова,			који			су			
стари			око			135			година			су		веома	дотрајали,	и	на	
њима	се	графичке	промене	на	непокретностима	
тешко	региструју	и	веома	су	несигурне.	Укупан	
број	поседовних	листова	је	940.
	 За	исто	подручје	је	1953.	године	израђена	
и	Основна	државна	карта	и	доста	је	неажурна.
Земљишна		књига		је		обновљена		1969.		године		
и	 	 сагласна	 	 је	 	 око	 	 95%	 	 са	 катастарском	
евиденцијом.
	 Као	 	 и	 	 на	 	 целој	 	 територији	 	 општине		
Вршац,		тако		ни		у		К.о.		Влајковац		није	било		
ни		комасације,		а		веома		мало		обнове		државног		
премера		у	важећој		државној	пројекцији		(премер		
је		вршен		за		К.о.		Вршац,		1956.		1973.		и		1974.		
године,		и		за		К.о,	Мали	Жам,	1953.	године).
	 То	 	 су	 	 довољни	 	 разлози	 	 да	 	 се	 	 у		
поступку	 	 комасације	 	 изврши	 	 и	 	 обнова	
премера		грађевинског		реона		у		новој		државној		
пројекцији	 	и	 	да	 	се	 	изврши	 	израда	катастра	
непокретности.	и	за	грађевински	реон.

Члан 5.

	 ОСНОВНИ	 КАТАСТАРСКИ	 ПОДАЦИ	
О	 КОМАСАЦИОНОМ	 ПОДРУЧЈУ	 И	
ГРАЂЕВИНСКОМ	РЕОНУ
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- пројектовања   нове   мреже   пољских   путева   у   складу   са   техничким 
решењем путева првог и другог реда, канала и пољозаштитних појасева 
и рекултивације површина старих пољских путева, 
- изградње пољозаштитних шумских 
појасева, исправљања граница  грађевинског 
реона, 
- реализације    пројеката    система    за    одводњавање    пољопривредног 
земљишта који су утврђени за комасационо подручје, 
- решавања имовинско правних односа и израда новог државног премера 
и катастра непокретности. 

 
Члан 4. 

 
  РАЗЛОЗИ ЗА ОБНОВУ ПРЕМЕРА 

 
 

Први  премер  подручја  општине  Вршац,  па  и  премер  катастарске  општине 
Влајковац  извршен  је  1875.  године.  Премер  је  у  хватском  мерном  систему,  у 
стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880. 

Листови   катастарских   планова,   који   су   стари   око   135   година   су  веома 
дотрајали, и на њима се графичке промене на непокретностима тешко региструју и 
веома су несигурне. Укупан број поседовних листова је 940. 

За исто подручје је 1953. године израђена и Основна државна карта и доста 
је неажурна. 

Земљишна  књига  је  обновљена  1969.  године  и  сагласна  је  око  95%  са 
катастарском евиденцијом. 

Као  и  на  целој  територији  општине  Вршац,  тако  ни  у  К.о.  Влајковац  није 
било  ни  комасације,  а  веома  мало  обнове  државног  премера  у важећој  државној 
пројекцији  (премер  је  вршен  за  К.о.  Вршац,  1956.  1973.  и  1974.  године,  и  за  К.о, 
Мали Жам, 1953. године). 

То  су  довољни  разлози  да  се  у  поступку  комасације  изврши  и  обнова 
премера  грађевинског  реона  у  новој  државној  пројекцији  и  да  се  изврши  израда 
катастра непокретности. и за грађевински реон. 

 
 

Члан 5. 
 

  ОСНОВНИ КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ О КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ И 
ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ 

 
 

Катастарска општина Влајковац се налази 7 8 км југозападно од града Вршца.  
У   насељу   живи   око   1200   становника   (око   2.2%   у   односу   на   укупно 

становништво општине Вршац). 
 

 
ВЕЛИЧИНА ПОСЕДА ЗА ВАНГРАЂЕВИНСКИ РЕОН 

ПОВРШИНА ПОСЕДА 
До 1ha        1 3 ha         3 5 ha         5 10 ha       10 20ha      20 40ha      > 40 ha       УКУПНО 

ПОВРШИНА                    87              275              207              605              309                 72            3278             4834 
БР.ПАРЦЕЛA                238              501              298            1026              295                 89              851             3298 
БР.ЛИСТОВА                177              162                54                 86                 24                   3                   7                    7 

Табела 1. Величина поседа К.о. Влајковац 
 

СТРУКТУРА СВОЈИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН                              ВАНГРАЂЕВИНСКИ РEОН                        КО 

ОБЛИК БРОЈ ПОВРШИНА БРОЈ ПОВРШИНА ПОВРШИНА 
СВОЈИНЕ        ПАРЦЕЛА     ЛИСТОВА (ha)             ПАРЦЕЛА     ЛИСТОВА (ha) (ha) 

ПРИВАТНА                     929                  415                      100               2336                  501                   1507                   
1606 
ДРУШТВЕНА                    22                      7                          3                  193                      5                     432                     
435 
ДРЖАВНА                         68                      5                        25                  768                      6                   2275                   
2300 
ЗАДРУЖНА                         0                      0                          0                      1                      1                     620                     
621 
УКУПНО                        1019                  427                      128               3298                  513                   4834                   
4962 

 

 
 
 
 
 
Табела 2. Структура својине К.о. Влајковац 

 
 

У  табели  (Табела  3)  су  приказане  укупне  површине  К.о.  Влајковац  
према начину коришћења: 

 
 

Начин коришћења земљишта        Површина (ha)                % 
а) Плодно 

њива                                                                                                 3220                       66.61 
врт                                                                                                            0                               0 
воћњак                                                                                                    0                               0 
виноград                                                                                                 0                               0 
ливада                                                                                                148                         3.06 
пашњаци                                                                                            274                         5.67 
трстици                                                                                                   5                         0.10 
шуме                                                                                                      23                         0.48 

СВЕГА                                                                                                  3670                       75.92 
б) Неплодно                                                                                         1164                       24.08 
УКУПНО (а+б)                                                                                       4834                       100.0 

 

Табела 3. Начин коришћења земљишта К.о. Влајковац 
 
 
 
 

Члан 6. 
 
 

  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
 
 

Комасационо  подручје  је  у  већој  или  мањој  покривено,  односно  у  већем  
или мањем  обиму  плански  разрађено  у  Просторном  плану  општине  Вршац.  
Сходно томе  ће  се  дати  само  основни  прикази  постојећег  стања,  циљеви  
просторног развоја и основе просторног развоја дефинисане у Просторном плану 
релевантне за Влајковац: 

 
ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЛАЈКОВАЦ, ОПШТИНА ВРШАЦ 

 
1.   Циљ просторног, односно руралног развоја је да се: 

развој и уређење села третира интегрално са организацијом 
и уређењем сеоског атара као простора непосредних 
развојних услова и ресурса, 
створе предуслови за укрупњавање земљишног поседа, 
препознају оне специфичности и производне могућности 
подручја, 
које му пружају компаративне предности у односу на друга 
подручја, пољопривредно земљиште заштитити пољозаштитним 
појасевима од штетног дејства еолске ерозије, формирањем 
заштитних 
појасева поред саобраћајница, мелиорационих канала и у 
оквиру пољопривредног земљишта (пољозаштитни појасеви) 
детаљна каналска мрежа допуњава системом подземне дренаже 



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 406 18.12.2012.

Члан 6.

			 ИЗВОД	 ИЗ	 ПРОСТОРНОГ	 ПЛАНА	
ОПШТИНЕ	ВРШАЦ

	 Комасационо		подручје		је		у		већој		или		
мањој		покривено,		односно		у		већем		или	мањем		
обиму		плански		разрађено		у		Просторном		плану		
општине		Вршац.		Сходно	томе		ће		се		дати		само		
основни	 	 прикази	 	 постојећег	 	 стања,	 	 циљеви		
просторног	развоја	и	основе	просторног	развоја	
дефинисане	у	Просторном	плану	релевантне	за	
Влајковац:

	 ПРОГРАМ						КОМАСАЦИЈЕ					КАТА-
СТАРСКЕ								ОПШТИНЕ										ВЛАЈКОВАЦ,	
ОПШТИНА							ВРШАЦ

	 1.	 	 	 Циљ	 просторног,	 односно	 руралног	
развоја	 је	да	се:	развој	и	уређење	села	третира	
интегрално	 са	 организацијом	 и	 уређењем	
сеоског	 атара	 као	 простора	 непосредних	
развојних	 услова	 и	 ресурса,створе	 предуслови	
за	укрупњавање	земљишног	поседа,	препознају	
оне	 специфичности	 и	 производне	 могућности	
подручја,које	 му	 пружају	 компаративне	
предности	 у	 односу	 на	 друга	 подручја,	
пољопривредно	 земљиште	 заштитити	
пољозаштитним	појасевима	од	штетног	дејства	
еолске	ерозије,	формирањем	заштитних
појасева	 поред	 саобраћајница,	 мелиорационих	
канала	 и	 у	 оквиру	 пољопривредног	 земљишта	
(пољозаштитни	појасеви)
детаљна	 каналска	 мрежа	 допуњава	 системом	
подземне	дренаже	са	циљем	да	се	ниво	подземне	
воде	снизи	на	дубине	испод	1,50m	од	површине	
терена,заустави	 даља	 деградација	 постојећих	
простора.
 
	 2.			Развој	и	уређење	руралних	подручја
Насеље		Влајковац		спада		у		примарна		сеоска		
насеља,	 	 тј.	 	 пољопривредно	 насеље,	 са	
минималном	 опремљеношћу	 јавним	 услугама	
и	 службама,	 без	 икаквих	 спољних	 функција	
према	суседним	селима.	Просторни	 	размештај	
насеља					на					подручју					општине					Вршац,					
као					и					садашње					њихово	функционисање,		

омогућује		да		се,		планираним		мерама		развоја,		
насеље	Уљма		развије		као		локални		центар		(са		
свим		неоходним		јавним		службама)	коме	тежи	
Влајковац	(уз	Ритишево	и	Избиште).

Члан 7.

						ПОСТОЈЕЋА	ГРАНИЦА	ГРАЂЕВИНСКОГ	
РЕОНА

	 Влајковац			припада			групи			тзв.			“двојних			
насеља”	 	 	 која	 	 	 су	 	 	 настала	 	 	 поред	 водених	
токова	(у	овом	случају	Влајковачки	канал),	које	
окружују	 широке	 забарене	 површине,	 па	 се	
насеља	простиру	са	обе	стране	водотока.
Грађевински	 реон	 обухвата	 подручје	 о	 128	
хектара.

Члан 8.

	 4.		ПРОГРАМ	КОМАСАЦИЈЕ

	 Програмом	 	 комасације	 	 ће	 	 се		
реализовати		основни		концепти		као		и		решења	
дата	у	Просторном	плану	општине	Вршац,	као	
и	 у	 другим	 документима	 наведеним	 у	 овом	
програму.
	 Сагласно	основним	и	посебним	циљевима	
просторног	развоја	дефинисаним	у			Просторном				
плану				општине				Вршац,				овим				програмом				
комасације				ће				се	омогућити:
	 				развој	и		уређење	села	који	ће	третирати	
интегрално	 са	 организацијом	 и	 уређењем		
сеоског	 	 атара	 	 као	 	 простора	 	 непосредних		
развојних		услова		и	ресурса,
	 				стварање	предуслова	за	укрупњавање	
парцела	и	поседа,
	 	 	 	 	 повећање	 	 	 степена	 	 	шумовитости			
и	 	 	 обраслости	 	 	 подручја	 	 	 (подизањем	
пољозаштитних	 	 	 појасева)	 	 	 и	 	 	 заштите			
пољопривредно			земљиште			од	штетног	дејства	
ветра	(на	око	2%	територије),
	 			 	уређење	каналске	мреже	система	за	
одводњавање,
	 				уређење				мреже				некатегорисаних				
пољских				путева				уз				минимално	заузимање		
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пољопривредног		земљишта		и		са		оптимизацијом		
извршења	 транспортног	 рада	 код	 убирања	
летине,
	 				уређење					имовинско	правних					односа					
на					непокретностима					у				К.о.	Влајковац,
	 	 	 	 	 државни	 премер	 и	 израда	 катастра	
непокретности.

	 Програм	 ће	 се	 реализовати	 тако	што	 ће	
се:
	 				образовати		Комисија		за		комасацију		
и		њене		подкомисије		(Комисију		за	комасацију	
образује	Скупштина	општине),
	 	 	 	 	 саставити	 	 комасациона	 	 маса	 	 на		
основу		утврђивања		фактичког		стања
(које	утврђује	Комисија	за	комасацију	и	о	коме	
саставља	записник),
	 	 	 	 	 извршити	 	 комасациона	 	 процена		
земљишта,	 	 вредности	 	 вишегодишњих	 засада			
и	 	 	објеката	 	 	 (коју	 	 	 врши	 	 	 	 	поткомисија	 	 	 за			
комасациону	 	 	 процену	 земљишта	 	 у	 коју	 се	
одређује	 дипломирани	 инжењер	 пољопривреде	
који	ради		на		пословима		класирања		и		бонитирања		
земљишта		и		најмање		два	представника	из	реда	
учесника	комасације),
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 геодетски	 	 	 радови			
на	 	 	 снимању	 	 	 комасационог	 	 	 подручја	 	 	 и	
грађевинског	реона	насеља	Влајковац,
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 и				
обележавање	 	 	 	 граница	 	 	 	 отворених	 	 	 	 канала	
система	за	одводњавање,
	 				извршити	утврђивање	и	обележавање	
граница	пољозаштитних	појасева,
	 				извршити		пројектовање		и		изградња		
мреже		пољских		(некатегорисаних)
путева,
	 	 	 	 	 обезбедити	 документација,	 донети	
начела	 расподеле	 комасационе	 масе,	 извршити	
расподела	 земљишта	 из	 комасационе	 масе,	
донети	решења	о	расподели	и	извршити	увођење	
у		нови	посед	учесника	комасације,
	 				извршити		државни		премер		и		израда		
катастра	 	 непокретности	 	 за	 	 цело	 подручје	
катастарске	општине	(укључујући	и	грађевински	
реон),
 
	 Да	 би	 се	 реализовали	 радови	 на	
комасацији	 и	 обнови	 премера	 грађевинског	

реона	овим	програмом	ће	се:
	 	 	 	 	 евидентирати	 могући	 пројекти	
на	 извођењу	 радова	 на	 заштити,	 уређењу	 и	
коришћењу	пољопривредног	земљишта,
	 	 	 	 	 утврдити	 	 	 глобални	 	 	 предмер	 	 	 и			
предрачуна			радова			на			комасацији			и	обнови	
премера	грађевинског	реона,
	 	 	 	 	дати	основна	организација	послова	
на	реализацији	овог	програма,
	 				указати	на	могуће	изворе	финансирања	
радова	,
	 			 	дати		основна		упутства		за		израду		
конкурсне		документације		за		извођење	радова.

Члан 9.

	 УТВРЂИВАЊЕ	ФАКТИЧКОГ	СТАЊА

	 За	 потребе	 састављања	 комасационе	
масе	врши	се	 	утврђивање	фактичког	стања		за		
око	 	 550	 	 учесника	 	 комасације	 	 и	 	 састављају		
Записници		о		утврђивању	фактичког	стања.
	 Утврђивање	 фактичког	 стања	 врши	
Комисија	за	комасацију.
	 Подаци	 	 о	 	 праву	 	 својине	 	 и	 	 другим		
стварним		правима		на		земљишту		које		се	уноси		
у		комасациону		масу,		узима		се		са		стањем		у		
земљишним		књигама,		катастру	земљишта	или	
фактичко	стање.
	 Ако	 се	 фактичко	 стање,	 које	 на	 терену	
није	 спорно	 у	 погледу	 права	 својине	 и	 других	
стварних	права	на	земљишту	не	слаже	са	стањем	
у	земљишним	књигама	и	 	катастру	 	земљишта,		
земљиште	 	 ће	 	 се	 	 укључити	 	 у	 	 комасациону		
масу	 	на	 	основу	фактичког	 стања.	Овим	се	не	
дирају	права	трећих	лица	на	то	земљиште.
	 Спорове	 	 услед	 	 неслагања	 	 фактичког		
и	 	правног	 	стања	 	решава	 	надлежни	суд.	Ови	
спорови	сматрају	се	хитним.
	 До	 	правоснажности	 	пресуде	 	о	 	 спору,		
као		учесник		комасације		сматраће		се	фактички	
корисник	земљишта.
	 Записник	о	утврђивању	фактичког	стања	
обавезно	садржи:
	 				назив:	Општина	Вршац,	Катастарска	
општина	Влајковац,
	 	 	 	 	 личне	 податке	 о	 имаоцу	 права,	



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 408 18.12.2012.

односно	називу,	пребивалишту	и	адреси	правног	
лица,
	 				ЈМБГ	или	МБ,
	 	 	 	 	 бројеви	 	 	 катастарских	 	 	 парцела,			
површине,			назив			потеса,			катастарску	културу	
и	катастарску	класу	и	укупну	површину,
	 	 	 	 	број	 	 	 	досадашњег:	 	 	 	 	поседовног				
листа,	 	 	 	 земљишнокњижног	 	 	 	 улошка,	
катастарског	плана,
	 				терете	и	ограничења,
	 	 	 	 	изјаве	странке	и	 	евентуалне	изјаве	
других	лица	са	подацима,	којима	се,	на	основу	
предочених	доказа	и	података	прихвата	фактичко	
стање	унето	у	Записник,
	 				датум,	потписе	странака	и	овлашћеног	
лица	Комисије	за	комасацију.

	 Документација		за		утврђивање		фактичког		
стања		се		преузима		(у		оригиналу	или		копији)		
од		Службе		за		катастар		Републичког		геодетског		
завода	 	 у	 	 Вршцу	 	 и	 Земљишнокњижног	 суда	
општине	Вршац.
	 Утврђивање			фактичког			стања			се			врши			
у	 	 	 одговарајућим	 	 	 просторијама	 	 	 у	 насељу	
Влајковац	 (просторије	 морају	 имати	 услова	 за	
пријем	странака).

Члан 10.

		 	 КОМАСАЦИОНА	 ПРОЦЕНА	
ЗЕМЉИШТА

	 Комасациону		процену		земљишта		изводи		
подкомисија	 	 у	 	 коју	 	 се,	 	 сагласно	 члану	 	 35.		
Закона		о		пољопривредном		земљишту		одређује		
дипломирани	 	 инжењер	 пољопривреде	 који		
ради	 	на	 	пословима	класирања	и	 	бонитирања	
земљишта,	 	 који	 према	 	 тренутној	 	 ситуацији		
у	 	 Србији,	 	 може	 	 бити	 	 како	 	 запослени	 	 у		
Републичком	геодетском	заводу	тако	и	у	другој	
организацији	са	одговарајућом	лиценцом.
	 О	 тој	 чињеници	 се	мора	 водити	рачуна,	
па	 се	 истовремено	 са	 закључењем	 уговора	 о	
извођењу	комасације	мора	 закључити	и	уговор	
између	 Општине	 Вршац	 и	 	 	 Републичког			
геодетског	 	 	 завода	 	 	 или	 	 	 неке	 	 	 друге			
организације	 	 	 о	 	 	 ангажовању	 дипломираног		
инжењера		пољопривреде		за		извођење		радова		

на		комасационој	процени.
	 Комасационом				проценом,				земљишта				се				
на				комасационом				подручју	разврставају	према	
производној	способности,	у	највише	осам	класа	
(разреда)	и	то	узимањем		у		обзир		свих		особина		
земљишта		како		су		оне		заступљене		у		појединим	
јединицама	природне	класификације	земљишта.	
Квантитативна	 оцена	 производне	 способности		
земљишта	 	 разврстаних	 	 у	 	 разреде	 	 исказује		
се	 	 просечним	 	 приносима	 најзаступљенијих	
ратарских	 култура	 на	 комасационом	 подручју	
(кукуруз,	 пшеница,	 јечам,	 	 	 шећерна	 	 	 репа,			
сунцокрет,	 	 	луцерка	 	 	и	 	 	др.)	 	 	и	 	 	прометном			
вредношћу	земљишта.
	 Обзиром		да		не		постоје		ближи		прописи		
о	 	 комасационој	 	 процени	 	 земљишта,	 њу	
треба	 извршити	 по	 досадашњим	 прихваћеним	
поступцима	 	 	 у	 пракси	 извођења	 комасације	 у	
Војводини,	која	се	одвија	у	две	фазе:
	 	 	 	 	 Прва	 	 фаза	 	 обухвата	 	 радове		
на:	 	 идентификацији	 	 типова	 	 земљишта	 	 на	
комасационом	 подручју,	 односно:	 анализи			
претходних	 	 	 подлога	 	 	 (све	 	 	 претходне			
педолошке	 	 	 карте	 подручја	 са	 расположивим	
подацима	 о	 њиховој	 изради;	 геолошке,	
климатске,	 хидрографске,	 хидролошке	 и	
биолошке	карактеристике	подручја;	 	 	геодетско	
картографску		документацију:			државну			карту
1:5000,	фотограметријске	снимке	из	претходног	
фотограметријског	 снимања	 подручја	 Србије,	
катастарске	 планове	 и	 др),	 рекогносцирање	
комасационог	подручја,	избор	места	и	отварање	
педолошких	 профила2,	 анализа	 података	 о	
профилима,	класификација			земљишта			односно			
разврставање			земљишта			у	процембене	разреде,
израчунавање	 	 	 	 	 просечних	 	 	 	 	 приноса	 	 	 	 	 и					
прометне					вредности	земљишта,	израда		табеле		
коефицијената		за		обрачун		релативне		вредности	
земљишта,	састављање					техничког					извештаја					
о					првој					фази					процене	земљишта,	усвајања				
извештаја				од				стране				Комисије				за				комасацију				
о	одређивању	броја	процембених	разреда.
	 				Друга	фаза	обухвата:
избор			геодетских			подлога			за			регистровање			
граничних	 	 	 линија	 процембених	 	 	 	 	 разреда					
(ове	 	 	 	 	подлоге	 	 	 	 	могу	 	 	 	 	бити	 	 	 	 	дигитални	
геореференцирани				ортофотопланови				размере				
1:2500	 	 	 	 којима	 располаже	 Републички	
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геодетски	 завод3),	 утврђивање	 	 и	 	 снимање		
граница	 	 процембених	 	 разреда	 	 (снимање	
процембених	 	 разреда	 	 се	 	 може	 	 вршити	 	 и		
ручним		ГПС		уређајима	који	обезбеђују	тачност	
позиционирања	 око	 1m),	 израду	 Прегледног	
плана	 комасационе	 процене	 и,	 састављање	
извештаја	о	извршеној	комасационој	процени.
	 Извештај	 	 	о	 	 	првој	 	 	фази		 	радова		 	се			
обавезно			доставља			Комасационој	комисији		и		
излаже		се		на		јавни		увид		у		трајању		од		петнаест		
дана.	 	 На	 	 извештај,	 учесници	 	 комасације	 	 за		
време	 	 трајања	 	 излагања	 	 могу	 да	 	 стављају		
примедбе.		По	истеку			рока			за			излагање			на			
јавни			увид,			Комисија			за			комасацију			разматра	
достављене			примедбе			(писмене			или			усмене).			
Пре	 	 	 усвајања,	 	 	 примедбе	 	 	 на	 комасациону				
процену	 	 	 	 вредности	 	 	 	 земљишта	 	 	 	 разматра				
и	 	 	 	Одбор	 	 	 	учесника	комасације,	 	заједно	 	са		
Комисијом	 	за	 	комасацију.	 	О	 	примедбама	 	се		
не		доноси	одлука,			нити			се			о			резултатима			
решавања	 	 	примедби	 	 	обавештавају	 	 	њихови	
подносиоци.
 
	 Прегледни	 план	 комасационе	 процене	
земљишта	садржи	нарочито:
	 			границе	разреда,
	 	 	 	 површине	 разреда	 обојене	
одговарајућим	бојама,
	 	 	 	 бројеве	 	 разреда	 	 исписане	 	 плавим		
тушем,		арапским		бројевима		величине	око	5mm,
	 	 	 	 површине	 	 под	 	 вишегодишњим		
засадима,	 	 сталним	 	 објектима	 	 и	 	 неплодне	
површине,
	 			педолошке		профиле,		означене		кругом		
пречника	 	 3mm,	 	 попуњене	 	 црним	 тушем,	 	 са	
исписаним	 	 бројевима,	 величине	 	 око	 4mm,	
поред	ознаке	места	профила,
	 			угледна		земљишта		за		сваки		разред,		
означена		квадратићима		у		коме		се	налази	круг	
са	уписаним	бројем	разреда,
	 	 	 	 водолежна,	 водоплавна	и	 земљишта	
угрожена	 водном	 ерозијом.	 Прегледни	 	 план		
потписују		чланови		подкомисије		за		комасациону		
процену	земљишта.
	 Након	 	 	 	 израде	 	 	 	 прегледног	 	 	 	 плана				
подкомисија				за				процену				вредности	земљишта	
саставља	коначни	технички	извештај.
	 Прегледни	 	план	 	комасационе	 	процене		

земљишта		и		технички		извештај		о	извршеним	
радовима	излажу	се	на	јавни	увид	у	трајању	од	15	
дана.	На	прегледни	план		и		технички		извештај,		
учесници		комасације		за		време		трајања		излагања		
могу	да		стављају		примедбе.		У		току		излагања		
на		јавни		увид		подкомисија		објашњава	садржај		
прегледног	 	 плана	 	 и	 	 техничког	 	 извештаја		
одбору,		а		затим		и		учесницима	комасације.
	 Земљишта	која	 се	 у	 затеченом	стању	не	
могу	користити	за	пољопривредну	производњу,			
а			која			ће			се			у			поступку			комасације,			изменом			
начина			њиховог	коришћења			привести			култури,			
као			што			су:			насути			пољски			путеви,			канали			за	
одводњавање,		сврставају		се		у		суседне		разреде,		
умањењем		њихове		вредности		у	зависности	од	
степена	оштећења	земљишта.
	 За	 земљишта	 под	 	 сталним	 	 објектима		
као		што		су:		водени		токови,		путеви		са	тврдом			
подлогом			и			железничке			пруге,			не			утврђује			
се	 	 	вредност,	 	 	већ	 	 	се	 	 	на	прегледном	плану	
исписује.
  

Члан 11.

	 ГЕОДЕТСКИ	 РАДОВИ	 НА	 ПРЕМЕРУ	
КОМАСАЦИОНОГ	 ПОДРУЧЈА	 И	 ОБНОВИ	
ПРЕМЕРА	ГРАЂЕВИНСКОГ	РЕОНА	НАСЕЉА	
ВЛАЈКОВАЦ

	 1.	Премер	комасационог	подручја

	 Предмет	 	 комасационог	 	 премера	 	 и		
прикупљања		података		о		комасационом	подручју	
су:
	 			граница	комасационог	подручја,
	 			границе		катастарских		парцела		које		
остају		у		фактичком		стању,		сталних	објеката	и	
вишегодишњих	засада,
	 	 	 	 отворени	 канали	 система	 за	
одводњавање,
	 			промене			у			поступку			утврђивања			
фактичког			стања			за			које			је			утврђен	обавезан	
излазак	на	терен,
	 	 	 	 географски	 називи	 земљишта,	 вода,	
саобраћајница	и	др.,
	 			рељеф	земљишта,
	 			остали		подаци		од		значаја		за		израду		
техничке	 	 документације	 	 (ширине	 постојећих	
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пољских	путева,	привремених	објеката	итд.).
	 Под	 	 	 	 	 вишегодишњим	 	 	 	 	 засадима					
подразумевају	 	 	 	 	 се:	 	 	 	 	 шуме,	 	 	 	 	 воћњаци,	
виногради,	 вртови,	 дудњаци,	 култивирани	
врбаци,	расадници,	јагодњаци,	трстици,	мочваре.
	 Стални	 	 објекти	 	 на	 	 комасационом		
подручју	 су:	 	 водени	 	 токови	 	 са	 	 постојећим	
објектима		(насипи,			пропусти,			мостови,			уставе			
и			др.),		бунари,			пумпе,			чесме		и	остале	водене	
површине,	јавни	и	локални	путеви	и	железничке	
пруге,	 позајмишта	 земље,	 	 	 	 	 материјални					
ровови,	 	 	 	 	каскаде,	 	 	 	 	складови,	 	 	 	археолошка				
налазишта,	споменици	културе,	др.
	 За	 	 	 комасациони	 	 	 премер	 	 	 могу	 	 	 се			
планирати			све			уобичајене			геодетске	методе		
којима		се		обезбеђује		тачност		мерења		утврђена		
за	 	 размеру	 	 катастарских	 планова	 1:2500,	 	 у	
складу	 са	 чланом	 	 65.	 	 Уредбе	 	 о	 примени		
технологије	 	глобалног	позиционог	 	система	 	у		
оквиру		премера		непокретности			 	(“Службени		
гласник		РС”,	број	69/2002).
	 У					циљу					графичког					и					тематског					
приказа	 	 	 	 	 премерених	 	 	 	 	 објеката	 	 	 	 	 и	
вишегодишњих	 	 засада,	 	 као	 	 и	 	 обезбеђења		
прегледне		основе		за		израду		пројеката	израђује		
се	 	 Прегледни	 	 план	 	 постојећег	 	 стања.	 	 Као		
картографска	 	 подлога	 	 за	 израду	 	 	 прегледног			
плана	 	 	 постојећег	 	 	 стања	 	 	могу	 	 	 да	 	 	 служе			
копије	 	 	 постојећих	 катастарских	 планова	 или	
дигитални	ортофотопланови.

	 Прегледни	план	постојећег	стања	садржи	
нарочито:
	 			границу	катастарске	општине	(уцртану	
зеленом	бојом),
	 			границу	грађевинских	рејона	(уцртану	
жутом	бојом),
	 	 	 	 границу	 комасационог	 подручја	
(уцртану	љубичастом	бојом),
	 			парцеле			са			вишегодишњим			засадима			
обојене:			шуме	зеленом			бојом,	воћњаци	смеђом			
бојом,			виногради	сивом			бојом,			вртови	жутом			
бојом,	ливаде	и	пашњаци			љубичастом	бојом	и	
мочваре	плавом	бојом,
	 			путеви					према					врсти					подлоге					
обојени:	 	 	 	 	 асфалтни	 црвеном	 	 	 	 	 бојом,	
макадамски	 црвена	 	 	 	 шрафура	 	 	 	 квадратног				
облика,				шљунковит	црвена	шрафура	у	једном	

смеру,	пољски	пут	црном	бојом,
	 	 	 	 железничке	 пруге	 обојене	 црном	
бојом	испрекидано,
	 	 	 	 водени	 токови	 и	 остале	 водене	
површине	светло	плавом	бојом,
	 			мајдани				песка,				позајмишта				земље,				
материјални	 	 	 	ровови,	 	 	 	каскаде,	складови	 	 	и			
др.,	 	 	 	шрафирани		 	сепија	 	 	бојом		 	и	 	 	уписом			
скраћене			ознаке	према	важећем	Топографском	
кључу.

	 2.					Утврђивање					сталних					објеката					
и					вишегодишњих					засада					на	комасационом	
подручју
	 Утврђивање	 	 сталних	 	 објеката	 	 и		
вишегодишњих	 	 засада	 	 на	 	 комасационом	
подручју		извршиће	извођач	радова	у	сарадњи	са	
Комасационом	комисијом.
	 Под	 	 појмом	 	 сталних	 	 објеката		
подразумевају	 	 се	 	 објекти	 	 чији	 	 ће	 	 положај,	
односно				границе				експропријације				остати				
непромењене				и				након				изведене	комасације				и				
то:				инфраструктурни				системи				(саобраћајна				и				
водопривредна	 инфраструктура),	 	 грађевински		
објекти	 	 у	 	 пољопривреди,	 	 евидентирана		
културна	 добра	 и	 археолошки	 локалитети,	
поједини	пољски	путеви	и	др.
	 Уколико	 	 је	 	 потребно	 	 неки	 	 од		
грађевинских		објеката		рушити		или		уступити,		
и	да		би		учесник		комасације		могао		да		добије		
одговарајући	 	 објекат	 	 или	 	 накнаду	 	 у	 висини		
вредности		унетог		објекта		у		комасациону		масу		
(који	 	 се	 	 руши	 	 или	 	 уступа	 другом	 учеснику	
комасације),	 утврђује	 се	 његова	 тржишна	
вредност.
	 Вишегодишњи	 	 	 засади:	 	 	 воћњак,			
виноград,	 	 	 расадник,	 	 	 шума,	 	 	 луцерка	 	 	 и	
детелина,	по	правилу	остају	у	фактичком	стању.
	 Ако		се		вишедогишњи		засади		уништавају		
или		додељују		другом		учеснику	комасације,		у	
циљу	 утврђивања	 правичне	 накнаде	 за	 унете	
вишегодишње	засаде	у	комасациону	масу		врши	
се	утврђивање	њихове	вредности.
	 Вредност	 винограда	 или	 воћњака,	
који	 дају	 плодове	 утврђује	 се	 тако	 што	 се	
утврди	 	 вредност	 	 уложених	 	 неамортизованих		
инвестиција	 	 значајних	 	 за	 	 трајније	очување	и	
побољшање	 земљишта,	 па	 се	 том	 износу	 дода	
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износ	неамортизованих	инвестиција	 	уложених		
у	 	 подизање	 	и	 	 одржавање	 	 таквог	 	 винограда		
или		воћњака		и	износ		чистог		приноса		који		би		
тај	 	воћњак		или		виноград		дао,	 	а	 	с	 	обзиром		
на		своју	старост	и	плодност	за	онолико	година	
колико	 је	 потребно	 да	 се	 подигне	 и	 да	 почне	
давати	плод	нови	воћњак	или	виноград.
	 Када					се					утврђује					вредност					земљишта,					
онда					се					утврђује					износ	неамортизованих	
инвестиција	уложених	у	подизање	и	одржавање	
таквог	 воћњака	 или	 винограда.	 Након	 тога	
потребно	 је	 утврдити	 износ	 чистог	 приноса.	
Под	чистим	приносом	 	 	 треба	 	 	 подразумевати			
малопродајне			цене			одговарајућег			грожђа			или	
воћа,	умањене	за	трошкове	одржавања	(копање,	
орезивање,	прскање,	заливање	и	сл.),	трошкове	
бербе,	транспорта	и	продаје.
	 Вредност	 	 младог	 	 винограда	 	 или		
воћњака	 	 који	 	 не	 	 даје	 	 плодове	 	 одређује	 	 се	
тако	што	се	одреди	вредност	за	земљиште	па	се	
томе	 дода	 вредност	 инвестиција	 уложених	 	 за		
њихово		подизање.		На		исти		начин		одређује		се		
вредност		за		поједина	стабла		воћњака		и		чокота		
винове		лозе		који		се		налазе		на		комасационом		
подручју.		
	 Под	 	 	 	 вредношћу	 	 	 инвестиција	 	 	 за			
подизање			младог			воћњака			или				винограда	
подразумева		се		вредност		радне		снаге		потребне		
за	 	 сађење	 	 и	 	 одржавање,	 	 као	 	 и	 вредност	
заштитних	средстава	која	су	потребна	за	заштиту	
младог	винограда	или	воћњака.
	 Вредност	 расадника	 одређује	 се	 као	
за	 пољопривредно	 земљиште	 увећана	 за		
вредност	 	 садног	 	 материјала	 	 (саднице	 	 и		
остали		материјал		за		репродукцију).	Вредност				
садница				се				утврђује				на				основу				просечних				
малопродајних	 	 	 	 цена	 одговарајућих	 	 врста		
садница	 	 у	 	 моменту	 	 утврђивања	 	 вредности		
или		у		моменту	закључења	споразума	о	накнади	
у	новцу.
	 Вредност	 зреле	 или	 приближно	 зреле	
шуме	 за	 сечу,	одређује	 се	на	основу	вредности			
дрвета		 	на	 	 	пању,	 	 	тако		 	што		 	се	 	 	од		 	цене			
сортимената			који			се			могу	произвести	од	тог	
дрвета	 одбију	 трошкови	 сече,	 израде,	 утовара	
и	 транспорта	 до	 места	 	 испоруке.	 	 Трошкове		
чине	 	 зараде	 	 и	 	 материјални	 	 расходи	 	 које		
обрачунавају	предузећа		за		газдовање		шумама		

на		том		шумскопривредном		подручју.		Вредност	
дрвета	 на	 пању	 се	 утврђује	 тако	 што	 се	 прво	
утврди	количина	дрвне	масе	и	врста	дрвета.		Ова		
количина	 	 се	 	 утврђује	 	мерењем	 	и	 	 бројањем		
на	 	 лицу	 	места.	 	 Тако	 утврђена	 	 количина	 	 се		
разврстава		на		техничко		и		огревно		дрво.		На		
основу	 	 цена	 (тржишних	 или	 	 договорених)		
појединих	 	врста	 	дрвета	 	утврђује	 	 се	 	укупна	
вредност	масе.	 	Вредност	младе	шуме	одређује	
се	 према	 трошковима	 подизања	 такве	 шуме	
увећани		фактором		пораста	вредности		тако	да	се	
у	време	приближне	зрелости		за	сечу		постигне		
вредност		дрвета		на		пању.		Напред		наведеним		
вредностима		додаје	се		вредност		за		земљиште		
под		шумом		која		се		одређује		у		висини		вредности		
за	 најближе	 	 	 	 	 пољопривредно	 	 	 	 	 земљиште					
одговарајућег					квалитета.					Трошкови	подизања		
младе	 	 шуме	 	 настале	 	 вештачким	 	 путем		
одеђује		се		у		висини		трошкова	пошумљавања,		
а	 	 трошкови	 	 подизања	 	младе	 	шуме	 	 настале		
природним		путем		у	висини		трошкова		вештачког		
пошумљавања		семеном.		Као		приближно		зрела		
шума	за		сечу		сматра		се		она		једнодобна		шума		
која		има		најмање		две		трећине		старости	зреле		
шуме,		а		као		млада		једнодобна		шума		сматра		се		
она		шума		која		има		две	трећине		старости		зреле		
шуме		за	 	сечу.	 	Разнодобна		шума		(пребирана		
шума	 	и	 групимично	разнодобна	шума)	 сматра	
се	зрелом	шумом.
	 Вредност		детелине,		луцерке		и		осталих		
вишегодишњих	 	 засада	 	 утврђује	 	 се	 на	 	 исти		
начин		као		и		воћњака		или		винограда.		Поступак		
одређивања	 	 накнада	 	 за	 вишегодишње	 засаде	
је	 идентичан	 поступку	 одеђивања	 накнада	 за	
објекте.

Члан 12.
 
	 ОСНИВАЊЕ					КАТАСТРА					НЕПО-
КРЕТНОСТИ

	 На	 основу	 свих	 података	 добјених	
у	 поступку	 комасације	 и	 обнови	 премера	
грађевинског	 реона	 Влајковца	 извршиће	 се	
оснивање	катастра	непокретности.
	 Оснивање		катастра		непокретности		врши			
Републички		геодетски		завод,		о	чему	се	он	мора	
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обавестити	по	завршетку	радова	на	комасацији	и	
обнови	премера	грађевинског	реона.
 

Члан 13.
 
	 	 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	 ПРОГРАМА	
КОМАСАЦИЈЕ
 
	 	 	 	 	 	 УЧЕСНИЦИ	 У	 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ	
ПРОГРАМА	КОМАСАЦИЈЕ
	 У			имплементацији			и			извођењу			радова			
по	 	 	 основу	 	 	Програма	 	 	 комасације	учествују			
субјекти			сагласно			прописима			о			комасацији,			
државном	 	 	 премеру	 	 	 и	 катастру,	 	 локалној		
самоуправи		и		раду		државних		органа		којима		
је	 	 дефинисана	 обавеза	 о	 учешћу	 у	 извођењу	
комасационих	радова	и	то:

	 1.	Општина	Вршац

	 Основни	 	 субјекат	 	 и	 	 носилац	 свих	
активности		на	извођењу	комасације	јесте
	 Општина	Вршац,	која,	сагласно	Закону	о	
пољопривредном	земљишту	(ЗПЗ):
	 	 	 	 одређује	 	 територију	 	 катастарске		
општине		која		се		уређује		комасацијом
(члан	32.	ЗПЗ);
	 			доноси	Програм	комасације	(члан	32.	
ЗПЗ);
	 			доставља							Програм							комасације							
на							сагласност							Министарству	пољопривреде,		
трговине,		шумарства		и		водоприврде		(члан		32.		
став		2.	ЗПЗ)
	 	 	 	 доноси	 Одлуку	 о	 спровођењу	
комасације	(члан	34.	ЗПЗ);
	 	 	 	 решењем	 образује	 Комисију	 за	
спровођење	комасације	(члан	35.	ЗПЗ);
	 	 	 	 именује	 секретара	 комисије	 за	
комасацију	(члан	35.	ЗПЗ);
	 			доноси	Начела	расподеле	комасационе	
масе;
	 			именује		комисије		по		прописима		о		
јавним	 	 набавкама	 	 за	 	 избор	 	 извођача	 радова	
на	 комасацији	 и	 обнови	 премера	 грађевинског	
реона	 Влајковца	 и	 за	 вршење	 надзора	 над	
извођењем	радова;
	 	 	 	 закључује	 уговоре	 са:	 извођачем			
геодетско	техничких	 	 	и	 	 	других	 	 	радова	 	 	на			

комасацији			и	обнови	премера	извођачем	радова	
на	 вршењу	 надзора	 над	 извођењем	 радова;	
Републичким	 	 	 	 геодетским	 	 	 	 заводом	 	 	 	 или				
другом				организацијом				за	извођење	радова	на	
комасационој	процени
	 	 	 	 учествује	 у	 финансирању	 дела	
трошкова	комасације	из:	средстава		која		оствари		
по		основу		закупа		државног		пољопривредног	
земљишта,	других				извора				према				конкурсима				
које				објављује				Министарство	пољопривреде,		
трговине,	 	 шумарства	 	 и	 	 водопривреде	 	 и		
Покрајински	 секретаријат	 	 за	 	 пољопривреду,		
водопривреду	 	 и	 	 шумарство	 	 као	 	 мера	 за	
подстицање	развоја	пољопривредне	производње.
 
	 2.			Комисија	за	комасацију

	 Свим	 	 пословима	 	 у	 	 комасацији		
руководи	 	 Комисија	 	 за	 	 комасацију	 	 која	 	 се	
стара	 о:	 организацији	 свих	 радова,	 праћењу	
динамике	извођења	појединих	радова	и	њиховом	
међусобном	усклађивању,	законитости	у	раду	и	
др.
	 Комисија	 за	 комасацију,	 као	 оперативно	
општинско	 комасационо	 тело,	 врши	 и	 следеће	
послове:
	 			образује			подкомисије			за:			процену			
вредности			земљишта,			објеката			и	вишегодишњих					
засада,	 	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 	фактичког	 	 	 	 	 стања,					
расподелу	 комасационе	 масе,	 примопредају	
земљишта	и	друга	стручна	тела;
	 			утврђује	фактичко	стање,
	 			учествује	у	вршењу	процене	вредности	
земљишта;
	 			финансира		претходне		пројекте		који		
се		односе		на		катастарску		општину	Влајковац		
(пројекат	 	 мреже	 	 пољозаштитних	 	 појасева,		
пројекат		општинске	инфраструктуре	и	др),
	 	 	 	 обезбеђује	 	 пројекте	 	 републичке		
инфраструктуре	 	 (обилазница	 	 аутопута,	
водопривредна	инфраструктура),
	 			усваја			пројекте			комасације			за			које			
је	 	 	 овлашћена	 	 	 ЗПЗ	 	 	и	 	 	прописима	донетим			
на			основу			њега			(пројекат			мреже			пољских			
путева,	 	 	пројекат	исправке	 	граничних	 	линија		
грађевинског		реона,		пројекат		пољозаштитних	
шумских	 појасева,	 расподеле	 комасационе	
масе);



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 41318.12.2012.

	 			утврђује	рок	за	излагање	прегледног	
плана	расподеле	комасацине	масе	и	решава		по		
примедбама		учесника		комасације		на		расподелу		
комасационе	масе;
	 	 	 	 врши	 	 	 привремену	 	 	 примопредају			
земљишта			из		 	комасационе			масе			и	доноси	
записник	о	привременој	примопредаји	земљишта	
и	објеката;
	 	 	 	 доноси	 решења	 о	 расподели	
комасационе	масе	(члан	43.	ЗПЗ);
	 	 	 	 обавља	 и	 друге	 послове	 утврђене	
одлуком	о	њеном	формирању.

	 3.			Република	Србија
	 Република	 	 	 	 Србија	 	 	 	 учествује	 	 	 	 у				
комасацији	 	 	 	 преко	 	 	 	 својих	 	 	 	 надлежних	
министарстава:
	 Министарство	 	 	 	 	 	 	 	 	 пољопривреде,									
трговине,									шумарства									и	водопривреде:
	 			даје	сагласност	на	Програм	комасације	
(члан	32.	став	2.	ЗПЗ);
	 	 у	другом	степену	решава	жалбе	на	
решење	о	расподели	комасационе	масе	(члан	44.	
ЗПЗ);

	 Управа	за	пољопривредно	земљиште:

	 				додељује				средства				за				извођење				
радова	 	 	 	 и	 	 	 	 прати	 	 	 	 реализацију	 годишњег		
програма	 	 заштите,	 	 уређења	 	 и	 	 коришћења		
пољопривредног	земљишта	за	Републику	Србију	
(члан	79.	ЗПЗ);
	 	 	 	 	 управља	 	 пољопривредним		
земљиштем	 	 у	 	 државној	 	 својини	 	 (члан	 	 79.	
ЗПЗ);

	 Републички	геодетски	завод:
	 			врши,				по				потреби,				инспекцијски				
надзор				над				радом				геодетских	организација		
на		пројектовању		и		извођењу		радова		на		обнови		
премера	грађевинског	реона	и	комасацији,
	 	 	 	 врши	 катастарско	 класирање	
земљишта	на	комасационом	подручју,
	 	 	 	 врши	 пријем	 геодетских	 радова	 и	
оверу	елабората,
	 	 	 	 учествује	 	 	 у	 	 	 излагању	 	 	 података			
државног			премера			и			катастарског	класирања	
на	јавни	увид,

	 			на				основу				оверених					елабората				
врши					израду				новог				катастра	непокретности,
 
	 4.	Аутономна	Покрајина	Војводина
	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
	 	 	 	 	 расписује	 	 конкурсе	 	 за	 	 доделу		
бесповратних		средстава		за		заштиту,	уређење	и	
коришћења	пољопривредног	земљишта.
 
	 Јавна	републичка	и	покрајинска	предузећа
Обезбеђују	 	 планиране	 	 инфраструктурне		
пројекте	 	 (обилазница	 	 аутопута,	 каналску	
мрежу,	 јавне	 путеве	 омеђавање,	 пољозаштитне	
појасеве)

Члан 14.

	 	 	 	 	 	 УКУПНА	ПРЕДРАЧУНСКА	 ВРЕДНОСТ	
СВИХ	РАДОВА	НА	ОБНОВИ	ГРАЂЕВИНСКОГ	
РЕОНА		И	КОМАСАЦИЈИ

	 Укупна		предрачунска		вредност		радова		
на		обнови		премера		и		комасацији
Катастарске	 општине	 Влајковац	 је	 52.894.000	
дин	(455.983	евра).
	 Укупан	 рок	 завршетка	 свих	 геодетско	
техничких	радова	на	комасацији	је	30
месеци.
	 Крајњи		рок		увођења		у		посед		учесника		
комасације	 	 је	 	 крај	 	 новембра	 	 треће	 године		
извођења		радова.

Члан 15.

						ОСНОВНИ	ПОДАЦИ	О	УЧЕСНИЦИМА	И	
ИНВЕСТИТОРИМА

	 Потенцијални	 учесници	 и	 инвеститори	
реализације	овог	програма	су:

	 1.			Општина	Вршац
	 Средства	 	 за	 	 спровођење	 	 комасације		
општине		Вршац		ће		се		обезбедити		из	средстава		
оствареним		од		давања		у	закуп		пољопривредног	
земљишта		у	државној	својини.
	 У			Војводини,			средства			остварена			од			
давања			у			закуп			пољопривредног	земљишта		



SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 19/2012 414 18.12.2012.

у		државној		својини		у		висини		од		30%		приход		
су		буџета		Републике	Србије,		у		висини		од		30%		
приход		су		буџета		Војводине,		а		40%		приход		
су		буџета	јединице			локалне			самоуправе			на			
чијој			територији			се			налази			пољопривредно	
земљиште	у	државној	својини

	 2.	 	 	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
Нови	Сад,	Булевар	Михајла	Пупина	16
	 На	 	 	 основу	 	 oдлука	 	 о	 	 	 буџету	 	 АП			
Војводине,	 	 	 Покрајински	 	 	 секретаријат	 	 	 за	
пољопривреду,	 	 водопривреду	 	 и	 	 шумарство		
доноси		акта		о		утврђивању		програма	заштите,			
уређења	 	 	 и	 	 	 коришћења	 	 	 пољопривредног			
земљишта	 	 	 на	 	 	 територији	 Аутономне		
Покрајине	 	 Војводине	 	 и	 	 расписује	 	 конкурсе		
за		доделу		бесповратних	средстава			(најчешће			
општинама			до			50%,			а			месним			заједницама			
до			100%	средстава)			из			буџета			АП			Војводине			
намењених			за:			одводњавање,			уређење	атарских		
путева,	 	 израду	 	 техничке	 	 документације		
везане	 	 за	 	 заштиту,	 	 уређење	 	 и	 коришћење	
пољопривредног	земљишта,	за	комасацију	и	др.
Најчешћи			услов			за			добијање			ових			средстава			
је	 	 	 да	 	 	 постоји	 	 	 сагласност	 Министарства		
пољопривреде,	 	 трговине,	 	 шумарства	 	 и		
водопривреде		на		Програм	заштите,	уређења	и	
коришћења	пољопривредног	земљишта.
	 Покрајински	 секретаријат	 расписује	
конкурсе	и	за:
	 	 	 	 	 доделу	 бесповратних	 средстава	 у	
области	 руралног	 развоја	 на	 обнови	 и	 развоју	
села,	развоју	путева,
	 				суфинансирање		програма		и		пројеката		
у		области		шумарства		и		ловства
(на	 	 пример	 	 за:	 	 проширене	 	 репродукције		
шума,	 	подизање	 	нових	 	шума	 	и	мелиорације	
деградираних	шума),
	 	 	 	 	 средстава	 за	 реконструкцију	 и	
изградњу	рибњачких	површина	и	др.
	 3.			Фонд	за	капитална	улагања	Аутономне	
Покрајине	Војводине
	 21000	Нови	Сад,	Булевар	Михајла	Пупина	
16	Фонд	 	финансира	 	програме	 	и	 	пројекте	 	у		
области	 	 просторног	 	 планирања	 	 и	 развоја,			
пољопривреде,	 	 	 водопривреде,	 	 	 шумарства,			
лова,	 	 	 риболова,	 	 	 туризма,	 индустрије	 	 и		
занатства,	 	 друмског,	 	 речног	 	 и	 	 железничког		

саобраћаја		и		уређивања	путева	као	и	у	другим	
областима	за	живот	грађана	Војводине.
Стручну	 оцену	 улагања	 у	 пројекте	 локалних	
самоуправа	 врше	 савети	 које	 је	 именовао	
Управни	одбор	Фонда.

	 4.	 	 	 Министарство	 пољопривреде,	
трговине,	шумарства	и	водопривреде	-	Управа	за	
пољопривредно	 земљиште	 Београд,	 Обилићев	
венац,	9	11
	 Министарство			пољопривреде,			трговине,			
шумарства	 	 	 и	 	 	 водопривреде	 -	 Управа	 	 за		
пољопривредно		земљиште		сваке		године		доноси		
Уредбу	 	 о	 	 утврђивању	 Програма	 	 извођења		
радова	 	 на	 	 заштити,	 	 коришћењу	 	 и	 	 уређењу		
пољопривредног	земљишта		 	 	 	 	и	 	 	 	 	 	расписује						
конкурс	 	 	 	 	 	 за	 	 	 	 	 	 доделу	 	 	 	 	 	 бесповратних						
средстава:	 пољопривредним	 	 	 	 	 саветодавним					
стручним					службама,					јединицама					локалне
самоуправе	 и	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима	 физичким	 лицима	 за	
реализацију	 активности	 које	 се	 односе	
на:	 комасацију,	 одводњавање,	 претварање	
необрадивог	 	 	 у	 	 	 обрадиво	 	 	 пољопривредно			
земљиште,	 	 	 побољшање	 	 	 квалитета	
обрадивог	 	 	 	 пољопривредног	 	 	 	 земљишта,				
наводњавање,				контрола				плодности	обрадивог					
пољопривредног					земљишта					у					приватној					
својини,					студијско	истраживачки	радови	и	др.
Услови		и		критеријуми		за		доделу		и		коришћење		
средстава		обезбеђених		у
Буџету	Републике	утврђени	су	Уредбом.

	 5.			Републички	геодетски	завод
	 Београд,	Бул.	војводе	Мишића	39,
	 У	 реализцији	 овог	 пројекта	 Републички	
геодетски	 завод	 учествује	 кроз:	 могућност	
извођење	 радова	 на	 комасационој	 процени	
земљишта,	 извођење	 радова	 на	 катастраском	
класирању,	излагању	података	премера	на	јавни	
увид,	прегледу	и	пријему	елабората	и	техничких	
извештаја,	израдом	базе	података	и	оснивањем	
катастра	непокретности
	 Сагласно	 члнау	 5.	 Закона	 о	 државном	
премеру	 и	 катастру	 	 када	 се	 средства	 за		
финансирању	 	 радова	 	 на	 	 обнови	 	 премера	 	 и		
изради	 	 катастра	 	 непокретности	 обезбеђују	
од	 поклона	 (донација),	 	 локалне	 самоуправе	 и	
других	 заинтересованих	 правних	 и	 физичких	
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лица,	 уговором	 се	 одређују	 радови	 који	 ће	 се	
финансирати	из	тих	средстава.
	 Пошто	 	 општина	 	 Вршац	 	 значајно		
учествује		и			у		финансирању		радова		на	обнови			
премера,			тада			ће			она			уговором			са			Републичким			
геодетским	 	 	 заводом	 дефинисати	 	 међусобне		
односе		у	погледу		радова		које		финансира		као		и		
у	погледу	бенефита	које	остварује	по	том	основу.

	 6.	 	 	 Пољопривредна	 предузећа,	
предузетници	 и	 земљорадничке	 задруге,	
пољопривредна	 домаћинства	 (учесници	
комасације)
	 Пољопривредна			предузећа,			предузетници			
и			земљорадничке			задруге			и	пољопривредна				
домаћинства				(учесници				комасације)				могу				
партиципирати	 	 	 	 у	 финансирању	 радова	 на	
комасацији.
	 Њихово				учешће				би				било				сразмерно				
површини				унетог				земљишта				у	комасацију		са		
максимално		до		20%		од		трошкова		комасације.		
Ови		трошкови		би		се	планирали	у	ратама	током	
целог	извођења	комасације.
	 Република	 	 Србија	 	 нема	 	 обавезу	 	 у		
партиципацији		из		става		2.		ове		тачке		у	случају		
када	 	 је	 	 један	 	 од	 	 учесника	 	 у	 	 комасацији		
Република	 	 Србија	 	 (земљиште	 	 у	 својини	
Републике	Србије).

 
Члан 16.

	 ОЦЕНА	ПРОГРАМА

	 1.	Финансијска	(комерцијална)	оцена

	 Применом	 	 техника	 	 анализе	 	 трошкова		
и	 	 користи	 	 оцењено	 	 је	 	 да	 	 се	 	 90%	 користи	
реализацијом	 овог	 пројекта	 остварује	 са	 50%	
трошкова.

	 2.	Друштвена	(национална)	оцена
	 Друштвено	економске		користи		(ефекти)		
који		се		дефинишу		као		позитивни	учинци		овог		
пројекта		(примарни,		секундарни		и		немерљиви)		
на	 	 процес	 	 укупног	 друштвено	 економског	
развоја	насеља	Влајковац	и	општине	Вршац	су:

	 А.	Извршењем	радова	на	комасацији:
	 1.	 	 	 Повећање	 приноса	 на	 постојећим	
површинама	услед:
	 				доградња			система			за			одводњавање			и			
одвођење			сувишних			вода,	односно	побољшања	
водно	ваздушног	режима	у	земљишту	(приноси	
околних	парцела	се	повећавају	до	10%),
	 				боље		оријентације		парцела		у		односу		
на		стране		света		(приноси		се	повећавају	за	5	до	
10%),
	 				смањења			појава			ерозије			ветром			
услед	 	 	 подизања	 	 	 пољозаштитних	 шумских	
појасева	(приноси	се	повећавају	до	5%),

	 2.			Повећање			приноса			услед			повећања			
обрадивих			пољопривредних	површина	због:
	 				смањења		броја,		дужине	и		ширине		
међа,		разора	и		увратина		(приноси	се	повећавају	
до	2,5%),
	 	 	 	 	 привођења	 култури	 необрадивих	
површина	у	обрадиве,

	 3.			Смањење				трошкова				и				губитака				у				
пословању				и				повећање	продуктивности	рада	
услед:
	 	 	 	 	 смањења	 	броја	 	парцела,	 	односно		
транспортних	 	 трошкова	 	 (смањење	 превоза		
по		једном		хектару		после		комасације		је		и		до		
40%		од		укупних	пређених	километара),	услед	
груписања	поседа,
	 				могућности						несметане						примене						
и	 	 	 	 	 	 рационалног	 	 	 	 	 	 коришћења	савремених	
машина	и	 нових	 агротехничких	мера	 на	 већим	
парцелама	и	парцелама	правилног	облика,
	 				смањења		празних		ходова		машина		и		
радника		на		самој		парцели		и	смањење	времена	
обраде	поседа,
	 	 	 	 	 уштеда	 у	 семену	 до	 20%	 услед	
повећања	површина	парцела.

	 Друштвене	 	 користи	 	 које	 	 настају		
реализацијом	 	 пројекта	 	 комасације,	 	 које	 	 се	
дефинишу	 као	 позитивни	 учинци	 на	 процес	
друштвено	економског	развоја,	могу	се	сврстати	
у:

	 1.			Примарне	или	директне	користи
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	 	 	 	 	 које	 	 имају	 	 потрошачи	 	 роба	 	 или		
услуга		чију		производњу		омогућује	комасација,
	 	 	 	 	 већа	 	 	 набавка	 	 	 и	 	 	 рационална			
примена			механизације			и			смањење	потреба	за	
живом	радном	снагом,
 
	 2.			Секундарне	или	индиректне	користи
	 	 	 	 	 изградња	 	 функционалне	 	 мреже		
некатегорисаних	 	 пољских	 	 путева,	 	 и	 планско		
постављање		положаја		и		броја		будућих		мостова		
и		прелаза	преко	канала,
	 	 	 	 	 реконструкција	 локалних	 путева	
мањег	обима,
	 	 	 	 	 изградња	 	 мреже	 	 пољозаштитних		
шумских		појасева		који		ће		значајно	допринети						
унапређењу	 	 	 	 	 	 животне	 	 	 	 	 	 средине	 	 	 	 	 	 и						
пошумљености	 катастарске	 општине,	 а	 самим	
тим	и	општине	Вршац.

	 3.			Немерљиве		користи,		тј.		оне		које		се		
не		размењују		на		тржишту		и	тешко	их	је,	или	
немогуће	изразити	у	новчаној	вредности
	 				остварење	рационалне	организације	
и	коришћења	простора,
	 				промена	производне	структуре,
	 				брже				технолошко				трансформисање				
и					увођење				квалитативних	фактора	развоја	и	
привређивања,
	 	 	 	 	 побољшање	 животне	 средине	
подизањем	пољозаштитних	појасева	и	смањење	
степена	угрожености	животне	средине,	и	др..

	 Б.	 Обновом	 премера	 и	 оснивањем	
катастра	непокретности		за	К.о.	Влајковац:

	 1.	 	 	 Формираће	 	 	 	 	 се	 	 	 	 	 јединствена					
дигитална					база					просторних					и	алфанумеричких	
података	катастра	непокретности,
	 2.			Омогућиће	се	аутоматско		управљање	
катастарским	 подацима	 чиме	 ће	 се	 обезбедити	
следеће:
	 				контрола	и	праћење	дневних	пријава	
и	промена	на	непокретностима;
	 	 	 	 	 дневна	 ажурност	 базе	 података	 о	
непокретностима;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима			у			дигиталном			и			аналогном			
облику			у			року			од	неколико		минута		по		захтеву,		

ако		је		захтев		исказан		у		општинском	катастру;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима	 	 	 (судови,	 	 	 банке,	 	 	 органи			
управе,	 	 	 органи	 	 	 локалне	 самоуправе,		
привредни		субјекти		и		грађани)		у		дигиталном		
облику		у	тренутку,	 	 	ако		 	 је	 	 	захтев	 	 	исказан			
преко			Интернета,			или			у			року			од	неколико			
минута			ако			је			захтев			исказан			на			шалтеру			
општинског	катастра;

	 3.	 	 	Формираће			 	се		 	 	дигитална			 	база				
просторних	 	 	 	 и	 	 	 	 алфанумеричких	 података				
за				израду				и				презентацију				урбанистичких				
планова				у	дигиталном	облику
	 				смањује	се	време	за	њихову	израду	за	
око	30%,	и
	 	 	 	 	 омогућује	 Интернет	 	 презентација		
планова,		односно	излагање		нацрта	планова	на	
јавни	увид,
	 4.			формираће			се			база			података			за			
потребе	 	 	 уређења,	 	 	 заштите	 	 	 и	 коришћења	
пољопривредног	 земљишта	 (за	 	 	 контролу			
субвенција			и			кредитних			аранжмана,			израду			
катастра	 вишегодишњих	 засада,	 	 регистра	
пољпоривредних	 	 газдинстава	 	 и	 	 израду	
информационог	 система	 о	 пољопривредном	
земљишту);

	 5.	 	 	Обезбедиће	 се	 директна	 	 (он	 	 лине)		
веза	са	базом		података		катастра	непокретности	
и	 катастра	 водова	 (за	 	 потребе	 	 обрачуна		
вредности		непокретности		и		обрачуна		пореза		
на	непокретности	и	промет	непокретности	и	др);

	 6.	 	 	 Повећаће	 се	 продаја	 геодетских	
података	 (а	 	нарочито	 	дигиталних	 	 геодетских		
планова)		и		остварење		веће		добити	од		њихове		
продаје		за		око		45%		у		односу		на		период		″без″		
Програма.	Подаци			за			К.о.			Влајковац			ће			бити			
доступни	 	 	 у	 	 	 облику	 	 	 савремених	 носилаца		
информација	 	 (дискете,	 	 CD	 	 или	 	 директна		
испорука	 	 подтака)	 чиме	 	 ће	 	 се	 	 обезбедити		
њихова	 	 контролисана	 	 употреба	 	 и	 	 смањити		
цена	тих	података);

	 7.			Смањиће				се				трошкови				досадашњег				
рада	 	 	 	Службе	 	 	 	 за	 	 	 	катастар	непокретности	
за	 око	 30%,	 када	 су	 у	 питању	 подаци	 за	 К.о.	
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Влајковац,	Друштвено	економски			ефекти			који			
се			још			могу			очекивати			оснивањем	катастра	
непокретности,	 односно	 реализацијом	 овог	
програма	су	и:
	 				обезбеђење	и	подршка	трајном	развоју	
Општине	(из	тог	разлога	и	Општина			мора			да			
брине			о			питањима			савремених			евиденција			
о	непокретностима);
	 				подршка								економији								која							је							
већ							сада							у								процесу	интернационализације.				
Катастарски				систем				садржи				и				публикује	
комплетну		правну		ситуацију		о		непокретностима		
и		водовима		чиме		ће	се			смањити			ризик			од			
финансијских	 	 	 губитака	 	 	и	 	 	повећати	 	 	обим	
улагања.

Члан 17.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Програм	
комасације	катастарске	општине	Влајковац.

Члан 18.

	 Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 листу	 општине	
Вршац’’.

14.

	 На	основу	чл.	32	Закона	о	пољопривредном	
земљишту	 (‘’Сл.	 гласник	 Р.	 Србије’’	 бр.	 62/06,	
65/08	и	41/09),	чл.	13.	тачка	19.	Статута	општине	
Вршац	(‘’Сл.	лист	општине	Вршац’’	бр.	10/08	и	
13/08),	Скупштина	општине	Вршац	на	седници	
одржаној	17.12.2012.	године,	донела	је	

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ УЉМА

Члан 1.

УВОД

	 Програм		комасације		(у		даљем		тексту:		
Програм)		је		документ		на		основу	кога		ће		се		
спровести		комасација		за		катастарску		општину		
Уљма	 	 (Општина	Вршац)	 на	 површини	 од	 око	
6114	хектара.
	 Скупштина	 	 општине	 	 Вршац	 	 пре		
отпочињања		радова		на		комасацији		у	обавези			
је	 	 	 да,	 	 	 сагласно	 	 	 члану	 	 	 32.	 	 	 Закона	 	 	 о			
пољопривредном	 	 	 земљишту	 (”Службени	
гласник	 РС”,	 број	 62/2006,	 65/2008	 и	
41/2009),	 претходно	изради	и	 уз	 	 	 	 	 сагласност					
Министарства	 	 	 	 	 пољопривреде,	 	 	 	 	 трговине,					
шумарства					и	водопривреде,	донесе	Програм.
На		основу		Програма		општина		Вршац		ће		донети		
начела	 	 комасације	 	 и	 приступити	 уговарању	
радова	на	реализацији	комасације.
	 Истовремено	 	 	 са	 	 	 реализацијом			
комасације			приступиће			се			и			обнови	премера	
грађевинског	реона	насеља	Уљма	на	површини	
од	385	хектара.
	 Садржај				и			основна			решења			Програма				
утврђена			су			у			складу			са	одредбама			Закона			
о	 	 	 пољопривредном	 	 	 земљишту	 	 	 и	 	 	 Закона			
о	 	 	 државном	 премеру	 и	 катастру	 (”Службени	
гласник	РС”,	број	18/2010).
	 За			потребе			израде			Програма			коришћена			
је			релевантна			просторно	планска				и				техничка				
документација,	 	 	 	 као	 	 	 	 и	 	 	 	 документација				
Републичког	 геодетског	 завода,	 Службе	 за	
катастар	непокретности	у	општини	Вршац.

Члан 2.

	 ЦИЉ	ИЗРАДЕ	ПРОГРАМА

	 Циљ			израде			Програма			комасације			је			
дефинисање			садржаја,			поступка,	динамике	и	
рокова:
	 1.	 	 	 Уређења	 	 	 	 	 	 пољопривредног						

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-61/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.
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земљишта	 	 	 	 	 	 у	 	 	 	 	 	 поступку	 	 	 	 	 	 комасације	
ванграђевинског	 реона	 катастарске	 општине	
Уљма,	на	површини		од	око
5729	хектара,
	 2.			Обнове		премера		и		израде		катастра		
непокретности	 	 за	 	 грађевински	 	 реон	 насеља	
Уљма,	на	површини	од	око	385	хектара.
	 Уређење	 	 пољопривредног	 	 земљишта		
у	 	 поступку	 	 комасације	 	 катастарске	 општине			
Уљма	 	 	 је	 	 	 програмирано	 	 	 у	 	 	 складу	 	 	 са			
планираном			наменом			простора	утврђеној				у				
Просторном	 	 	 	плану	 	 	 	општине	 	 	 	Вршац	 	 	 	и				
другом				релевантном	документацијом.
 
	 Програмом	се	утврђује:
	 			врста	и	обим	комасационих	радова,
	 	 	 	 садржај	 и	 начин	 обнове	 премера		
грађевинског	реона,
	 			рокови	извођења	радова,
	 			обим	и	извори	финансирања	радова.

Члан 3.

	 РАЗЛОЗИ	ЗА	КОМАСАЦИЈУ

	 Разлози	 	 за	 	 комасацију	 	 катастарске		
општине	 	 Уљма	 	 су	 	 сагласни	 	 разлозима	 које		
прописује		и		члан		31.		Закона		о		пољопривредном		
земљишту,		односно	комасација	се	врши	због:
потребе					груписања					уситњених					катастарских					
парцела					власника	пољопривредног		земљишта		
(чија		је		просечна		величина		0,63		хектарa),	као	
и	груписања	државног	земљишта;	пројектовања			
нове			мреже			пољских			путева			у			складу			са			
техничким	 решењем	 путева	 првог	 и	 другог	
реда,	 канала	 и	 пољозаштитних	 појасева	 и	
рекултивације	 површина	 старих	 пољских	
путева,	 изградње	 пољозаштитних	 шумских	
појасева,	 исправљања	 граница	 	 грађевинског	
реона,	реализације	 	 	 	пројеката	 	 	 	система	 	 	 	 за				
одводњавање				пољопривредног	земљишта	који	
су	утврђени	за	комасационо	подручје,	решавање	
имовинско!правних	 односа	 и	 израда	 новог	
државног	премера	и	катастра	непокретности;

Члан 4

	 РАЗЛОЗИ	ЗА	ОБНОВУ	ПРЕМЕРА

	 Први		премер		подручја		општине		Вршац,		
па	 	 и	 	 премер	 	 катастарске	 	 општине	 Уљма			
извршен	 	 	 је	 	 	1875.	 	 	 године.	 	 	Премер	 	 	 је	 	 	у			
хватском			мерном			систему,			у	стереографској	
пројекцији,	а	катастарски	планови	су	израђени	у	
размери	1:2880.
	 Листови			катастарских			планова,			који			су			
стари			око			135			година			су		веома	дотрајали,	и	на	
њима	се	графичке	промене	на	непокретностима	
тешко	региструју	и	веома	су	несигурне.	Укупан	
број	поседовних	листова	је	3036.
	 За	исто	подручје	је	1953.	године	израђена	
и	Основна	државна	карта	и	доста	је	неажурна.
Земљишна		књига		је		обновљена		1969.		године		
и	 	 сагласна	 	 је	 	 око	 	 95%	 	 са	 катастарском	
евиденцијом.
	 Као	и	на	целој	територији	општине	Вршац,	
тако	ни	у	К.о.	Уљма	није	било	ни	комасације,	а	
веома	мало	обнове	државног	премера	у	важећој	
државној	пројекцији	(премер		је		вршен		за		К.о.		
Вршац,		1956.		1973.		и		1974.		године,		и		за	К.о.		
Мали		Жам,	1953.	године).
	 То	 	 су	 	 довољни	 	 разлози	 	 да	 	 се	 	 у		
поступку	 	 комасације	 	 изврши	 	 и	 	 обнова	
премера		грађевинског		реона		у		новој		државној		
пројекцији	 	и	 	да	 	се	 	изврши	 	израда	катастра	
непокретности.	и	за	грађевински	реон.

Члан 5.

	 ОСНОВНИ	 КАТАСТАРСКИ	 ПОДАЦИ	
О	 КОМАСАЦИОНОМ	 ПОДРУЧЈУ	 И	
ГРАЂЕВИНСКОМ	РЕОНУ

	 Катастарска			општина			Уљма			се			налази			
на	 	 	 прелазу	 	 	 између	 	 	 јужнобанатске	 лесне						
заравни,	 	 	 	 	 	 која	 	 	 	 	 	 представља	 	 	 	 	 	 наставак						
Делиблатске						пешчаре,						и	источнобанатске			
депресије.			
	 У			насељу			живи			око			3600			становника			
(око			6.6%			у			односу			на			укупно	становништво	
општине	Вршац).
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На  следећим  сликама  (Слика  2,  Слика  3)  приказана  је  К.о.  Уљма  на  ДОФ!у, односно 
на ТК25 са својим границама. 

 

 
Слика 2. Прегледна карта К.о. Уљма на ДОФFу 
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Слика 3. Прегледна карта К.о. Уљма на карти 1:25000 
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ВЕЛИЧИНА ПОСЕДА ЗА ВАНГРАЂЕВИНСКИ РЕОН 

ПОВРШИНА ПОСЕДА 
До 1ha        1!3 ha         3!5 ha         5!10 ha       10!20ha      20!40ha      > 40 ha       УКУПНО 

ПОВРШИНА                  385              922              743            1382              740              303            1256             5730 
БР.ПАРЦЕЛA              1344            1816            1309            2222            1004              251            1211             9157 
БР.ЛИСТОВА                812              510              188              197                 58                 12                   4             1781 

Табела 1. Величина поседа К.о. Уљма 
 

СТРУКТУРА СВОЈИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН                              ВАНГРАЂЕВИНСКИ РEОН                        КО 

ОБЛИК                     БРОЈ   ПОВРШИНА                БРОЈ           ПОВРШИНА           ПОВРШИНА 
СВОЈИНЕ                     ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА             ha               ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА            ha                   ha 
ПРИВАТНА                   2683                1240                      269               7799                1765                   4359                   4628 
ДРУШТВЕНА                    36                      9                          5                  713                      9                     382                     387 
ДРЖАВНА                       151                      4                      105                  611                      5                     944                   1049 
ЗАДРУЖНА                         4                      2                          6                    34                      2                        44                        50 
УКУПНО                        2874                1255                      285               9157                1781                   5729                   6114 

 

Табела 2. Структура својине К.о. Уљма 
 
 

У табели (Табела 3) су приказане укупне површине К.о. Уљма према начину 
коришћења: 

 
 

Начин коришћења земљишта        Површина (ha)                % 
а) Плодно 

! њива                                                                                                 4709                       82.20 
! воћњак                                                                                                    8                         0.14 
! виноград                                                                                            117                         2.04 
! ливада                                                                                                151                         2.64 
! пашњаци                                                                                            517                         9.02 
! трстици                                                                                                   2                         0.03 
! шуме                                                                                                        1                         0.02 
СВЕГА                                                                                                  5505                       96.09 
б) Неплодно                                                                                           224                         3.91 
УКУПНО (а+б)                                                                                       5729                       100.0 

 

Табела 3. Начин коришћења земљишта К.о. Уљма 
 
 

Члан 6. 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

 
 

Комасационо  подручје  је  у  већој  или  мањој  покривено,  односно  у  већем  или мањем  
обиму  плански  разрађено  у  Просторном  плану  општине  Вршац.  Сходно томе  ће  се  дати  
само  основни  прикази  постојећег  стања,  циљеви  просторног развоја и основе просторног 
развоја дефинисане у Просторном плану релевантне за Уљму: 

 
 

1.   Циљ просторног, односно руралног развоја је да се: 
развој и уређење села третира интегрално са организацијом и 
уређењем сеоског атара као простора непосредних развојних услова и 
ресурса, 
створе предуслови за укрупњавање земљишног поседа, препознају оне 
специфичности и производне могућности подручја, 
које му пружају компаративне предности у односу на друга подручја, 
пољопривредно земљиште заштитити пољозаштитним појасевима од штетног 
дејства еолске ерозије, формирањем заштитних појасева поред 
саобраћајница, мелиорационих канала и у оквиру пољопривредног земљишта 
(пољозаштитни појасеви) детаљна каналска мрежа допуњава системом 
подземне дренаже са циљем да се ниво подземне воде снизи на дубине 
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Члан 6.

	 ИЗВОД	 ИЗ	 ПРОСТОРНОГ	 ПЛАНА	
ОПШТИНЕ	ВРШАЦ
 
	 Комасационо		подручје		је		у		већој		или		
мањој		покривено,		односно		у		већем		или	мањем		
обиму		плански		разрађено		у		Просторном		плану		
општине		Вршац.		Сходно	томе		ће		се		дати		само		
основни	 	 прикази	 	 постојећег	 	 стања,	 	 циљеви		
просторног	развоја	и	основе	просторног	развоја	
дефинисане	у	Просторном	плану	релевантне	за	
Уљму:
	 1.	 	 	 Циљ	 просторног,	 односно	 руралног	
развоја	 је	да	се:	развој	и	уређење	села	третира	
интегрално	 са	 организацијом	 и	 уређењем	
сеоског	 атара	 као	 простора	 непосредних	
развојних	услова	и	ресурса,	 створе	предуслови	
за	укрупњавање	земљишног	поседа,	препознају	
оне	 специфичности	 и	 производне	 могућности	
подручја,	 које	 му	 пружају	 компаративне	
предности	 у	 односу	 на	 друга	 подручја,	
пољопривредно	 земљиште	 заштитити	
пољозаштитним	појасевима	од	штетног	дејства	
еолске	 ерозије,	 формирањем	 заштитних	
појасева	 поред	 саобраћајница,	 мелиорационих	
канала	 и	 у	 оквиру	 пољопривредног	 земљишта	
(пољозаштитни	 појасеви)	 детаљна	 каналска	
мрежа	допуњава	системом	подземне	дренаже	са	
циљем	да	се	ниво	подземне	воде	снизи	на	дубине	
испод	1,50m	од	површине	терена,	заустави	даља	
деградација	постојећих	простора.

	 2.			Развој	и	уређење	руралних	подручја
	 Просторни	 	 размештај	 насеља	 на	
подручју	општине	Вршац,	као	и	садашње	њихово		
функционисање,		омогућује		да		се,		планираним		
мерама	 	 развоја,	 насеље	 	 Уљма	 	 развије	 	 као		
локални		центар		(са	 	свим		неоходним		јавним	
службама)		око		кога		су		сконцентрисана		насеља		
Влајковац,		Ритишево		и	Избиште.				Изградњом				
планираног				локалног				пута				Потпорањ!Избиште	
омогућиће		се		краћа		и		квалитетнија		веза		насеља		
Потпорањ		са		Уљмом,		па	ће	и	насеље	Потпорањ	
гравитирати	Уљми	као	локалном	центру.

Члан 7.

	 ПРОГРАМ	КОМАСАЦИЈЕ

	 Програмом	 	 комасације	 	 ће	 	 се		
реализовати		основни		концепти		као		и		решења	
дата	у	Просторном	плану	општине	Вршац,	као	
и	 у	 другим	 документима	 наведеним	 у	 овом	
програму.
	 Сагласно	основним	и	посебним	циљевима	
просторног	развоја	дефинисаним	у			Просторном				
плану				општине				Вршац,				овим				програмом				
комасације				ће				се	омогућити:
	 				развој	и		уређење	села	који	ће	третирати	
интегрално	 са	 организацијом	 и	 уређењем		
сеоског	 	 атара	 	 као	 	 простора	 	 непосредних		
развојних		услова		и	ресурса,
	 				стварање	предуслова	за	укрупњавање	
парцела	и	поседа,
	 	 	 	 	 повећање	 	 	 степена	 	 	шумовитости			
и	 	 	 обраслости	 	 	 подручја	 	 	 (подизањем	
пољозаштитних	 	 	 појасева)	 	 	 и	 	 	 заштите			
пољопривредно			земљиште			од	штетног	дејства	
ветра	(на	око	2%	територије),
	 			 	уређење	каналске	мреже	система	за	
одводњавање,
	 				уређење				мреже				некатегорисаних				
пољских				путева				уз				минимално	заузимање		
пољопривредног		земљишта		и		са		оптимизацијом		
извршења	 транспортног	 рада	 код	 убирања	
летине,
	 				уређење	имовинско!правних	односа	
на	непокретностима	у	К.о.	Уљма,
	 	 	 	 	 државни	 премер	 и	 израда	 катастра	
непокретности.
Програм	ће	се	реализовати	тако	што	ће	се:
	 				образовати		Комисија		за		комасацију		
и		њене		подкомисије		(Комисију		за	комасацију	
образује	Скупштина	општине),
	 	 	 	 	 саставити	 	 комасациона	 	 маса	 	 на		
основу		утврђивања		фактичког		стања
(које	утврђује	Комисија	за	комасацију	и	о	коме	
саставља	записник),
	 	 	 	 	 извршити	 	 комасациона	 	 процена		
земљишта,	 	 вредности	 	 вишегодишњих	 засада			
и	 	 	објеката	 	 	 (коју	 	 	 врши	 	 	 	 	поткомисија	 	 	 за			
комасациону	 	 	 процену	 земљишта	 	 у	 коју	 се	
одређује	 дипломирани	 инжењер	 пољопривреде	
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који	ради		на		пословима		класирања		и		бонитирања		
земљишта		и		најмање		два	представника	из	реда	
учесника	комасације),
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 геодетски	 	 	 радови			
на	 	 	 снимању	 	 	 комасационог	 	 	 подручја	 	 	 и	
грађевинског	реона	насеља	Уљма,
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 и				
обележавање	 	 	 	 граница	 	 	 	 отворених	 	 	 	 канала	
система	за	одводњавање,
	 				извршити	утврђивање	и	обележавање	
граница	пољозаштитних	појасева,
	 				извршити		пројектовање		и		изградња		
мреже		пољских		(некатегорисаних)
путева,
	 	 	 	 	 обезбедити	 документација,	 донети	
начела	 расподеле	 комасационе	 масе,	 извршити	
расподела	 земљишта	 из	 комасационе	 масе,	
донети	решења	о	расподели	и	извршити	увођење	
у		нови	посед	учесника	комасације,
	 				извршити		државни		премер		и		израда		
катастра	 	 непокретности	 	 за	 	 цело	 подручје	
катастарске	општине	(укључујући	и	грађевински	
реон),
	 Да	 би	 се	 реализовали	 радови	 на	
комасацији	 и	 обнови	 премера	 грађевинског	
реона	овим	програмом	ће	се:
	 	 	 	 	 евидентирати	 могући	 пројекти	
на	 извођењу	 радова	 на	 заштити,	 уређењу	 и	
коришћењу	пољопривредног	земљишта,
	 	 	 	 	 утврдити	 	 	 глобални	 	 	 предмер	 	 	 и			
предрачуна			радова			на			комасацији			и	обнови	
премера	грађевинског	реона,
	 	 	 	 	дати	основна	организација	послова	
на	реализацији	овог	програма,
	 				указати	на	могуће	изворе	финансирања	
радова	,
	 			 	дати		основна		упутства		за		израду		
конкурсне		документације		за		извођење	радова.

Члан 8.

	 4.2.	 	 УТВРЂИВАЊЕ	 ФАКТИЧКОГ	
СТАЊА

	 За	 потребе	 састављања	 комасационе	
масе	врши	се	 	утврђивање	фактичког	стања		за		
око	 	1900		учесника		комасације	 	и	 	састављају		
Записници		о		утврђивању	фактичког	стања.

Утврђивање	фактичког	стања	врши	Комисија	за	
комасацију.
	 Подаци	 	 о	 	 праву	 	 својине	 	 и	 	 другим		
стварним		правима		на		земљишту		које		се	уноси		
у		комасациону		масу,		узима		се		са		стањем		у		
земљишним		књигама,		катастру	земљишта	или	
фактичко	стање.
	 Ако	 се	 фактичко	 стање,	 које	 на	 терену	
није	 спорно	 у	 погледу	 права	 својине	 и	 других	
стварних	права	на	земљишту	не	слаже	са	стањем	
у	земљишним	књигама	и	 	катастру	 	земљишта,		
земљиште	 	 ће	 	 се	 	 укључити	 	 у	 	 комасациону		
масу	 	на	 	основу	фактичког	 стања.	Овим	се	не	
дирају	права	трећих	лица	на	то	земљиште.
	 Спорове	 	 услед	 	 неслагања	 	 фактичког		
и	 	правног	 	стања	 	решава	 	надлежни	суд.	Ови	
спорови	сматрају	се	хитним.
	 До	 	правоснажности	 	пресуде	 	о	 	 спору,		
као		учесник		комасације		сматраће		се	фактички	
корисник	земљишта.
Записник	о	утврђивању	фактичког	стања		
обавезно	садржи:
	 				назив:	Општина	Вршац,	Катастарска	
општина	Уљма,
	 	 	 	 	 личне	 податке	 о	 имаоцу	 права,	
односно	називу,	пребивалишту	и	адреси	правног	
лица,
	 				ЈМБГ	или	МБ,
	 	 	 	 	 бројеви	 	 	 катастарских	 	 	 парцела,			
површине,			назив			потеса,			катастарску	културу	
и	катастарску	класу	и	укупну	површину,
	 	 	 	 	број	 	 	 	досадашњег:	 	 	 	 	поседовног				
листа,	 	 	 	 земљишнокњижног	 	 	 	 улошка,	
катастарског	плана,
	 				терете	и	ограничења,
	 	 	 	 	изјаве	странке	и	 	евентуалне	изјаве	
других	лица	са	подацима,	којима	се,	на	основу	
предочених	доказа	и	података	прихвата	фактичко	
стање	унето	у	Записник,
	 				датум,	потписе	странака	и	овлашћеног	
лица	Комисије	за	комасацију.
	 Документација		за		утврђивање		фактичког		
стања		се		преузима		(у		оригиналу	или		копији)		
од		Службе		за		катастар		Републичког		геодетског		
завода	 	 у	 	 Вршцу	 	 и	 Земљишнокњижног	 суда	
општине	Вршац.
	 Утврђивање	 	 	 фактичког	 	 	 стања	 	 	 се			
врши	 	 	 у	 	 	 одговарајућим	 	 	 просторијама	 	 	 у	
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насељу	Уљма	(просторије	морају	имати	услова	
за	пријем	странака).

Члан 9.

	 КОМАСАЦИОНА	 ПРОЦЕНА	
ЗЕМЉИШТА

	 Комасациону		процену		земљишта		изводи		
подкомисија	 	 у	 	 коју	 	 се,	 	 сагласно	 члану	 	 35.		
Закона		о		пољопривредном		земљишту		одређује		
дипломирани	 	 инжењер	 пољопривреде	 који		
ради	 	на	 	пословима	класирања	и	 	бонитирања	
земљишта,	 	 који	 према	 	 тренутној	 	 ситуацији		
у	 	 Србији,	 	 може	 	 бити	 	 како	 	 запослени	 	 у		
Републичком	геодетском	заводу	тако	и	у	другој	
организацији	са	одговарајућом	лиценцом.
	 О	 тој	 чињеници	 се	мора	 водити	рачуна,	
па	 се	 истовремено	 са	 закључењем	 уговора	 о	
извођењу	комасације	мора	 закључити	и	уговор	
између	 Општине	 Вршац	 и	 	 	 Републичког			
геодетског	 	 	 завода	 	 	 или	 	 	 неке	 	 	 друге			
организације	 	 	 о	 	 	 ангажовању	 дипломираног		
инжењера		пољопривреде		за		извођење		радова		
на		комасационој	процени.

	 Комасационом				проценом,				земљишта				се				
на				комасационом				подручју	разврставају	према	
производној	способности,	у	највише	осам	класа	
(разреда)	и	то	узимањем		у		обзир		свих		особина		
земљишта		како		су		оне		заступљене		у		појединим	
јединицама	природне	класификације	земљишта.	
Квантитативна	 оцена	 производне	 способности		
земљишта	 	 разврстаних	 	 у	 	 разреде	 	 исказује		
се	 	 просечним	 	 приносима	 најзаступљенијих	
ратарских	 култура	 на	 комасационом	 подручју	
(кукуруз,	 пшеница,	 јечам,	 	 	 шећерна	 	 	 репа,			
сунцокрет,	 	 	луцерка	 	 	и	 	 	др.)	 	 	и	 	 	прометном			
вредношћу	земљишта.
	 Обзиром		да		не		постоје		ближи		прописи		
о	 	 комасационој	 	 процени	 	 земљишта,	 њу	
треба	 извршити	 по	 досадашњим	 прихваћеним	
поступцима	 	 	 у	 пракси	 извођења	 комасације	 у	
Војводини,	која	се	одвија	у	две	фазе:
	 	 	 	 	 Прва	 	 фаза	 	 обухвата	 	 радове		
на:	 	 идентификацији	 	 типова	 	 земљишта	 	 на	
комасационом	 подручју,	 односно:	 анализи			
претходних	 	 	 подлога	 	 	 (све	 	 	 претходне			
педолошке	 	 	 карте	 подручја	 са	 расположивим	

подацима	 о	 њиховој	 изради;	 геолошке,	
климатске,	 хидрографске,	 хидролошке	
и	 биолошке	 карактеристике	 подручја;			
геодетско!картографску	 	 документацију:			
државну	 	 	 карту	 1:5000,	 фотограметријске	
снимке	 из	 претходног	 фотограметријског	
снимања	 подручја	Србије,	 катастарске	 планове	
и	 др),	 рекогносцирање	 комасационог	 подручја,	
избор	места	и	отварање	педолошких	профила2,
анализа	 података	 о	 профилима,	 класификација			
земљишта			односно			разврставање			земљишта			у	
процембене	разреде,	израчунавање					просечних					
приноса					и					прометне					вредности	земљишта,
израда	 	 табеле	 	 коефицијената	 	 за	 	 обрачун		
релативне	 	 вредности	 земљишта,	 састављање					
техничког	 	 	 	 	извештаја	 	 	 	 	 о	 	 	 	 	првој	 	 	 	 	фази					
процене	земљишта,	усвајања	 	 	 	извештаја	 	 	 	од				
стране				Комисије				за				комасацију				о	одређивању	
броја	процембених	разреда.
	 				Друга	фаза	обухвата:	избор			геодетских			
подлога			за			регистровање			граничних			линија	
процембених	 	 	 	 	 разреда	 	 	 	 	 (ове	 	 	 	 	 подлоге					
могу	 	 	 	 	 бити	 	 	 	 	 дигитални	 геореференцирани				
ортофотопланови	 	 	 	размере	 	 	 	1:2500	 	 	 	којима	
располаже	 Републички	 геодетски	 завод3),	
утврђивање		и		снимање		граница		процембених		
разреда	 	 (снимање	 процембених	 	 разреда	 	 се		
може	 	 вршити	 	 и	 	 ручним	 	 ГПС	 	 уређајима	
који	 обезбеђују	 тачност	 позиционирања	 око	
1m),	 израду	 Прегледног	 плана	 комасационе	
процене	 и,	 састављање	 извештаја	 о	 извршеној	
комасационој	процени.
	 Извештај	 	 	о	 	 	првој	 	 	фази		 	радова		 	се			
обавезно			доставља			Комасационој	комисији		и		
излаже		се		на		јавни		увид		у		трајању		од		петнаест		
дана.	 	 На	 	 извештај,	 учесници	 	 комасације	 	 за		
време	 	 трајања	 	 излагања	 	 могу	 да	 	 стављају		
примедбе.		По	истеку			рока			за			излагање			на			
јавни			увид,			Комисија			за			комасацију			разматра	
достављене			примедбе			(писмене			или			усмене).			
Пре	 	 	 усвајања,	 	 	 примедбе	 	 	 на	 комасациону				
процену	 	 	 	 вредности	 	 	 	 земљишта	 	 	 	 разматра				
и	 	 	 	Одбор	 	 	 	учесника	комасације,	 	заједно	 	са		
Комисијом	 	за	 	комасацију.	 	О	 	примедбама	 	се		
не		доноси	одлука,			нити			се			о			резултатима			
решавања	 	 	примедби	 	 	обавештавају	 	 	њихови	
подносиоци.
	 Прегледни	 план	 комасационе	 процене	
земљишта	садржи	нарочито:
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	 			границе	разреда,
	 	 	 	 површине	 разреда	 обојене	
одговарајућим	бојама,
	 	 	 	 бројеве	 	 разреда	 	 исписане	 	 плавим		
тушем,		арапским		бројевима		величине	око	5mm,
	 	 	 	 површине	 	 под	 	 вишегодишњим		
засадима,	 	 сталним	 	 објектима	 	 и	 	 неплодне	
површине,
	 			педолошке		профиле,		означене		кругом		
пречника	 	 3mm,	 	 попуњене	 	 црним	 тушем,	 	 са	
исписаним	 	 бројевима,	 величине	 	 око	 4mm,	
поред	ознаке	места	профила,
	 			угледна		земљишта		за		сваки		разред,		
означена		квадратићима		у		коме		се	налази	круг	
са	уписаним	бројем	разреда,
	 	 	 	 водолежна,	 водоплавна	и	 земљишта	
угрожена	 водном	 ерозијом.	 Прегледни	 	 план		
потписују		чланови		подкомисије		за		комасациону		
процену
земљишта.
	 Након	 	 	 	 израде	 	 	 	 прегледног	 	 	 	 плана				
подкомисија				за				процену				вредности	земљишта	
саставља	коначни	технички	извештај.
	 Прегледни	 	план	 	комасационе	 	процене		
земљишта		и		технички		извештај		о	извршеним	
радовима	излажу	се	на	јавни	увид	у	трајању	од	15	
дана.	На	прегледни	план		и		технички		извештај,		
учесници		комасације		за		време		трајања		излагања		
могу	да		стављају		примедбе.		У		току		излагања		
на		јавни		увид		подкомисија		објашњава	садржај		
прегледног	 	 плана	 	 и	 	 техничког	 	 извештаја		
одбору,		а		затим		и		учесницима	комасације.
	 Земљишта	која	 се	 у	 затеченом	стању	не	
могу	користити	за	пољопривредну	производњу,			
а			која			ће			се			у			поступку			комасације,			изменом			
начина			њиховог	коришћења			привести			култури,			
као			што			су:			насути			пољски			путеви,			канали			за	
одводњавање,		сврставају		се		у		суседне		разреде,		
умањењем		њихове		вредности		у	зависности	од	
степена	оштећења	земљишта.
	 За	 земљишта	 под	 	 сталним	 	 објектима		
као		што		су:		водени		токови,		путеви		са	тврдом			
подлогом			и			железничке			пруге,			не			утврђује			
се	 	 	вредност,	 	 	већ	 	 	се	 	 	на	прегледном	плану	
исписује.

Члан 10.

	 ГЕОДЕТСКИ	 РАДОВИ	 НА	 ПРЕМЕРУ	

КОМАСАЦИОНОГ	 ПОДРУЧЈА	 И	 ОБНОВИ	
ПРЕМЕРА	ГРАЂЕВИНСКОГ	РЕОНА	НАСЕЉА	
УЉМА

	 1.	Премер	комасационог	подручја

	 Предмет	 	 комасационог	 	 премера	 	 и		
прикупљања		података		о		комасационом	подручју	
су:
	 			граница	комасационог	подручја,
	 			границе		катастарских		парцела		које		
остају		у		фактичком		стању,		сталних	објеката	и	
вишегодишњих	засада,
	 	 	 	 отворени	 канали	 система	 за	
одводњавање,
	 			промене			у			поступку			утврђивања			
фактичког			стања			за			које			је			утврђен	обавезан	
излазак	на	терен,
	 	 	 	 географски	 називи	 земљишта,	 вода,	
саобраћајница	и	др.,
	 			рељеф	земљишта,
	 			остали		подаци		од		значаја		за		израду		
техничке	 	 документације	 	 (ширине	 постојећих	
пољских	путева,	привремених	објеката	итд.).
Под					вишегодишњим					засадима					подразумевају					
се:	 	 	 	 	 шуме,	 	 	 	 	 воћњаци,	 виногради,	 вртови,	
дудњаци,	 култивирани	 врбаци,	 расадници,	
јагодњаци,	трстици,	мочваре.
	 Стални	 	 објекти	 	 на	 	 комасационом		
подручју	 су:	 	 водени	 	 токови	 	 са	 	 постојећим	
објектима		(насипи,			пропусти,			мостови,			уставе			
и			др.),		бунари,			пумпе,			чесме		и	остале	водене	
површине,	јавни	и	локални	путеви	и	железничке	
пруге,	 позајмишта	 земље,	 	 	 	 	 материјални					
ровови,	 	 	 	 	каскаде,	 	 	 	 	складови,	 	 	 	археолошка				
налазишта,	споменици	културе,	др.
	 За	 	 	 комасациони	 	 	 премер	 	 	 могу	 	 	 се			
планирати			све			уобичајене			геодетске	методе		
којима		се		обезбеђује		тачност		мерења		утврђена		
за	 	 размеру	 	 катастарских	 планова	 1:2500,	 	 у	
складу	 са	 чланом	 	 65.	 	 Уредбе	 	 о	 примени		
технологије		глобалног		позиционог		система		у		
оквиру		премера		непокретности			 	(“Службени		
гласник		РС”,	број	69/2002).
	 У					циљу					графичког					и					тематског					
приказа	 	 	 	 	 премерених	 	 	 	 	 објеката	 	 	 	 	 и	
вишегодишњих	 	 засада,	 	 као	 	 и	 	 обезбеђења		
прегледне		основе		за		израду		пројеката	израђује		
се	 	 Прегледни	 	 план	 	 постојећег	 	 стања.	 	 Као		
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картографска	 	 подлога	 	 за	 израду	 	 	 прегледног			
плана	 	 	 постојећег	 	 	 стања	 	 	могу	 	 	 да	 	 	 служе			
копије	 	 	 постојећих	 катастарских	 планова	 или	
дигитални	ортофотопланови.
	 Прегледни	план	постојећег	стања	садржи	
нарочито:
	 			границу	катастарске	општине	(уцртану	
зеленом	бојом),
	 			границу	грађевинских	рејона	(уцртану	
жутом	бојом),
	 	 	 	 границу	 комасационог	 подручја	
(уцртану	љубичастом	бојом),
	 			парцеле			са			вишегодишњим			засадима			
обојене:			шуме!зеленом			бојом,	воћњаци!смеђом			
бојом,			виногради!сивом			бојом,			вртови!жутом			
бојом,	ливаде	и	пашњаци!	љубичастом	бојом	и	
мочваре!плавом	бојом,
	 			путеви					према					врсти					подлоге					
обојени:	 	 	 	 	 асфалтни!црвеном	 	 	 	 	 бојом,	
макадамски!црвена	 	 	 	 шрафура	 	 	 	 квадратног				
облика,				шљунковит!црвена	шрафура	у	једном	
смеру,	пољски	пут!црном	бојом,
	 	 	 	 железничке	 пруге!обојене	 црном	
бојом	испрекидано,
	 	 	 	 водени	 токови	 и	 остале	 водене	
површине!светло	плавом	бојом,
	 			мајдани				песка,				позајмишта				земље,				
материјални	 	 	 	ровови,	 	 	 	каскаде,	складови	 	 	и			
др.,	 	 	 !шрафирани		 	сепија	 	 	бојом		 	и	 	 	уписом			
скраћене			ознаке	према	важећем	Топографском	
кључу.

	 2.					Утврђивање					сталних					објеката					
и					вишегодишњих					засада					на	комасационом	
подручју
	 Утврђивање	 	 сталних	 	 објеката	 	 и		
вишегодишњих	 	 засада	 	 на	 	 комасационом	
подручју		извршиће	извођач	радова	у	сарадњи	са	
Комасационом	комисијом.
	 Под	 	 појмом	 	 сталних	 	 објеката		
подразумевају	 	 се	 	 објекти	 	 чији	 	 ће	 	 положај,	
односно				границе				експропријације				остати				
непромењене				и				након				изведене	комасације				и				
то:				инфраструктурни				системи				(саобраћајна				и				
водопривредна	 инфраструктура),	 	 грађевински		
објекти	 	 у	 	 пољопривреди,	 	 евидентирана		
културна	 добра	 и	 археолошки	 локалитети,	
поједини	пољски	путеви	и	др.
	 Уколико	 	 је	 	 потребно	 	 неки	 	 од		

грађевинских		објеката		рушити		или		уступити,		
и	да		би		учесник		комасације		могао		да		добије		
одговарајући	 	 објекат	 	 или	 	 накнаду	 	 у	 висини		
вредности		унетог		објекта		у		комасациону		масу		
(који	 	 се	 	 руши	 	 или	 	 уступа	 другом	 учеснику	
комасације),	 утврђује	 се	 његова	 тржишна	
вредност.
	 Вишегодишњи	 	 	 засади:	 	 	 воћњак,			
виноград,	 	 	 расадник,	 	 	 шума,	 	 	 луцерка	 	 	 и	
детелина,	по	правилу	остају	у	фактичком	стању.
	 Ако		се		вишедогишњи		засади		уништавају		
или		додељују		другом		учеснику	комасације,		у	
циљу	 утврђивања	 правичне	 накнаде	 за	 унете	
вишегодишње	засаде	у	комасациону	масу		врши	
се	утврђивање	њихове	вредности.
	 Вредност	 винограда	 или	 воћњака,	
који	 дају	 плодове	 утврђује	 се	 тако	 што	 се	
утврди	 	 вредност	 	 уложених	 	 неамортизованих		
инвестиција	 	 значајних	 	 за	 	 трајније	очување	и	
побољшање	 земљишта,	 па	 се	 том	 износу	 дода	
износ	неамортизованих	инвестиција	 	уложених		
у	 	 подизање	 	и	 	 одржавање	 	 таквог	 	 винограда		
или		воћњака		и	износ		чистог		приноса		који		би		
тај	 	воћњак		или		виноград		дао,	 	а	 	с	 	обзиром		
на		своју	старост	и	плодност	за	онолико	година	
колико	 је	 потребно	 да	 се	 подигне	 и	 да	 почне	
давати	плод	нови	воћњак	или	виноград.
	 Када					се					утврђује					вредност					земљишта,					
онда					се					утврђује					износ	неамортизованих	
инвестиција	уложених	у	подизање	и	одржавање	
таквог	 воћњака	 или	 винограда.	 Након	 тога	
потребно	 је	 утврдити	 износ	 чистог	 приноса.	
Под	чистим	приносом	 	 	 треба	 	 	 подразумевати			
малопродајне			цене			одговарајућег			грожђа			или	
воћа,	умањене	за	трошкове	одржавања	(копање,	
орезивање,	прскање,	заливање	и	сл.),	трошкове	
бербе,	транспорта	и	продаје.
	 Вредност	 	 младог	 	 винограда	 	 или		
воћњака	 	 који	 	 не	 	 даје	 	 плодове	 	 одређује	 	 се	
тако	што	се	одреди	вредност	за	земљиште	па	се	
томе	 дода	 вредност	 инвестиција	 уложених	 	 за		
њихово		подизање.		На		исти		начин		одређује		се		
вредност		за		поједина	стабла		воћњака		и		чокота		
винове		лозе		који		се		налазе		на		комасационом		
подручју.		
	 Под	 	 	 	 вредношћу	 	 	 инвестиција	 	 	 за			
подизање				 младог			воћњака			или				винограда	
подразумева		се		вредност		радне		снаге		потребне		
за	 	 сађење	 	 и	 	 одржавање,	 	 као	 	 и	 вредност	
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заштитних	средстава	која	су	потребна	за	заштиту	
младог	винограда	или	воћњака.
	 Вредност	 расадника	 одређује	 се	 као	
за	 пољопривредно	 земљиште	 увећана	 за		
вредност	 	 садног	 	 материјала	 	 (саднице	 	 и		
остали		материјал		за		репродукцију).	Вредност				
садница				се				утврђује				на				основу				просечних				
малопродајних	 	 	 	 цена	 одговарајућих	 	 врста		
садница	 	 у	 	 моменту	 	 утврђивања	 	 вредности		
или		у		моменту	закључења	споразума	о	накнади	
у	новцу.
	 Вредност	 зреле	 или	 приближно	 зреле	
шуме	 за	 сечу,	одређује	 се	на	основу	вредности			
дрвета		 	на	 	 	пању,	 	 	тако		 	што		 	се	 	 	од		 	цене			
сортимената			који			се			могу	произвести	од	тог	
дрвета	 одбију	 трошкови	 сече,	 израде,	 утовара	
и	 транспорта	 до	 места	 	 испоруке.	 	 Трошкове		
чине	 	 зараде	 	 и	 	 материјални	 	 расходи	 	 које		
обрачунавају	предузећа		за		газдовање		шумама		
на		том		шумскопривредном		подручју.		Вредност	
дрвета	 на	 пању	 се	 утврђује	 тако	 што	 се	 прво	
утврди	количина	дрвне	масе	и	врста	дрвета.		Ова		
количина	 	 се	 	 утврђује	 	мерењем	 	и	 	 бројањем		
на	 	 лицу	 	места.	 	 Тако	 утврђена	 	 количина	 	 се		
разврстава		на		техничко		и		огревно		дрво.		На		
основу	 	 цена	 (тржишних	 или	 	 договорених)		
појединих	 	врста	 	дрвета	 	утврђује	 	 се	 	укупна	
вредност	масе.	 	Вредност	младе	шуме	одређује	
се	 према	 трошковима	 подизања	 такве	 шуме	
увећани		фактором		пораста	вредности		тако	да	се	
у	време	приближне	зрелости		за	сечу		постигне		
вредност		дрвета		на		пању.		Напред		наведеним		
вредностима		додаје	се		вредност		за		земљиште		
под		шумом		која		се		одређује		у		висини		вредности		
за	 најближе	 	 	 	 	 пољопривредно	 	 	 	 	 земљиште					
одговарајућег					квалитета.					Трошкови	подизања		
младе	 	 шуме	 	 настале	 	 вештачким	 	 путем		
одеђује		се		у		висини		трошкова	пошумљавања,		
а	 	 трошкови	 	 подизања	 	младе	 	шуме	 	 настале		
природним		путем		у	висини		трошкова		вештачког		
пошумљавања		семеном.		Као		приближно		зрела		
шума	за		сечу		сматра		се		она		једнодобна		шума		
која		има		најмање		две		трећине		старости	зреле		
шуме,		а		као		млада		једнодобна		шума		сматра		се		
она		шума		која		има		две	трећине		старости		зреле		
шуме		за	 	сечу.	 	Разнодобна		шума		(пребирана		
шума	 	и	 групимично	разнодобна	шума)	 сматра	
се	зрелом	шумом.
	 Вредност		детелине,		луцерке		и		осталих		

вишегодишњих	 	 засада	 	 утврђује	 	 се	 на	 	 исти		
начин		као		и		воћњака		или		винограда.		Поступак		
одређивања	 	 накнада	 	 за	 вишегодишње	 засаде	
је	 идентичан	 поступку	 одеђивања	 накнада	 за	
објекте.

Члан 11.

	 ОСНИВАЊЕ	 КАТАСТРА	
НЕПОКРЕТНОСТИ
	 На	 основу	 свих	 података	 добјених	
у	 поступку	 комасације	 и	 обнови	 премера	
грађевинског	реона	Уљме	извршиће	се	оснивање	
катастра	непокретности.
	 Оснивање		катастра		непокретности		врши			
Републички		геодетски		завод,		о	чему	се	он	мора	
обавестити	по	завршетку	радова	на	комасацији	и	
обнови	премера	грађевинског	реона.

Члан 12.

	 	 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	 ПРОГРАМА	
КОМАСАЦИЈЕ

	 6.1.						УЧЕСНИЦИ	У	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ	
ПРОГРАМА	КОМАСАЦИЈЕ
	 У			имплементацији			и			извођењу			радова			
по	 	 	 основу	 	 	Програма	 	 	 комасације	учествују			
субјекти			сагласно			прописима			о			комасацији,			
државном	 	 	 премеру	 	 	 и	 катастру,	 	 локалној		
самоуправи		и		раду		државних		органа		којима		
је	 	 дефинисана	 обавеза	 о	 учешћу	 у	 извођењу	
комасационих	радова	и	то:	

	 1.	Општина	Вршац
	 Основни	 	 субјекат	 	 и	 	 носилац	 свих	
активности		на	извођењу	комасације	јесте
Општина	 Вршац,	 која,	 сагласно	 Закону	 о	
пољопривредном	земљишту	(ЗПЗ):
	 	 	 	 одређује	 	 територију	 	 катастарске		
општине		која		се		уређује		комасацијом
(члан	32.	ЗПЗ);
	 			доноси	Програм	комасације	(члан	32.	
ЗПЗ);
	 			доставља							Програм							комасације							
на							сагласност							Министарству	пољопривреде,		
трговине,		шумарства		и		водоприврде		(члан		32.		
став		2.	ЗПЗ)
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	 	 	 	 доноси	 Одлуку	 о	 спровођењу	
комасације	(члан	34.	ЗПЗ);
	 	 	 	 решењем	 образује	 Комисију	 за	
спровођење	комасације	(члан	35.	ЗПЗ);
	 	 	 	 именује	 секретара	 комисије	 за	
комасацију	(члан	35.	ЗПЗ);
	 			доноси	Начела	расподеле	комасационе	
масе;
	 			именује		комисије		по		прописима		о		
јавним		набавкама		за		избор		извођача	радова		на		
комасацији	 	 и	 	 обнови	 	 премера	 	 грађевинског		
реона		Уљме		и		за	вршење	надзора	над	извођењем	
радова;
	 			закључује	уговоре	са:
извођачем	 	 	 геодетско-техничких	 	 	 и	 	 	 других			
радова			на			комасацији			и	обнови	премера
извођачем	 радова	 на	 вршењу	 надзора	 над	
извођењем	 радова;	 Републичким	 	 	 	 геодетским				
заводом	 	 	 	или	 	 	 	другом	 	 	 	организацијом	 	 	 	 за	
извођење	радова	на	комасационој	процени
	 	 	 	 учествује	 у	 финансирању	 дела	
трошкова	комасације	из:	средстава		која		оствари		
по		основу		закупа		државног		пољопривредног	
земљишта,	других				извора				према				конкурсима				
које				објављује				Министарство	пољопривреде,		
трговине,	 	 шумарства	 	 и	 	 водопривреде	 	 и		
Покрајински	 секретаријат	 	 за	 	 пољопривреду,		
водопривреду	 	 и	 	 шумарство	 	 као	 	 мера	 за	
подстицање	развоја	пољопривредне	производње.

	 2.			Комисија	за	комасацију
	 Свим	 	 пословима	 	 у	 	 комасацији		
руководи	 	 Комисија	 	 за	 	 комасацију	 	 која	 	 се	
стара	 о:	 организацији	 свих	 радова,	 праћењу	
динамике	извођења	појединих	радова	и	њиховом	
међусобном	усклађивању,	законитости	у	раду	и	
др.
	 Комисија	 за	 комасацију,	 као	 оперативно	
општинско	 комасационо	 тело,	 врши	 и	 следеће	
послове:
	 			образује			подкомисије			за:			процену			
вредности			земљишта,			објеката			и	вишегодишњих					
засада,	 	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 	фактичког	 	 	 	 	 стања,					
расподелу	 комасационе	 масе,	 примопредају	
земљишта	и	друга	стручна	тела;
	 			утврђује	фактичко	стање,
	 			учествује	у	вршењу	процене	вредности	
земљишта;
	 			финансира		претходне		пројекте		који		

се	 	 односе	 	 на	 	 катастарску	 	 општину	 Уљма			
(пројекат	 	 	мреже	 	 	пољозаштитних	 	 	појасева,			
пројекат			општинске	инфраструктуре	и	др),
	 	 	 	 обезбеђује	 	 пројекте	 	 републичке		
инфраструктуре	 	 (обилазница	 	 аутопута,	
водопривредна	инфраструктура),
	 			усваја			пројекте			комасације			за			које			
је	 	 	 овлашћена	 	 	 ЗПЗ	 	 	и	 	 	прописима	донетим			
на			основу			њега			(пројекат			мреже			пољских			
путева,	 	 	пројекат	исправке	 	граничних	 	линија		
грађевинског		реона,		пројекат		пољозаштитних	
шумских	 појасева,	 расподеле	 комасационе	
масе);
	 			утврђује	рок	за	излагање	прегледног	
плана	расподеле	комасацине	масе	и	решава		по		
примедбама		учесника		комасације		на		расподелу		
комасационе	масе;
	 	 	 	 врши	 	 	 привремену	 	 	 примопредају			
земљишта			из		 	комасационе			масе			и	доноси	
записник	о	привременој	примопредаји	земљишта	
и	објеката;
	 	 	 	 доноси	 решења	 о	 расподели	
комасационе	масе	(члан	43.	ЗПЗ);
	 	 	 	 обавља	 и	 друге	 послове	 утврђене	
одлуком	о	њеном	формирању.

	 3.			Република	Србија

	 Република	 	 	 	 Србија	 	 	 	 учествује	 	 	 	 у				
комасацији	 	 	 	 преко	 	 	 	 својих	 	 	 	 надлежних	
министарстава:
	 Министарство	 	 	 	 	 	 	 	 	 пољопривреде,									
трговине,									шумарства									и	водопривреде:
	 			даје	сагласност	на	Програм	комасације	
(члан	32.	став	2.	ЗПЗ);
	 	 	 	 у	 другом	 степену	 решава	 жалбе	 на	
решење	о	расподели	комасационе	масе	(члан	44.	
ЗПЗ);

	 Управа	за	пољопривредно	земљиште:
	 				додељује				средства				за				извођење				
радова	 	 	 	 и	 	 	 	 прати	 	 	 	 реализацију	 годишњег		
програма	 	 заштите,	 	 уређења	 	 и	 	 коришћења		
пољопривредног	земљишта	за	Републику	Србију	
(члан	79.	ЗПЗ);
	 	 	 	 	 управља	 	 пољопривредним		
земљиштем	 	 у	 	 државној	 	 својини	 	 (члан	 	 79.	
ЗПЗ);
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	 Републички	геодетски	завод:
	 			врши,				по				потреби,				инспекцијски				
надзор				над				радом				геодетских	организација		
на		пројектовању		и		извођењу		радова		на		обнови		
премера	грађевинског	реона	и	комасацији,
	 	 	 	 врши	 катастарско	 класирање	
земљишта	на	комасационом	подручју,
	 	 	 	 врши	 пријем	 геодетских	 радова	 и	
оверу	елабората,
	 	 	 	 учествује	 	 	 у	 	 	 излагању	 	 	 података			
државног			премера			и			катастарског	класирања	
на	јавни	увид,
	 			на				основу				оверених					елабората				
врши					израду				новог				катастра	непокретности,

												4.	Аутономна	Покрајина	Војводина
	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
	 	 	 	 	 расписује	 	 конкурсе	 	 за	 	 доделу		
бесповратних		средстава		за		заштиту,	уређење	и	
коришћења	пољопривредног	земљишта.

	 Јавна	републичка	и	покрајинска	предузећа
	 Обезбеђују		планиране		инфраструктурне		
пројекте	 	 (обилазница	 	 аутопута,	 каналску	
мрежу,	 јавне	 путеве!омеђавање,	 пољозаштитне	
појасеве)
	 Укупна		предрачунска		вредност		радова		
на		обнови		премера		и		комасацији
Катастарске	 општине	 Уљма	 је	 69.416.000	 дин	
(598.414	евра)
	 Укупан	 рок	 завршетка	 свих	
геодетско!техничких	радова	на	комасацији	је	30
месеци.
	 Крајњи		рок		увођења		у		посед		учесника		
комасације	 	 је	 	 крај	 	 новембра	 	 треће	 године		
извођења		радова.

Члан 13.

	 ОСНОВНИ	ПОДАЦИ	О	УЧЕСНИЦИМА	
И	ИНВЕСТИТОРИМА

	 Потенцијални	 учесници	 и	 инвеститори	
реализације	овог	програма	су:

	 1.			Општина	Вршац

	 Средства	 	 за	 	 спровођење	 	 комасације		
општине		Вршац		ће		се		обезбедити		из	средстава		
оствареним		од		давања		у	закуп		пољопривредног	
земљишта		у	државној	својини.
	 У			Војводини,			средства			остварена			од			
давања			у			закуп			пољопривредног	земљишта		
у		државној		својини		у		висини		од		30%		приход		
су		буџета		Републике	Србије,		у		висини		од		30%		
приход		су		буџета		Војводине,		а		40%		приход		
су		буџета	јединице			локалне			самоуправе			на			
чијој			територији			се			налази			пољопривредно	
земљиште	у	државној	својини.

	 2.	 	 	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
Нови	Сад,	Булевар	Михајла	Пупина	16
	 На	 	 	 основу	 	 oдлука	 	 о	 	 	 буџету	 	 АП			
Војводине,	 	 	 Покрајински	 	 	 секретаријат	 	 	 за	
пољопривреду,	 	 водопривреду	 	 и	 	 шумарство		
доноси		акта		о		утврђивању		програма	заштите,			
уређења	 	 	 и	 	 	 коришћења	 	 	 пољопривредног			
земљишта	 	 	 на	 	 	 територији	 Аутономне		
Покрајине	 	 Војводине	 	 и	 	 расписује	 	 конкурсе		
за		доделу		бесповратних	средстава			(најчешће			
општинама			до			50%,			а			месним			заједницама			
до			100%	средстава)			из			буџета			АП			Војводине			
намењених			за:			одводњавање,			уређење	атарских		
путева,	 	 израду	 	 техничке	 	 документације		
везане	 	 за	 	 заштиту,	 	 уређење	 	 и	 коришћење	
пољопривредног	земљишта,	за	комасацију	и	др.
Најчешћи			услов			за			добијање			ових			средстава			
је	 	 	 да	 	 	 постоји	 	 	 сагласност	 Министарства		
пољопривреде,	 	 трговине,	 	 шумарства	 	 и		
водопривреде		на		Програм	заштите,	уређења	и	
коришћења	пољопривредног	земљишта.
	 Покрајински	 секретаријат	 расписује	
конкурсе	и	за:
	 	 	 	 	 доделу	 бесповратних	 средстава	 у	
области	 руралног	 развоја	 на	 обнови	 и	 развоју	
села,	развоју	путева,
	 				суфинансирање		програма		и		пројеката		
у		области		шумарства		и		ловства
(на	 	 пример	 	 за:	 	 проширене	 	 репродукције		
шума,	 	подизање	 	нових	 	шума	 	и	мелиорације	
деградираних	шума),
	 	 	 	 	 средстава	 за	 реконструкцију	 и	
изградњу	рибњачких	површина	и	др.
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	 3.			Фонд	за	капитална	улагања	Аутономне	
Покрајине	Војводине
21000	Нови	Сад,	Булевар	Михајла	Пупина	16
Фонд	 	 финансира	 	 програме	 	 и	 	 пројекте	 	 у		
области	 	 просторног	 	 планирања	 	 и	 развоја,			
пољопривреде,	 	 	 водопривреде,	 	 	 шумарства,			
лова,	 	 	 риболова,	 	 	 туризма,	 индустрије	 	 и		
занатства,	 	 друмског,	 	 речног	 	 и	 	 железничког		
саобраћаја		и		уређивања	путева	као	и	у	другим	
областима	за	живот	грађана	Војводине.
	 Стручну	 оцену	 улагања	 у	 пројекте	
локалних	 самоуправа	 врше	 савети	 које	 је	
именовао	Управни	одбор	Фонда.

	 4.	 	 	 Министарство	 пољопривреде,	
трговине,	шумарства	и	водопривреде		F		Управа	
за	пољопривредно	земљиште	Београд,	Обилићев	
венац,	9-11
	 Министарство			пољопривреде,			трговине,			
шумарства	 	 	 и	 	 	 водопривреде	 	 -	 Управа	 	 за		
пољопривредно		земљиште		сваке		године		доноси		
Уредбу	 	 о	 	 утврђивању	 Програма	 	 извођења		
радова	 	 на	 	 заштити,	 	 коришћењу	 	 и	 	 уређењу		
пољопривредног	земљишта		 	 	 	 	и	 	 	 	 	 	расписује						
конкурс	 	 	 	 	 	 за	 	 	 	 	 	 доделу	 	 	 	 	 	 бесповратних						
средстава:	 пољопривредним	 	 	 	 	 саветодавним					
стручним					службама,					јединицама					локалне	
самоуправе	 и	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима,физичким	 лицима	 за	
реализацију	 активности	 које	 се	 односе	 на:	
комасацију,	 одводњавање,	 претварање	
необрадивог	 	 	 у	 	 	 обрадиво	 	 	 пољопривредно			
земљиште,	 	 	 побољшање	 	 	 квалитета	
обрадивог	 	 	 	 пољопривредног	 	 	 	 земљишта,				
наводњавање,				контрола				плодности	обрадивог					
пољопривредног					земљишта					у					приватној					
својини,					студијско	истраживачки	радови	и	др.
Услови		и		критеријуми		за		доделу		и		коришћење		
средстава		обезбеђених		у
	 Буџету	Републике	утврђени	су	Уредбом.
Висина		учешћа		средстава		Републике		утврђује		
се		у		зависности		од		намене	улагања		и		подручја		
на		коме		ће		се		вршити		намеравана		улагања		и		
у		односу		на	предрачунску		вредност		улагања.

	 5.			Републички	геодетски	завод
Београд,	Бул.	војводе	Мишића	39,	
	 У	 реализцији	 овог	 пројекта	 Републички	

геодетски	 завод	 учествује	 кроз:	 могућност	
извођење	 радова	 на	 комасационој	 процени	
земљишта,	 извођење	 радова	 на	 катастраском	
класирању,	излагању	података	премера	на	јавни	
увид,	прегледу	и	пријему	елабората	и	техничких	
извештаја,	израдом	базе	података	и	оснивањем	
катастра	непокретности
	 Сагласно	 члнау	 5.	 Закона	 о	 државном	
премеру	 и	 катастру	 	 када	 се	 средства	 за		
финансирању	 	 радова	 	 на	 	 обнови	 	 премера	 	 и		
изради	 	 катастра	 	 непокретности	 обезбеђују	
од	 поклона	 (донација),	 	 локалне	 самоуправе	 и	
других	 заинтересованих	 правних	 и	 физичких	
лица,	 уговором	 се	 одређују	 радови	 који	 ће	 се	
финансирати	из	тих	средстава.
	 Пошто	 	 општина	 	 Вршац	 	 значајно		
учествује		и			у		финансирању		радова		на	обнови			
премера,			тада			ће			она			уговором			са			Републичким			
геодетским	 	 	 заводом	 дефинисати	 	 међусобне		
односе		у	погледу		радова		које		финансира		као		и		
у	погледу	бенефита	које	остварује	по	том	основу.

	 6.	 	 	 Пољопривредна	 предузећа,	
предузетници	 и	 земљорадничке	 задруге,	
пољопривредна	 домаћинства	 (учесници	
комасације)
	 Пољопривредна			предузећа,			предузетници			
и			земљорадничке			задруге			и	пољопривредна				
домаћинства				(учесници				комасације)				могу				
партиципирати	 	 	 	 у	 финансирању	 радова	 на	
комасацији.
	 Њихово				учешће				би				било				сразмерно				
површини				унетог				земљишта				у	комасацију		са		
максимално		до		20%		од		трошкова		комасације.		
Ови		трошкови		би		се	планирали	у	ратама	током	
целог	извођења	комасације.
	 Република	 	 Србија	 	 нема	 	 обавезу	 	 у		
партиципацији		из		става		2.		ове		тачке		у	случају		
када	 	 је	 	 један	 	 од	 	 учесника	 	 у	 	 комасацији		
Република	 	 Србија	 	 (земљиште	 	 у	 својини	
Републике	Србије).

Члан 14.

	 ОЦЕНА	ПРОГРАМА

	 1.	Финансијска	(комерцијална)	оцена
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	 Применом		техника		анализе		трошкова		и		
користи		оцењено		је		да		се		90%
користи	реализацијом	овог	пројекта	остварује	са	
50%	трошкова.

	 2.	Друштвена	(национална)	оцена
	 Друштвено-економске		користи		(ефекти)		
који		се		дефинишу		као		позитивни	учинци		овог		
пројекта		(примарни,		секундарни		и		немерљиви)		
на	 	 процес	 	 укупног	 друштвено-економског	
развоја	насеља	Уљма	и	општине	Вршац	су:

	 А.	Извршењем	радова	на	комасацији:
	 1.	 	 	 Повећање	 приноса	 на	 постојећим	
површинама	услед:
	 				доградња			система			за			одводњавање			и			
одвођење			сувишних			вода,	односно	побољшања	
водно-ваздушног	режима	у	земљишту	(приноси	
околних	парцела	се	повећавају	до	10%),
	 				боље		оријентације		парцела		у		односу		
на		стране		света		(приноси		се	повећавају	за	5	до	
10%),
	 				смањења			појава			ерозије			ветром			
услед	 	 	 подизања	 	 	 пољозаштитних	 шумских	
појасева	(приноси	се	повећавају	до	5%),

	 2.			Повећање			приноса			услед			повећања			
обрадивих			пољопривредних	површина	због:
	 				смањења		броја,		дужине	и		ширине		
међа,		разора	и		увратина		(приноси	се	повећавају	
до	2,5%),
	 	 	 	 	 привођења	 култури	 необрадивих	
површина	у	обрадиве,

	 3.			Смањење				трошкова				и				губитака				у				
пословању				и				повећање	продуктивности	рада	
услед:
	 	 	 	 	 смањења	 	броја	 	парцела,	 	односно		
транспортних	 	 трошкова	 	 (смањење	 превоза		
по		једном		хектару		после		комасације		је		и		до		
40%		од		укупних	пређених	километара),	услед	
груписања	поседа,
	 				могућности						несметане						примене						
и	 	 	 	 	 	 рационалног	 	 	 	 	 	 коришћења	савремених	
машина	и	 нових	 агротехничких	мера	 на	 већим	
парцелама	и	парцелама	правилног	облика,
	 				смањења		празних		ходова		машина		и		

радника		на		самој		парцели		и	смањење	времена	
обраде	поседа,
	 	 	 	 	 уштеда	 у	 семену	 до	 20%	 услед	
повећања	површина	парцела.

	 Друштвене	 	 користи	 	 које	 	 настају		
реализацијом	 	 пројекта	 	 комасације,	 	 које	 	 се	
дефинишу	 као	 позитивни	 учинци	 на	 процес	
друштвено!економског	развоја,	могу	се	сврстати	
у:

	 1.			Примарне	или	директне	користи
	 	 	 	 	 које	 	 имају	 	 потрошачи	 	 роба	 	 или		
услуга		чију		производњу		омогућује	комасација,
	 	 	 	 	 већа	 	 	 набавка	 	 	 и	 	 	 рационална			
примена			механизације			и			смањење	потреба	за	
живом	радном	снагом,

	 2.			Секундарне	или	индиректне	користи
	 	 	 	 	 изградња	 	 функционалне	 	 мреже		
некатегорисаних	 	 пољских	 	 путева,	 	 и	 планско		
постављање		положаја		и		броја		будућих		мостова		
и		прелаза	преко	канала,
	 	 	 	 	 реконструкција	 локалних	 путева	
мањег	обима,
	 	 	 	 	 изградња	 	 мреже	 	 пољозаштитних		
шумских		појасева		који		ће		значајно	допринети						
унапређењу	 	 	 	 	 	 животне	 	 	 	 	 	 средине	 	 	 	 	 	 и						
пошумљености	 катастарске	 општине,	 а	 самим	
тим	и	општине	Вршац.

	 3.			Немерљиве		користи,		тј.		оне		које		се		
не		размењују		на		тржишту		и	тешко	их	је,	или	
немогуће	изразити	у	новчаној	вредности
	 				остварење	рационалне	организације	
и	коришћења	простора,
	 				промена	производне	структуре,
	 				брже				технолошко				трансформисање				
и					увођење				квалитативних	фактора	развоја	и	
привређивања,
	 	 	 	 	 побољшање	 животне	 средине	
подизањем	пољозаштитних	појасева	и	смањење	
степена	угрожености	животне	средине,	и	др..

	 Б.	 Обновом	 премера	 и	 оснивањем	
катастра	непокретности		за	К.о.	Уљма:
	 1.	 	 	 Формираће	 	 	 	 	 се	 	 	 	 	 јединствена					
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дигитална					база					просторних					и	алфанумеричких	
података	катастра	непокретности,
	 2.			Омогућиће	се	аутоматско		управљање	
катастарским	 подацима	 чиме	 ће	 се	 обезбедити	
следеће:
	 				контрола	и	праћење	дневних	пријава	
и	промена	на	непокретностима;
	 	 	 	 	 дневна	 ажурност	 базе	 података	 о	
непокретностима;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима			у			дигиталном			и			аналогном			
облику			у			року			од	неколико		минута		по		захтеву,		
ако		је		захтев		исказан		у		општинском	катастру;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима	 	 	 (судови,	 	 	 банке,	 	 	 органи			
управе,	 	 	 органи	 	 	 локалне	 самоуправе,		
привредни		субјекти		и		грађани)		у		дигиталном		
облику		у	тренутку,	 	 	ако		 	 је	 	 	захтев	 	 	исказан			
преко			Интернета,			или			у			року			од	неколико			
минута			ако			је			захтев			исказан			на			шалтеру			
општинског	катастра;

	 3.	 	 	Формираће			 	се		 	 	дигитална			 	база				
просторних	 	 	 	 и	 	 	 	 алфанумеричких	 података				
за				израду				и				презентацију				урбанистичких				
планова				у	дигиталном	облику
	 				смањује	се	време	за	њихову	израду	за	
око	30%,	и
	 	 	 	 	 омогућује	 Интернет	 	 презентација		
планова,		односно	излагање		нацрта	планова	на	
јавни	увид,

	 4.			формираће			се			база			података			за			
потребе	 	 	 уређења,	 	 	 заштите	 	 	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта
(за	 	 	 контролу	 	 	 субвенција	 	 	 и	 	 	 кредитних			
аранжмана,	 	 	израду	 	 	 катастра	вишегодишњих	
засада,		регистра	пољпоривредних		газдинстава		
и	 	 израду	 информационог	 система	 о	
пољопривредном	земљишту);

	 5.	 	 	Обезбедиће	 се	 директна	 	 (он	 	 лине)		
веза	са	базом		података		катастра	непокретности	
и	 катастра	 водова	 (за	 	 потребе	 	 обрачуна		
вредности		непокретности		и		обрачуна		пореза		
на	непокретности	и	промет	непокретности	и	др);

	 6.	 	 	 Повећаће	 се	 продаја	 геодетских	
података	 (а	 	нарочито	 	дигиталних	 	 геодетских		
планова)		и		остварење		веће		добити	од		њихове		
продаје		за		око		45%		у		односу		на		период		″без″		
Програма.	 Подаци	 	 за	 	 К.о.	 	 Уљма	 	 ће	 	 бити		
доступни	 	 у	 	 облику	 	 савремених	 	 носилаца	
информација	 	 (дискете,	 	 CD	 	 или	 	 директна		
испорука	 	 подтака)	 	 чиме	 	 ће	 	 се	 обезбедити				
њихова				контролисана				употреба				и				смањити				
цена				тих	података);

	 7.			Смањиће				се				трошкови				досадашњег				
рада				Службе				за				катастар	непокретности	за	
око	30%,	када	су	у	питању	подаци	за	К.о.	Уљма,
Друштвено!економски			ефекти			који			се			још			могу			
очекивати			оснивањем	катастра	непокретности,	
односно	реализацијом	овог	програмасу	и:
	 				обезбеђење	и	подршка	трајном	развоју	
Општине	(из	тог	разлога	и	Општина			мора			да			
брине			о			питањима			савремених			евиденција			
о	непокретностима);
	 				подршка								економији								која							је							
већ							сада							у								процесу	интернационализације.				
Катастарски				систем				садржи				и				публикује	
комплетну		правну		ситуацију		о		непокретностима		
и		водовима		чиме		ће	се			смањити			ризик			од			
финансијских	 	 	 губитака	 	 	и	 	 	повећати	 	 	обим	
улагања.

Члан 15.

	 Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 и	 Програм	
комасације	катастарске	општине	Уљма.

Члан 16.

	 Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 листу	 општине	
Вршац’’.

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-62/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.
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15.

	 На	 	 основу	 чл.	 32.	 Закона	 о	
пољопривредном	 земљишту	 (‘’Сл.	 гласник	 Р.	
Србије’’	бр.	62/06,	65/08	и	41/09),	чл.	13.	 тачка	
19.	Статута	општине	Вршац	(‘’Сл.	лист	општине	
Вршац’’	бр.	10/08	и	13/08),	Скупштина	општине	
Вршац	на	седници	одржаној	17.12.2012.	године,	
донела	је	

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ИЗБИШТЕ

 Члан 1.

	 УВОД
	 Програм		комасације		(у		даљем		тексту:		
Програм)		је		документ		на		основу	кога		ће		се		
спровести		комасација		за		катастарску		општину		
Избиште		(Општина	Вршац)	на	површини	од	око	
4051	хектара.
	 Скупштина	 	 општине	 	 Вршац	 	 пре		
отпочињања		радова		на		комасацији		у	обавези			
је	 	 	 да,	 	 	 сагласно	 	 	 члану	 	 	 32.	 	 	 Закона	 	 	 о			
пољопривредном	 	 	 земљишту	 (”Службени	
гласник	 РС”,	 број	 62/2006,	 65/2008	 и	
41/2009),	 претходно	изради	и	 уз	 	 	 	 	 сагласност					
Министарства	 	 	 	 	 пољопривреде,	 	 	 	 	 трговине,					
шумарства					и	водопривреде,	донесе	Програм.
	 На		основу		Програма		општина		Вршац		
ће	 	 донети	 	 начела	 	 комасације	 	 и	 приступити	
уговарању	радова	на	реализацији	комасације.
	 Истовремено	 	 	 са	 	 	 реализацијом			
комасације	 	 	 приступиће	 	 	 се	 	 	 и	 	 	 обнови	
премера	грађевинског	реона	насеља	Избиште	на	
површини	од	303	хектара.
	 Садржај				и			основна			решења			Програма				
утврђена			су			у			складу			са	одредбама			Закона			
о	 	 	 пољопривредном	 	 	 земљишту	 	 	 и	 	 	 Закона			
о	 	 	 државном	 премеру	 и	 катастру	 (”Службени	
гласник	РС”,	број	18/2010).
	 За			потребе			израде			Програма			коришћена			
је			релевантна			просторно	планска				и				техничка				

документација,	 	 	 	 као	 	 	 	 и	 	 	 	 документација				
Републичког	 геодетског	 завода,	 Службе	 за	
катастар	непокретности	у	општини	Вршац.

Члан 2.

	 ЦИЉ	ИЗРАДЕ	ПРОГРАМА

	 Циљ			израде			Програма			комасације			је			
дефинисање			садржаја,			поступка,	динамике	и	
рокова:
	 1.	 	 	 Уређења	 	 	 	 	 	 пољопривредног						
земљишта	 	 	 	 	 	 у	 	 	 	 	 	 поступку	 	 	 	 	 	 комасације	
ванграђевинског	 	 реона	 	 катастарске	 	 општине		
Избиште,		на		површини		од	око	3748	хектара,
	 2.			Обнове		премера		и		израде		катастра		
непокретности	 	 за	 	 грађевински	 	 реон	 насеља	
Избиште,	на	површини	од	око	303	хектара.
Уређење	 	 пољопривредног	 	 земљишта	 	 у		
поступку	 	 комасације	 	 катастарске	 општине		
Избиште	 	 је	 	 програмирано	 	 у	 	 складу	 	 са		
планираном	 	наменом	 	простора	утврђеној	 	 	 	у				
Просторном	 	 	 	плану	 	 	 	општине	 	 	 	Вршац	 	 	 	и				
другом				релевантном	документацијом.
Програмом	се	утврђује:
	 			врста	и	обим	комасационих	радова,
	 	 	 	 садржај	 и	 начин	 обнове	 премера		
грађевинског	реона,
	 			рокови	извођења	радова,
	 			обим	и	извори	финансирања	радова.

Члан 3.

	 РАЗЛОЗИ	ЗА	КОМАСАЦИЈУ

	 Разлози				за				комасацију				катастарске				
општине				Избиште				су				сагласни	разлозима		које		
прописује	и		члан		31.		Закона		о	пољопривредном		
земљишту	(доњи	оквир),	односно	комасација	се	
врши	због:
	 -	 потребе	 	 	 	 	 груписања	 	 	 	 	 уситњених					
катастарских	 	 	 	 	 парцела	 	 	 	 	 власника	
пољопривредног		земљишта		(чија		је		просечна		
величина	 	 0,61	 	 хектарa),	 као	 и	 груписања	
државног	земљишта;
	 -	пројектовања			нове			мреже			пољских			
путева			у			складу			са			техничким	решењем	путева	
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првог	 и	 другог	 реда,	 канала	 и	 пољозаштитних	
појасева	 и	 рекултивације	 површина	 старих	
пољских	путева,	
	 -	 изградње	 пољозаштитних	 шумских	
појасева,
	 -	 исправљања	 граница	 	 грађевинског	
реона,
	 -	реализације				пројеката				система				за				
одводњавање				пољопривредног	земљишта	који	
су	утврђени	за	комасационо	подручје,
	 -	 решавања	 имовинско-правних	 односа	
и	 израда	 новог	 државног	 премера	 и	 катастра	
непокретности.

Члан 4.

	 РАЗЛОЗИ	ЗА	ОБНОВУ	ПРЕМЕРА

	 Први		премер		подручја		општине		Вршац,		
па	 	 и	 	 премер	 	 катастарске	 	 општине	Избиште			
извршен	 	 	 је	 	 	1875.	 	 	 године.	 	 	Премер	 	 	 је	 	 	у		
хватском			мерном			систему,			у	стереографској	
пројекцији,	а	катастарски	планови	су	израђени	у	
размери	1:2880.

	 Листови			катастарских			планова,			који			су			
стари			око			135			година			су		веома	дотрајали,	и	на	
њима	се	графичке	промене	на	непокретностима	
тешко	региструју	и	веома	су	несигурне.	Укупан	
број	поседовних	листова	је	1914.
	 За	исто	подручје	је	1953.	године	израђена	
и	Основна	државна	карта	и	доста	је	неажурна.
Земљишна		књига		је		обновљена		1969.		године		
и	 	 сагласна	 	 је	 	 око	 	 95%	 	 са	 катастарском	
евиденцијом.
	 Као	 и	 на	 целој	 територији	 општине	
Вршац,	 тако	 ни	 у	 К.о.	 Избиште	 није	 било	 ни			
комасације,			а			веома			мало			обнове			државног			
премера	 	 	 у	 	 	 важећој	 	 	 државној	 пројекцији		
(премер		је		вршен		за		К.о.		Вршац,		1956.		1973.		
и	 	 1974.	 	 године,	 	и	 	 за	 	К.о,	Мали	Жам,	1953.	
године).
	 То	 	 су	 	 довољни	 	 разлози	 	 да	 	 се	 	 у		
поступку	 	 комасације	 	 изврши	 	 и	 	 обнова	
премера		грађевинског		реона		у		новој		државној		
пројекцији	 	и	 	да	 	се	 	изврши	 	израда	катастра	
непокретности.	и	за	грађевински	реон.

Разлози    за    комасацију    катастарске    општине    Избиште    су    сагласни 
разлозима  које  прописује и  члан  31.  Закона  о пољопривредном  земљишту (доњи оквир), 
односно комасација се врши због: 

- потребе     груписања     уситњених     катастарских     парцела     власника 
пољопривредног  земљишта  (чија  је  просечна  величина  0,61  хектарa), као и 
груписања државног земљишта; 
- пројектовања   нове   мреже   пољских   путева   у   складу   са   техничким 
решењем путева првог и другог реда, канала и пољозаштитних појасева и 
рекултивације површина старих пољских путева,  
- изградње пољозаштитних шумских појасева, 
- исправљања граница  грађевинског реона, 
- реализације    пројеката    система    за    одводњавање    пољопривредног 
земљишта који су утврђени за комасационо подручје, 
- решавања имовинско-правних односа и израда новог државног премера и 
катастра непокретности. 

 
Члан 4. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ОБНОВУ ПРЕМЕРА 

 
 

Први  премер  подручја  општине  Вршац,  па  и  премер  катастарске  општине Избиште   
извршен   је   1875.   године.   Премер   је   у  хватском   мерном   систему,   у стереографској 
пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880. 

Листови   катастарских   планова,   који   су   стари   око   135   година   су  веома 
дотрајали, и на њима се графичке промене на непокретностима тешко региструју и веома 
су несигурне. Укупан број поседовних листова је 1914. 

За исто подручје је 1953. године израђена и Основна државна карта и доста је 
неажурна. 

Земљишна  књига  је  обновљена  1969.  године  и  сагласна  је  око  95%  са 
катастарском евиденцијом. 

Као и на целој територији општине Вршац, тако ни у К.о. Избиште није било ни   
комасације,   а   веома   мало   обнове   државног   премера   у   важећој   државној пројекцији  
(премер  је  вршен  за  К.о.  Вршац,  1956.  1973.  и  1974.  године,  и  за  К.о, Мали Жам, 1953. 
године). 

То  су  довољни  разлози  да  се  у  поступку  комасације  изврши  и  обнова премера  
грађевинског  реона  у  новој  државној  пројекцији  и  да  се  изврши  израда катастра 
непокретности. и за грађевински реон. 

 
Члан 5. 

 
ОСНОВНИ КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ О КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ  

 
 

Катастарска  општина  Избиште  се  налази  на  прелазу  између  јужнобанатске лесне      
заравни,      која      представља      наставак      Делиблатске      пешчаре,      и источнобанатске  
депресије.  Положај  Катастарске  општине  и  насеља  Избиште  у оквиру општине Вршац 
приказан је на слици (Слика 1). 

У   насељу   живи   око   1700   становника   (око   3.2%   у   односу   на   укупно 
становништво општине Вршац). 

 
 

ВЕЛИЧИНА ПОСЕДА ЗА ВАНГРАЂЕВИНСКИ РЕОН 
ПОВРШИНА ПОСЕДА 

До 1ha        1!3 ha         3!5 ha         5!10 ha       10!20ha      20!40ha      > 40 ha       УКУПНО 

ПОВРШИНА                  226              716              598              948              241                 89              930             3748 
БР.ПАРЦЕЛA                686            1349              949            1534              395              157            1092             6162 
БР.ЛИСТОВА               438              417              152              139                 18                   4                   3             1171 

Табела 1. Величина поседа К.о. Избиште 
 

СТРУКТУРА СВОЈИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН                              ВАНГРАЂЕВИНСКИ РEОН                        КО 

ОБЛИК                     БРОЈ   ПОВРШИНА                БРОЈ           ПОВРШИНА           ПОВРШИНА 
СВОЈИНЕ                     ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА             ha               ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА            ha                   ha 
ПРИВАТНА                   1745                  728                      157               4928                1163                   2769                   2926 
ДРУШТВЕНА                    35                      9                        22                  943                      2                     638                     660 
ДРЖАВНА                       109                      6                      124                  291                      6                     341                     465 
ЗАДРУЖНА                         0                      0                          0                      0                      0                          0                          0 
УКУПНО                        1889                  743                      303               6162                1171                   3748                   4051 

 

Табела 2. Структура својине К.о. Избиште 
 
 

У  табели  (Табела  3)  су  приказане  укупне  површине  К.о.  Избиште  према начину 
коришћења: 

 
 

Начин коришћења земљишта        Површина (ha)                % 
а) Плодно 

! њива                                                                                                 3307                       88.23 
! врт                                                                                                            0                               0 
! воћњак                                                                                                    2                         0.05 
! виноград                                                                                               61                         1.63 
! ливада                                                                                                  27                         0.72 
! пашњаци                                                                                            182                         4.86 
! трстици                                                                                                 16                         0.43 
! шуме                                                                                                        3                         0.08 
СВЕГА                                                                                                  3598                       96.00 
б) Неплодно                                                                                           150                         4.00 
УКУПНО (а+б)                                                                                       3748                       100.0 

 

Табела 3. Начин коришћења земљишта К.о. Избиште 
 
 

Члан 6. 
 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

 
 

Комасационо  подручје  је  у  већој  или  мањој  покривено,  односно  у  већем  или мањем  
обиму  плански  разрађено  у  Просторном  плану  општине  Вршац.  Сходно томе  ће  се  дати  
само  основни  прикази  постојећег  стања,  циљеви  просторног развоја и основе просторног 
развоја дефинисане у Просторном плану релевантне за Избиште: 

 
1.   Циљ просторног, односно руралног развоја је да се: 

- развој и уређење села третира интегрално са организацијом и 
уређењем сеоског атара као простора непосредних развојних услова и 
ресурса, 
- створе предуслови за укрупњавање земљишног поседа,  препознају оне 
специфичности и производне могућности подручја, 
које му пружају компаративне предности у односу на друга подручја,   - 
пољопривредно земљиште заштитити пољозаштитним појасевима од штетног 
дејства еолске ерозије, формирањем заштитних појасева поред 
саобраћајница, мелиорационих канала и у оквиру пољопривредног земљишта 
(пољозаштитни појасеви), 
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ПОВРШИНА                  226              716              598              948              241                 89              930             3748 
БР.ПАРЦЕЛA                686            1349              949            1534              395              157            1092             6162 
БР.ЛИСТОВА               438              417              152              139                 18                   4                   3             1171 

Табела 1. Величина поседа К.о. Избиште 
 

СТРУКТУРА СВОЈИНЕ 
ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН                              ВАНГРАЂЕВИНСКИ РEОН                        КО 

ОБЛИК                     БРОЈ   ПОВРШИНА                БРОЈ           ПОВРШИНА           ПОВРШИНА 
СВОЈИНЕ                     ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА             ha               ПАРЦЕЛА    ЛИСТОВА            ha                   ha 
ПРИВАТНА                   1745                  728                      157               4928                1163                   2769                   2926 
ДРУШТВЕНА                    35                      9                        22                  943                      2                     638                     660 
ДРЖАВНА                       109                      6                      124                  291                      6                     341                     465 
ЗАДРУЖНА                         0                      0                          0                      0                      0                          0                          0 
УКУПНО                        1889                  743                      303               6162                1171                   3748                   4051 

 

Табела 2. Структура својине К.о. Избиште 
 
 

У  табели  (Табела  3)  су  приказане  укупне  површине  К.о.  Избиште  према начину 
коришћења: 

 
 

Начин коришћења земљишта        Површина (ha)                % 
а) Плодно 

! њива                                                                                                 3307                       88.23 
! врт                                                                                                            0                               0 
! воћњак                                                                                                    2                         0.05 
! виноград                                                                                               61                         1.63 
! ливада                                                                                                  27                         0.72 
! пашњаци                                                                                            182                         4.86 
! трстици                                                                                                 16                         0.43 
! шуме                                                                                                        3                         0.08 
СВЕГА                                                                                                  3598                       96.00 
б) Неплодно                                                                                           150                         4.00 
УКУПНО (а+б)                                                                                       3748                       100.0 

 

Табела 3. Начин коришћења земљишта К.о. Избиште 
 
 

Члан 6. 
 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

 
 

Комасационо  подручје  је  у  већој  или  мањој  покривено,  односно  у  већем  или мањем  
обиму  плански  разрађено  у  Просторном  плану  општине  Вршац.  Сходно томе  ће  се  дати  
само  основни  прикази  постојећег  стања,  циљеви  просторног развоја и основе просторног 
развоја дефинисане у Просторном плану релевантне за Избиште: 

 
1.   Циљ просторног, односно руралног развоја је да се: 

- развој и уређење села третира интегрално са организацијом и 
уређењем сеоског атара као простора непосредних развојних услова и 
ресурса, 
- створе предуслови за укрупњавање земљишног поседа,  препознају оне 
специфичности и производне могућности подручја, 
које му пружају компаративне предности у односу на друга подручја,   - 
пољопривредно земљиште заштитити пољозаштитним појасевима од штетног 
дејства еолске ерозије, формирањем заштитних појасева поред 
саобраћајница, мелиорационих канала и у оквиру пољопривредног земљишта 
(пољозаштитни појасеви), 

Члан 6.

	 ИЗВОД	 ИЗ	 ПРОСТОРНОГ	 ПЛАНА	
ОПШТИНЕ	ВРШАЦ

	 Комасационо		подручје		је		у		већој		или		
мањој		покривено,		односно		у		већем		или	мањем		
обиму		плански		разрађено		у		Просторном		плану		
општине		Вршац.		Сходно	томе		ће		се		дати		само		
основни	 	 прикази	 	 постојећег	 	 стања,	 	 циљеви		
просторног	развоја	и	основе	просторног	развоја	
дефинисане	у	Просторном	плану	релевантне	за	
Избиште:
	 1.	 	 	 Циљ	 просторног,	 односно	 руралног	
развоја	је	да	се:
	 -	развој	и	уређење	села	третира	интегрално	
са	 организацијом	 и	 уређењем	 сеоског	 атара	
као	 простора	 непосредних	 развојних	 услова	 и	
ресурса,

	 -	 створе	 предуслови	 за	 укрупњавање	
земљишног	 поседа,	 	 препознају	 оне	
специфичности	 и	 производне	 могућности	
подручја,	 које	 му	 пружају	 компаративне	
предности	 у	 односу	 на	 друга	 подручја,	 	 	 -	
пољопривредно	 земљиште	 заштитити	
пољозаштитним	појасевима	од	штетног	дејства	
еолске	 ерозије,	 формирањем	 заштитних	
појасева	 поред	 саобраћајница,	 мелиорационих	
канала	 и	 у	 оквиру	 пољопривредног	 земљишта	
(пољозаштитни	појасеви),
	 -	 детаљна	 каналска	 мрежа	 допуњава	
системом	подземне	дренаже	са	циљем	да	се	ниво	
подземне	воде	снизи	на	дубине	испод	1,50m	од	
површине	терена,
	 -	 заустави	 даља	 деградација	 постојећих	
простора.

	 2.			Развој	и	уређење	руралних	подручја
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Насеље		Избиште		представља		центар		заједнице		
насеља,	 	 што	 	 значи	 	 да	 поред	 	 унутрашњих		
има	 	 развијене	 	 и	 	 спољне	 	 функције	 	 према		
примарним	насељима.				Избиште				представља				
мањи				локални				центар.				Просторни	размештај		
насеља		на		подручју		општине		Вршац,		као		и		
садашње	 	 њихово	 функционисање,	 	 омогућује		
да	 	 се,	 	 планираним	 	мерама	 	 развоја,	 	 насеље	
Уљма		развије		као		локални		центар		(са		свим		
неоходним	 	 јавним	 	 службама)	 коме	 тежи	
Избиште	(уз	Ритишево	и	Влајковац).

Члан 7.
 
	 ПРОГРАМ	КОМАСАЦИЈЕ

	 Програмом	 	 комасације	 	 ће	 	 се		
реализовати		основни		концепти		као		и		решења	
дата	у	Просторном	плану	општине	Вршац,	као	
и	 у	 другим	 документима	 наведеним	 у	 овом	
програму.
	 Сагласно	основним	и	посебним	циљевима	
просторног	развоја	дефинисаним	у			Просторном				
плану				општине				Вршац,				овим				програмом				
комасације				ће				се	омогућити:
	 				развој	и		уређење	села	који	ће	третирати	
интегрално	 са	 организацијом	 и	 уређењем		
сеоског	 	 атара	 	 као	 	 простора	 	 непосредних		
развојних		услова		и	ресурса,
	 				стварање	предуслова	за	укрупњавање	
парцела	и	поседа,
	 	 	 	 	 повећање	 	 	 степена	 	 	шумовитости			
и	 	 	 обраслости	 	 	 подручја	 	 	 (подизањем	
пољозаштитних	 	 	 појасева)	 	 	 и	 	 	 заштите			
пољопривредно			земљиште			од	штетног	дејства	
ветра	(на	око	2%	територије),
	 			 	уређење	каналске	мреже	система	за	
одводњавање,
	 				уређење				мреже				некатегорисаних				
пољских				путева				уз				минимално	заузимање		
пољопривредног		земљишта		и		са		оптимизацијом		
извршења	 транспортног	 рада	 код	 убирања	
летине,
	 				уређење	имовинско!правних	односа	
на	непокретностима	у	К.о.	Избиште,
	 	 	 	 	 државни	 премер	 и	 израда	 катастра	
непокретности.

Програм	ће	се	реализовати	тако	што	ће	се:
	 				образовати		Комисија		за		комасацију		
и		њене		подкомисије		(Комисију		за	комасацију	
образује	Скупштина	општине),
	 	 	 	 	 саставити	 	 комасациона	 	 маса	 	 на		
основу		утврђивања		фактичког		стања
(које	утврђује	Комисија	за	комасацију	и	о	коме	
саставља	записник),
	 	 	 	 	 извршити	 	 комасациона	 	 процена		
земљишта,	 	 вредности	 	 вишегодишњих	 засада			
и	 	 	објеката	 	 	 (коју	 	 	 врши	 	 	 	 	поткомисија	 	 	 за			
комасациону	 	 	 процену	 земљишта	 	 у	 коју	 се	
одређује	 дипломирани	 инжењер	 пољопривреде	
који	ради		на		пословима		класирања		и		бонитирања		
земљишта		и		најмање		два	представника	из	реда	
учесника	комасације),
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 геодетски	 	 	 радови			
на	 	 	 снимању	 	 	 комасационог	 	 	 подручја	 	 	 и	
грађевинског	реона	насеља	Избиште,
	 	 	 	 	 извршити	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 и				
обележавање	 	 	 	 граница	 	 	 	 отворених	 	 	 	 канала	
система	за	одводњавање,
	 				извршити	утврђивање	и	обележавање	
граница	пољозаштитних	појасева,
	 				извршити		пројектовање		и		изградња		
мреже		пољских		(некатегорисаних)
путева,
	 	 	 	 	 обезбедити	 документација,	 донети	
начела	 расподеле	 комасационе	 масе,	 извршити	
расподела	 земљишта	 из	 комасационе	 масе,	
донети	решења	о	расподели	и	извршити	увођење	
у		нови	посед	учесника	комасације,
	 				извршити		државни		премер		и		израда		
катастра	 	 непокретности	 	 за	 	 цело	 подручје	
катастарске	општине	(укључујући	и	грађевински	
реон),
 
	 Да	 би	 се	 реализовали	 радови	 на	
комасацији	 и	 обнови	 премера	 грађевинског	
реона	овим	програмом	ће	се:
	 	 	 	 	 евидентирати	 могући	 пројекти	
на	 извођењу	 радова	 на	 заштити,	 уређењу	 и	
коришћењу	пољопривредног	земљишта,
	 	 	 	 	 утврдити	 	 	 глобални	 	 	 предмер	 	 	 и			
предрачуна			радова			на			комасацији			и	обнови	
премера	грађевинског	реона,
	 	 	 	 	дати	основна	организација	послова	
на	реализацији	овог	програма,
	 				указати	на	могуће	изворе	финансирања	
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радова	,
	 	 дати		основна		упутства		за		израду		
конкурсне		документације		за		извођење	радова.

Члан 8.

	 УТВРЂИВАЊЕ	ФАКТИЧКОГ	СТАЊА
	 За	 потребе	 састављања	 комасационе	
масе	врши	се	 	утврђивање	фактичког	стања		за		
око	 	 900	 	 учесника	 	 комасације	 	 и	 	 састављају		
Записници		о		утврђивању	фактичког	стања.
Утврђивање	фактичког	стања	врши	Комисија	за	
комасацију.
	 Подаци	 	 о	 	 праву	 	 својине	 	 и	 	 другим		
стварним		правима		на		земљишту		које		се	уноси		
у		комасациону		масу,		узима		се		са		стањем		у		
земљишним		књигама,		катастру	земљишта	или	
фактичко	стање.
	 Ако	 се	 фактичко	 стање,	 које	 на	 терену	
није	 спорно	 у	 погледу	 права	 својине	 и	 других	
стварних	права	на	земљишту	не	слаже	са	стањем	
у	земљишним	књигама	и	 	катастру	 	земљишта,		
земљиште	 	 ће	 	 се	 	 укључити	 	 у	 	 комасациону		
масу	 	на	 	основу	фактичког	 стања.	Овим	се	не	
дирају	права	трећих	лица	на	то	земљиште.
	 Спорове	 	 услед	 	 неслагања	 	 фактичког		
и	 	правног	 	стања	 	решава	 	надлежни	суд.	Ови	
спорови	сматрају	се	хитним.
	 До	 	правоснажности	 	пресуде	 	о	 	 спору,		
као		учесник		комасације		сматраће		се	фактички	
корисник	земљишта.
	 Записник	о	утврђивању	фактичког	стања	
обавезно	садржи:
	 				назив:	Општина	Вршац,	Катастарска	
општина	Избиште,
	 	 	 	 	 личне	 податке	 о	 имаоцу	 права,	
односно	називу,	пребивалишту	и	адреси	правног	
лица,
	 				ЈМБГ	или	МБ,
	 	 	 	 	 бројеви	 	 	 катастарских	 	 	 парцела,			
површине,			назив			потеса,			катастарску	културу	
и	катастарску	класу	и	укупну	површину,
	 	 	 	 	број	 	 	 	досадашњег:	 	 	 	 	поседовног				
листа,	 	 	 	 земљишнокњижног	 	 	 	 улошка,	
катастарског	плана,
	 				терете	и	ограничења,
	 	 	 	 	изјаве	странке	и	 	евентуалне	изјаве	
других	лица	са	подацима,	којима	се,	на	основу	
предочених	доказа	и	података	прихвата	фактичко	

стање	унето	у	Записник,
	 				датум,	потписе	странака	и	овлашћеног	
лица	Комисије	за	комасацију.
	 Документација		за		утврђивање		фактичког		
стања		се		преузима		(у		оригиналу	или		копији)		
од		Службе		за		катастар		Републичког		геодетског		
завода	 	 у	 	 Вршцу	 	 и	 Земљишнокњижног	 суда	
општине	Вршац.
	 Утврђивање			фактичког			стања			се			врши			
у	 	 	 одговарајућим	 	 	 просторијама	 	 	 у	 насељу	
Избиште	 (просторије	 морају	 имати	 услова	 за	
пријем	странака).
 

Члан 9.

	 КОМАСАЦИОНА					ПРОЦЕНА	
ЗЕМЉИШТА
 
	 Комасациону		процену		земљишта		изводи		
подкомисија	 	 у	 	 коју	 	 се,	 	 сагласно	 члану	 	 35.		
Закона		о		пољопривредном		земљишту		одређује		
дипломирани	 	 инжењер	 пољопривреде	 који		
ради	 	на	 	пословима	класирања	и	 	бонитирања	
земљишта,	 	 који	 према	 	 тренутној	 	 ситуацији		
у	 	 Србији,	 	 може	 	 бити	 	 како	 	 запослени	 	 у		
Републичком	геодетском	заводу	тако	и	у	другој	
организацији	са	одговарајућом	лиценцом.
	 О	 тој	 чињеници	 се	мора	 водити	рачуна,	
па	 се	 истовремено	 са	 закључењем	 уговора	 о	
извођењу	комасације	мора	 закључити	и	уговор	
између	 Општине	 Вршац	 и	 	 	 Републичког			
геодетског	 	 	 завода	 	 	 или	 	 	 неке	 	 	 друге			
организације	 	 	 о	 	 	 ангажовању	 дипломираног		
инжењера		пољопривреде		за		извођење		радова		
на		комасационој	процени.
	 Комасационом				проценом,				земљишта				се				
на				комасационом				подручју	разврставају	према	
производној	способности,	у	највише	осам	класа	
(разреда)	и	то	узимањем		у		обзир		свих		особина		
земљишта		како		су		оне		заступљене		у		појединим	
јединицама	природне	класификације	земљишта.	
Квантитативна	 оцена	 производне	 способности		
земљишта	 	 разврстаних	 	 у	 	 разреде	 	 исказује		
се	 	 просечним	 	 приносима	 најзаступљенијих	
ратарских	 култура	 на	 комасационом	 подручју	
(кукуруз,	 пшеница,	 јечам,	 	 	 шећерна	 	 	 репа,			
сунцокрет,	 	 	луцерка	 	 	и	 	 	др.)	 	 	и	 	 	прометном			
вредношћу	земљишта.
	 Обзиром		да		не		постоје		ближи		прописи		
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о	 	 комасационој	 	 процени	 	 земљишта,	 њу	
треба	 извршити	 по	 досадашњим	 прихваћеним	
поступцима	 	 	 у	 пракси	 извођења	 комасације	 у	
Војводини,	која	се	одвија	у	две	фазе:
	 	 	 	 	 Прва	 	 фаза	 	 обухвата	 	 радове		
на:	 	 идентификацији	 	 типова	 	 земљишта	 	 на	
комасационом	подручју,	односно:
	 -	 анализи	 	 	 претходних	 	 	 подлога	 	 	 (све			
претходне	 	 	 педолошке	 	 	 карте	 подручја	 са	
расположивим	 подацима	 о	 њиховој	 изради;	
геолошке,	климатске,	хидрографске,	хидролошке	
и	 биолошке	 карактеристике	 подручја;			
геодетско!картографску	 	 документацију:			
државну	 	 	 карту	 1:5000,	 фотограметријске	
снимке	 из	 претходног	 фотограметријског	
снимања	 подручја	Србије,	 катастарске	 планове	
и	др),	рекогносцирање	комасационог	подручја,
	 -	 избор	 места	 и	 отварање	 педолошких	
профила,	-	анализа	података	о	профилима,
	 -	 класификација	 	 	 земљишта	 	 	 односно			
разврставање			земљишта			у	процембене	разреде,
	 -	израчунавање					просечних					приноса					
и					прометне					вредности	земљишта,
	 -	 израда	 	 табеле	 	 коефицијената	 	 за		
обрачун		релативне		вредности	земљишта,
	 -	састављање					техничког					извештаја					о					
првој					фази					процене	земљишта,
-	усвајање				извештаја				од				стране				Комисије				за				
комасацију	 	 	 	о	одређивању	броја	процембених	
разреда.
	 				Друга	фаза	обухвата:
избор			геодетских			подлога			за			регистровање			
граничних	 	 	 линија	 процембених	 	 	 	 	 разреда					
(ове	 	 	 	 	подлоге	 	 	 	 	могу	 	 	 	 	бити	 	 	 	 	дигитални	
геореференцирани				ортофотопланови				размере				
1:2500				којима	располаже	Републички	геодетски	
завод3),
	 утврђивање	 	 и	 	 снимање	 	 граница		
процембених	 	 разреда	 	 (снимање	 процембених		
разреда	 	 се	 	 може	 	 вршити	 	 и	 	 ручним		
ГПС	 	 уређајима	 који	 обезбеђују	 тачност	
позиционирања	 око	 1m),	 израду	 Прегледног	
плана	 комасационе	 процене	 и,	 састављање	
извештаја	о	извршеној	комасационој	процени.

	 Извештај	 	 	о	 	 	првој	 	 	фази		 	радова		 	се			
обавезно			доставља			Комасационој	комисији		и		
излаже		се		на		јавни		увид		у		трајању		од		петнаест		
дана.	 	 На	 	 извештај,	 учесници	 	 комасације	 	 за		

време	 	 трајања	 	 излагања	 	 могу	 да	 	 стављају		
примедбе.		По	истеку			рока			за			излагање			на			
јавни			увид,			Комисија			за			комасацију			разматра	
достављене			примедбе			(писмене			или			усмене).			
Пре	 	 	 усвајања,	 	 	 примедбе	 	 	 на	 комасациону				
процену	 	 	 	 вредности	 	 	 	 земљишта	 	 	 	 разматра				
и	 	 	 	Одбор	 	 	 	учесника	комасације,	 	заједно	 	са		
Комисијом	 	за	 	комасацију.	 	О	 	примедбама	 	се		
не		доноси	одлука,			нити			се			о			резултатима			
решавања	 	 	примедби	 	 	обавештавају	 	 	њихови	
подносиоци.
	 Прегледни	 план	 комасационе	 процене	
земљишта	садржи	нарочито:
	 			границе	разреда,
	 	 	 	 површине	 разреда	 обојене	
одговарајућим	бојама,
	 	 	 	 бројеве	 	 разреда	 	 исписане	 	 плавим		
тушем,		арапским		бројевима		величине	око	5mm,
	 	 	 	 површине	 	 под	 	 вишегодишњим		
засадима,	 	 сталним	 	 објектима	 	 и	 	 неплодне	
површине,
	 			педолошке		профиле,		означене		кругом		
пречника	 	 3mm,	 	 попуњене	 	 црним	 тушем,	 	 са	
исписаним	 	 бројевима,	 величине	 	 око	 4mm,	
поред	ознаке	места	профила,
	 			угледна		земљишта		за		сваки		разред,		
означена		квадратићима		у		коме		се	налази	круг	
са	уписаним	бројем	разреда,
	 	 	 	 водолежна,	 водоплавна	и	 земљишта	
угрожена	водном	ерозијом.

	 Прегледни	 	 план	 	 потписују	 	 чланови		
подкомисије	 	 за	 	 комасациону	 	 процену	
земљишта.
	 Након	 	 	 	 израде	 	 	 	 прегледног	 	 	 	 плана				
подкомисија				за				процену				вредности	земљишта	
саставља	коначни	технички	извештај.
	 Прегледни	 	план	 	комасационе	 	процене		
земљишта		и		технички		извештај		о	извршеним	
радовима	излажу	се	на	јавни	увид	у	трајању	од	15	
дана.	На	прегледни	план		и		технички		извештај,		
учесници		комасације		за		време		трајања		излагања		
могу	да		стављају		примедбе.		У		току		излагања		
на		јавни		увид		подкомисија		објашњава	садржај		
прегледног	 	 плана	 	 и	 	 техничког	 	 извештаја		
одбору,		а		затим		и		учесницима	комасације.
	 Земљишта	која	 се	 у	 затеченом	стању	не	
могу	користити	за	пољопривредну	производњу,			
а			која			ће			се			у			поступку			комасације,			изменом			
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начина			њиховог	коришћења			привести			култури,			
као			што			су:			насути			пољски			путеви,			канали			за	
одводњавање,		сврставају		се		у		суседне		разреде,		
умањењем		њихове		вредности		у	зависности	од	
степена	оштећења	земљишта.
	 За	 земљишта	 под	 	 сталним	 	 објектима		
као		што		су:		водени		токови,		путеви		са	тврдом			
подлогом			и			железничке			пруге,			не			утврђује			
се	 	 	вредност,	 	 	већ	 	 	се	 	 	на	прегледном	плану	
исписује.

Члан 10.

	 ГЕОДЕТСКИ	 РАДОВИ	 НА	 ПРЕМЕРУ	
КОМАСАЦИОНОГ	 ПОДРУЧЈА	 И	 ОБНОВИ	
ПРЕМЕРА	ГРАЂЕВИНСКОГ	РЕОНА	НАСЕЉА	
ИЗБИШТЕ

	 1.	Премер	комасационог	подручја

	 Предмет	 	 комасационог	 	 премера	 	 и		
прикупљања		података		о		комасационом	подручју	
су:
	 			граница	комасационог	подручја,
	 			границе		катастарских		парцела		које		
остају		у		фактичком		стању,		сталних	објеката	и	
вишегодишњих	засада,
	 	 	 	 отворени	 канали	 система	 за	
одводњавање,
	 			промене			у			поступку			утврђивања			
фактичког			стања			за			које			је			утврђен	обавезан	
излазак	на	терен,
	 	 	 	 географски	 називи	 земљишта,	 вода,	
саобраћајница	и	др.,
	 			рељеф	земљишта,
	 			остали		подаци		од		значаја		за		израду		
техничке	 	 документације	 	 (ширине	 постојећих	
пољских	путева,	привремених	објеката	итд.).
	 Под	 	 	 	 	 вишегодишњим	 	 	 	 	 засадима					
подразумевају	 	 	 	 	 се:	 	 	 	 	 шуме,	 	 	 	 	 воћњаци,	
виногради,	 вртови,	 дудњаци,	 култивирани	
врбаци,	расадници,	јагодњаци,	трстици,	мочваре.
Стални		објекти		на		комасационом		подручју	су:		
водени		токови		са		постојећим	објектима		(насипи,			
пропусти,			мостови,			уставе			и			др.),		бунари,			
пумпе,			чесме		и	остале	водене	површине,	јавни	и	
локални	путеви	и	железничке	пруге,	позајмишта	
земље,	 	 	 	 	 материјални	 	 	 	 	 ровови,	 	 	 	 	 каскаде,					
складови,				археолошка				налазишта,	споменици	

културе,	др.
	 За	 	 	 комасациони	 	 	 премер	 	 	 могу	 	 	 се			
планирати			све			уобичајене			геодетске	методе		
којима		се		обезбеђује		тачност		мерења		утврђена		
за	 	 размеру	 	 катастарских	 планова	 1:2500,	 	 у	
складу	 са	 чланом	 	 65.	 	 Уредбе	 	 о	 примени		
технологије	 	глобалног	позиционог	 	система	 	у		
оквиру		премера		непокретности			 	(“Службени		
гласник		РС”,	број	69/2002).
	 У					циљу					графичког					и					тематског					
приказа	 	 	 	 	 премерених	 	 	 	 	 објеката	 	 	 	 	 и	
вишегодишњих	 	 засада,	 	 као	 	 и	 	 обезбеђења		
прегледне		основе		за		израду		пројеката	израђује		
се	 	 Прегледни	 	 план	 	 постојећег	 	 стања.	 	 Као		
картографска	 	 подлога	 	 за	 израду	 	 	 прегледног			
плана	 	 	 постојећег	 	 	 стања	 	 	могу	 	 	 да	 	 	 служе			
копије	 	 	 постојећих	 катастарских	 планова	 или	
дигитални	ортофотопланови.
	 Прегледни	план	постојећег	стања	садржи	
нарочито:
	 			границу	катастарске	општине	(уцртану	
зеленом	бојом),
	 			границу	грађевинских	рејона	(уцртану	
жутом	бојом),
	 	 	 	 границу	 комасационог	 подручја	
(уцртану	љубичастом	бојом),
	 			парцеле			са			вишегодишњим			засадима			
обојене:			шуме!зеленом			бојом,	воћњаци!смеђом			
бојом,			виногради!сивом			бојом,			вртови!жутом			
бојом,	ливаде	и	пашњаци!	љубичастом	бојом	и	
мочваре!плавом	бојом,
	 			путеви					према					врсти					подлоге					
обојени:	 	 	 	 	 асфалтни!црвеном	 	 	 	 	 бојом,	
макадамски!црвена	 	 	 	 шрафура	 	 	 	 квадратног				
облика,				шљунковит!црвена	шрафура	у	једном	
смеру,	пољски	пут!црном	бојом,
	 	 	 	 железничке	 пруге!обојене	 црном	
бојом	испрекидано,
	 	 			водени	токови	и	остале	водене	
површине!светло	плавом	бојом,
	 			мајдани				песка,				позајмишта				земље,				
материјални				ровови,				каскаде,	складови			и			др.,	
шрафирани			сепија			бојом			и			уписом			скраћене			
ознаке	према	важећем	Топографском	кључу.

	 2.					Утврђивање					сталних					објеката					
и					вишегодишњих					засада					на	комасационом	
подручју
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Утврђивање		сталних		објеката		и		вишегодишњих		
засада	 	 на	 	 комасационом	 подручју	 	 извршиће	
извођач	 радова	 у	 сарадњи	 са	 Комасационом	
комисијом.
	 Под	 	 појмом	 	 сталних	 	 објеката		
подразумевају	 	 се	 	 објекти	 	 чији	 	 ће	 	 положај,	
односно				границе				експропријације				остати				
непромењене				и				након				изведене	комасације				и				
то:				инфраструктурни				системи				(саобраћајна				и				
водопривредна	 инфраструктура),	 	 грађевински		
објекти	 	 у	 	 пољопривреди,	 	 евидентирана		
културна	 добра	 и	 археолошки	 локалитети,	
поједини	пољски	путеви	и	др.
	 Уколико	 	 је	 	 потребно	 	 неки	 	 од		
грађевинских		објеката		рушити		или		уступити,		
и	да		би		учесник		комасације		могао		да		добије		
одговарајући	 	 објекат	 	 или	 	 накнаду	 	 у	 висини		
вредности		унетог		објекта		у		комасациону		масу		
(који	 	 се	 	 руши	 	 или	 	 уступа	 другом	 учеснику	
комасације),	 утврђује	 се	 његова	 тржишна	
вредност.
	 Вишегодишњи	 	 	 засади:	 	 	 воћњак,			
виноград,	 	 	 расадник,	 	 	 шума,	 	 	 луцерка	 	 	 и	
детелина,	по	правилу	остају	у	фактичком	стању.
Ако	 	 се	 	 вишедогишњи	 	 засади	 	 уништавају		
или	 	 додељују	 	 другом	 	 учеснику	 комасације,		
у	циљу	утврђивања	правичне	накнаде	 за	 унете	
вишегодишње	засаде	у	комасациону	масу		врши	
се	утврђивање	њихове	вредности.
	 Вредност	 винограда	 или	 воћњака,	
који	 дају	 плодове	 утврђује	 се	 тако	 што	 се	
утврди	 	 вредност	 	 уложених	 	 неамортизованих		
инвестиција	 	 значајних	 	 за	 	 трајније	очување	и	
побољшање	 земљишта,	 па	 се	 том	 износу	 дода	
износ	неамортизованих	инвестиција	 	уложених		
у	 	 подизање	 	и	 	 одржавање	 	 таквог	 	 винограда		
или		воћњака		и	износ		чистог		приноса		који		би		
тај	 	воћњак		или		виноград		дао,	 	а	 	с	 	обзиром		
на		своју	старост	и	плодност	за	онолико	година	
колико	 је	 потребно	 да	 се	 подигне	 и	 да	 почне	
давати	плод	нови	воћњак	или	виноград.
	 Када					се					утврђује					вредност					земљишта,					
онда					се					утврђује					износ	неамортизованих	
инвестиција	уложених	у	подизање	и	одржавање	
таквог	 воћњака	 или	 винограда.	 Након	 тога	
потребно	 је	 утврдити	 износ	 чистог	 приноса.	
Под	чистим	приносом	 	 	 треба	 	 	 подразумевати			
малопродајне			цене			одговарајућег			грожђа			или
воћа,	умањене	за	трошкове	одржавања	(копање,	

орезивање,	прскање,	заливање	и	сл.),	трошкове	
бербе,	транспорта	и	продаје.
	 Вредност	 	 младог	 	 винограда	 	 или		
воћњака		који		не		даје		плодове		одређује		се	тако	
што	се	одреди	вредност	за	земљиште	па	се	томе	
дода	вредност	инвестиција	уложених		за		њихово		
подизање.		На		исти		начин		одређује		се		вредност		
за		поједина	стабла		воћњака		и		чокота		винове		
лозе		који		се		налазе		на		комасационом		подручју.	
Под				вредношћу			инвестиција			за			подизање			
младог			воћњака			или				винограда	подразумева		
се		вредност		радне		снаге		потребне		за		сађење		и		
одржавање,		као		и	вредност	заштитних	средстава	
која	 су	 потребна	 за	 заштиту	 младог	 винограда	
или	воћњака.
	 Вредност	 расадника	 одређује	 се	 као	
за	 пољопривредно	 земљиште	 увећана	 за		
вредност	 	 садног	 	 материјала	 	 (саднице	 	 и		
остали		материјал		за		репродукцију).	Вредност				
садница				се				утврђује				на				основу				просечних				
малопродајних	 	 	 	 цена	 одговарајућих	 	 врста		
садница	 	 у	 	 моменту	 	 утврђивања	 	 вредности		
или		у		моменту	закључења	споразума	о	накнади	
у	новцу.
	 Вредност	 зреле	 или	 приближно	 зреле	
шуме	 за	 сечу,	одређује	 се	на	основу	вредности			
дрвета		 	на	 	 	пању,	 	 	тако		 	што		 	се	 	 	од		 	цене			
сортимената			који			се			могу	произвести	од	тог	
дрвета	 одбију	 трошкови	 сече,	 израде,	 утовара	
и	 транспорта	 до	 места	 	 испоруке.	 	 Трошкове		
чине	 	 зараде	 	 и	 	 материјални	 	 расходи	 	 које		
обрачунавају	предузећа		за		газдовање		шумама		
на		том		шумскопривредном		подручју.		Вредност	
дрвета	 на	 пању	 се	 утврђује	 тако	 што	 се	 прво	
утврди	количина	дрвне	масе	и	врста	дрвета.		Ова		
количина	 	 се	 	 утврђује	 	мерењем	 	и	 	 бројањем		
на	 	 лицу	 	места.	 	 Тако	 утврђена	 	 количина	 	 се		
разврстава		на		техничко		и		огревно		дрво.		На		
основу	 	 цена	 (тржишних	 или	 	 договорених)		
појединих	 	врста	 	дрвета	 	утврђује	 	 се	 	укупна	
вредност	масе.	 	Вредност	младе	шуме	одређује	
се	 према	 трошковима	 подизања	 такве	 шуме	
увећани		фактором		пораста	вредности		тако	да	се	
у	време	приближне	зрелости		за	сечу		постигне		
вредност		дрвета		на		пању.		Напред		наведеним		
вредностима		додаје	се		вредност		за		земљиште		
под		шумом		која		се		одређује		у		висини		вредности		
за	 најближе	 	 	 	 	 пољопривредно	 	 	 	 	 земљиште					
одговарајућег					квалитета.					Трошкови	подизања		
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младе	 	 шуме	 	 настале	 	 вештачким	 	 путем		
одеђује		се		у		висини		трошкова	пошумљавања,		
а	 	 трошкови	 	 подизања	 	младе	 	шуме	 	 настале		
природним		путем		у	висини		трошкова		вештачког		
пошумљавања		семеном.		Као		приближно		зрела		
шума	за		сечу		сматра		се		она		једнодобна		шума		
која		има		најмање		две		трећине		старости	зреле		
шуме,		а		као		млада		једнодобна		шума		сматра		се		
она		шума		која		има		две	трећине		старости		зреле		
шуме		за	 	сечу.	 	Разнодобна		шума		(пребирана		
шума	 	и	 групимично	разнодобна	шума)	 сматра	
се	зрелом	шумом.
	 Вредност		детелине,		луцерке		и		осталих		
вишегодишњих	 	 засада	 	 утврђује	 	 се	 на	 	 исти		
начин		као		и		воћњака		или		винограда.		Поступак		
одређивања	 	 накнада	 	 за	 вишегодишње	 засаде	
је	 идентичан	 поступку	 одеђивања	 накнада	 за	
објекте	

Члан 11.

	 ОСНИВАЊЕ								КАТАСТРА	
НЕПОКРЕТНОСТИ

	 На	 основу	 свих	 података	 добјених	
у	 поступку	 комасације	 и	 обнови	 премера	
грађевинског	 реона	 Избишта	 извршиће	 се	
оснивање	катастра	непокретности.
Оснивање	 	 катастра	 	 непокретности	 	 врши			
Републички		геодетски		завод,		о	чему	се	он	мора	
обавестити	по	завршетку	радова	на	комасацији	и	
обнови	премера	грађевинског	реона.

Члан 12.

	 УЧЕСНИЦИ	 У	 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ	
ПРОГРАМА	КОМАСАЦИЈЕ

	 У			имплементацији			и			извођењу			радова			
по	 	 	 основу	 	 	Програма	 	 	 комасације	учествују			
субјекти			сагласно			прописима			о			комасацији,			
државном	 	 	 премеру	 	 	 и	 катастру,	 	 локалној		
самоуправи		и		раду		државних		органа		којима		
је	 	 дефинисана	 обавеза	 о	 учешћу	 у	 извођењу	
комасационих	радова	и	то	(Слика	24):

	 1.	Општина	Вршац	
	 Основни	 	 субјекат	 	 и	 	 носилац	 свих	
активности		на	извођењу	комасације	јесте

Општина	 Вршац,	 која,	 сагласно	 Закону	 о	
пољопривредном	земљишту	(ЗПЗ):
	 	 	 	 одређује	 	 територију	 	 катастарске		
општине		која		се		уређује		комасацијом
(члан	32.	ЗПЗ);
	 			доноси	Програм	комасације	(члан	32.	
ЗПЗ);
	 			доставља							Програм							комасације							
на							сагласност							Министарству	пољопривреде,		
трговине,		шумарства		и		водоприврде		(члан		32.		
став		2.	ЗПЗ)
	 	 	 	 доноси	 Одлуку	 о	 спровођењу	
комасације	(члан	34.	ЗПЗ);
	 	 	 	 решењем	 образује	 Комисију	 за	
спровођење	комасације	(члан	35.	ЗПЗ);
	 	 	 	 именује	 секретара	 комисије	 за	
комасацију	(члан	35.	ЗПЗ);
	 			доноси	Начела	расподеле	комасационе	
масе;
	 			именује		комисије		по		прописима		о		
јавним		набавкама		за		избор		извођача	радова		на		
комасацији	 	 и	 	 обнови	 	 премера	 	 грађевинског		
реона	 	 Избиште	 	 и	 за	 вршење	 надзора	 над	
извођењем	радова;
	 			закључује	уговоре	са:
извођачем	 	 	 геодетско-техничких	 	 	 и	 	 	 других			
радова			на			комасацији			и	обнови	премера
извођачем	 радова	 на	 вршењу	 надзора	 над	
извођењем	 радова;	 Републичким	 	 	 	 геодетским				
заводом	 	 	 	или	 	 	 	другом	 	 	 	организацијом	 	 	 	 за	
извођење	радова	на	комасационој	процени
	 	 	 	 учествује	 у	 финансирању	 дела	
трошкова	комасације	из:
средстава	 	 која	 	 оствари	 	 по	 	 основу	 	 закупа		
државног	 	 пољопривредног	 земљишта,	 других				
извора				према				конкурсима				које				објављује				
Министарство	 пољопривреде,	 	 трговине,		
шумарства	 	 и	 	 водопривреде	 	 и	 	 Покрајински	
секретаријат	 	за	 	пољопривреду,	 	водопривреду		
и		шумарство		као		мера	за	подстицање	развоја	
пољопривредне	производње.

	 2.			Комисија	за	комасацију
	 Свим	 	 пословима	 	 у	 	 комасацији		
руководи	 	 Комисија	 	 за	 	 комасацију	 	 која	 	 се	
стара	 о:	 организацији	 свих	 радова,	 праћењу	
динамике	извођења	појединих	радова	и	њиховом	
међусобном	усклађивању,	законитости	у	раду	и	
др.
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	 Комисија	 за	 комасацију,	 као	 оперативно	
општинско	 комасационо	 тело,	 врши	 и	 следеће	
послове:
	 			образује			подкомисије			за:			процену			
вредности			земљишта,			објеката			и	вишегодишњих					
засада,	 	 	 	 	 утврђивање	 	 	 	 	фактичког	 	 	 	 	 стања,					
расподелу	 комасационе	 масе,	 примопредају	
земљишта	и	друга	стручна	тела;
	 			утврђује	фактичко	стање,
	 			учествује	у	вршењу	процене	вредности	
земљишта;
	 			финансира		претходне		пројекте		који		
се	 	односе	 	на	 	катастарску	 	општину	Избиште		
(пројекат	 	 мреже	 	 пољозаштитних	 	 појасева,		
пројекат		општинске	инфраструктуре	и	др),
	 	 	 	 обезбеђује	 	 пројекте	 	 републичке		
инфраструктуре	 	 (обилазница	 	 аутопута,	
водопривредна	инфраструктура),
	 			усваја			пројекте			комасације			за			које			
је	 	 	 овлашћена	 	 	 ЗПЗ	 	 	и	 	 	прописима	донетим			
на			основу			њега			(пројекат			мреже			пољских			
путева,	 	 	пројекат	исправке	 	граничних	 	линија		
грађевинског		реона,		пројекат		пољозаштитних	
шумских	 појасева,	 расподеле	 комасационе	
масе);
	 			утврђује	рок	за	излагање	прегледног	
плана	расподеле	комасацине	масе	и	решава		по		
примедбама		учесника		комасације		на		расподелу		
комасационе	масе;
	 	 	 	 врши	 	 	 привремену	 	 	 примопредају			
земљишта			из		 	комасационе			масе			и	доноси	
записник	о	привременој	примопредаји	земљишта	
и	објеката;
	 	 	 	 доноси	 решења	 о	 расподели	
комасационе	масе	(члан	43.	ЗПЗ);
	 	 	 	 обавља	 и	 друге	 послове	 утврђене	
одлуком	о	њеном	формирању.

	 3.			Република	Србија

	 Република	 	 	 	 Србија	 	 	 	 учествује	 	 	 	 у				
комасацији	 	 	 	 преко	 	 	 	 својих	 	 	 	 надлежних	
министарстава:
	 Министарство	 	 	 	 	 	 	 	 	 пољопривреде,									
трговине,									шумарства									и	водопривреде:
	 			даје	сагласност	на	Програм	комасације	
(члан	32.	став	2.	ЗПЗ);
	 	 	 	 у	 другом	 степену	 решава	 жалбе	 на	
решење	о	расподели	комасационе	масе	(члан	44.	

ЗПЗ);
	 Управа	за	пољопривредно	земљиште:
	 				додељује				средства				за				извођење				
радова	 	 	 	 и	 	 	 	 прати	 	 	 	 реализацију	 годишњег		
програма	 	 заштите,	 	 уређења	 	 и	 	 коришћења		
пољопривредног	земљишта	за	Републику	Србију	
(члан	79.	ЗПЗ);
	 	 	 	 	 управља	 	 пољопривредним		
земљиштем	 	 у	 	 државној	 	 својини	 	 (члан	 	 79.	
ЗПЗ);
 
	 Републички	геодетски	завод:
	 			врши,				по				потреби,				инспекцијски				
надзор				над				радом				геодетских	организација		
на		пројектовању		и		извођењу		радова		на		обнови		
премера	грађевинског	реона	и	комасацији,
	 	 	 	 врши	 катастарско	 класирање	
земљишта	на	комасационом	подручју,
	 	 	 	 врши	 пријем	 геодетских	 радова	 и	
оверу	елабората,
	 	 	 	 учествује	 	 	 у	 	 	 излагању	 	 	 података			
државног			премера			и			катастарског	класирања	
на	јавни	увид,
	 			на				основу				оверених					елабората				
врши					израду				новог				катастра	непокретности,

	 	4.	Аутономна	Покрајина	Војводина
	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
	 	 	 	 	 расписује	 	 конкурсе	 	 за	 	 доделу		
бесповратних		средстава		за		заштиту,	уређење	и	
коришћења	пољопривредног	земљишта
	 Јавна	републичка	и	покрајинска	предузећа
	 Обезбеђују		планиране		инфраструктурне		
пројекте	 	 (обилазница	 	 аутопута,	 каналску	
мрежу,	 јавне	 путеве!омеђавање,	 пољозаштитне	
појасеве)
	 Укупна	 предрачунска	 вредност	 радова	
на	 обнови	 премера	 и	 комасацији	 катастарске	
општине	 Избиште	 је	 46.887.000	 динара	
(404.198евра).

Члан 13.

	 ОСНОВНИ	ПОДАЦИ	О	УЧЕСНИЦИМА	
И	ИНВЕСТИТОРИМА

	 Потенцијални	 учесници	 и	 инвеститори	
реализације	овог	програма	су:
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	 1.			Општина	Вршац
	 Средства	 	 за	 	 спровођење	 	 комасације		
општине		Вршац		ће		се		обезбедити		из	средстава		
оствареним		од		давања		у	закуп		пољопривредног	
земљишта		у	државној	својини.
	 У			Војводини,			средства			остварена			од			
давања			у			закуп			пољопривредног	земљишта		
у		државној		својини		у		висини		од		30%		приход		
су		буџета		Републике	Србије,		у		висини		од		30%		
приход		су		буџета		Војводине,		а		40%		приход		
су		буџета	јединице			локалне			самоуправе			на			
чијој			територији			се			налази			пољопривредно	
земљиште	у	државној	својини

	 2.	 	 	 Покрајински	 секретаријат	 за	
пољопривреду,	водопривреду	и	шумарство
Нови	Сад,	Булевар	Михајла	Пупина	16
	 На	 	 	 основу	 	 oдлука	 	 о	 	 	 буџету	 	 АП			
Војводине,	 	 	 Покрајински	 	 	 секретаријат	 	 	 за	
пољопривреду,	 	 водопривреду	 	 и	 	 шумарство		
доноси		акта		о		утврђивању		програма	заштите,			
уређења	 	 	 и	 	 	 коришћења	 	 	 пољопривредног			
земљишта	 	 	 на	 	 	 територији	 Аутономне		
Покрајине	 	 Војводине	 	 и	 	 расписује	 	 конкурсе		
за		доделу		бесповратних	средстава			(најчешће			
општинама			до			50%,			а			месним			заједницама			
до			100%	средстава)			из			буџета			АП			Војводине			
намењених			за:			одводњавање,			уређење	атарских		
путева,	 	 израду	 	 техничке	 	 документације		
везане	 	 за	 	 заштиту,	 	 уређење	 	 и	 коришћење	
пољопривредног	земљишта,	за	комасацију	и	др.
	 Најчешћи	 	 	 услов	 	 	 за	 	 	 добијање			
ових			средстава		 	је		 	да		 	постоји			сагласност	
Министарства	 	 пољопривреде,	 	 трговине,		
шумарства	 	 и	 	 водопривреде	 	 на	 	 Програм	
заштите,	уређења	и	коришћења	пољопривредног	
земљишта.
	 Покрајински	 секретаријат	 расписује	
конкурсе	и	за:
	 	 	 	 	 доделу	 бесповратних	 средстава	 у	
области	 руралног	 развоја	 на	 обнови	 и	 развоју	
села,	развоју	путева,
	 				суфинансирање		програма		и		пројеката		
у		области		шумарства		и		ловства
(на	 	 пример	 	 за:	 	 проширене	 	 репродукције		
шума,	 	подизање	 	нових	 	шума	 	и	мелиорације	
деградираних	шума),
	 	 	 средстава	 за	 реконструкцију	 и	
изградњу	рибњачких	површина	и	др.

	 3.			Фонд	за	капитална	улагања	Аутономне	
Покрајине	Војводине7
21000	 Нови	 Сад,	 Булевар	 Михајла	 Пупина	
16	Фонд	 	финансира	 	програме	 	и	 	пројекте	 	у		
области	 	 просторног	 	 планирања	 	 и	 развоја,			
пољопривреде,	 	 	 водопривреде,	 	 	 шумарства,			
лова,	 	 	 риболова,	 	 	 туризма,	 индустрије	 	 и		
занатства,	 	 друмског,	 	 речног	 	 и	 	 железничког		
саобраћаја		и		уређивања	путева	као	и	у	другим	
областима	за	живот	грађана	Војводине.
Стручну	 оцену	 улагања	 у	 пројекте	 локалних	
самоуправа	 врше	 савети	 које	 је	 именовао	
Управни	одбор	Фонда.

	 4.	 	 	 Министарство	 пољопривреде,	
трговине,	шумарства	и	водопривреде	-	Управа	за	
пољопривредно	 земљиште	 Београд,	 Обилићев	
венац,	9-11
	 Министарство			пољопривреде,			трговине,			
шумарства	 	 	 и	 	 	 водопривреде	 	 	 -	 Управа	 	 за		
пољопривредно		земљиште		сваке		године		доноси		
Уредбу	 	 о	 	 утврђивању	 Програма	 	 извођења		
радова	 	 на	 	 заштити,	 	 коришћењу	 	 и	 	 уређењу		
пољопривредног	земљишта		 	 	 	 	и	 	 	 	 	 	расписује						
конкурс	 	 	 	 	 	 за	 	 	 	 	 	 доделу	 	 	 	 	 	 бесповратних						
средстава:	 пољопривредним	 	 	 	 	 саветодавним					
стручним					службама,					јединицама					локалне
самоуправе	 и	 регистрованим	 пољопривредним	
газдинствима-физичким	 лицима	 за	
реализацију	 активности	 које	 се	 односе	
на:	 комасацију,	 одводњавање,	 претварање	
необрадивог	 	 	 у	 	 	 обрадиво	 	 	 пољопривредно			
земљиште,	 	 	 побољшање	 	 	 квалитета	
обрадивог	 	 	 	 пољопривредног	 	 	 	 земљишта,				
наводњавање,				контрола				плодности	обрадивог					
пољопривредног					земљишта					у					приватној					
својини,					студијско-	истраживачки	радови	и	др.
Услови		и		критеријуми		за		доделу		и		коришћење		
средстава	 	 обезбеђених	 	 у	 Буџету	 Републике	
утврђени	су	Уредбом.

	 5.			Републички	геодетски	завод
Београд,	Бул.	војводе	Мишића	39,
	 У	 реализцији	 овог	 пројекта	 Републички	
геодетски	 завод	 учествује	 кроз:	 могућност	
извођење	 радова	 на	 комасационој	 процени	
земљишта,	 извођење	 радова	 на	 катастраском	
класирању,	излагању	података	премера	на	јавни	
увид,	прегледу	и	пријему	елабората	и	техничких	
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извештаја,	израдом	базе	података	и	оснивањем	
катастра	непокретности
	 Сагласно	 члнау	 5.	 Закона	 о	 државном	
премеру	 и	 катастру	 	 када	 се	 средства	 за		
финансирању	 	 радова	 	 на	 	 обнови	 	 премера	 	 и		
изради	 	 катастра	 	 непокретности	 обезбеђују	
од	 поклона	 (донација),	 	 локалне	 самоуправе	 и	
других	 заинтересованих	 правних	 и	 физичких	
лица,	 уговором	 се	 одређују	 радови	 који	 ће	 се	
финансирати	из	тих	средстава.
	 Пошто	 	 општина	 	 Вршац	 	 значајно		
учествује		и			у		финансирању		радова		на	обнови			
премера,			тада			ће			она			уговором			са			Републичким			
геодетским	 	 	 заводом	 дефинисати	 	 међусобне		
односе		у	погледу		радова		које		финансира		као		и		
у	погледу	бенефита	које	остварује	по	том	основу.

	 6.	 	 	 Пољопривредна	 предузећа,	
предузетници	 и	 земљорадничке	 задруге,	
пољопривредна	 домаћинства	 (учесници	
комасације)
	 Пољопривредна			предузећа,			предузетници			
и			земљорадничке			задруге			и	пољопривредна				
домаћинства				(учесници				комасације)				могу				
партиципирати	 	 	 	 у	 финансирању	 радова	 на	
комасацији.
	 Њихово				учешће				би				било				сразмерно				
површини				унетог				земљишта				у	комасацију		са		
максимално		до		20%		од		трошкова		комасације.		
Ови		трошкови		би		се	планирали	у	ратама	током	
целог	извођења	комасације.
	 Република	 	 Србија	 	 нема	 	 обавезу	 	 у		
партиципацији		из		става		2.		ове		тачке		у	случају		
када	 	 је	 	 један	 	 од	 	 учесника	 	 у	 	 комасацији		
Република	 	 Србија	 	 (земљиште	 	 у	 својини	
Републике	Србије).

Члан 14.

	 ОЦЕНА	ПРОГРАМА
	 1.	Финансијска	(комерцијална)	оцена
	 Применом	 	 техника	 	 анализе	 	 трошкова		
и	 	 користи	 	 оцењено	 	 је	 	 да	 	 се	 	 90%	 користи	
реализацијом	 овог	 пројекта	 остварује	 са	 50%	
трошкова.

	 2.	Друштвена	(национална)	оцена

	 Друштвено!економске		користи		(ефекти)		
који		се		дефинишу		као		позитивни	учинци		овог		
пројекта		(примарни,		секундарни		и		немерљиви)		
на	 	 процес	 	 укупног	 друштвено!економског	
развоја	насеља	Избиште	и	општине	Вршац	су:

	 А.	Извршењем	радова	на	комасацији:
	 1.	 	 	 Повећање	 приноса	 на	 постојећим	
површинама	услед:
	 				доградње			система			за			одводњавање			и			
одвођење			сувишних			вода,	односно	побољшања	
водно!ваздушног	режима	у	земљишту	(приноси	
околних	парцела	се	повећавају	до	10%),
	 				боље		оријентације		парцела		у		односу		
на		стране		света		(приноси		се	повећавају	за	5	до	
10%),
	 				смањења			појава			ерозије			ветром			
услед	 	 	 подизања	 	 	 пољозаштитних	 шумских	
појасева	(приноси	се	повећавају	до	5%),

	 2.			Повећање			приноса			услед			повећања			
обрадивих			пољопривредних	површина	због:
	 				смањења		броја,		дужине	и		ширине		
међа,		разора	и		увратина		(приноси	се	повећавају	
до	2,5%),
	 	 	 	 	 привођења	 култури	 необрадивих	
површина	у	обрадиве,

	 3.			Смањење				трошкова				и				губитака				у				
пословању				и				повећање	продуктивности	рада	
услед:
	 	 	 	 	 смањења	 	броја	 	парцела,	 	односно		
транспортних	 	 трошкова	 	 (смањење	 превоза		
по		једном		хектару		после		комасације		је		и		до		
40%		од		укупних	пређених	километара),	услед	
груписања	поседа,
	 				могућности						несметане						примене						
и	 	 	 	 	 	 рационалног	 	 	 	 	 	 коришћења	савремених	
машина	и	 нових	 агротехничких	мера	 на	 већим	
парцелама	и	парцелама	правилног	облика,
	 				смањења		празних		ходова		машина		и		
радника		на		самој		парцели		и	смањење	времена	
обраде	поседа,
	 				уштеда	у	семену	до	20%	услед	повећања	
површина	парцела.
	 Друштвене	 	 користи	 	 које	 	 настају		
реализацијом	 	 пројекта	 	 комасације,	 	 које	 	 се	
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дефинишу	 као	 позитивни	 учинци	 на	 процес	
друштвено!економског	развоја,	могу	се	сврстати	
у:

	 1.			Примарне	или	директне	користи
	 	 	 	 	 које	 	 имају	 	 потрошачи	 	 роба	 	 или		
услуга		чију		производњу		омогућује	комасација,
	 	 	 	 	 већа	 	 	 набавка	 	 	 и	 	 	 рационална			
примена			механизације			и			смањење	потреба	за	
живом	радном	снагом,

	 2.			Секундарне	или	индиректне	користи
	 	 	 	 	 изградња	 	 функционалне	 	 мреже		
некатегорисаних	 	 пољских	 	 путева,	 	 и	 планско		
постављање		положаја		и		броја		будућих		мостова		
и		прелаза	преко	канала,
	 	 	 	 	 реконструкција	 локалних	 путева	
мањег	обима,
	 	 	 	 	 изградња	 	 мреже	 	 пољозаштитних		
шумских		појасева		који		ће		значајно	допринети						
унапређењу	 	 	 	 	 	 животне	 	 	 	 	 	 средине	 	 	 	 	 	 и						
пошумљености	 катастарске	 општине,	 а	 самим	
тим	и	општине	Вршац.

	 3.			Немерљиве		користи,		тј.		оне		које		се		
не		размењују		на		тржишту		и	тешко	их	је,	или	
немогуће	изразити	у	новчаној	вредности
	 				остварење	рационалне	организације	
и	коришћења	простора,
	 				промена	производне	структуре,
	 				брже				технолошко				трансформисање				
и					увођење				квалитативних	фактора	развоја	и	
привређивања,
	 	 	 	 	 побољшање	 животне	 средине	
подизањем	пољозаштитних	појасева	и	смањење	
степена	угрожености	животне	средине,	и	др..

	 Б.	 Обновом	 премера	 и	 оснивањем	
катастра	непокретности		за	К.о.	Избиште:

	 1.	 	 	 Формираће	 	 	 	 	 се	 	 	 	 	 јединствена					
дигитална					база					просторних					и	алфанумеричких	
података	катастра	непокретности,

	 2.			Омогућиће	се	аутоматско		управљање	
катастарским	 подацима	 чиме	 ће	 се	 обезбедити	
следеће:
	 				контрола	и	праћење	дневних	пријава	

и	промена	на	непокретностима;
	 	 	 	 	 дневна	 ажурност	 базе	 података	 о	
непокретностима;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима			у			дигиталном			и			аналогном			
облику			у			року			од	неколико		минута		по		захтеву,		
ако		је		захтев		исказан		у		општинском	катастру;
	 	 	 	 	 издавање	 	 	 корисницима			
алфанумеричких		 	и	 	 	графичких		 	података		 	о	
непокретностима	 	 	 (судови,	 	 	 банке,	 	 	 органи			
управе,	 	 	 органи	 	 	 локалне	 самоуправе,		
привредни		субјекти		и		грађани)		у		дигиталном		
облику		у	тренутку,	 	 	ако		 	 је	 	 	захтев	 	 	исказан			
преко			Интернета,			или			у			року			од	неколико			
минута			ако			је			захтев			исказан			на			шалтеру			
општинског	катастра;

	 3.	 	 	Формираће			 	се		 	 	дигитална			 	база				
просторних	 	 	 	 и	 	 	 	 алфанумеричких	 података				
за				израду				и				презентацију				урбанистичких				
планова				у	дигиталном	облику
	 				смањује	се	време	за	њихову	израду	за	
око	30%,	и
	 	 	 	 	 омогућује	 Интернет	 	 презентација		
планова,		односно	излагање		нацрта	планова	на	
јавни	увид,

	 4.			формираће			се			база			података			за			
потребе	 	 	 уређења,	 	 	 заштите	 	 	 и	 коришћења	
пољопривредног	земљишта
(за	 	 	 контролу	 	 	 субвенција	 	 	 и	 	 	 кредитних			
аранжмана,	 	 	израду	 	 	 катастра	вишегодишњих	
засада,		регистра	пољпоривредних		газдинстава		
и	 	 израду	 информационог	 система	 о	
пољопривредном	земљишту);

	 5.	 	 	Обезбедиће	 се	 директна	 	 (он	 	 лине)		
веза	са	базом		података		катастра	непокретности	
и	катастра	водова
(за		потребе		обрачуна		вредности		непокретности		
и		обрачуна		пореза		на	непокретности	и	промет	
непокретности	и	др);

	 6.	 	 	 Повећаће	 се	 продаја	 геодетских	
података
(а		нарочито		дигиталних		геодетских		планова)		и		
остварење		веће		добити	од		њихове		продаје		за		
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око		45%		у		односу		на		период		″без″		Програма.	
Подаци	 за	 К.о.	 Избиште	 ће	 бити	 доступни	 у	
облику	 савремених	 носилаца	 информација		
(дискете,		CD		или		директна		испорука		подтака)		
чиме		ће		се	обезбедити				њихова				контролисана				
употреба				и				смањити				цена				тих	података);
7.	 	 	Смањиће	 	 	 	 се	 	 	 	 трошкови	 	 	 	 досадашњег				
рада	 	 	 	Службе	 	 	 	 за	 	 	 	катастар	непокретности	
за	 око	 30%,	 када	 су	 у	 питању	 подаци	 за	 К.о.	
Избиште,	Друштвено!економски			ефекти			који			
се			још			могу			очекивати			оснивањем	катастра	
непокретности,	 односно	 реализацијом	 овог	
програмасу	и:
	 				обезбеђење	и	подршка	трајном	развоју	
Општине	(из	тог	разлога	и	Општина			мора			да			
брине			о			питањима			савремених			евиденција			
о	непокретностима);
	 				подршка								економији								која							је							
већ							сада							у								процесу	интернационализације.				
Катастарски				систем				садржи				и				публикује	
комплетну		правну		ситуацију		о		непокретностима		
и		водовима		чиме		ће
се			смањити			ризик			од			финансијских			губитака			
и			повећати			обим	улагања.

Члан 15.

	 Саставни	 део	 Одлуке	 је	 Програм	
комасације	катастарске	општине	Избиште.

Члан 16.

	 Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	
објављивања	 у	 ‘’Службеном	 листу	 општине	
Вршац’’.

16.

	 Ha	 основу	 члана	 34.	 Закона	 о	
пољопривредном	 земљишту	 (,.Сл.	 гласник	 PC’,	
бр.	 62/06,	 65/08	 и	 41/09)	 и	 члана	 100.	 Статута	
општине	Вршац	 („Сл.	 лист	општине	Вршац	бр.	
10/2008	и	13/2008	),	Скупштина	општине	Вршац	
на	седници	одржаној	17.12.2012.	години,		донела	
је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У 

КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВЛАЈКОВАЦ

Члан 1.

	 Одређује	 се	 спровођење	 комасације	
пољопривредног	 земљишта	 и	 премера	
грађевинског	 реона	 на	 подручју	 катастарске	
општине	Влајковац.

Члан 2.

	 Предмет	 комасације	 -	 премера	
(комасациона	маса)	су	сва	земљишта	у	подручју	
обухваћена	 катастарском	 општином	 Влајковац,	
на	површини	од	око	4962	хектара.	
	 Граница	комасационог	подручја	је	граница	
катастарске	општине	Влајковац,	која	је	описана	у	
Програму	комасације.

Члан 3.

	 Учесници	 комасације	 су	 власници	 и	
корисници	земљишта	која	су	обухваћена	границом	
катастарске	општине	Влајковац		и	сва	друга	лица	
која	на	тим	земљиштима	имају	стварна	права	или	
на	закону	заснован	правни	интерес.

Члан 4.

	 Комасацију	 земљишта,	 на	 основу	 ове	
Одлуке	о	спровођењу	комасације	у	катастарској	
општини	 Влајковац,	 спроводи	 Комисија	 за	
спровођење	комасације.

Члан 5.
	 Комасација	 у	 катастарској	 општини	

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	
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Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
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Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ВРШАЦ	

Broj:-011-64/2012-II-01                   PREDSEDNIK
Datum: 17.12.2012. god.                 SKUP[TINE OP[TINE
Vr{ac, Trg pobede 1             Јовица Заркула, с.р.

Влајковац	 финансираће	 се	 из	 средстава	 коју	 је	
у	 ту	 сврху	 издвојио	 Покрајнски	 секретаријат	
за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	 шумарство	
у	износу	 од	 55%.	Преостали	део	 трошкова	 који	
чини	 45%	 укупне	 вредности	 сносиће	 општина	
Вршац.

Члан 6.

	 Финансијско	 пословање	 Комисије	 за	
спровођење	 комасације	 у	 катастарској	 општини	
Влајковац	спроводи	Општинска	управа	општине	
Вршац,	Одељење	за	буџет	и	финансије.

Члан 7.

	 Од	дана	објављивања	одлуке	о	спровођењу	
комасације	не	може	се	вршити	изградња	објеката	
и	 подизање	 вишегодишњих	 засада	 и	 усева	 на	
комасационом	подручју.

Члан 8.

	 Поступак	 комасације	 на	 територији	
катастарске	 општине	 Влајковац	 	 спроводиће	 се	
на	основу	Закона	о	пољопривредном	 земљишту	
и	 у	 складу	 са	 Начелима	 за	 наделу	 комасације	
пољопривредног	земљишта.

Члан 9.

	 Републички	 геодетски	 завод	 -	 Служба	
за	 катастар	 Вршац	 забележиће	 у	 катастру	
непокретности	спровођење	комасације.

Члан 10.
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	„Службеном	листу	општине	
Вршац”.

                                          

17.

	 Ha	 основу	 члана	 34.	 Закона	 о	
пољопривредном	земљишту	 (,.Сл.	 гласник	PC’,	
бр.	 62/06,	 65/08	 и	 41/09)	 и	 члана	 100.	 Статута	
општине	Вршац	(„Сл.	лист	општине	Вршац	бр.	
10/2008	и	13/2008	),	Скупштина	општине	Вршац	
на	седници	одржаној	17.12.2012.	години,		донела	
је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У 

КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ УЉМА

Члан 1.

	 Одређује	 се	 спровођење	 комасације	
пољопривредног	 земљишта	 и	 премера	
грађевинског	 реона	 на	 подручју	 катастарске	
општине	Уљма.

Члан 2.

	 Предмет	 комасације	 -	 премера	
(комасациона	маса)	су	сва	земљишта	у	подручју	
обухваћена	 катастарском	 општином	 Уљма	 на	
површини	од	око	6114	хектара.	
	 Граница	 комасационог	 подручја	 је	
граница	 катастарске	 општине	 Уљма	 која	 је	
описана	у	Програму	комасације.

Члан 3.

	 Учесници	 комасације	 су	 власници	
и	 корисници	 земљишта	 која	 су	 обухваћена	
границом	катастарске	општине	Уљма	и	сва	друга	
лица	 која	 на	 тим	 земљиштима	 имају	 стварна	
права	или	на	закону	заснован	правни	интерес.
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Члан 4.

	 Комасацију	 земљишта,	 на	 основу	 ове	
Одлуке	о	спровођењу	комасације	у	катастарској	
општини	 Уљма,	 спроводи	 Комисија	 за	
спровођење	 комасације,	 коју	 скупштина	
општине	именује	посебним	решењем.

Члан 5.
 
	 Комасација	 у	 катастарској	 општини	
Уљма	 финансираће	 се	 из	 средстава	 коју	 је	 у	
ту	 сврху	 издвојил	 Покрајински	 секретаријат	
за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	 шумарство	
у	износу	од	55%	Преостали	део	трошкова	који	
чини	 45%	 укупне	 вредности	 сносиће	 општина	
Вршац.

Члан 6.

	 Финансијско	 пословање	 Комисије	 за	
спровођење	комасације	у	катастарској	општини	
Уљма	 спроводи	 Општинска	 управа	 општине	
Вршац,	Одељење	за	буџет	и	финансије.

 Члан 7.
 
	 Од	 дана	 објављивања	 одлуке	 о	
спровођењу	 комасације	 не	 може	 се	 вршити	
изградња	 објеката	 и	 подизање	 вишегодишњих	
засада	и	усева	на	комасационом	подручју.

Члан 8.

	 Поступак	 комасације	 на	 територији	
катастарске	 општине	 Уљма	 спроводиће	 се	 на	
основу	 Закона	 о	 пољопривредном	 земљишту	
и	 у	 складу	 са	 Начелима	 за	 наделу	 комасације	
пољопривредног	земљишта.

Члан 9.

	 Републички	 геодетски	 завод	 Служба	
за	 катастар	 Вршац	 забележиће	 у	 катастру	
непокретности	спровођење	комасације.

Члан 10.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	„Службеном	листу	општине	
Вршац”.

                                

18.

	 Ha	 основу	 члана	 34.	 Закона	 о	
пољопривредном	земљишту	 (,.Сл.	 гласник	PC’,	
бр.	 62/06,	 65/08	 и	 41/09)	 и	 члана	 100.	 Статута	
општине	Вршац	(„Сл.	лист	општине	Вршац	бр.	
10/2008	и	13/2008	),	Скупштина	општине	Вршац	
на	седници	одржаној	17.12.2012.	години,		донела	
је

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У 

КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ИЗБИШТЕ

Члан 1.

	 Одређује	 се	 спровођење	 комасације	
пољопривредног	 земљишта	 и	 премера	
грађевинског	 реона	 на	 подручју	 катастарске	
општине	Избиште.	

Члан 2.

	 Предмет	 комасације	 -	 премера	
(комасациона	маса)	су	сва	земљишта	у	подручју	
обухваћена	 катастарском	 општином	 Избиште,	
на	површини	од	око	4051	хектара.	
	 Граница	 комасационог	 подручја	 је	
граница	 катастарске	 општине	 Избиште	 која	 је	
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описана	у	Програму	комасације.

Члан 3.

	 Учесници	 комасације	 су	 власници	
и	 корисници	 земљишта	 која	 су	 обухваћена	
границом	 катастарске	 општине	 Избиште	 и	
сва	 друга	 лица	 која	 на	 тим	 земљиштима	 имају	
стварна	 права	 или	 на	 закону	 заснован	 правни	
интерес.

Члан 4.

	 Комасацију	 земљишта,	 на	 основу	 ове	
Одлуке	о	спровођењу	комасације	у	катастарској	
општини	 Избиште,	 спроводи	 Комисија	 за	
спровођење	 комасације,	 коју	 скупштина	
општине	именује	посебним	решењем.

Члан 5.

	 Комасација	 у	 катастарској	 општини	
Избиште	 финансираће	 се	 из	 средстава	 коју	 је	
у	 ту	 сврху	 издвојио	 Покрајнски	 секретаријат	
за	 пољопривреду,	 водопривреду	 и	 шумарство	
у	износу	од	55%	Преостали	део	трошкова	који	
чини	 45%	 укупне	 вредности	 сносиће	 општина	
Вршац.

Члан 6.

	 Финансијско	 пословање	 Комисије	 за	
спровођење	комасације	у	катастарској	општини	
Избиште	спроводи	Општинска	управа	општине	
Вршац,	Одељење	за	буџет	и	финансије.

Члан 7.

	 Од	 дана	 објављивања	 одлуке	 о	
спровођењу	 комасације	 не	 може	 се	 вршити	
изградња	 објеката	 и	 подизање	 вишегодишњих	
засада	и	усева	на	комасационом	подручју.

Члан	8.

	 Поступак	 комасације	 на	 територији	
катастарске	 општине	 Избиште	 спроводиће	 се	

на	основу	Закона	о	пољопривредном	земљишту	
и	 у	 складу	 са	 Начелима	 за	 наделу	 комасације	
пољопривредног	земљишта.

Члан 9.

	 Републички	 геодетски	 завод	 -	 Служба	
за	 катастар	 Вршац	 забележиће	 у	 катастру	
непокретности	спровођење	комасације.

Члан 10.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	„Службеном	листу	општине	
Вршац”.

              

19.

	 На	 основу	 члана	 20.	 тачка	 8	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(“Сл.гласник	РС”	бр.129/07),	
члана	96.	и	97.	Закона	о	планирању	и	изградњи		
(“Сл.гласник	РС”	бр.72/09),	Уредбе	о	условима	
и	начину	под	којима	локална	 самоуправа	може	
да	отуђи	или	да	у	закуп	грађевинско	земљиште		
по	цени	мањој	од	тржишне,	односно	закупнине	
или	 без	 накнаде	 (“Сл.гласник	 РС”	 бр.13/10)	 и	
члана	27.	став	1.	тачка	6	Статута	општине	Вршац	
(“Службени	 лист	 општине	 Вршац”	 10/08	 и	
13/08),	Скупштина	општине	Вршац	на	седници	
одржаној	17.12.2012.	године,	донела	је	

ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О ОТУЂЕЊУ И ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА
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ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.

	 У	Члан	11.	став	2.	алинеја	после	алинеје	
1.	додаје	се	нова	алинеја	која	гласи:
	 „	 -	 за	 парцеле	 које	 се	 у	 налазе	 у	 зони,	
која	 је	планским	документом	пројектована	 	као	
„радна,	комерцијано-стамбена	или	комерцијална		
зона“	 комисија	 у	 зависности	 од	 величина	 	 и	
категорије	исте	утврђује
	 1.	 број	 новозапослиних	 радника(од	 3до	
5),		које	стицалац	мора	да	запосли			на	1.000	м2		
купљене	 	парцеле,	који	имају	пребивалиште	на	
територији	општине	Вршац;
	 2.	 рок	 започињања	 делатности	 у	
изграђеном	објекту		на	предметној	парцели,	који	
може	бити	од	1	до	3	године	од	дана	потписивања	
Уговора;
	 3.као	 и	 да	 је	 стицалац	 дужан	 да	 на	
купљеној	парцели	инвестира	у	делатности	која	
се	базира		искључиво		на	чистим	технологијама	
и	која	не	угрожава	животну	средину.“	

Члан 2. 

	 На	поступке	отуђење	или		давања	у	закуп	
грађевинског	 земљишта,	 који	 су	 започети	 пре	
ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке,	 а	 код	 којих	 није	
закључен	 уговор	 о	 закупу,	 односно	 отуђењу	
грађевинског	земљишта,	поступак	ће	се	окончати	
по	одредбама	ове	одлуке.

Члан 3.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	“Службеном		листу	општине	
Вршац”.

20.

	 	 	 	 	 	 	 На	 основу	 члана	 	 20.	 тачка	 8.	 Закона	 о	
локалној	самоуправи	(	«Службени	гласник	РС»	
број	139/07),	члана		96.	и	97	Закона	о	планирању	
и	изградњи		(СГ	РС	број	72/09	и	81/09)	,	члана	
27.	 став	 1.	 тачка	 6.	 Статута	 општине	 Вршац	
(Службени	лист	општине	Вршац	10/08	и	13/08),	
члана	6.	Одлуке	о	отуђењу	и	закупу	грађевинског	
земљишта	 општине	 Вршац	 (“Службени	 лист	
општине	 Вршац”	 4/2010)	 Скупштина	 општине	
Вршац	на	седници	одржаној	17.12.2012.	године,	
донела	

П Р О Г Р А М
УРЕЂЕЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ 
 ЗЕМЉИШТА  РАДИ  ИЗГРАДЊЕ

I

	 	 Овим	 Програмом	 утврђује	 се	
уређење,	отуђење	и	давање	у	закуп	грађевинског	
земљишта	ради	изградње	објеката		према	намени	
утврђеној	планским	документима.

II

	 Програм	 уређења,	 отуђења	 и	 давања	 у	
закуп	 грађевинског	 	 земљишта	 	 ради	изградње	
садржи	број	катастарских	парцела,	површину	и	
начин	отуђења	и	давања	у	закуп.
	 Грађевинско	земљиште	се	може	отуђити	
и	 давања	 у	 закуп	 ради	 изградње	 пословних	 и	
стамбених	објекта.	
ПОСЛОВНO	-	СТАМБЕНИ	ОБЈЕКТИ:	
1.	Парцела	број	7607/1	к.о.	Вршац,	површине	1х	
06а	63	м2		у	ул.	Жарка	Зрењенина	бб;	
2.	Парцела	број	7/5,	к.о.	Вршац,	укупне	површине	
18а	55м2	у	ул.	Милоша	Обилића	бб;	
3.	 Парцела	 број	 564,	 к.о.	 Стража,	 укупне	
површине	5а	64	м2у	ул.	Маршала	Тита;	
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4.	Парцела	број	236,	к.о.	Мало	Средиште	,укупне	
површине	2а	26м2	у	ул.	Бртска;
5.	Парцела	број	43/5	к.о.	Вршац,	површине	71	м2	
у	ул.	Војвода	Степе	Степановића.	

III

		 Одлуком	о	расписивању	јавног	огласа	за		
јавно	 надметање,	 односно	 прикупљање	 понуда	
јавним	 огласом	 ради	 отуђења	 или	 давања	 у	
закуп	 грађевинског	 земљишта	 утврдиће	 се	 сви	
потребни	услови		предвиђени	законом.
	 Комисија	 за	 отуђење	 грађевинског	
земљишта	 спровешће	 поступак	 отуђења	
грађевинског	земљишта	одређен	ставом	3	тачка	
1-4	 ове	 Одлуке,	 путем	 лицитације,	 а	 поступак	
отуђења	непокретности	из	тачке	5.	спровешће	се	
непосредном	погобом.

IV

	 	 Овај	Програм	ступа	на	снагу	даном	
доношења,	 а	 биће	 објављивања	 у	 “Службеном	
листу	општине	Вршац”.

21.

	 На	 основу	 члана	 20.	 став	 1.	 тачка	 11.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(“Сл.	гласник	РС”	
бр.	129/2007),	члана	13.	став	1.	тачка	11.	Статута	
општине	 Вршац	 (“Службени	 лист	 oпштине	
Вршац”	бр.	10/2008	и	13/2008)	и	члана	4.	став	2.	
Одлуке	о	оснивању	Буџетског	фонда	за	заштиту	

животне	 средине	 општине	 Вршац	 (“Службени	
лист	oпштине	Вршац”	бр.	12/2009),			Скупштина	
општине	Вршац	на	седници	одржаној	17.12.2012.	
године,	донела	је	

О Д Л У К У

I

	 Усваја	 се	 Програм	 о	 измени	 Програма	
коришћена	средстава	Буџетског	фонда	за	заштиту	
животне	 средине	 општине	 Вршац	 за	 2012.	
годину	на	који	је	сагласност	дало	Министарство	
енергетике,	развоја	и	заштите	животне	средине	
број	401-00-240/2012-01	од	11.10.2012.	године

II

	 Oва	 Одлука	 објавиће	 се	 у	 “Службеном	
листу	општине	Вршац”.

22.

На	 основу	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	 6.	 Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 («Службени	 гласник	
РС»	 бр.129/07)	 и	 члана	 27.Статута	 општине	
Вршац	 («Сл.	 лист	 општине	Вршац»	бр.10/08	и	
13/08),	Скупштина	општине	Вршац	на	седници	
одржаној	17.12.2012.	године,	донела	је	
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О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ  ПОКЛОНА – АКЦИЈА 

ФОНДАЦИЈЕ ХЕМОФАРМ ВРШАЦ 
у АД CENTAR MILLENNIUM ВРШАЦ

I

	 Скупштина	 општине	 Вршац	 прихвата	
као	поклон	ФОНДАЦИЈЕ	ХЕМОФАРМ	Вршац,	
112.904	 комада	 обичних	 акција	 у	 АД	 CEN-
TAR	MILLENNIUM	ВРШАЦ,	које	носе	ознаку	
ISIN	 број	 RSCMILE60824	 и	 CFI	 код	 ESVTFR,	
појединачне	 номиналне	 вредности	 10.000,00	
динара	.

II

	 Овлашћује	 се	 Председник	 општине	
Вршац,	Чедомир	Живковић	да		потпише	Уговор	
о	 поклону,	 у	 тексту	 који	 је	 приложен	 уз	 	 ову	
Одлуку.

III

	 Ова	 	 	 Одлука	 биће	 објављена	 у	
«Службеном	листу	општине	Вршац».

   

23.

	 На	основу	члана	32.	 тачка	 	 12.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 (	 »Сл.	 гласник	 РС«	 бр.	
129/07),	 члана	 22.	 	 став	 1	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине		општине	Вршац	(«Сл.	лист	општине	
Вршац»,		бр.	9/08),	Скупштина	општине	Вршац	
на	седници	одржаној	17.12.2012.	године,	донела	
је	
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ

I

	 Јавору	 Рашајском,	 престаје	 функција		
члана	 Општинског	 већа	 општине	 Вршац	 са		
17.12.2012.	године,	због	поднете	оставке.

II

	 Ово					Решење				биће					објављено					у
	‘’	Службеном	листу	општине	Вршац’’.
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24.

	 На	основу	члана	32.	 тачка	 	12.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 (	 »Сл.	 гласник	 РС«	 бр.	
129/07)	 	 и	 члана	 27.	 	 став	 1	 тачка	 12	 Статута	
општине	 Вршац	 («Сл.	 лист	 општине	 Вршац»,		
бр,	10/08	и	13/08),	Скупштина	општине	Вршац	
на	седници	одржаној	17.	децембра	2012.	године,	
донела	је	
 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I

	 Добросављевић	Мирко,		бира	се	за	члана	
Општинског	већа	општине	Вршац,	са	18.12.2012.	
године.

II

	 Ово					Решење						биће					објављено					у	
‘’	Службеном	листу	општине	Вршац’’.

                                            

       

25.

											На	основу		члана	32.	тачка	19.	Закона	о	
локалној	 самоуправи	 (“Службени	 гласник	 РС”	
бр.129/07.)	и	члана	27.	Статута	општине	Вршац	
(“Службени	лист	општине	Вршац”	бр.	10/08.	и	
13/08.),	Скупштина	општине	Вршац	на	седници	
одржаноj	17.12.2012.	године,	донела	је	

   
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
УПОТРЕБУ

ИМЕНА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I

	 Даје	 се	 сагласност	 Пољопривредно	
стручној	служби	“Агрозавод”	д.о.о.	из	Вршца	да	у	
свом	пословном	имену	може	употребљавати		име	
општине	Вршац,	да	би	се	у	Регистру	привредних	
субјеката	 могла	 регистровати	 под	 називом		
“Пољопривредна	саветодавна	и	стручна	служба	
Вршац”		друштво	са	ограниченом	одговорношћу	
Вршац.

II

		 Ово	 Решење	 биће	 објављено	 у	
“Службеном	листу	општине	Вршац”.
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26.

       
 На	 основу	 члана	 36.	 Статута	 Општине	
Вршац	 («Сл.лист	 општине	 Вршац»,	 бр.	 10/08	 и	
13/08),	члана	29.	Пословника	о	раду	Скупштине	
општине	Вршац	 («Сл.	лист	Општине	Вршац	бр.	
9/2008)	 и	 члана	 11.	 Одлуке	 о	 отуђењу	 и	 закупу	
грађевинског	 земљишта	 општине	 Вршац	 	 («Сл.	
лист	 Општине	 Вршац	 бр.	 4/2010),	 Скупштина	
општине	Вршац	на	седници	одржаној	17.12.2012.	
године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА 

ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

I

	 Овим	 Решењем	 мења	 се	 Решење	 о	
именовању	 	 Комисије	 за	 спровођење	 поступка	
располагања	 грађевинским	 земљиштем	 бр.	 02-
30/2010-II-01	 (“Сл.	 лист	 Општине	 Вршац”	 бр.	
4/2010).

II

	 Живков	 Милуцу,	 престаје	 мандат	 на	
место	 члана	 Комисије	 за	 спровођење	 поступка	
располагања	грађевинским	земљиштем
	 Станивуков	Димитрије	именује	се	за	члана	
Комисије	 за	 спровођење	 поступка	 располагања	
грађевинским	земљиштем.

III

	 Паунел	Исаку,	 	 престаје	мандат	на	место	
заменика	члана	Комисије	за	спровођење	поступка	
располагања	грађевинским	земљиштем
	 Тодоровић	 Сава	 именује	 се	 за	 заменика	
члана	 Комисије	 за	 спровођење	 поступка	
располагања	грађевинским	земљиштем.

IV

	 Матијашевић	 Милану,	 престаје	 мандат	

на	место	заменика	члана	Комисје	за	спровођење	
поступка	располагања	грађевинским	земљиштем
Томашевић	 Тања	 именује	 се	 за	 заменика	 члана	
Комисије	 за	 спровођење	 поступка	 располагања	
грађевинским	земљиштем.

  V

	 У	 осталом	 делу	 Решење	 о	 именовању		
Комисије	 за	 спровођење	 поступка	 располагања	
грађевинским	 земљиштем	 бр.	 02-30/2010-II-01	
(“Сл.	 лист	 Општине	 Вршац”	 бр.	 4/2010)	 остаје	
непромењено.

VI

	 Ово	Решење	биће	објављено	у	“Службеном	
листу	општине	Вршац”.	

 

27.

	 На	 основу	 члана	 27.	 тачка	 9.	 Статута	
Општине	Вршац	(“Сл.	лист	Општине	Вршац”	бр.	
10/08	и	13/08)	и	члана	8.	и	10.	Одлуке	о	оснивању	
Градског	 музеја	 у	 Вршцу	 (“Сл.	 лист	 Општине	
Вршац”	 бр.	 10/91,	 2/92,	 4/97,	 6/2000	 и	 8/2001),	
Скупштина	општине	Вршац,	на	седници	одржаној	
17.12.2012.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ГРАДСКОГ МУЗЕЈА 

У ВРШЦУ

I
	 Овим	 Решењем	 мења	 се	 Решење	 о	
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именовању	 председника	 и	 чланова	 Управног	
и	 Надзорног	 одбора	 Градског	 музеја	 у	 	 Вршцу	
(‘’Службени	лист	Општине	Вршац’’	бр.16/2012).

II

	 Јовани	 Лукин,	 престаје	 функција	
председника	 Управног	 одбора	 Градског	 музеја	
Вршац.

	 Олгица	Лукач		именује	се	за	председника	
Управног	одбора	Градског	музеја	Вршац.

III

	 У	 осталом	 делу	 Решење	 о	 именовању	
председника	 и	 чланова	 Управног	 и	 Надзорног	
одбора	Градског	музеја	у		Вршцу	02-073/2012-II-
01	(“Службени	лист	Општине	Вршац		бр.16/2012)	
остаје	непромењено.

IV

	 Ово	Решење	биће	објављено	у	“Службеном	
листу	Општине	Вршац”.	

28.

                                                                                                             
 На	 основу	 члана	 32.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 	 (¨Сл.гласник	 РС¨,	 бр.	
127/2007)	 	и	члана	27.	тачка	9.	Статута	општине	
Вршац	 (¨Сл.лист	 општине	 Вршац¨,	 бр.	 10/2008	
и	 13/20008),	 Скупштина	 општине	 Вршац	 на	
седници	одржаној		17.12.2012.године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВРШАЦ
 

I

	 Даје	се	сагласност	на	Одлуку	o	изменама	
и	 допунама	 Статута	 Градске	 библиотеке	 Вршац	
број	 110/2013	 који	 је	 усвојио	 Управни	 одбор		
15.11.2012.	године.

II

	 Ово	Решење	биће	објављено	у	“Службеном	
листу	општине	Вршац”.

29.

                                                                                                        
	 На	 основу	 члана	 32.	 тачка	 9.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 	 (¨Сл.гласник	 РС¨,	 бр.	
127/2007)	 	и	члана	27.	тачка	9.	Статута	општине	
Вршац	 (¨Сл.лист	 општине	 Вршац¨,	 бр.	 10/2008	
и	 13/20008),	 Скупштина	 општине	 Вршац	 на	
седници	одржаној		17.12.2012.године,	донела	је	

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ СТАТУТА НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА “СТЕРИЈА” ВРШАЦ

 
I

	 Даје	 се	 сагласност	 на	 Одлуку	 o	 допуни	
Статута	 Народног	 позоришта	 “Стерија”	 Вршац	
који	је	усвојио	Управни	одбор		13.11.2012.	године.
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II

	 Ово	Решење	биће	објављено	у	“Службеном	
листу	општине	Вршац”.

 

30.

 У	 складу	 са	 Закључком	 Већа	 број	 06.2-
43/2012-III-01,	 а	 на	 основу	 члана	 28.	 Закона	 о	
јавним	 предузећима	 и	 обављању	 делатности	 од	
општег	интереса	 (“Сл.	 гласник	РС”	бр.	 25/2000,	
25/2002,	107/2005,	108/2005	–	испр.	и	123/2007	–	
др.	закон),	члана	28.	став	2.	Закона	о	комуналним	
делатностима	 (“Сл.	 гласник	 РС”	 бр.	 88/2011),	
члана	49.	тачка	12.	Статута	Општине	Вршац	(“Сл.	
лист	 општине	 Вршац”,	 бр.	 10/2008	 и	 13/2008)	
и	 члана	 31.	 став	 3.	 Пословника	 Општинског	
већа	 (“Сл.	 лист	 општине	 Вршац”	 бр.	 10/2008),	
након	 разматрања	 захтева	 ДП	 “Други	 октобар”	
број	 1591/12	 од	 30.11.2012.	 године,	 Општинско		
Веће	Општине	Вршац,	на	 седници	одржаној	 13.	
децембра	2012.	године,	донело	је		

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЦЕНОВНИК  
УСЛУГА ВОДОВОДА

I
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Даје	 се	 сагласност	 на	Ценовник	 услуга	
водовода	број	6/15-12	од	30.11.2012.	године,	и	то:

	 У	 цену	 комуналних	 услуга	 по	 овом	
Ценовнику	 није	 урачунат	 порез	 на	 додату	
вредност	 (ПДВ)	 као	 ни	 пројектована	 инфлација	
за	2013.	годину.

II

										Од	дана	примене	овог	Решења	престаје		да	
важи	Решење	о	давању	сагласностина	ценовнике	
комуналних	услуга	 	број	38-8/2012-III-01	од	 	16.	
октобра	2012.	године	у	делу	I	1.	Ред.	бр.	1.	ВОДА,	
2.	 КАНАЛИЗАЦИЈА	 и	 3.	 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	
ОТПАДНИХ		ВОДА.

III      
      

	 Ово	Решење	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	
дана	објављивања	у	``Службеном	листу	Општине	
Вршац``,	 а	примењиваће	 се	од	01.	 јануара	2013.	
године.
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У складу са Закључком Већа број 06.2-43/2012-III-01, а на основу 
члана 28. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Сл. гласник РС" бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), члана 28. став 2. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011), члана 49. 
тачка 12. Статута Општине Вршац ("Сл. лист општине Вршац", бр. 
10/2008 и 13/2008) и члана 31. став 3. Пословника Општинског већа 
("Сл. лист општине Вршац" бр. 10/2008), након разматрања захтева ДП 
"Други октобар" број 1591/12 од 30.11.2012. године, Општинско  Веће 
Општине Вршац, на седници одржаној 13. децембра 2012. године, 
донело је   

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК   

УСЛУГА ВОДОВОДА 
 
I 

          Даје се сагласност на Ценовник услуга водовода број 6/15-12 од 
30.11.2012. године, и то: 
 

Ред. 
бр. О П И С ЦЕНА 

1. ВОДА по м3  
 - домаћинства  40,36 дин. 

- јавне установе  60,36 дин. 
- предузећа  104,90 дин. 

2. КАНАЛИЗАЦИЈА по м3  
 - домаћинства  19,68 дин. 

- јавне установе   34,46 дин. 
- предузећа  50,00 дин. 

3. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  
по м3 

 

 - домаћинства   7,07 дин. 
- јавне установе  12,17 дин. 
- предузећа   24,76 дин. 

  
 У цену комуналних услуга по овом Ценовнику није урачунат 

порез на додату вредност (ПДВ) као ни пројектована инфлација за 2013. 
годину. 
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31.
 
 
На основу  члана  46. Статута Општине Вршац (``Сл. лист Општине 

Вршац`` број 10/2008 и 13/2008) и члана 10. Правилника о начину и 
поступку расподеле средстава за рад друштвених организација, савеза и 
удружења грађана из Буџета Општине Вршац (``Сл. лист Општине 
Вршац``број1/2009) заменик Председника општине доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

            Друштвеним организацијама, савезима и удружењима грађана из 
области социјалне заштите и права националних мањина који су 
регистровани на територији општине Вршац, односно имају седиште или 
огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или 
републичке организације, додељују се следећа средства: 
 
Ред. 
број Назив удружења Одобрена 

средства 
1.  Ивица Мартинов Чукурмала 70.000,00 дин. 
2.  Румунско удружење ``Викторија`` Вршац  100.000,00 дин. 

3.  Удружење грађана македонског порекла 
``Вардар`` 100.000,00 дин.

4.  Локална е медијска мрежа Вршац     100.000,00 дин. 
5.  КУД ``Јон Балан`` Јабланка  100.000,00 дин. 
6.  МКУД ``Петефи Шандор`` Вршац 100.000,00 дин. 
7.  Удружење Вршачки књижевни клуб Вршац  100.000,00 дин. 
8.  МКУД ``Петефи Шандор`` Вршац 70.000,00 дин. 
9.  КПД  ``Михај Еминеску`` Стража  60.000,00 дин. 
10.  КУД ``Лућафарул`` Вршац    100.000,00 дин. 
11.  КД ``Доина`` Ритишево    100.000,00 дин. 
12.  Удружење Независни Румуни србије 100.000,00 дин. 
13.  КПУ ``Ади Ендре`` Шушара    100.000,00 дин. 

14.  Удружење сценских стваралаца  
``Еду театар`` Вршац 80.000,00 дин. 

15.  Друштво за културу образовање и социјалну 
интеграцију рома ``Рамано крло – Ромски глас``  80.000,00 дин. 

16. Покрет Рома Вршац 40.000,00 дин.
 У К У П Н О: 1,400.000,00 дин. 
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Ред. 
број Назив удружења Одобрена средства 

1.  Удружење избегл. и прогн. лица ``Божур``  Вршац 75.000,00 дин. 

2.  Међуопштинско удружење мултипле склерозе 
Вршац 250.000,00 дин. 

3.  Удружење жена ``Анастасија`` 80.000,00 дин.

4.  Удружење оболелих и лечених од тумора дебелог 
црева и органа стомака ``Заједно за живот`` 150.000,00 дин. 

5.  Удружење кардиоваскуларних болесника  
КОР Вршац 150.000,00 дин. 

6.  Клуб лечених алкохоличара ``Вршачка кула`` 
Вршац 150.000,00 дин. 

7.  Удружење ратних војних инвалида општине 
Вршац 250.000,00 дин. 

8.  Удружење бубрежних инвалида Вршац 30.000,00 дин. 

9.  Удружење за децу и младе са инвалидитетом 
``Изазов`` 200.000,00 дин. 

10.  Удружење жена оболелих од тумора дојке Вршац 250.000,00 дин. 

11.  Међуопштинско друштво дефектолога Општине 
Вршац, Пландиште, Алибунар и Бела Црква 80.000,00 дин. 

12.  Удружење војних пензионера општине Вршац 50.000,00 дин. 
13.  Удружење грађана ``Мало наде за све``  Вршац 30.000,00 дин. 

14.  Удружење за помоћ особама са МНРС  
``Отворено срце света`` вршац 130.000,00 дин. 

15.  Центар за права жена Вршац 70.000,00 дин. 

16.  Удружење грађана ``Центар за дијалог, правду, 
солидарност и регионализам`` Вршац  100.000,00 дин. 

17.  Удружење ратн. и мирнод. војн. инвалида Србије 50.000,00 дин. 
18.  Удружење ``Црвени цвет`` Вршац 120.000,00 дин. 
19.  Удружење грађана ``Даница`` 55.000,00 дин. 
20.  Друштво за борбу против шећерне болести Вршац 250.000,00 дин. 

21.  Европска асоцијација за едукативну интеграцију 
младих Србије 30.000,00 дин. 

22. Удружење жена ``Добра воља`` Избиште 100.000,00 дин.
 23. Удружење жена Уљма 100.000,00 дин.
 24. Општинска организација инвалида рада Вршац 100.000,00 дин.

 У К У П Н О:       2,800.000,00 дин. 
 

II 
          Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Општине  Вршац  за 
2012. годину, на позицији 24 економскa класификацијa 481 Дотације 
невладиним организацијама и биће уплаћена на текуће рачуне субјеката 
из тачке 1. овог решења. 
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II

	 Средства	 за	 ову	 намену	 обезбеђена	 су	
у	 буџету	 Општине	 	 Вршац	 	 за	 2012.	 годину,	
на	 позицији	 24	 економскa	 класификацијa	 481	
Дотације	 невладиним	 организацијама	 и	 биће	
уплаћена	на	текуће	рачуне	субјеката	из	тачке	1.	
овог	решења.

III

	 Обавезују	 се	 друштвене	 организације,	
савези	 и	 удружења	 грађана	 из	 тачке	 1.	 да	
наменски	утроше	одобрена	средства	и	да	о	томе	
известе	даваоца	средстава	у	форми	Извештаја	о	
утрошку	додељених	средстава,	са	одговарајућом	
документацијом,	најкасније	30	дана	по	утрошку	
средстава	 добијених	 за	 реализацију	 програма	
или	пројекта	у	2012.	години.

IV

	 На	 основу	 овог	 Решења	 Одељење	
за	 финансије	 обавестиће	 	 кориснике	 о	
расположивим	 средствима	 из	 буџета	 Општине	
Вршац	одобреним	овим	Решењем.

О б р а з л о ж е њ е

	 Након	 спроведеног	 јавног	 конкурса	
за	 расподелу	 буџетских	 	 средстава	 Општине	
Вршац	за	финансирање	активности	и	пројеката	
невладиних	 организација	 које	 су	 регистроване	
на	 територији	 општине	 Вршац,	 односно	 имају	
седиште	или	огранак	и	делују	на	том	подручју,	
на	 основу	 члана	 10.	 Правилника	 о	 начину	 и	
поступку	расподеле	средстава	за	рад	друштвених	
организација,	 савеза	 и	 удружења	 грађана	 из	
буџета	 Општине	 Вршац	 (``Сл.	 лист	 Општине	

 2

Ред. 
број Назив удружења Одобрена средства 

1.  Удружење избегл. и прогн. лица ``Божур``  Вршац 75.000,00 дин. 

2.  Међуопштинско удружење мултипле склерозе 
Вршац 250.000,00 дин. 

3.  Удружење жена ``Анастасија`` 80.000,00 дин.

4.  Удружење оболелих и лечених од тумора дебелог 
црева и органа стомака ``Заједно за живот`` 150.000,00 дин. 

5.  Удружење кардиоваскуларних болесника  
КОР Вршац 150.000,00 дин. 

6.  Клуб лечених алкохоличара ``Вршачка кула`` 
Вршац 150.000,00 дин. 

7.  Удружење ратних војних инвалида општине 
Вршац 250.000,00 дин. 

8.  Удружење бубрежних инвалида Вршац 30.000,00 дин. 

9.  Удружење за децу и младе са инвалидитетом 
``Изазов`` 200.000,00 дин. 

10.  Удружење жена оболелих од тумора дојке Вршац 250.000,00 дин. 

11.  Међуопштинско друштво дефектолога Општине 
Вршац, Пландиште, Алибунар и Бела Црква 80.000,00 дин. 

12.  Удружење војних пензионера општине Вршац 50.000,00 дин. 
13.  Удружење грађана ``Мало наде за све``  Вршац 30.000,00 дин. 

14.  Удружење за помоћ особама са МНРС  
``Отворено срце света`` вршац 130.000,00 дин. 

15.  Центар за права жена Вршац 70.000,00 дин. 

16.  Удружење грађана ``Центар за дијалог, правду, 
солидарност и регионализам`` Вршац  100.000,00 дин. 

17.  Удружење ратн. и мирнод. војн. инвалида Србије 50.000,00 дин. 
18.  Удружење ``Црвени цвет`` Вршац 120.000,00 дин. 
19.  Удружење грађана ``Даница`` 55.000,00 дин. 
20.  Друштво за борбу против шећерне болести Вршац 250.000,00 дин. 

21.  Европска асоцијација за едукативну интеграцију 
младих Србије 30.000,00 дин. 

22. Удружење жена ``Добра воља`` Избиште 100.000,00 дин.
 23. Удружење жена Уљма 100.000,00 дин.
 24. Општинска организација инвалида рада Вршац 100.000,00 дин.

 У К У П Н О:       2,800.000,00 дин. 
 

II 
          Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Општине  Вршац  за 
2012. годину, на позицији 24 економскa класификацијa 481 Дотације 
невладиним организацијама и биће уплаћена на текуће рачуне субјеката 
из тачке 1. овог решења. 
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Вршац``	 број	 1/2009)	 и	 предлога	 Комисије	 за	
спровођење	 конкурса	 за	 расподелу	 буџетских	
средстава	друштвеним	организацијама,	савезима	
и	 удружењима	 грађана,	 субјектима	 из	 тачке	 1.	
изреке	 овог	 Решења	 додељују	 се	 средства	 за	
финансирање	пројеката	или	програма	из	области	
социјалне	заштите	и	права	националних	мањина.
Средства	за	ову	намену	предвиђена	су	Одлуком	
о	Буџету	Општине	Вршац	за	2012.	годину.
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